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-کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى - درباره مباحثات کنگره 3 - مصاحبه رادیوئى           1835
-قطعنامه درباره اوضاع سیاسى ایران - مصوب کنگره سوم- اکتبر 2000                           1839
-مجازات اعدام شنیع ترین قتل عمد است- مصاحبه با خاوران                                       1842
-دوم خرداد نمرده است!- استفسار فعال                                                                  1846
-یادداشت هاى سیاسى - در حاشیه هفته                                                                 1847
-کابوس انتخابات دور دوم ریاست جمهورى خاتمى - مصاحبه با رادیو انترناسیونال             1851
-مردم، حزب، انتخابات- گفتگو با رادیو انترناسیونال                                                   1853
-کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى- سخنرانى افتتاحیه - 13 اکتبر 2000                       1856
-در حاشیه قتل هاى زنجیره اى                                                                               1864

1756
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-درسهاى بدیهى برلین- 19 ژانویه 2001                                                                1867                  
-عروج و افول اسالم سیاسى- میزگرد با پرسش                                                         1869
-تاریخ شکست نخوردگان: چند کلمه به یاد انقالب 57                                                1876
-گفتگوى خصوصى با رادیو انترناسیونال                                                                 1880
-پیام تبریک به مردم ایران به مناسبت سال نو                                                            1892
-نورى در انتهاى تونل- مژده آخوند میانه رو بعدى ظهور میکند! 23 فوریه 2001                 1893
-بحران و انشعاب در کومه له - سخنرانى در انجمن مارکس لندن                                   1895
-جمهورى اسالمى بدون خاتمى- گفتگو با رادیو انترناسیونال- 23 مارس 2001                  1918
- انترناسیونال هفتگى یکساله شد                                                                          1923
-هژده خرداد روز «نه» به جمهورى اسالمى است- 6 مه 2001                                       1925
-درباره پیامدهاى بیمارى - نامه به  کمیته مرکزى - 15 ژوئن 2001                                1926
-مواجهه از نزدیک- یک گزارش پزشکى                                                                1928
-ما نماینده اکثریت مردمیم- ایران پس از انتخابات- 22 ژوئن 2001                                1930
-مردم باید انتخاب کنند- گفتگو درباره وحدت اپوزیسیون                                            1934
-لنینیسم و بلشویسم - بحث در مورد تجربه شوروى در انجمن مارکس لندن                      1937
-طرح سازماندهى رهبرى حزب- مصوب پلنوم 14                                                    1942
-دنیا پس از 11 سپتامبر                                                                                     1944
-بمناسبت دهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگرى- مصاحبه بخش اول                  1959
-گفتگوها در پلتاك،  دسامبر 2001                                                                       1916
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مقدمد و توضیح کوتاه بر این کتاب
این مجموعه یک بار به نام "منتخب آثار یک جلدى"،  و در ژوئیه سال 2005 به شکل یک کتاب 

1800 صفحه اى انتشار یافت.
متن فعلى با حذف مقاله "در باره وحدت" که توسط حبیب فرزاد نوشته شده است و در منتخب 
آثار یک جلدى اشتباها به عنوان مقاله منصور حکمت انتشار یافته است، و نیز با حذف نوشته 
"دریغ از  یک جو شعور" که در واقع اطالعیه اى بود که منصور حکمت بر آن نکاتى نوشته بود و 
همچنین با حذف پیش نویس ناتمام و ادیت نشده  "داستان لعنت به این خط" و نقاشى یک 
صفحه اى "کاریکاتور"، مجددا تنظیم و به فرمت متفاوت منتشر میشود. بعالوه حداکثر تالشم را 
بکار برده ام تا اشتباهات و غلطهاى امالئى و انشائى را تصحیح کنم. در کنار تاریخ ها، معادل آنها  
به سال شمسى و یا میالدى، اضافه شده اند.  منابع اصلى برگزیده یک جلدى، بر اساس آرشیو 
خود منصور حکمت  در بک آپ یکى از هارد دیسکهاى او،  اسکن مطالب و دست نوشته هاى او، 
متن کتبى و پیاده شده نوارهاى صوتى؛ و نیز سایت آرشیو عمومى آثار منصور حکمت و بر مبناى 
مطالب کتاب چاپى منتشر شده در سال 2005، که از جانب من گردآورى و تنظیم و ادیت شد،  

مجددا تهیه و تنظیم و مقابله و ادیت شده اند.
نیز  کتاب  شکل  به  فرمت،  همین  به  که  ام  کرده  تنظیم  طورى  را  بندى  صفحه  و  تنظیم  فرمت 
و  به،  عالقمند   مراکز  و  محافل  و  جریانات  و  انسانها  امیدوارم  نظر  این  از  باشد.  چاپ  قابل 
مدافع کمونیسم و روایت منصور حکمت از مارکسیسم و کمونیسم، امکان داشته باشند که 

این مجموعه هاى با ارزش و ماندنى را چاپ و تکثیر کنند.
ورژن پى دى اف را میتوان بطور مستقل بر هارد دیسک و یا فالش میمورى ثبت کرد و به عنوان 

ماخذ و منبعى شخصى همواره در دسترس داشت. 
بعالوه، این مجموعه میتواند براى کسانى که نسخه چاپى را در اختیار دارند، مرجعى براى تصحیح 

اشتباهات موجود در کتاب باشد. 
سیر   به  مربوط  اسناد  و  حقایق  و  فاکتها  معتبر  منبع  یک  عنوان  به  آثار  این  بودن  دسترس  در 
تحوالت  تاریخ  و  ایران  و  جهان  در  طبقاتى  و  اجتماعى  گرایشات  تقابل  و  مصاف  و  کمونیسم 
مرجع  یک  تاریخى  حقیقتهاى  جویاى  انسان  هر  و  محقق  و  مورخ  هر  براى  حال  همان  در  سیاسى، 
و  حقیقت"  "نسبیت  مدافعان  کار  منابع،   این  به  دسترسى  امیدوارم  ترتیب  این  به  اند.  اصیل 
"انسایکلوپدیاى"  و  مراجع  مقوله  در  نوعى  به  منابع  این  کند.   دشوار  را  تاریخى  حقایق  تحریف 

کمونیسم جاى میگیرند. 
من  در مسیر پر پیچ و خم"داستان" زندگیم،  مراحلى بسیار سخت از سر گذرانده ام , جان باختن و 



13

برگزیده آثار  منصور حکمت

مرگ عزیزان هرگز فراموش نشده اى را شاهد و ناظر بوده ام.  در تشکیل محافل و سازمان کمونیستى 
نقش مهم ایفا کرده ام، "سوابقى" در سه مرحله به عنوان زندانى سیاسى رژیم شاه داشته ام، سهم نه 
چندان کم اهمیتى در ایجاد و "بنیان گذارى" "کومه له" کمونیست ادا کرده ام و رفاقتهائى  با عزیزان 
جان باخته اى چون فواد مصطفى سلطانى و محمد حسین کریمى و صدیق کمانگر و ده ها و صدها مبارز 
و انقالبى شریف و کمونیست جامعه ایران در پیشینه زندگى سیاسى ام ثبت اند. "منصور فرزاد" برادر 
عزیزم یکى از وفادارترین یاران دیرینم در مبارزه کمونیستى بوده است و با کمونیستهاى بسیار دوست 
داشتنى چون رضا عصمتى و حسین جودى خسروشاهى هم فکر و همسو؛ و با مبارزین انقالبى چون حمید 
مومنى و بهمن روحى آهنگران و سعید سلطانپور رفاقت و دوستى و تبادل نظر و مجادله داشته ام. با 
برخى "هم محله" بوده ام و با بعضى از عزیزانى که اکثرا دیگر در میان ما نیستند "هم بند" و در سلول  
زندان "کمیته مشترك" و قصر و اوین در تهران، اسیر و تحت شکنجه بوده ام. بعالوه از نظر شخصى از 
نزدیک و سالها با منصور حکمت رفاقت و دوستى داشته ام. با همه اینها عالقمندم که دو "کار" و دو 
تالش و در منبع الهام آرمانهاى سیاسى ام به عنوان مهمترین جوهر فلسفه زندگى من، "مهمترین"ها 
معرفى شوند. اول اینکه من توانستم هر سه جلد کتاب کاپیتال مارکس را به زبان انگلیسى بخوانم 
و آنها را "بفهمم". و دوم:  بخش بزرگى از آثار و نوشته هاى منصور حکمت را گردآورى، ادیت و بعضا 
به شکل کتاب چاپ و منتشر کنم. عالوه بر چاپ مجموعه بزرگى که اینک در دسترس دارید، دو کتاب 
دیگر شامل برخى آثار و دست نوشته هاى منتشر نشده منصور حکمت، با عناوین " ضمیمه 1" منتخب 
آثار یک جلدى و "برخى دست نوشته هاى منتشر نشده" او نیز که توسط من اسکن، گرد آورى و ادیت 
شده اند. بازهم به صورت کتاب انتشار یافته اند. من بعالوه نزدیک به 1000 ساعت از نوارهاى صوتى 
اى که در آنها منصور حکمت سخن گفته است و چندین ساعت از نوارهاى ویدئوئى او را "دیجیتایز" کرده 
ام. چنانچه فرصت کنم که این جحم بزرگ را تنظیم و دسته بندى کنم، همه را در سایت شخصى ام، در 
دسترس عموم خواهم گذاشت. در مقدمه هاى کتاب ها و آثار چاپ شده منصور حکمت، اسامى رفقا 

و یارانى که در تایپ و مقابله مطالب سهمى داشته اند، ذکر کرده ام.
به نظر من منصور حکمت را باید به روایت مستقیم خود او خواند و سد هرگونه پیشداورى و "بایکوت" 
سیاسى و نظرى او توسط مدافعان دیرین ناسیونالیسم چپ و یاران جدید  این صف را در هم شکست. 
بعالوه الزم است  که تصویرى روشن و سر راست و بدور از هر تعبیر دلبخواهى و تماما "درونى" از مبانى 

سیاسى و فکرى و "دیدگاه" منصور حکمت و "کمونیسم کارگرى" بدست آورد. 
منشاء  و  خود  زندگى  فلسفه  ارکان  مهمترین  این  بازخوانى  با  را  دیگر  بسیارى  عالقمندم  شخصا  من 

آرمانهاى فکرى و سیاسى ام، آشنا و سهیم کنم.
بسیار سپاسگزار خواهم بود در صورت مشاهده اشتباهات تایپى و امالئى، به آدرس سایت و یا اى میل 

من، تصحیحات تذکر داده شوند که من بتوانم آنها را در ورژنهاى بعدى وارد کنم.
نیمه اول ژانویه 2014 

ایرج فرزاد
iraj.farzad@gmail.com
www.iraj-farzad.com
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انقالب ایران و نقش پرولتاریا (خطوط عمده)
بسیج  حیاتى  ضرورت  جامعه  در  دمکراتیک  حقوق  برقرارى  و  ایران  در  حاکم  دیکتاتورى  کامل  نفى   -1
طبقه کارگر ایران براى انقالب سوسیالیستى است. از نقطه نظر منافع آنى و آتى طبقه کارگر، عمق، دامنه 
و محتواى عملى دموکراسى باید چنان باشد که بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر براى سوسیالیسم عمال 

امکان پذیر گردد.

2- نفى کامل دیکتاتورى و برقرارى دموکراسى مورد نیاز طبقه کارگر مستلزم نابودى کامل سلطه امپریالیسم 
در ایران است.

الف: وجه تولید حاکم در ایران به معناى عام سرمایه دارى است و به معناى خاص تر سرمایه دارى وابسته 
یا بعبارت دیگر سرمایه دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه است.

الف 1- به معناى عام: تولید اجتماعى عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمایه انجام میپذیرد. تولید کاالئى 
تشکیل  را  اشتغال  عمده  شکل  مزدى  کار  است،  شده  کاال  کار  نیروى  است،  حاکم  کشور  در  یافته  تعمیم 
میدهد، تولید اضافه، به شکل ارزش اضافه عمدتا از طریق تولید کاال به تملک صاحبان ابزار تولید یعنى 

سرمایه داران در میاید،...

الف 2- به معناى خاص سودآورى سرمایه (تولید ارزش و ارزش اضافه) در ایران متکى و مطابق کارکرد و 
نیازهاى سرمایه انحصارى خارجى است.

الف 3- همه اقشار سرمایه در کشور در چهارچوب باال (یعنى در رابطه با نیازها و شرایط ایجاد شده توسط 
سرمایه انحصارى) سودآورى میکنند.



16

برگزیده آثار  منصور حکمت

الف 4- سطح متوسط نرخ سود سرمایه در کشور، نظر به شرایط شدید استثمار امپریالیستى طبقه کارگر، 
نظام  کارکرد  از  حاصله  باالى  سودآورى  اعتبار  به  دقیقا  ایران  در  سرمایه  مختلف  اقشار  و  باالست  بسیار 

امپریالیستى در ایران به آن وابسته شده اند.

رقابت موجود میان سرمایه هاى مختلف (پدیده ذاتى هر نوع سرمایه دارى) ابدا نافى اشتراك منافع کلیه 
اقشار سرمایه در حفظ نظام موجود نیست.

الف 5- به این ترتیب وابستگى سودآورى سرمایه در ایران به کارکرد امپریالیسم، اساس وابستگى سرمایه 
دارى ایران به امپریالیسم را تشکیل میدهد. بروز مشخص این وابستگى در سطح تولیدى بصورت مکان 
مشخصى است که اقتصاد ایران در تقسیم کار جهانى سرمایه انحصارى یافته است. توسعه نیروهاى تولیدى 
جامعه در چهارچوب نقش اقتصاد ایران در این تقسیم کار جهانى شکل میگیرد و حرکات آن در رابطه با 

نیازهاى مشخص سرمایه دارى امپریالیستى در هر مقطع زمانى معین انجام میپذیرد.

ب - دیکتاتورى حاکم در ایران روبناى سیاسى ضرورى سرمایه دارى امپریالیسم در کشور ماست.

ب 1- دیکتاتورى روبناى سیاسى ضرورى سرمایه دارى عصر امپریالیسم است (لنین)

این ضرورت از کارکرد درونى سرمایه دارى انحصارى برخاسته و مستقیما متوجه طبقه کارگر است، کارکرد 
عملى قانون فوق (یعنى رابطه ضرورى امپریالیسم و دیکتاتورى) در شرایط مشخص تقسیم امپریالیستى 
تحت  کشور  در  سو  یک  از  که  است  نحو  این  به  سلطه،  تحت  و  متروپل  کشورهاى  به  جهان  کشورهاى 
سلطه دیکتاتورى خشن و عریان، سرکوبى و نفى کلیه حقوق دمکراتیک شرط الزم و گریزناپذیر استثمار 
کار میگردد، و از سوى دیگر در کشور متروپل "دموکراسى بورژوایى" بدلیل ایجاد شرایط عینى مشخص 
توسط امپریالیسم (رشد اشرافیت کارگرى بهره مند از فوق سودهاى امپریالیستى) و شرایط ذهنى ناشى از 
آن (نفوذ شدید ایدئولوژى بورژوائى در طبقه کارگر و سازمانهاى سیاسى آن) به حیات خود ادامه میدهد. 
بروز هر دو این پدیده ها (دیکتاتورى عریان و "دموکراسى" بورژوایى) اثبات دیالکتیکى این درك لنینى 
است که دیکتاتورى روبناى سیاسى ضرورى سرمایه دارى در عصر امپریالیسم است. دموکراسى بورژوایى 
کشور متروپل (که خود رو به زوال دارد) کامال بر اساس ابقاء دیکتاتورى هر چه خشن تر و خونخوارتر در 

کشورهاى تحت سلطه استوار است.

ب 2- محتواى طبقاتى دیکتاتورى حاکم در ایران (بعنوان کشور سرمایه دارى تحت سلطه) کامال بورژوایى 
است و هدف عمده آن سرکوب سیاسى هر چه قاطعتر طبقه کارگر در حال رشد ایران و ابقا و تشدید 
استثمار این طبقه، از طریق برنامه هاى اقتصادى و سیاسى، در چهارچوب نظام سرمایه دارى وابسته است. 

باین ترتیب این دیکتاتورى شرایط عام تشدید استثمار را براى همه اقشار سرمایه فراهم میسازد.

تمام اقشار سرمایه در این دیکتاتورى ذینفع اند و حکومت سرمایه در ایران نمیتواند جز دیکتاتورى همه 
جانبه و عریان چیز دیگرى باشد. در یک جمله، دیکتاتورى موجود در ایران در مبارزه طبقاتى بورژوازى و 

طبقه کارگر بعنوان ابزار ضرورى سرکوب در خدمت تمام اقشار سرمایه عمل مینماید.

ب 3- نظام امپریالیستى حاکم در ایران استثمار دهقانان را به طرق مختلف تشدید میکند. صرفنظر از رشد 
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پرولتاریاى ده (سرعت این رشد در اینجا مورد بحث ما نیست) که با توسعه کار مزدى و سرمایه در روستا 
مستقیما توسط سرمایه استثمار میشوند، بخش عمده اضافه تولید دهقانان "مستقل" نیز (که با اتکا بر نیروى 
دولتى  ربائى  هاى  کارکرد سرمایه  انحاء مختلف (از طریق  میکنند) به  کار خود و خانواده خویش کشت 
و خصوصى، سرمایه تجارى، سیاست واردات و قیمت گذارى کاالهاى کشاورزى، مالیات ها و باج هاى 
مستقیم و غیره) به مالکیت بورژوازى وابسته ایران در میاید. این استثمار با رشد نظام سرمایه دارى وابسته 
هر چه بیشتر تشدید میشود. شرط الزم ابقاء این نظام نیز سرکوب هر چه خشن تر مبارزات و اعتراضات 

دهقانان بوسیله حکومت سرمایه امپریالیستى در ایران است.

ب 4- بدون شک این سرکوب نمیتواند بدون نفى تمام حقوق دموکراتیک ، بدون نفى تمام ابعاد دموکراسى 
بورژوایى موثر واقع شود. این ضرورت از نهاد سرمایه انحصارى برخاسته و در کشور تحت سلطه آشکار 
هستند،  جامعه  زحمتکشان  و  کارگران  سرکوب  این  اصلى  هدف  حالیکه  در  ترتیب  باین  مینماید.  بروز 
حقوقى  حتى  نیست  قادر  امپریالیسم،  عصر  دارى  سرمایه  ضروریات  بر  بنا  ایران،  در  بورژوازى  حکومت 
را که سنتا "بورژوا دموکراتیک" تلقى شده اند برسمیت شمارد. از یکسو دیکتاتورى همه جانبه ضرورت 
ابقاء حاکمیت سرمایه بر کار و در تحلیل نهایى تنها شکل ممکن حکومت بورژوازى در ایران است. از 
سوى دیگر نفى تمام ابعاد دموکراسى بورژوایى در عمل عرصه فعالیت سیاسى را حتى براى اقشار ناراضى 

بورژوازى و خرده بورژوازى محدود میسازد.

ج : حکومت بورژوازى در ایران نمیتواند دموکراتیک باشد.

دارى  سرمایه  رشد  ضروریات  از  الزاما  باید  ایران  در  داران)  سرمایه  حکومت  (یعنى  بورژوازى  حکومت 
(تولید و تجدید تولید سرمایه) در ایران تبعیت کند. در نظام سرمایه دارى وابسته ایران، تولید ارزش و ارزش 
اضافه، نرخ استثمار کار و نرخ سود در رابطه با کارکرد سرمایه انحصارى (در سطوح اقتصادى و سیاسى) 
تعیین شده و نیروهاى مولده کشور در رابطه با نیازهاى جهانى سرمایه انحصارى توسعه یافته اند. "حفظ 
سرمایه و استقالل از امپریالیسم" (این تخیلى ترین ایده آلها در عصر امپریالیسم) الزاما به معناى افتادن نرخ 
سود سرمایه در ایران و بالاستفاده ماندن بخش اعظم نیروهاى تولیدى ایست که اکنون پایه فیزیکى کارکرد 
سرمایه را تشکیل میدهد. استقالل از امپریالیسم خالف منطق سودآورى سرمایه در ایران است. و حتى در 
صورت تصور چنین شرایطى (یعنى در نظام سرمایه دارى "مستقل" ایران!) ابقاء نرخ سود در سطح باالى 
کنونى آن (شرایط امپریالیستى) مستلزم حمله شدید بورژوازى "به استقالل رسیده" ایران به طبقه کارگر و 
زحمتکشان، رجعت اشکال عقب افتاده کار و تولید ارزش اضافه مطلق است که خود بار دیگر ضرورت 
دیکتاتورى عریان و سبعانه را براى بورژوازى آشکار خواهد کرد. قابل ذکر است که "بورژوازى ملى و 
در  دومى  این  وجود  فرض  و  باشد  مستقل"  و  ملى  "سرمایه  وجود  طبقاتى  بازتاب  میتواند  صرفا  مستقل" 
ایران از پایه پوچ و بى معنى است و تنها بیانگر عدم درك صحیح از سرمایه بعنوان یک رابطه اجتماعى، 
میباشد. باید توجه کنیم که در شرایط کنونى انقالب ایران خود بورژوازى، حتى لیبرال ترین آن نیز (از طریق 
ایدئولوگ ها و رهبران سیاسى خویش) ابدا خواستار استقالل از امپریالیسم نیست. بنابراین در سطح عملى 
مساله فوق به این صورت فرموله میشود که بورژوازى ایران نه میخواهد و نه میتواند از امپریالیسم مستقل 

باشد و در هر حالت محتاج ابقاء دیکتاتورى عریان است.

3- انقالب کنونى ایران، با وجود حاکمیت سرمایه، دقیقا به اعتبار خصلت ضد امپریالیستى خود، انقالبى 
نوزدهم  قرن  دارى  سرمایه  این  اما  است.  دارى  سرمایه  ایران  در  حاکم  نظام  که  گفتیم  است.  دموکراتیک 
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نیست، بلکه سرمایه دارى عصر امپریالیسم است که به قانونمندى عام آن در سطوح اقتصادى و سیاسى و 
کارکرد این قوانین در جامعه تحت سلطه ایران به اندازه کافى اشاره کردیم. استبداد عریان و استثمار شدید 
زحمتکشان ایران، بویژه طبقه کارگر، خصلت ذاتى این نظام سرمایه دارى امپریالیستى است. باین جهت، با 
وجود عمده بودن مبارزه طبقه کارگر و بورژوازى ایران، انقالب ایران بالواسطه انقالبى سوسیالیستى نیست 

بلکه انقالبى دموکراتیک است. چرا که:

الف: گفتیم که حل مساله دموکراسى خود پیش شرط بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر براى سوسیالیسم 
است. کمونیستها نمیتوانند بدون در هم شکستن دیکتاتورى امپریالیستى حاکم طبقه کارگر را، با وجود رشد 
کمى آن، از شرایط ذهنى الزم (ایدئولوژیک سیاسى تشکیالتى) براى حرکت بسوى سوسیالیسم برخوردار 

سازند.

ب: از سوى دیگر همین رابطه امپریالیستى حاکم، شرایط عینى وجود طبقات انقالبى دیگرى را فراهم ساخته 
استثمار  امحاى  و  امپریالیسم  سرنگونى  در  که  شهرى...)  تجزیه  حال  در  بورژوازى  خرده  است (دهقانان، 
شدید و دیکتاتورى خشن آن ذینفع هستند و بر علیه نظام موجود به شیوه هاى مبارزاتى انقالبى دست 

میزنند. لذا طبقه کارگر تنها طبقه اى نیست که در انقالب کنونى ایران خواستار تحوالت انقالبى است.

بنابراین انقالب ایران دموکراتیک است چون نظام امپریالیستى حاکم در ایران تحت سلطه خود از نقطه نظر 
زحمتکش دیگر:  طبقات  سیاسى طبقه کارگر و  سبعانه  اقتصادى و سرکوبى  شدید  عینى (استثمار  شرایط 
کارگر  طبقه  کنار  در  طبقاتى  (وجود  ذهنى  شرایط  نظر  نقطه  از  هم  و  شهر...)  بورژوازى  خرده  دهقانان، 
- عمدتا دهقانان - که بنابر شرایط عینى زندگى اجتماعى خود آمادگى پذیرش شیوه هاى انقالبى مبارزه 
بر علیه نظام موجود را دارا هستند) به انقالب ایران محتوایى دموکراتیک بخشیده است. باید تاکید شود که 
در ایران، بخاطر حاکمیت نظام سرمایه دارى امپریالیستى، طبقه کارگر ایران بیش از هر انقالب دموکراتیک 

پیشین در جهان، نیروى عمده این انقالب را تشکیل میدهد.

4- انقالب ایران در عین اینکه مستقیما و بالواسطه انقالبى سوسیالیستى نیست، مستقیما و بالواسطه جزء 
الیتجزاى انقالب سوسیالیستى جهانى است.

الف: حل مساله دموکراسى در جامعه بشیوه انقالبى خود محتواى عملى ضرورى حرکت بسوى سوسیالیسم 
را در ایران (کشور سرمایه دارى و تحت سلطه امپریالیسم) تشکیل میدهد. با وجود آنکه مبارزات انقالبى 
کنونى بر علیه سرمایه انحصارى (امپریالیستى) و در تحلیل نهایى در ماهیت خویش بر علیه نظام سرمایه 
داریست، با وجود آنکه طبقه کارگر نیروى عمده مبارزه بر علیه ارتجاع بورژوایى را تشکیل میدهد، انقالب 
ایران در محتواى عملى خویش نمیتواند "مستقیما" و بالواسطه انقالبى سوسیالیستى باشد. خصلت ممیزه 
انقالب ایران، عقب افتادگى نیروهاى ذهنى انقالب سوسیالیستى از شرایط عینى توسعه سرمایه دارى و رشد 
کمى طبقه کارگر است. این عقب افتادگى ابدا تصادفى نیست و دقیقا از کارکرد اقتصادى و سیاسى سرمایه 
دارى در عصر امپریالیسم ناشى شده است. امپریالیسم چیزى جز سرمایه دارى در باالترین مرحله مشخص 
انحصارى  سرمایه  جهانى  حرکت  شد  داده  توضیح  نیز  قبال  که  همانطور  نیست.  انحصارى  سرمایه  تسلط 
قانونمندى عام خود را در بسط شرایط خاص متفاوت در کشورهاى مختلف آشکار میکند. تقسیم ناگزیر 
جهان به کشورهاى تحت سلطه و متروپل مهمترین و تعیین کننده ترین نتیجه مشخص کارکرد امپریالیسم 
است. رشد سرمایه دارى در کشورهاى متروپل و تحت سلطه، شرایط عینى و ذهنى متفاوتى ایجاد میکند. 
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شرایطى که الجرم براى کمونیستها وظایف عملى متفاوت و مشخصى را براى حصول سوسیالیسم در دستور 
روز قرار میدهد.

ب - در سطح اقتصادى امپریالیسم در کشور تحت سلطه شدیدترین شرایط استثمار را بر طبقه کارگر و 
دیگر طبقات زحمتکش اعمال میکند و در کشور متروپل، دقیقا بر مبناى همین پروسه تولید فوق سود، پایه 
هاى مادى ایجاد اشرافیت کارگرى - بخشى از طبقه کارگر که از این فوق سود بهره مند میشود- را ایجاد 

میکند.

مبارزه  به  کارگر  طبقه  کنار  در  زحمتکش  دیگر  اقشار  و  طبقات  سلطه  تحت  کشور  در  سیاسى،  سطح  در 
انقالبى کشیده میشوند و در کشور متروپل بخشى از خود طبقه کارگر - اشرافیت کارگرى - خصلت انقالبى 
خود را از دست میدهد و به پایه مادى نفوذ ایدئولوژى بورژوازى در طبقه کارگر و سازمانهاى سیاسى 
آن بدل میگردد. امپریالیسم در کشور تحت سلطه عمدتا با تکیه بر دیکتاتورى عریان و در کشور متروپل 
عمدتا با تکیه بر رفرمیستها، رویزیونیستها و اپورتونیستهاى سازشکار جنبش کارگرى حاکمیت بورژوازى 

را تثبیت میکند.

ج: بنا بر این در عین اینکه محتواى عملى مبارزات کمونیستها در کشور تحت سلطه و متروپل الزاما متفاوت 
است، این تفاوت خود چیزى بجز بروز متفاوت مبارزه یگانه طبقه کارگر جهان بر علیه سرمایه دارى در 
انقالب  الیتجزاى  جزء  بالواسطه  و  مستقیما  ایران  دمکراتیک  انقالب  معنا  باین  نیست.  امپریالیسم  عصر 

سوسیالیستى جهان است:

ج 1- شکست امپریالیسم در ایران شرایط الزم حرکت نهایى طبقه کارگر ایران بسوى سوسیالیسم را بوجود 
میاورد.

انقالبى  کارگران  و  جهان  خلقهاى  دیگر  بر  امپریالیسم  حاکمیت  بر  ایران  در  امپریالیسم  شکست   -2 ج 
کشورهاى متروپل ضربه اى قاطع میزند.

ج 3- حذف ایران از حلقه جهانى استثمار سرمایه دارى انحصارى اساس سودآورى نظام جهانى امپریالیستى 
را تضعیف کرده و با دامن زدن به بحران جهانى سرمایه دارى به تزلزل پایه هاى مادى نفوذ ایدئولوژیک 
- سیاسى بورژوازى کشورهاى متروپل در طبقه کارگر این کشورها کمک میکند و از این طریق به انقالبیون 
این کشورها امکان میدهد تا رفرمیسم، رویزیونیسم و اپورتونیسم حاکم بر جنبش کارگرى این کشورها را 

از ریشه بخشکانند.

ج 4-....

5 - شرط الزم پیروزى انقالب دمکراتیک ایران تامین هژمونى (سرکردگى) پرولتاریا در این انقالب است.

الف - بر اساس آنچه تا کنون در باره وجه تولید حاکم بر کشورمان (سرمایه دارى وابسته) و ماهیت ضد 
امپریالیستى انقالب دمکراتیک ایران گفته ایم این نتیجه حاصل میشود که در بین طبقات و اقشار انقالبى 
جامعه، طبقه کارگر یگانه طبقه تجزیه ناپذیر و تا به آخر انقالبى و پیگیرترین و آشتى ناپذیرترین مبارز در 
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این انقالب است.

ب - درست بخاطر نقش اقتصادى - اجتماعى اى که وجه تولید حاکم به طبقه کارگر میدهد، این طبقه در 
مبارزه علیه امپریالیسم و سرمایه دارى وابسته، از بیشترین امکانات برخوردار است و قادرترین طبقه در این 

مبارزات میباشد.

مبارزه  میدان  به  پا  خویش  طبقاتى  ایدئولوژى  به  مسلح  و  مستقل  طبقه  یک  بعنوان  کارگر  طبقه  اگر  ج - 
نگذارد، تسلط ایدئولوژیک بورژوازى لیبرال بر نیروهاى انقالبى، و حتى خود طبقه کارگر، احتراز ناپذیر 
انقالب  در  وى  همدوش  طبقات  و  اقشار  دیگر  بر  کارگر  طبقه  هژمونى  تامین  عدم  واقع  در  بود.  خواهد 
دموکراتیک، به تسلط هژمونى بورژوازى لیبرال، "مهار کردن" نیروهاى انقالبى و در نهایت شکست انقالب 

دموکراتیک منجر خواهد شد.

د - تنها هژمونى سیاسى پرولتاریا در انقالب دموکراتیک است که میتواند کلیه طبقات و اقشار انقالبى را 
در راه اصولى ترین اهداف بسیج نماید و با طرح قاطعترین شعارها و انقالبى ترین شیوه ها دستیابى به این 

اهداف را ممکن ساخته و پاسدارى از دستاوردهاى انقالب را تضمین کند.

6- پیروزى انقالب دموکراتیک ایران به چه معنى است

(هر  بورژوازى  دست  در  ایران  در  سیاسى  قدرت  زمانیکه  تا  که  است  واضح  شد  گفته  آنچه  به  توجه  با 
"بخشى" از آن) باقى بماند سلطه امپریالیسم بر کشور ما نفى نشده و لذا دموکراسى الزم براى بسیج طبقه 
کارگر بسوى سوسیالیسم (تنها معنائى که پیروزى انقالب میتواند براى طبقه کارگر داشته باشد) بدست نمى 
آید. از طرف دیگر شکل مشخص ارگانهاى سیاسى - مبارزاتى تضمین کننده این دموکراسى (حکومت 
و...)  دهقانى   - کارگرى  مسلح  شوراهاى  آزادیبخش،  ارتش  خلق،  دموکراتیک  جمهورى  انقالبى،  موقت 
خود کامال به تناسب قواى اقشار و طبقات انقالبى در این مبارزات، تاکتیکها و شیوه هاى انقالبى که رشد 
مبارزات در مقابل انقالبیون قرار خواهد داد (قیام و جنگ توده اى علیه نیروهاى اشغالگر و....)، درجه و 
دقیقا  اکنون  هم  از  لذا  و  داشته  بستگى  و...  ایران  انقالب  سرکوبى  در  امپریالیستى  قدرتهاى  دخالت  نحوه 
قابل پیش بینى نیست. آنچه مسلم است صرفا قدرت مستقل و متکى بخود کارگران و زحمتکشان مسلح، 
به رهبرى کمونیستهاى انقالبى ایران میتواند ضامن واقعى و عینى تثبیت و دفاع از دستاوردهاى انقالب 
دموکراتیک بوده و منشاء اصلى قدرت ارگانهاى حکومت انقالبى را - به هر شکل که باشد - در مقابله با 

ارتجاع امپریالیستى تضمین کند.

باید تاکید کنیم که شعار برقرارى جمهورى دموکراتیک خلق که با قاطعترین و جامعترین شکل شرایط الزم 
براى حفظ و دفاع از دستاوردهاى انقالب را در بر میگیرد، شعار مبارزاتى در مرحله کنونى است.

نکاتى در باره وظایف ما

در شرایط فعلى، ایجاد تشکیالت مستقل کمونیستى حول مواضع لنینى به منظور بسیج هر چه بیشتر طبقه 
کارگر و تعمیق آگاهى پرولتاریا در مبارزات دموکراتیک و بدین طریق رشد و اعتالى هر چه بیشتر این 
مبارزات، اساسى ترین وظیفه کمونیستها است. وظیفه مبرم و آنى کلیه گروهها و سازمانهاى مارکسیستى (با 
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هر امکاناتى) این است که تمام انرژى و توان خود را صرف آنچنان فعالیتهاى مشخص سیاسى اى نمایند 
که عمال در جهت تحقق این وظیفه سیاسى باشد.

الف - حرکت بسوى تشکیالت مستقل کمونیستى و نهایتا ایجاد حزب طبقه کارگر سالهاست که مساله 
اساسى کمونیستهاى ایران را تشکیل میدهد. در این جا قصد ما این نیست که بار دیگر به اثبات لزوم ایجاد 
حزب کمونیست ایران، اصلى که در واقع نیازى به اثبات ندارد، پرداخته و در باره این وظیفه اساسى به 
انقالب  در  وى  همدوش  اقشار  و  طبقات  سایر  بر  کارگر  طبقه  هژمونى  تامین  اصل  گوئیم.  سخن  تفصیل 
دموکراتیک، خود به تنهایى ضرورت استقالل هر چه بیشتر ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى پرولتاریا را 
در این انقالب محرز میسازد. سعى ما در اینجا بیشتر بر این است که خصوصیات عام و ضرورى وظایف 
عملى گروهها و سازمانهاى مارکسیستى فعال در انقالب دموکراتیک را، که باید در خدمت تحقق این هدف 

اساسى باشد روشن سازیم.

تامین  ایم که  است، اگر پذیرفته  نیازمند  پرولتاریا به تشکیالت مستقل خود  ایم که  قبول کرده  ب - اگر 
هژمونى پرولترى در جنبش کنونى ضرورتى تعیین کننده دارد، حرکت عملى در جهت تحقق این اهداف 
از هم اکنون و با هر امکاناتى وظیفه مبرم ما خواهد بود. کمونیستها تنها بر اساس برخورد با مسائل انقالب 
دموکراتیک ایران از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر، از طریق کار تبلیغى، ترویجى و تشکیالتى بین کارگران 
حول مسائل مبارزاتى مشخصى که شرایط انقالبى جامعه بر سر راه جنبش وسیع و عمدتا خودبخودى این 
طبقه قرار داده است، از طریق تبلیغ و ترویج مارکسیسم - لنینیسم در سطح جامعه، از طریق افشاى بى امان 
سازشکارى بورژوازى لیبرال (و از طریق هر عمل مشخص دیگرى که در خدمت اعتالى جنبش کارگرى 
است) میتوانند و باید به وظایف مبرم خود جامه عمل پوشند. این تنها مالك واقعى تشخیص کمونیستها از 
فرصت طلبان خرده بورژوا و سازشکاران است. قبول شعار لزوم هژمونى پرولتاریا در حرف و طفره رفتن 
از انجام این وظایف مبرم، از حرکت در جهت تحقق تشکیالت مستقل کمونیستها، در عمل ، به معناى به 
سازش کشیدن جنبش کارگرى و تسلیم فرصت طلبانه به ایدئولوژى التقاطى خرده بورژوایى و تقبل هژمونى 

بورژوازى لیبرال و در تحلیل نهائى به شکست کشاندن انقالب دموکراتیک ایران است.

ج - هر گونه سهل انگارى و نادیده گرفتن این وظایف به بهانه "حفظ وحدت خلق" در واقع چیزى بجز 
خدمت به بورژوازى حاکم در ایران نیست. تنها حرکت در جهت تحقق استقالل ایدئولوژیک، سیاسى و 
تشکیالتى پرولتاریا است که عمال اتحاد اصولى طبقات و اقشار انقالبى را ممکن میسازد. در واقع هر قدر 
که تشکیالت سیاسى پرولتاریا در انقالب دموکراتیک مستقل تر و اتکاء این طبقه به ایدئولوژى و نیروى 
و  بوده  استوار  ترى  اصولى  هاى  پایه  بر  انقالبى  اقشار  و  طبقات  سایر  با  وى  وحدت  باشد،  بیشتر  خود 
بالنتیجه انقالب دموکراتیک ایران اعتال و عمق بیشترى خواهد یافت. زمینه عینى وحدت طبقات و اقشار 
مختلف - از جمله طبقه کارگر - در انقالب دموکراتیک را نیاز مادى این طبقه به نیروى انقالبى یکدیگر 
فراهم میسازد. اما این فقط ایدئولوژى پرولترى است که قادر به ایجاد شرایط ذهنى وحدت است. این فقط 
ایدئولوژى پرولترى است که دقیقا به خاطر ماهیت ضد امپریالیستى انقالب دموکراتیک ایران، قادر به ارائه 
چنان شعارها، رهنمودها و شیوه هاى انقالبى است که از جانب طبقات و اقشار انقالبى دیگر با خواستهاى 
طبقاتى مختلف شان در انقالب دموکراتیک، قابل قبول بوده و لذا عمال اتحاد خلق را در زیر پرچم پرولتاریا 
ممکن میسازد. وحدت اصولى پرولتاریا با طبقات و اقشار انقالبى دیگر باید بر این پایه استوار گردد. بر 
هر اساس دیگرى و تحت هر لواى دیگر جز برنامه پرولتاریا "وحدت خلق" عمال و در نهایت در خدمت 

بورژوازى خواهد بود.
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هژمونى  تامین  اصل  که  مارکسیستى  سازمانهاى  و  گروهها  مشخص  عمل  هر  که  است  دالیل  این  به  د - 
پرولتاریا در انقالب دموکراتیک، اصل حرکت در جهت تحقق تشکیالت مستقل کارگرى را سر لوحه کار 
خود قرار داده اند، باید از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر صورت گیرد. بدون پاسخگویى به این ضرورت 
استقالل هر چه بیشتر طبقه کارگر و لذا وحدت انقالبى و استوار خلق غیر ممکن بوده و انقالب دموکراتیک 

ایران به سر انجام نخواهد رسید.

پیش بسوى پیوند با جنبش طبقه کارگر!
پیش بسوى تشکیل حزب کمونیست ایران!

پیروز باد مبارزات ضد امپریالیستى خلق ایران!
برقرار باد جمهورى دموکراتیک خلق!

محفل مارکسیستى آزادى کارگر
آذر ماه 1357

*. این نوشته که در 15 آذر ماه سال 1357، (6 دسامبر 1978) نوشته شده است با امضاى مشترك 
منصور حکمت و حمید تقوائى انتشار یافته است.

 پیشگفتار
جزوه تحصن کارگران بیکار در وزارت کار

سهند - فروردین 1358
تاریخ تحصن از 27 اسفند 57 تا اول فروردین 58 بوده است.

یک کارگر: شما موظفید و باید وام را قبل از عید به کارگران بپردازید!

وزیر کار: از ارس تا خلیج فارس کسى که بمن "باید" بگوید بدنیا نیامده است!

افاضات فوق الذکر جناب داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت از نقطه نظر آتیه سیاسى ایشان جمله بسیار 
نامیمونى است. البته مساله ابدا بر سر این نیست که ایشان دامنه استقالل اراده و قلدرى خود را به مرزهاى 
ایران محدود کرده و الجرم در خارج از مرزهاى کشور به وجود کسانى که بتوانند به ایشان "باید" بگویند 

اعتراف کرده است. خیر، ابدا.

این بدون شک یک اشتباه و لغزش کالم است که هرگز نمیتواند عامدانه از وزیر کار دولتى سر زند که از 
جانب برخى سازمانها و نیروهاى جنبش انقالبى کشور ما بناحق لقب "ملى" گرفته است. دولتى که رسالت 
تاریخى خویش را، در نجات سرمایه و امپریالیسم از گرداب انقالب کارگران و زحمتکشان کشور ما، صرفا 
میتواند با ابقاء چنین توهماتى در اذهان زحمتکشان به انجام برساند. آنچه در جمله نقل شده از وزیر کار 
براى ایشان گران تمام خواهد شد تناقض آشکار آن با واقعیتى است که صدها کارگر بیکار و اخراجى در 
جریان تحصن خود در وزارت کار تجربه کردند و هر روز دهها هزار کارگر دیگر در جریان تحصن خود در 
سراسر کشور تجربه میکنند. واقعیت اینستکه کارگران آموختند که وزارت کار، به رهبرى داریوش فروهر، 
با تمام رجزخوانى هایش غالم حلقه بگوش سرمایه و سرمایه داران است. کارگران آموختند که چگونه 
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وزیر کار دولت موقت در مبارزه طبقه کارگر و سرمایه داران آنهم در مبارزه اى بر سر ابتدائى ترین خواست 
بشرى یعنى حق زنده ماندن، جانب سرمایه داران را میگیرد، کارگران آموختند که شاخ و شانه کشیدن وزیر 
کار براى کارگران متحصن از روى قول و قرارى است که جناب وزیر با سرمایه دارد. و مهمتر از همه، اگر 
هنوز بخشى از نیروهاى انقالبى کشور ما نیاموخته باشند، الاقل کارگران متحصن آموختند که هر ادعائى را 

باور نکنند، به نیروى خود متکى باشند و فقط از دولتى پشتیبانى کنند که در عمل پشتیبان آنها باشد.

بسیارى از کارگران شرکت کننده در جریان تحصن در وزارت کار که در مبارزه طبقاتى خویش ماهیت 
طبقاتى و ضد کارگرى دولت موقت را لمس کردند، از هرگونه توهمى راجع به موضع حکومت کنونى در 
انقالب ایران و پیروزى نهائى آن به رهبرى طبقه کارگر در گرو تعمیم چنین آگاهى اى در سطح وسیعى از 
کارگران و زحمتکشان کشور است. واقعیات روزمره انقالب و مبارزه طبقاتى هر روز بیش از پیش زمینه را 
براى طرد اوهام خرده بورژوائى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم میاورد. اعتماد گنگى 
و  کارگران  روز  هر  میدهد.  تشکیل  ایران  انقالب  کردن  عقیم  در  را  داران  سرمایه  قدرت  اصلى  منشاء  که 
زحمتکشان بیشترى از خود میپرسند که آیا حکومتى که فقط در لفظ با کالم انقالب سخن میگوید و فقط 
در ظاهر و آنهم کمتر و کمتر با خواستهاى انقالبى زحمتکشان همنوا میشود و از سوى دیگر در عمل مانع 
اعتالى جنبش کارگرى و بسیج توده هاى زحمتکش به رهبرى طبقه کارگر میگردد، حکومتى انقالبى و ملى 
است؟ آیا حکومتى که از یکسو در حرف از آزادى بیان، اجتماعات و احزاب سیاسى دم میزند و از سوى 
دیگر در عمل آزادى را سلب میکند، بیان را خفه میکند، اجتماعات را بر هم میزند و احزاب و سازمانهاى 
سیاسى اى را که در جهت منافع طبقه کارگر فعالیت میکنند "توطئه گر"، "اخالل گر" و "کاسه گرمتر از آش" 
میخواند، آیا چنین حکومتى انقالبى است؟ آیا حکومتى که یکروز در حرف چاپلوسى کارگران را میکند، 
از نفى استثمار سخن میراند و روز دیگر بر راهپیمائى حق طلبانه کارگران بیکار اصفهانى آتش میگشاید و 
خود را به کوچه على چپ میزند حکومتى انقالبى است؟ آیا حکومتى که در حرف کارگران را "دعوت" به 
تشکیل سندیکا میکند و در عمل کارگران آگاه را توقیف میکند، در بین کارگران شکافهاى قومى، مذهبى، 
جنسى، سنى و... ایجاد میکند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقالبى است؟ آیا این اعمال جز فراهم 
کردن فرصت الزم براى امپریالیسم، که بسرعت در پى احیا، بازسازى و تجدید سازمان ابزار اصلى سرکوبى 
کارگران و زحمتکشان، یعنى همان ارتش تیمساران، ساواك، افراطیون دست راستى و ضد کارگرى مسلح 

و... است معناى دیگرى هم دارد؟

براى بسیارى از کارگران پاسخ این سواالت هم اکنون روشن شده است. خیر، حکومت کنونى ابدا ارگان 
انقالب و قیام زحمتکشان نیست. رسالت تاریخى حکومت فعلى، که از زاویه منافع دراز مدت امپریالیسم 
در ایران براستى حکومتى "موقت" است، اینست که سرمایه و امپریالیسم را از طوفان انقالب توده هاى 
زحمتکش و مبارز ایران نجات دهد. و آن عناصر صادق که هنوز در ارکان دوگانه این حکومت (دولت و 
کمیته ها) به خیال خدمت به انقالب تالش میکنند باید هرچه زودتر موضع خود را در قبال انقالب ایران 

براى کارگران و زحمتکشان روشن نمایند.

آن حکومت موقت انقالبى واقعى که وظیفه هموار کردن راه را براى استقرار جمهورى دموکراتیک خلق بر 
دوش خواهد گرفت، قبل از هر چیز بیانگر سقوط حکومت سرمایه داران و تصرف دستگاه دولت توسط 
کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حکومت انقالبى واقعى بجاى آنکه بر ارتش تیمساران تکیه زند، نیروى 
خود را از توان انقالبى کارگران و زحمتکشان مسلح و سربازان انقالبى خواهد گرفت. حکومت انقالبى 
بجان  را  ها  کمیته  تفنگداران  آنکه  بجاى  بیاندازد،  سنگ  کارگران  مبارزات  راه  سر  بر  آنکه  بجاى  واقعى 
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کارگران بیاندازد، بجاى آنکه کارگران آگاه و مبارز را ضد انقالبى بخواند، خود سرسختانه در جهت رشد 
شوراهاى کارگران و زحمتکشان خواهد کوشید و در مبازره با ارتجاع امپریالیستى بر نیروى الیزال کارگران 
انقالبى، که محور اساسى انقالب ضد امپریالیستى ما را تشکیل میدهند، تکیه خواهد کرد. حکومت انقالبى 
واقعى بجاى آنکه مبارزات سازمانهاى انقالبى و راستین زحمتکشان را تخطئه کند، بجاى آنکه با ادامه و 
تشدید تبلیغات مزورانه رژیم آمریکائى شاه مزدور بر علیه کمونیسم (این ایدئولوژى علمى و انقالبى طبقه 
کارگر)، کارگران مذهبى و غیر مذهبى را در مقابل هم قرار دهد، خود مصرانه شرکت تعیین کننده سازمانهاى 
انقالبى کارگران و زحمتکشان را در اداره کشور ارج خواهد نهاد. حکومت انقالبى واقعى، بجاى آنکه بر 
علیه مبارزات حق طلبانه خلق هاى ستمدیده کشور ما سمپاشى کند، بجاى آنکه از جالدان هموطنان کرد 
ما تقدیر کند، کنگره سراسرى نمایندگان خلقهاى ایران را فرا خواهد خواند و آنرا بعنوان باالترین مرجع 
رسیدگى به خواستهاى خلقهاى کشور ما به رسمیت خواهد شناخت. حکومت انقالبى واقعى بجاى آنکه بر 
علیه کارگرانى که کارخانه ها را به حق در کنترل خود گرفته اند، بر علیه دهقانان و برزگرانى که زمینهاى 
مالکین برزگ را مصادره کرده اند و بر علیه زحمتکشان بى جا و مکانى که ساختمانها را اشغال کرده اند 
بخشید...  خواهد  رسمیت  و  بسط  نظم،  اشغالها  و  ها  مصادره  تصرفات،  این  به  خود  نماید،  اقدام  و  تبلیغ 
داران  سرمایه  حکومت  نه  و  باشد  زحمتکشان  و  کارگران  حکومت  میتواند  فقط  واقعى  انقالبى  حکومت 

کوچک و بزرگ.

اما کارگران آگاه و پیشاهنگان انقالبى طبقه کارگر در قبال واقعیات فوق چه وظایفى بر دوش دارند؟ اگر 
حکومت کنونى در جهت منافع سرمایه و سرمایه داران عمل میکند، اگر حکومت کنونى حکومتى موقت 
و محلل است که زمینه را براى بازگشت ارتجاع امپریالیستى فراهم میسازد، آنگاه وظیفه کارگران انقالبى 
حرکت در جهت پایه گذارى آن تشکیالتى خواهد بود که ارگان حاکمیت مستقل کارگران باشد و بتواند 
بهنگام حمله نهائى ضد انقالب - که دیر یا زود به رهبرى سرمایه داران و مباشرت بخش محافظه کار و 
قشرى خرده بورژوازى و به همت متخصصین تمام عیار نظامى و سیاسى آنها، که از کشتارهاى ملیونى ابائى 
ندارند، آغاز خواهد شد - کارگران و توده هاى وسیع زحمتکش را براى دفاع از دستاوردهاى انقالب و 
شکست قطعى ضد انقالب بسیج نماید. این ارگان ها هم اکنون در جریان شکل گیرى هستند. شوراهاى 
کارگرى، دهقانى و سربازى ابزار اساسى حاکمیت کارگران و زحمتکشان است - ابزارى که مظهر شعور و 

اراده اکثریت کارگان و دهقانان است و تا به امروز حکومتى عالیتر و بهتر از آن وجود نداشته است.

لیکن براى آنکه شوراها در عمل بتوانند به آنچه که باید، یعنى ابزار اعمال حاکمیت کارگران و زحمتکشان 
در مقابل حکومت سرمایه داران، تبدیل شوند الزم است کارگران آگاه و انقالبیون طبقه کارگر بطرز خستگى 
ناپذیرى خصلت طبقاتى و برنامه هاى ضد کارگرى حکومت کنونى را، که بناحق و بر اساس وجود توهمات 
خرده بورژوائى در اذهان زحمتکشان، از پشتیبانى اقشار وسیعى از زحمتکشان برخوردار است افشا کنند. 
بدون اقدام به این عمل، یعنى افشاى بى امان ماهیت طبقاتى حکومت، شوراها از محتواى سیاسى خویش 
داران  سرمایه  دست  در  همچنان  آن  سیاسى  نخ  سر  که  صنفى  سازمانهائى  به  حداکثر  و  شد  خواهند  تهى 
لیبرال و خرده بورژوازى محافظه کار خواهد بود بدل خواهند گشت. کسانى که از یکسو شعار "پیش بسوى 
ایجاد شوراهاى کارگرى" را مطرح میکنند و از سوى دیگر کارگران را به پشتیبانى (مشروط و یا بدون قید 
و شرط) از دولت موقت میخوانند و آنان را از "تضعیف دولت" برحذر میدارند، ذره اى بر نقش حیاتى 
و تعیین کننده ایکه شوراها باید در انقالب ایران و حفظ دستاوردهاى موجود بازى کنند آگاهى ندارند. 
چگونه کارگران میتوانند ارگانهاى حاکمیت خویش را برپا دارند وقتى در عرصه سیاسى به حکومت سرمایه 
داران امید بسته اند؟ آیا این تناقض در شعارها شوراها را به ابزارى در دست حکومت براى کنترل حرکات 
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انقالبى کارگران و زحمتکشان بدل نخواهد کرد؟ آیا این شیوه برخورد از شوراها ابزار موثر دیگرى براى 
تحکیم و استمرار توهمات کارگران و زحمتکشان نسبت به حکومت سرمایه داران، سرمایه دارانى که تا مغز 
استخوان به کارکرد امپریالیسم در کشور ما وابسته اند و هم اکنون خصلت ضد انقالبى خویش را آشکار 
کرده اند، نمیسازد؟ آیا این جز خلع سالح تشکیالتى و ایدئولوژیک طبقه کارگر نتیجه دیگرى در بر دارد؟ 
حکومت  جز  میشود  "تضعیف"  امپریالیسم  و  سرمایه  علیه  بر  کارگران  مبارزات  اعتالء  با  که  حکومتى  آیا 
سرمایه و امپریالیسم چیز دیگرى میتواند باشد؟ آیا حکومتى که از قدرت گرفتن کارگران، از اعمال قدرت 
تعریف  به  بنا  حکومتى  چنین  این  آیا  میرمد،  و  میافتد  هراس  به  کارگرى  شوراهاى  طریق  از  آنان  مستقل 
حکومتى ضد کارگرى نیست؟ آیا حکومتى که پیگیرترین و مبارزترین طبقه را در انقالب ضد امپریالیستى 
ما به سکوت، آرامش و اطاعت میخواند، خود اولین پایگاه ابقا، احیا و تحکیم سلطه امپریالیسم بر اقتصاد 

و سیاست کشور ما نیست؟

حکومت ملى و انقالبى یعنى حکومت ضد امپریالیست، و هر سازمان، تشکیالت و نیروى سیاسى در جامعه 
که بخواهد به معناى واقعى کلمه ضد امپریالیست باشد باید خود حامى و پشتیبان آن طبقه و یا طبقاتى 
باشد که در مبارزه بر علیه امپریالیسم پیگیرترین و قادرترین هستند. باین ترتیب هر کس بگوید کارگران 
بمنظور مبارزه با ارتجاع امپریالیستى باید از حکومت کنونى پشتیبانى کنند، آنکس در فریب توده ها سهیم 
بوده است. زیرا همین حکومت کنونى است که هم اکنون در پى احیا و بازسازى ارگانهاى اختناق پیشین، 
ارتش، ساواك، سندیکاهاى فرمایشى و ... است. زیرا حکومت کنونى است که در حالیکه ارتجاع با ظاهرى 
عوامفریبانه نضج میگیرد و جوالن میدهد، کارگران را به اطاعت از سرمایه داران و قوانین کار سابق و به 
تولید بیشتر و صبر میخواند ... خیر، براى مبارزه واقعى بر علیه امپریالیسم، براى تامین واقعى نان، استقالل، 
و آزادى، این حکومت موقت است که باید از کارگران پشتیبانى کند و نه کارگران از حکومت موقت. زیرا 
یگانه راه تضمین پیروزى انقالب ایران و نابودى قطعى سلطه امپریالیسم بر کشور ما تقویت و بسط و توسعه 
نقش، اهمیت و نیروى شوراهاى کارگرى، به مثابه ارگان حاکمیت کارگران، است. باین ترتیب افشاگرى 
از حکومت کنونى و کمک به بسط و توسعه دامنه عمل شوراهاى کارگرى ، به معنائى که گفتیم، اجزاء 
تجزیه ناپذیر روش واحدى است که کارگران آگاه و انقالبیون طبقه کارگر باید در شرایط کنونى اتخاذ کنند. 
هیچیک از این دو وظیفه را نمیتوان بدون دیگرى بانجام رساند. افشاگرى، بدون طرح مساله ضرورت وجود 
و بسط قدرت شوراها موجب میشود تا کارگران بار دیگر به دنباله روى از حرده بورژوازى محافظه کار و یا 
اردوگاه سرمایه داران لیبرال کشانده شوند. کارگران باید به این نکته پى ببرند که دولت موقت و کمیته ها، با 
تمام تعارضات درونى خویش، دو روى سکه واحدى هستند که به سرمایه داران امکان میدهد تا سرکوب و 
اغفال کارگران را درهم آمیزند. باین ترتیب افشاگرى از هر یک از این دو جزء حکومت نباید براى کارگران 
بصورت دفاع از جزء دیگر عرضه گردد. کارگران باید در مقابل هم کمیته ها و هم دولت موقت شوراهاى 
خود را به مثابه ابزار اعمال حاکمیت مستقیم خویش برپا دارند. از سوى دیگر شعار ایجاد و بسط شوراهاى 
کارگرى، اگر به موازات افشاگرى بى امان از حکومت (باهمه اجزایش) طرح نگردد، شوراها را به تشکیالتى 
صنفى محدود کرده و در عمل کارگران را از عرصه سیاست بیرون کشیده و عرصه سیاست را همچنان در 
تسلط سرمایه داران لیبرال و محافظه کاران قشرى باقى خواهد گذاشت. کارگران باید پى ببرند که نمیتوانند 
مسائل اقتصادى خویش را، بخصوص در شرایط کنونى بدون مبارزه سیاسى حل کنند، و درست به همین 
منظور است که به تشکیل شوراهاى کارگرى نیاز دارند. بحران اقتصادى ایکه اینک جامعه ما را فرا گرفته 
است، و هنوز حتى به اوج خود هم نرسیده است، راه حلهاى متفاوت از طبقات مختلف طلب میکند. از 
یک سو سرمایه داران و مباشرین فکرى، سیاسى و نظامى آنها تنها یک راه در جلو روى خود دارند. آنها 
مجبورند براى دفاع از سودآورى سرمایه و تشدید استثمار طبقه کارگر هر چه زودتر اختالفات درونى خود 
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را به نحوى فیصله دهند تا بتوانند بسرعت همه نیروى خود را براى سرکوب جنبش کارگرى و پیشگامان 
سیاسى و فکرى طبقه کارگر به کار گیرند. براى سرمایه داران "براه افتادن چرخهاى اقتصادى کشور" مستلزم 
شکست قطعى طبقه کارگر، کاهش سطح معیشت و دستمزد کارگران، قلع و قمع کارگران آگاه و احیاى 
اختناق در ابعاد و اشکال نوین است. زیرا سرمایه فقط تا آنجا به تولید عالقمند است که سودآور باشد و این 
سودآورى در نظام سرمایه دارى وابسته، که بر محور وجود نیروى کار بسیار ارزان میگردد، تنها با ممانعت 
از اعتالء جنبش کارگرى امکانپذیر است. اگر تا پیش از انقالب، که سود سرمایه در ایران به عرش اعلى 
میرسید، سرمایه داران براى سرکوبى کارگران به چنان اختناقى محتاج بودند، میتوان تصور کرد که امروز که 

بساط چپاولشان را در معرض نابودى میبینند براى احیاى وضع سابق چه حمله عظیمى را تدارك میبینند.

از سوى دیگر براى کارگران حل بحران اقتصادى منوط به کسب دستاوردهاى سیاسى تازه ایست. کارگران 
نمیتوانند قبل از حل این مساله که قدرت سیاسى در کشور در دست کدام طبقه و یا طبقات است راه حلهاى 
اقتصادى خویش را پیاده کنند. باین ترتیب براى کارگران حل بحران اقتصادى یعنى اعتالء انقالب، تشکیل 
شوراهاى کارگرى، بسیج اکثریت کارگران در شوراها، تثبیت بى چون و چراى آزادى بیان، اجتماعات و 
احزاب سیاسى براى زحمتکشان، تشکیل شوراهاى دهقانى و سربازى، ایجاد ارتش انقالبى خلق و ... به 
منظور قطع کامل سلطه امپریالیسم بر اقتصاد و سیاست ایران. سرمایه داران براى رسیدن به اهداف خود 
انقالب را خاتمه یافته اعالم میکنند و کارگران را به بازگشت به کار در همان شرایط سابق و حتى بدتر از 
آن فرا میخوانند، حال آنکه کارگران براى رسیدن به خواستهاى خویش تنها یک راه پیش رو دارند ادامه 

مبارزه و پیگیرى در انقالب .

مبارزات کارگران فصلى و بیکار و بخصوص جریان تحصن آنها از گوشه هائى از سیاستهاى ضد کارگرى 
حکومت کنونى پرده برداشت. سرمایه در شرایط کنونى نمیتواند براى مدتى طوالنى ماسک عوامفریبى را 
بر چهره خویش نگاهدارد و براى حل مشکالت خویش ناچار است بیش از پیش رو در روى کارگران و 
خواستهاى بر حق آنان قرار گیرد. مشکل بیکارى یکى از آنهاست. ولى مشکل بیکارى براى کارگران یک 
چیز است و براى سرمایه داران چیز دیگر، و طبیعى است که راه حلهائى که کارگران پیشنهاد میکنند بدرد 
حکومت سرمایه نمیخورد و هیچگاه به تصویب آن نرسیده و بوسیله آن بمورد اجرا گذاشته نخواهد شد. 
براى کارگران که از فروش نیروى کار خود زندگى میکنند بیکارى مساله مرگ و زندگى است. براى سرمایه 
داران بیکارى فقط تا آنجا مساله است که مایه عصیان کارگران میشود، و اگر بتوانند با کمترین خرج جلوى 
این عصیان را بگیرند بیکارى بخش عظیمى از کارگران خیلى هم بکار سرمایه میخورد. بیکارى وسیع یعنى 
رقابت کارگران بر سر پیدا کردن کار، یعنى رضایت دادن کارگران به دستمزد کمتر و شرایط طاقت فرساتر، 
یعنى سود بیشتر براى سرمایه و سرمایه دار، یعنى فقیر تر شدن همه کارگران و ثروتمندتر شدن همه سرمایه 
داران. براى سرمایه داران انگل صفت، بیکارى کارگران، بشرطى که منجر به عصیان آنها نشود، مائده اى 
آسمانى است. باین ترتیب حکومت سرمایه در ظاهر جدیدش و به همت پهلوان پنبه هائى چون داریوش 
فروهر، طرحى براى پرداخت وام بیکارى به کارگران تهیه میکند. از نقطه نظر منافع مشترك سرمایه داران، 
که حکومت پاسدار آنست، مبلغ مورد بحث باید تا حد ممکن پائین باشد و حتى المقدور به تعداد کمترى 
از کارگران تعلق گیرد تا کارگران را همچنان به قبول شاق ترین کارها و کمترین دستمزدها محتاج نگاهدارد. 
بقول رفیق کارگرى در خانه کارگر: "طرح صندوق وام بیکارى بزرگترین و خطرناکترین حمله ایست که به 
سطح معیشت کارگران شده است. قبول طرح دولت به معنى کاهش دادن حد اقل رسمى معیشت کارگران 
به 450 تومان در ماه است" جواب کارگران به طرح پیشنهادى دولت آشکار بود. آنها یکصدا طرح کذائى را 
مردود اعالم کردند. اینکه چه مسائلى منجر به عقب نشینى کارگران از موضع قاطع خویش شد تا حدودى 
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در جمعبندى یکى از رفقاى کارگر، که متن اصلى این دفتر را تشکیل میدهد، شکافته شده است و بدون شک 
در آینده از طریق کارگران آگاه دیگر نیز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. آنچه ما میخواهیم مختصرا در این 
پیشگفتار طرح کنیم این سوال است که با توجه باین نکته که مساله بیکارى منحصر به یک شاخه تولیدى 
و قشر معینى از کارگران نیست، کارگران آگاه و فعال باید ایجاد چه نوع تشکیالتى را در دستور روز قرار 
دهند؟ همانطور که گفتیم بیکارى کارگران اسلحه ایست در دست تمام سرمایه داران و نقطه ضعفى است 
براى همه کارگران. بنابراین تشکیالت الزم براى برخورد با مساله بیکارى نیز الجرم باید آنچنان تشکیالتى 
باشد که قدرت همه اقشار کارگرى را در مقابله با این مساله بسیج کند. با توجه به این واقعیت که کارگران 
راه و ساختمان و تاسیسات بدالئل مختلف، ابتکار عمل را در این زمینه بدست داشته اند، منطقى است که در 
راه تشکیل "شوراى مشترك کارگران همه رشته ها براى رسیدگى به مساله بیکارى و اخراج" نیز پیش قدم 
شوند. این شورا نباید فقط از نمایندگان کارگران بیکار تشکیل شود، بلکه باید نمایندگان کارگران شاعل نیز 
در آن فعاالنه شرکت کنند، چرا که اوال، مساله بیکارى فقط مساله کارگران بیکار نیست بلکه حمله اى است 
به همه کارگران و ثانیا، کارگران شاغل براى اینکه سرمایه داران را تحت فشار هاى اقتصادى قرار دهند از 
امکانات بیشترى برخوردارند. به این ترتیب "شوراى مشترك ..." خود به زمینه اى براى وحدت عمل همه 
شوراهاى کارگرى، در یک مبازره مشخص، تبدیل شده و میتواند مقدمات تشکیل شوراى سراسرى کارگران 
کشور را فراهم کند. صرفا با تشکیل این شوراى مشترك، که کارگران راه و ساختمان و تاسیسات به پشتوانه 
مبارزات سرسختانه خود در آن نقش بسیار فعالى خواهند داشت، است که کارگران میتوانند متحد و یکپارچه 
با مساله بیکارى و عواقب شوم آن مبارزه کرده و مانع دسیسه هاى سودجویانه سرمایه داران گردند. شوراى 

مشترك که از نمایندگان همه کارگران تشکیل شود میتواند:

1- با بسیج بخش وسیعى از کارگران طرح هاى خود را با قاطعیت بیشترى به دولت ارائه دهد.

2- با استفاده از اهرم هاى سیاسى و اقتصادى در سطح کشور، اجراى بدون چون و چراى طرحهاى خویش 
را به وسیله دولت تضمین کند.

3- سیاست هاى تفرقه افکنانه سرمایه داران و دولت آنها را عقیم گذارده و وحدت کارگران شاغل و بیکار 
بخش هاى مختلف را در مقابل طبقه سرمایه دار حفظ کند.

4- خود مستقیما تا حدود زیادى تامین ضروریات کارگران بیکار (مانند سوخت، مواد خوراکى، پوشاك، و 
غیره) را مستقل از دولت از طریق جلب همکارى کارگران بخشهاى مختلف در تولید و توزیع کاالها در میان 
کارگران بیکار بر عهده بگیرد و اجازه ندهد تا سرمایه داران و دولت با سردواندن و معطل کردن کارگران 

بخشى از آنها را تحت فشار اقتصادى قرار داده و از عرصه مبارزه بیرون رانند.

مبارزات  به  مربوط  اخبار  سانسور  مانند  کارگرى  ضد  سیاستهاى  با  کارگران  متحد  نیروى  پشتوانه  به   -5
کارگران بیکار، حمله اوباش رسمى و غیر رسمى به جلسات و تظاهرات کارگرى، ترور، توقیف و ضرب 

و جرح کارگران فعال و غیره مبارزه کند.

... -6

این تشکیالت باید هر چه زودتر بعنوان ضامن پیشبرد و تثبیت دستاوردهاى انقالب زحمتکشان کشور ایجاد 
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شود تا اعتماد نابجائى که هنوز در میان بسیارى از کارگران نسبت به حکومت کنونى وجود دارد جاى خود 
را به اعتماد به شوراهاى کارگرى و نیروى مستقل کارگران و زحمتکشان بدهد.

فروردین 1358، اواخر مارس 1979

زیرنویس:
منظور از حکومت فقط دولت موقت نیست. دولت موقت و کمیته ها هر دو در شرایط کنونى اجزاء الزم 

کارکرد حکومت هستند. 

پیشگفتار
"شیوه برخورد به احزاب بورژوایى"

از لنین
این جزوه در اوایل سال 58 - اواخر مارس 1979 - توسط اتحاد مبارزان کمونیست به فارسى ترجمه شده 

است.

پیشگفتار

بلشویکها  پیشنهادى  قطعنامه هاى  پیش نویس  و  مقاله  دو  سخنرانى،  سه  ترجمه  آمده  جزوه  این  در  آنچه 
براى طرح در کنگره پنجم حزب سوسیال دموکرات روسیه است در باب: تعیین "ماهیت طبقاتى" احزاب 
انقالب  در  درگیر  طبقات  منافع  رابطه  تحلیل  دموکراتیک،  بورژوا  و  لیبرالى  بورژوا  ارتجاعى،  نیروهاى  و 
دموکراتیک با "ادامه یا بسط" انقالب، تعیین نقش این احزاب در آن مقطع خاص از انقالب روسیه (سال 
1907)، و باألخره ارائه رهنمودهاى عملى به حزب طبقه کارگر در برخورد به آنها. بجز مقاله "بورژوازى 
خفته بیدار میشود"، که به سال 1905 برمیگردد و ما آن را در حقیقت به عنوان "مقدمه" در اینجا آورده ایم، 
دوم.  دوماى  و  انتخاباتى  مبارزات  زمان  یعنى  ژوئن 1907،  تا  ژانویه  دوره  به  است  مربوط  نوشته ها  سایر 
تشریح شرایط خاص تاریخى این دوره از انقالب روسیه خود فى الواقع متن این آثار را میسازد و نیازى به 

تدقیق بیشتر آن در این پیشگفتار نیست.

هیچ  به  ترجمه  این  ارائه  از  هدف  که  اینست  میدانیم  الزم  را  تکرارش  ما  و  گفته اند  همه  آنچه  لیکن 
"نقد  حقانیت  به  را  ایران  کمونیست هاى  که  نیست  این  هدف  همچنین  نیست.  تاریخى  قرینه سازى  وجه 
سوسیالیستى" لنین از برخورد منشویک ها به بورژوازى، پرولتاریا و انقالب دموکراتیک معتقد سازیم. چرا 
که در جنبش کمونیستى ما، بخش هاى رسواى آن به کنار، ظاهراً منشویکى وجود ندارد. کمونیست هاى ایران 
یکپارچه این اعتقاد منشویکى را که "(چون) بورژوازى محرکه و تعیین کننده وسعت دامنه انقالب بورژوایى 
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است، پرولتاریا نمیتواند آنرا رهبرى کند..." قاطعانه رد میکنند و با صداى بلند اعالم میدارند که "انقالب 
دموکراتیک ایران بدون رهبرى پرولتاریا به پیروزى نخواهد رسید" و این سراپا بلشویکى به نظر میرسد. 
اما همین افتراق 180 درجه با منشویسم، آنجا که تحلیل مشخص لنینى در میان نباشد، در عمل، به انطباقى 
صد در صد میانجامد. منشویک ها رهبرى پرولتاریا را نمیپذیرند و علیرغم "نیات خیر سوسیالیستى"شان، 
هژمونى  ضرورت  به  ما  کمونیستى  جنبش  عمده  بخش  و  میغلطند،  در  لیبرال  بورژوازى  از  دنباله روى  به 
پرولتاریا در انقالب دموکراتیک قائل است اما در راه تأمین آن به کجراه میرود و سرانجام عمًال به همان 
سرنوشت دچار میشود. این انحراف عملى عمدتًا ناشى از آنست که ما شعارهاى عام لنین را میپذیریم بى 
آنکه رهنمودهاى عملى و روش او را در تحلیل شرایط خاص خود به کار بندیم. ارائه نمونه اى از روش 
تحلیل و رهنمودهاى عام لنین، که به بارزترین نحو در این مقاالت منعکس است، هدف و محرك ما در 

انجام این ترجمه بوده است.

لنین و بلشویکها از تحلیل "پایه هاى اقتصادى-طبقاتى" و مناسبات بین نیروهاى درگیر در انقالب دموکراتیک 
آغاز، و بر اساس آن، حرکات و ظرفیتهاى سیاسى این نیروها و "محور تاکتیک هاى سوسیال دموکراسى" را 
استنتاج و "پیش بینى میکنند. به این ترتیب وقتى در 1907 بلشویک ها مطرح کردند که احزاب بورژوایى 
"دیگر قطعا از انقالب رویگردان شده و... در پى متوقف نمودن آن هستند"، برخوردشان به خیانت بورژوازى 
"برخورد کور" و برخاسته از "تجربه" نبود. برعکس آنها "ناگزیر بودن خیانت بورژوازى را ... حتى ... پیش 
و  بورژوازى  طبقاتى  منافع  بر  مبتنى  استنتاجى  بودند.  گرفته  نتیجه  (کادت)  حزب  علنى  فعالیت  آغاز  از 
وحشت آن از جنبش پرولترى. و بر پایه این تحلیل، بلشویک ها در همان سال 1905 اعالم کرده بودند که: 

"از اینرو بورژوازى نمیتواند رهبر انقالب ما باشد".

منشویک ها در 1905، برغم قبول رهبرى بورژوازى، صمیمانه هوادار "سیاست مستقل پرولترى" و "افشاى 
دوستان ریاکار خلق" بودند. در سالهاى 1906 و 1907 با استناد به "بى ثباتى" و "عدم آمادگى بورژوازى 
براى مبارزه" خیانت لیبرالیسم را اینگونه توجیه مینمودند که "شرایط اجتماعى-طبقاتى و موقعیت تاریخى 
که این انقالب بر بستر آن به پیش میرود، سد راه رشد جنبش بورژوا-دموکراسى" است. آنان در ادامه این 

سقوط به ورطه سیاست هاى "آشکارا اپورتونیستى" در غلطیدند.

و  بورژوازى  سیاسى  ظرفیت هاى  و  حرکات  تحلیل  در  طبقاتى"  مبارزه  مارکسیستى  "تئورى  از  انحراف 
اشتراك  وجه  اساسى ترین  و  بارزترین  طبقات"،  منافع  وراى  "در  حرکات  این  مادى  پایه هاى  جستجوى 
منشویسم و دیدهاى "عموم خلقى" غالب بر جنبش کمونیستى ماست. منشویسم از ارائه تحلیل اقتصادى-
اجتماعى طفره میرود و گرایشات ضد انقالبى بورژوازى را نتیجه وجود "نوعى شرایط ناشناخته اجتماعى-
اقتصادى و موقعیت تاریخى انقالب (روسیه)" میداند، شرایط و موقعیتى که "سد راه رشد جنبش بورژوا-

طبقاتى  اقتصادى  تحلیل  برعکس،  ما،  کمونیستى  جنبش  و  لنین).  از  (تأکید  است  کلى"  بطور  دموکراسى 
در "مناظرات" از زبان  خود را دارد، اما تحلیلى لیبرالى، یعنى ماوراء طبقاتى (تحلیلى که عین آن را اخیراً 
ایدئولوگ هاى "رادیکال" دستگاه حاکمه جدید نیز میشنویم!)، تحلیلى که نتیجه مستقیمش "ملى" (یعنى ضد 
امپریالیست و انقالبى) دانستن بخشى از بورژوازى ایران است. بخش عمده کمونیستهاى ما سپس "متزلزل 
ضد  انقالبات  دیگر  "تجربه  از  و  تحلیل  این  از  جدا  را  دموکراتیک  انقالب  پیشبرد  در  بخش  این  بودن" 
امپریالیستى ایران و جهان بطور کلى" استنتاج و، در مرحله سوم، براى پوشاندن این تناقض آشکار، تبصره 
"لزوم برخورد دوگانه؟ به بورژوازى ملى" را اضافه میکنند. درست همانطور که منشویکها شعار "مبارزه علیه 

دشمنى یکجانبه سوسیال دموکراتها با لیبرالها" را مطرح مینمودند!
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"این بحثهاى منشویکها در باره ... عدم آمادگى بورژوازى براى مبارزه (تزلزل بورژوازى ملى؟) وقتى در 
کنار شعار مبارزه علیه "دشمنى یکجانبه" سوسیال دموکراتها با لیبرالها ("لزوم برخورد دوگانه"؟) گذاشته 
شود، حکایت از یک چیز ... میکند. در حقیقت، این بحث ها معنائى جز این ندارد که سیاست مستقل حزب 

کارگران جاى خود را به سیاستى متکى به بورژوازى لیبرال بدهد.

اما حفظ استقالل پرولتاریا، این تنها تضمین به دست آوردن مقام رهبرى انقالب دموکراتیک، و بنابراین 
قاطع  مرزبندى  آن،  پایه  بر  و،  دموکراتیک  انقالب  مارکسیستى  شناخت  مستلزم  خود  آن،  در  پیروزى 
ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى پرولتاریا نه با نوشتن کلمه "مستقل" در جاى خود مشخص میشود و نه 
با بردن اسم جمهورى. سیاستهاى پرولترى صرفا با تعیین دقیق راهى حقیقتًا مستقل مشخص میگردد. و این 

چیزى است که منشویسم ارائه نمیدهد.

اوالً، "شرط الزم پیروزى انقالب دموکراتیک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش وسیعى از کارگران است 
که بر منافع دراز مدت خویش واقف باشند ... که به پیروزى انقالب دموکراتیک بعنوان هدفى درخود و 
غائى ننگرند و آن را قدمى ضرورى در راه استقرار پیش شرط هاى حرکت نهائى ... به سوى سوسیالیسم 
بدانند"[1]. لنین در 1905 در باره خصلت عام انقالب دموکراتیک و وظیفه سوسیالیستها در قبال آن چنین 
میگوید: "مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازى در سراسر اروپا در دستور روز است. این مبارزه اکنون مدتها است 
به روسیه نیز سرایت کرده است. در روسیه کنونى، نه دو نیروى متخاصم، بلکه دو جنگ اجتماعى متمایز و 
متفاوت است که محتواى انقالب را تشکیل میدهد: یکى جنگى که در داخل نظام خودکامه-فئودالى حاضر 
انجام میشود و دیگرى که در نظام بورژوا-دموکراتیک آینده درمیگیرد و ما هم اکنون شاهد تولد آن هستیم. 
یکى مبارزه تمام ملت است براى آزادى (آزادى جامعه بورژوایى - لنین)، براى دموکراسى ... دیگرى مبارزه 
طبقاتى پرولتاریا است علیه بورژوازى و براى سازمان سوسیالیستى جامعه. به این ترتیب وظیفه اى دشوار 
و خطیر بر عهده سوسیالیست ها قرار میگیرد - وظیفه پیشبرد همزمان دو جنگ، جنگهایى که در ماهیت، 
اهداف و ترکیب نیروهاى اجتماعى قادر به ایفاى نقش تعیین کننده در هر یک از آنها، بکلى متفاوتند". 
(کلیات آثار، جلد 9 صفحات 308-307)[2] بر پایه این درك از انقالب دموکراتیک است که بلشویکها 
"حفظ هویت طبقاتى پرولتاریا، در تمایز از تمام احزاب دیگر، به جهت اهداف سوسیالیستیش، َصرِف نظر 
از اینکه آن احزاب دیگر تا چه حد انقالبى یا جمهوریخواه ... باشند" را یکى از دو رکن اساسى استقالل 

سیاست هاى پرولتاریا در انقالب دموکراتیک قرار میدهند.

ثانیًا، "وجود مرزبندى عینى طبقات در حال حاضر، ما را در مقابل مبارزه اى بین دو گرایش به اوج رساند". 
بنابراین، "اگر پرولتاریا از این گرایش لیبرالیسم بى خبر باشد، اگر پرولتاریا بر وظیفه اش که درگیر شدن 
در مبارزه اى مستقیم علیه لیبرالیسم است آگاه نباشد، اگر براى رهانیدن دهقانان دموکرات از نفوذ لیبرالیسم 
خیانت پیشگى  مسأله  لنین).  از  (تأکید  نیست.  مستقل  فى الواقع  پرولتاریا  سیاست هاى  آنوقت  نکند،  مبارزه 
لیبرالیسم و ظرفیت دموکراتیک دهقانان و اقشارى از خرده بورژوازى شهرى را "بلشویکها در 1905 بر 
پیش نویس  در  تاکتیک ها  این  جزئیات  تشریح  با  لنین  بودند".  کرده  پیش بینى  تئوریک  تحلیل  یک  اساس 
قطعنامه هاى پیشنهادى بلشویک ها براى طرح در کنگره پنجم حزب سوسیال دموکرات رهنمودهاى عملى 

گرانبهایى به دست داده است.

باید توجه داشت که آنچه قبل از هر چیز بلشویک ها را به پیشاهنگان راستین طبقه کارگر روسیه بدل کرد، 
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چیزى جز همین قدرت پیش بینى و ارائه تاکتیک هاى صحیح مبارزاتى نبود. لنین و بلشویک ها در این راه 
تکیه بر بزرگترین میراث مبارزات جهانى طبقه کارگر، یعنى ایدئولوژى علمى و انقالبى مارکسیسم داشتند. 
جنبش کارگرى ما نیز صرفا میتواند بر همین بستر رشد کرده و به پیروزى نهائى دست یابد. در غیر این 
صورت، یعنى در صورتى که انقالبیون طبقه کارگر ایران این بُرنده ترین سالح خویش در مبارزه طبقاتى را 
از کف بگذارند و به فرمولبندى هاى ساده و الگوسازى هاى مکانیکى در باره انقالب کنونى ایران دل خوش 
کنند، یعنى در صورتى که "پیشاهنگان" خود همراه توده ها (و نه پیشاپیش آنان) ماهیت نیروهاى ضد انقالبى 
و ضد کارگرى موجود را به قیمت شهادت، اسارت، شکنجه و سرکوب کارگران انقالبى "تجربه" کنند، 
آنگاه تمام گفتارمان در باره پیروزى این انقالب کنونى ناگزیر پا در هوا و متزلزل خواهد بود، آنگاه دیگر 
سخنى از پیدایش "پیشاهنگ طبقه کارگر"، و به طریق اولى، تأمین رهبرى این طبقه در انقالب دموکراتیک 

نمیتواند در بین باشد.

زیرنویس:
[1] جزوه "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى 1- پیشگفتار و مقدمه" سهند، صفحه 9

"وظایف  به  کنید  رجوع  همچنین  میشود.  منتشر  بزودى  آن  ترجمه  که  دهقانان"  و  "سوسیالیسم  مقاله   [2]
سوسیال دموکراتها"، "در باره احزاب سیاسى روسیه" و... 

 اسطوره بورژوازى ملى و مترقى

تا وقتى که ما کامال و به روشنى درنیابیم که کدام طبقات قادرند، به دلیل شرایط عینى اقتصادى، انقالب 
بورژوائى روسیه را پیروز سازند، تمام گفتارمان در باره پیروزى این انقالب چیزى بیش از عبارات توخالى 
و رجزخوانى دموکراتیک نبوده و تاکتیک هایمان در انقالب بورژوائى ناگزیر پا در هوا و متزلزل خواهد بود. 
اگر در ارزیابى دورانهاى انقالبى، ما فقط به مشخص نمودن خط کلى عملکرد طبقات مختلف اکتفا کنیم، 
بدون آنکه اشکال مبارزاتشان را بررسى نمائیم بحث ما از نظر علمى ناقص و غیر دیالکتیکى بوده و از نقطه 

نظر پراتیک سیاسى در حد کالم بیجان استداللیّون باقى میماند...
لنین - کلیات آثار (انگلیسى)، جلد 15

... پیش از جواب گفتن به این سؤال که آیا ما باید از "اپوزیسیون" پشتیبانى کنیم یا نه، بایستى بفهمیم که 
پایه هاى طبقاتى این "اپوزیسیون" (یا لیبرالیسم روسى) چیست و بسط انقالب و رشد طبقات انقالبى با 

موقعیت و منافع لیبرالیسم در چه رابطه اى قرار دارد.

لنین - کلیات آثار (انگلیسى)، جلد 11

(هر دو مقاله فوق در کتابهاى "ارزیابى انقالب روسیه" و "پرولتاریا، بورژوازى و انقالب دموکراتیک" به 
فارسى منتشر شده است.)

پیشگفتار
جزوه حاضر مقدمه اى است بر سلسله مقاالتى که "سهند" از این پس بصورت مستمر به منظور بسط مواضع 
و تزهاى مطرح شده در جزوه "انقالب ایران و نقش پرولتاریا" (اسفند 1357) منتشر خواهد کرد. به دالئل 
مختلف و عمدتا بدلیل محدودیت امکانات، انتشار کل مطالب بصورت یک کتاب میسر نیست و الجرم این 
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نوشته ها بصورت جزوات مجزا (7-10 جزوه) در یک دوره چند ماهه بدنبال هم منتشر خواهد شد. این 
مساله نه تنها براى خواننده بلکه براى خود ما نیز متضمن مشکالتى است. از یک سو براى خواننده تعقیب 
سیر استدالل و تحلیل را مشکل میکند و از سوى دیگر براى ما این ضرورت را ایجاب میکند که به قیمت 
دو باره کارى و تکرار مکررات هر جزوه را به نحوى عرضه کنیم که بعنوان یک جزوه مستقل نیز قابل مطالعه 
باشد. در هر صورت رفقا باید بخاطر داشته باشند که چهار چوب کلى آنچه در این جزوات مطرح میگردد 
بصورت فشرده در جزوه "انقالب ایران و نقش پرولتاریا" بیان شده است و ارتباط منطقى جزوات مختلف 

را با مراجعه به جزوه مزبور میتوان دریافت.

بخش اول این سلسله نوشته ها طبیعتًا تا حد زیادى به مسائل و مقوالت اقتصادى خواهد پرداخت و ما در 
این بخش عمدتًا آن مسائل تئوریک اقتصادى را که زیربناى اساسى مواضع و تزهاى سیاسى مطروحه در 
جزوه "انقالب ایران و نقش پرولتاریا" را تشکیل میدهند، خواهیم شکافت. واضح است که از نقطه نظر 
تحلیل مارکسیستى، تحلیل اقتصادى هیچگاه بصورت هدفى در خود مطرح نبوده است. تحلیل اقتصادى 
و  نگردد  طبقاتى  مبارزه  در  کارگر  طبقه  پیشروى  راهگشاى  اگر  و  نیاورد  ببار  سیاسى  مشخص  نتایج  اگر 
به کمونیست ها در ارزیابى نیروهاى سیاسى درگیر در مبارزه طبقاتى و پایه ریزى برنامه ها و تاکتیک هاى 
مبارزاتى یارى دهد، صرفًا تالشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند. از سوى دیگر تعلل در تحلیل 
صحیح از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه و ویژگى هاى آن از طرف پیشاهنگان و اقشار آگاه طبقه کارگر، 
به بهانه اجتناب از آکادمیسم، میتواند سرچشمه چنان انحرافات ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى اى گردد 

که در عمل قدرت پیشروى و پیروزى را حتى از صادق ترین نیروهاى سیاسى طبقه کارگر سلب نماید.

نکته اى که باید در رابطه با شیوه تحلیل اقتصادى خود بدان اشاره کنیم اینست که ما از تحلیل مارکسیستى 
زیربناى اقتصادى جامعه سخن میگوئیم و نه صرفا از جدول بندى طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعى 
بازتاب انسانى روابط مشخص تولیدى حاکم در جامعه هستند. شرط الزم تحلیل حرکات اجتماعى، سیاسى 
و ایدئولوژیک طبقات و اقشار مختلف، شناخت قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است. طبقات اجتماعى 
روابط و مناسبات تولیدى را نمیسازند بلکه خود زاده آنند. و بر عرصه این مناسبات تولیدى و بر اساس 
قانونمندى درونى آن حرکت میکنند و درست بر اساس همین قانونمندى است که طبقات مختلف در جهت 
ابقاء و یا تحول انقالبى نظام موجود دست به مبارزه میزنند. به این ترتیب ما به شیوه مارکس و لنین ابتدا از 
قانونمندى اقتصادى حاکم در جامعه آغاز میکنیم و پس از درك آن - و فقط پس از درك آن - به ارزیابى 
نقش اقتصادى و سیاسى طبقات مختلف خواهیم پرداخت. شک نیست که تقسیم بندى اجتماعى - سیاسى 
طبقات و اقشار جامعه جزء الیتجزاى هر تحلیل مارکسیستى را تشکیل میدهد، لیکن کاهش دادن تحلیل 
مارکسیستى به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسیسم لنینیسم به جامعه شناسى پیش پا افتاده 

بورژوایى است.

نکته دیگر اینکه ما در تحلیل اقتصادى خود بدنبال جواب سؤاالت مشخصى میگردیم. قصد ما عرضه بدون 
کم و کاست کلیه فعل و انفعاالت اقتصادى کشور نیست. ما مشخصًا بدنبال پاسخ سؤاالتى هستیم که مبارزه 
طبقاتى و انقالب حاضر پیش روى ما قرار میدهد. میگوییم "مبارزه طبقاتى" و "انقالب حاضر" و نه "توسعه 
اقتصادى" و "تکامل تاریخى جامعه". نقطه آغاز هر مارکسیست در هر تحلیل اجتماعى ضروریات مبارزه 
طبقاتى از زاویه منافع مستقل طبقه کارگر است. مارکسیست ها مشاورین اقتصادى جامعه بورژوایى نیستند 
تا مثال درباره چگونگى رشد کشاورزى کشور، "براه افتادن چرخهاى تولید"، صنعتى شدن، توزیع ثروت، 
اصالحات ادارى و غیره در چهارچوب نظام موجود اظهار نظر کنند. بورژوازى و امپریالیسم براى این کار 
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به اندازه کافى متخصص تربیت کرده و میکند. مارکسیسم نقد علمى جامعه سرمایه دارى است و کلید تحول 
انقالبى آن. مارکسیسم علمى است که میباید به منزله سالحى در دست طبقه کارگر، در افشاى تناقضات 
اجتناب ناپذیرى که اساس هر نظام سرمایه دارى است، در افشاى احتضار ناگزیر آن، در ارزیابى و تحلیل 
بحرانهاى آن، در پیش بینى حرکات سیاسى و اقتصادى طبقه و یا طبقات استثمارگر در هر مرحله از تکامل 
مبارزه طبقاتى، در رهانیدن اقشار وسیع طبقه کارگر از خرافه هاى بورژوایى و... و بطور خالصه در همه 

عرصه هاى مبارزه طبقاتى پیگیرانه بکار گرفته شود.

یکى از مهمترین سؤاالتى که انقالب دموکراتیک کنونى ایران، که نه تنها جنبشى مافوق طبقاتى نیست، بلکه 
بازتاب و برآیند مشخص درجه معینى از رشد مبارزه طبقاتى در کشور ماست، پیشاروى مارکسیست ها قرار 

میدهد مساله ارزیابِى نقش بورژوازى لیبرال در جنبش انقالبى کنونى است[1].

از نقطه نظر منافع طبقه کارگر ایران مبارزه با سلطه امپریالیسم جزء الیتجزاى مبارزه اى است که این طبقه 
براى ایجاد پیش شرطهاى حرکت نهایى بسوى سوسیالیسم در پیش گرفته است. نابودى قطعى حاکمیت 
امپریالیسم در عرصه هاى اقتصادى و سیاسى، یعنى سرنگونى نظام استثمار امپریالیستى کارگران و زحمتکشان 
و دیکتاتورى عریان ضد کارگرى، شرط انکارناپذیر تحقق پیروزى انقالب از دیدگاه منافع آنى و آتى طبقه 
کارگر است. واضح است که به این ترتیب از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شیوه صحیح طرح مساله 
چنین است: آیا هیچیک از اقشار بورژوازى در ایران، در تحلیل نهایى، در نابودى سلطه امپریالیسم و امحاى 
کامل دیکتاتورى آن چنان ذینفع هست که در مبارزه اى انقالبى بر علیه امپریالیسم به رهبرى طبقه کارگر 

شرکت جوید؟ آیا هیچیک از اقشار بورژوازى در ایران ضد امپریالیست و دموکرات هست؟

آنچه  براساس  را  بورژوازى  که  است  این  اول  راه  برگزید:  میتوان  را  راه  دو  سؤاالت  این  به  پاسخ  براى 
عوام  سیاسى  مانوورهاى  و  خودش  تحلیل  شیوه هاى  مفاهیم،  مقوالت،  براساس  میگوید،  خود  درباره  که 
چنین   . است  نکرده  خیانت  بورژوازى  به  هرگز  بورژوایى  تحلیل  و  ظاهربینى  کنیم.  قضاوت  فریبانه اش 
شیوه برخوردى براى سؤاالت باال ناگزیر پاسخ مثبت خواهد یافت و الجرم بار دیگر طبقه کارگر ایران 
را بر عرصه شکست انقالب دموکراتیک به بند خواهد کشید. راه دوم این است که بر آموزش هاى علمى 
و انقالبى مارکسیسم و لنینیسم تکیه زنیم و جوهر و ماهیت اقشار مختلف بورژوازى ایران و ظرفیت هاى 
سیاسى آنان را بر مبناى شرایط مادى وجودشان، بر مبناى قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه ارزیابى کنیم 
و به شیوه مارکس و لنین بورژوازى را از زاویه منافع مستقل و بر مبناى ایدئولوژى علمى و انقالبى طبقه 

کارگر بشناسیم و بشناسانیم.

نظام  اقتصادى  زیربناى  است.  منفى  فوق  سؤاالت  پاسخ  لنینیسم  مارکسیسم  نظر  نقطه  از  ما،  عقیده  به 
سرمایه دارى وابسته گرایش گریزناپذیر بسوى دیکتاتورى عریان و همه جانبه را ایجاب میکند، و حکومت 
سرمایه داران در این نظام، صرف نظر از اینکه کدام قشر بورژوازى به حکومت رسیده است، تا آنجا که این 
حکومت میباید ضروریات حاکمت کل سرمایه اجتماعى را در شرایط امپریالیستى متحقق نماید، نمیتواند 
طریق  از  میتواند  صرفا  سوسیالیسم  سوى  به  کارگر  طبقه  بسیج  براى  الزم  دموکراسى  و  باشد  دموکراتیک 

جنبشى انقالبى، به رهبرى طبقه کارگر، و بر علیه بورژوازى حاصل گردد.

از  معینى  شناخت  بر  بود  شده  منتشر  فشرده  تزهاى  بصورت  که  پرولتاریا"  نقش  و  ایران  "انقالب  جزوه 
و  سیاسى  استنتاجات  و  داشت  تکیه  ایران  وابسته  سرمایه دارى  جامعه  حرکت  اقتصادى  قانونمندى 
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ایدئولوژیکى که در مورد ضرورت استقالل ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى طبقه کارگر، ضرورت تأمین 
سرکردگى این طبقه در انقالب دموکراتیک ایران، خصلت ضد انقالبى، ضد کارگرى و دیکتاتور منشانه کل 
بورژوازى ایران و خطرات بینش هاى انحرافى "عموم خلقى" براى جنبش کارگرى و کمونیستى و به اعتبار 
آن براى کل جنبش انقالبى کشور و... بعمل آمده بود همه از درك مشخصى از زیربناى اقتصادى ایران 
نشأت میگرفت. واقعیات مبارزه طبقاتى از آذر ماه (که زمان نشر این تزها در سطح محدود بود) تا کنون 
بر بسیارى از نکات طرح شده در جزوه فوق صحه گذارده است. بورژوازى لیبرال مآب ایران، قشرى که 
در اوج انقالب مزّورانه از آزادى، حق و استقالل سخن میگفت، و اینک وظیفه نجات سرمایه دارى وابسته 
و امپریالیسم را از توفان انقالب زحمتکشان بدوش گرفته است، دیگر حتى از شنیدن الفاظى که یادآور 
دوره خروشان گذشته است، الفاظى چون انقالب، دموکراسى، شورا، ارتش خلق، خودمختارى و غیره موى 
بر اندامش راست میشود و موقتًا، تا اعالم آمادگى تیمساران ومستشاران، به دامن مقدس و پُر مِهر خرده 
بورژوازى محافطه کار، مستأصل و محتضر پناه میبرد و در مقابل رشد فزاینده جنبش و اندیشه کارگرى 
دست در دست مرتجع ترین عناصر و نیروها براى دفن آزادى و مسخ انقالب به توطئه مینشیند. دیگر این 
باید براى همه از روز روشنتر باشد که "در عصر امپریالیسم حکومت بورژوازى در ایران نمیتواند دموکرات 
باشد" . واقعیت، حقیقت را با نیروئى به مراتب قدرتمندتر از استدالل به متحجرترین اذهان فرو خواهد کرد. 
لیکن براى مارکسیست ها که وظیفه رهبرى جنبش کارگرى و انقالب دموکراتیک ایران را به عهده دارند، 
براى کسانى که ماحصل تئوریک و تجربى بیش از دو قرن مبارزه کارگرى در سراسر جهان را نزد خود به 
امانت دارند عالِم بعد از عمل بودن کافى نیست. انقالبیون مارکسیست وظیفه دارند تا با تکیه بر ایدئولوژى 
علمى و انقالبى خود و بر مبناى تحلیل قوانین حرکت جامعه تصویر روشنى از محتمل ترین سیر انقالب، 
مرزبندى نیروهاى انقالب و ضد انقالب، ظرفیت سیاسى طبقات و اقشار مختلف در عرصه مبارزه طبقاتى، و 
شرایط و ضوابط پیروزى انقالب از دیدگاه طبقه کارگر ترسیم کنند. پیروزى انقالب دموکراتیک ایران، بدون 
آنکه استقالل ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى طبقه کارگر و سرکردگى این طبقه در جنبش انقالبى تأمین 
گردد امکان پذیر نیست. محور اساسى تأمین چنین شرایطى شناخت مارکسیستى لنینیستى از قانونمندى 

اقتصادى حرکت جامعه است.

بگمان ما بینش هاى انحرافى عموم خلقى رایج در جنبش کمونیستى کشور ما، که خود اساس خلع سالح 
ایدئولوژیک و سیاسى طبقه کارگر در مقابل بورژوازى لیبرال و خرده بورژوازى است، از نظر تئوریک از 
الگوهاى  مکانیکى  کردن  جایگزین  و  ما  جامعه  حرکت  قوانین  از  لنینیستى  و  مارکسیستى  شناخت  فقدان 
کلیشه اى بجاى مارکسیسم و لنینیسم، تغذیه میکند. اساس تئوریک این انحرافات را باید در رواج بینش هاى 
غیر مارکسیستى و غیر لنینیستى از سرمایه، نظام سرمایه دارى، امپریالیسم و نظام سرمایه دارى وابسته جستجو 
کرد. انحرافات سیاسى و مبارزاتى مهمى از قبیل "ملى ومترقى" دانستن بخشى از بورژوازى ایران، جایگزین 
کردن سیاست سازش طبقاتى بجاى حرکت در جهت ایجاد جبهه انقالبى ضد امپریالیستى در عمل کم کارى 
در افشاى بى امان بورژوازى لیبرال و بخش محافظه کار خرده بورژوازى و الجرم رها کردن رهبرى سیاسى 
انعکاس  تئوریک  نظر  از  همه  غیره  و  لیبرال  بورژوازى  و  بورژوازى  خرده  بدست  دموکراتیک  مبارزات 
شکاف عظیمى است که تئورى "انقالبى" در ایران را از آموزش هاى مارکس و لنین در مورد نقد اقتصاد 
سرمایه دارى و باالترین مرحله آن، امپریالیسم، جدا میسازد. بخش عمده ادبیات تئوریک جنبش کمونیستى 
کشور ما، سرمایه را نه از دیدگاه مارکسیسم بلکه از دریچه چشم سرمایه دار مینگرد و درك میکند. بدون 
تحلیل و شناخت قانونمندى و ضروریات حرکت کل سرمایه اجتماعى و پیش شرط هاى تولید، بازتولید و 
تجمع آن در نظام سرمایه دارى وابسته ایران، یکسره به بررسى اقشار مختلف بورژوازى (و تازه نه اقشار 
مختلف سرمایه) میپردازد. بورژوازى ایران را تقسیم بندى میکند، "جناح" هاى مختلف آنرا بجان هم میاندازد، 
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منافع "متضادشان" را برمیشمارد، به شیوه اى متافیزیکى و از پیشى گاهى این و گاهى آن قشر بورژوازى را 
"درون خلقى" و "برون خلقى" اعالم میکند و حتى یک کلمه در مورد کل نظامى که بر پایه منافع مشترك 
اقشار مختلف سرمایه (و پس بورژوازى) استوار است، در مورد نظامى که اصوال وجود و تجمع سرمایه را 
با درجه سودآورى باال و معینى امکان پذیر میسازد، درباره نظامى که طبقه کارگر و پیشاهنگان کمونیسِت 
آن در تحلیل نهایى با کل آن سِر جنگ دارند سخن نمیگوید. نتیجه سیاسى چنین شیوه برخوردى واضح 
است. وقتى کمونیستها فراموش کنند که به نقد، افشا و سرنگونى چه نظامى کمر بسته اند و بجاى مبارزه 
طبقاتى، که جوهر انقالب دموکراتیک است، رقابت اقشار مختلف بورژوازى را براى طبقه کارگر مساله 
کنند، وقتى هر روز به بهانه اى - مثًال که چون انقالب کنونى سوسیالیستى نیست - از بخشى از بورژوازى 
نزد کارگران شفاعت کنند و در عمل تفکر ِعموم خلقِى خود را، دقیقًا بر خالف نیازها و برداشت هاى منطقى 
و خودبخودِى طبقه کارگر به این طبقه القاء کنند و باالخره سوسیالیسم علمى را از کارگران دریغ کنند، 
آنگاه جنبش کارگرى تعرض خود را از دست میدهد، محافظه کار میشود و به حکومت سازشکاران امید 
میبندد، خود از سیاسى شدن حرکات اقتصادى خویش میهراسد و دست آخر دو دستى تحویل رفرمیست ها، 
سازشکاران و فرصت طلبان میگردد. شرط الزم پیروزى انقالب دموکراتیک به رهبرى طبقه کارگر وجود 
بخش وسیعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خویش واقف باشند. که به پیروزى انقالب دموکراتیک 
به عنوان هدفى درخود و غایى ننگرند و آنرا قدمى ضرورى در راه استقرار پیش شرط هاى حرکت نهایى 

طبقه کارگر بسوى سوسیالیسم بدانند.

هدف از انتشار این جزوات فراهم آوردن زمینه تئوریک ردیه اى است بر اسطوره "مترقى" بودن و "ملى" 
بودن بخشى از بورژوازى ایران. اگر لنین در مورد انقالب 1905 روسیه با قاطعیت نوشت "بورژوازى یکى 
از نیروهاى محرکه جنبش انقالبى روسیه را تشکیل نمیدهد" ما پس از گذشت بیش از 70 سال، در نظامى 
سرمایه دارى و وابسته، در عصر حاکمیت قطعى امپریالیسم با قاطعیت هر چه بیشتر این گفته را در مورد 
انقالب دموکراتیک کنونى ایران تکرار میکنیم. در این سلسله جزوات کوشش ما بر این خواهد بود تامشخصًا 
نشان دهیم، که برخالف تصور بخش قابل مالحظه اى از نیروهاى کمونیست کشور ما، رقابت هاى موجود 
نافى منافع مشترك آنها در حفظ نظام تولید امپریالیستى و  در میان اقشار مختلف سرمایه در کشور، ابداً 
روبناى سیاسى ضرورى آن، یعنى دیکتاتورى عریان و ضد کارگرى، نیست. ما مشخصًا نشان میدهیم که در 
نظام سرمایه دارى وابسته ایران (سرمایه دارى در کشور تحت سلطه امپریالیسم) هیچیک از اقشار بورژوازى 
(بازتاب انسانى و طبقاتى اقشار سرمایه) منافعى در واژگونى شرایط عام امپریالیستى تولید، بازتولید و تجمع 
امپریالیستى  ضد  خصلت  فاقد هرگونه  و  نداشته  آن  سیاسى  ضروریات  و  کشور  در  اجتماعى  سرمایه  کل 
("ملى"؟) و دموکراتیک ("مترقى"؟) در مبارزات انقالبى زحمتکشان ما هستند. کامًال برعکس، رقابت اقشار 
مختلف سرمایه و بورژوازى، به لطف توّهمات عموم خلقى رایج در جنبش کارگرى و کمونیستى کشور ما، 
به بورژوازى سراپا وابسته ایران امکان میدهد تا با مخدوش کردن جوهر طبقاتِى انقالب ضد امپریالیستِى 
کنونى و با کانالیزه کردن حرکت انقالبى کارگران و زحمتکشان، به عرصه جنگ زرگرى درون طبقه حاکمه، 
حاکمیت امپریالیسم را با همان محتواى اقتصادى و سیاسى پیشین - باشد که با ظاهرى دیگر - در کشور 

ما ابقا و احیا کند.
***

مقدمه
بخش 2  در  که  است  نکاتى  توضیح  و  بسط  شامل  شد  خواهد  تقسیم  مجزا  جزوه  چند  به  که  بخش  این 
جزوه "انقالب ایران و نقش پرولتاریا" به اختصار بیان شده است. توضیح پایه هاى اساسى نظام سرمایه دارى 
سرمایه،  مختلف  اقشار  و  اجتماعى  سرمایه  کل  لنین،  و  مارکس  نظر  نقطه  از  آن  امپریالیستى  مرحله  و 
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نظام  بقاء  و  وجود  اساسى  شرایط  تئوریک،  نظر  از  رقابت  مساله  و  سرمایه  مختلف  اقشار  منافع  وحدت 
سرمایه دارى، خصوصیات سرمایه دارى در عصر امپریالیسم، مساله سرمایه دارى وابسته و عملکردِ مشخِص 
سرمایه دارى انحصارى در کشور تحت سلطه، ریشه هاى تاریخى و شرایط معاصر وابستگى سرمایه دارى در 
"ایران دیکتاتورى، سرمایه دارى وابسته و بورژوازى لیبرال، قشربندى هاى بورژوازى ایران و نقدى بر اتوپى 
"دموکراسى و سرمایه دارى مستقل در ایران به رهبرى بورژوازى ملى" و... اجزاء اساسى بخش "اسطوره 
بورژوازى ملى و مترقى" را تشکیل میدهند. متن اصلى تحلیل ما از جزوه بعد آغاز خواهد شد، در این مقدمه 

به اشاراتى کوتاه به شیوه هاى انحرافى برخورد به مساله وابستگى اکتفا میکنیم.

فقدان تحلیل همه جانبه اى از رشد سرمایه دارى در ایران و رواج مقوالت، مفاهیم و شیوه هاى تحلیلى غیر 
مارکسیستى در جنبش کمونیستى ایران، شاید بیش از هر چیز در نحوه برخورد سازمان ها، گروه ها و عناصر 
انقالبى کشور ما به مساله سرمایه دارى وابسته متجلى گشته است. بخش عمده نظراتى که در این مورد بیان 
شده است، پیش از آنکه بر آموزش هاى علمى  و انقالبى مارکسیسم تکیه داشته باشد، با اقتصاد بورژوایى و 
بویژه مکاتب نوظهور "توسعه نیافتگى" و "اقتصاد توسعه" تطابق دارد، و مقوالت و مفاهیم تحلیلى آن، نه 
در"سرمایه" مارکس و "امپریالیسم" لنین، بلکه در نوشته ها، سخنرانى ها، و تحلیل هاى معترضانه نمایندگان 
بورژوازى تازه بدوران رسیده کشورهاى آسیا و آفریقا و آمریکاى التین و چاره جویان امپریالیست سازمان 
در  امپرالیستى  ضد  انقالبات  توفان  اعتالى  دارد.  ریشه  امپریالیست  کشورهاى  تحقیقى  انستیتوهاى  و  ملل 
کشورهاى تحت سلطه، و رشد فزاینده مارکسیسم و لنینیسم در این کشورها علم اقتصاد بورژوایى را، که 
جمعبندى و تعمیم تئوریک منافع سرمایه است ، بناچار متوجه "دردها" و "مشکالت" اقتصادى کشورهاى 
تحقیقى  نهادهاى  ارتجاعى ترین  در  ناگهان  ستم  تحت  ملل  حقوق  مدافعین  است.  ساخته  نیافته"  "توسعه 
و برنامه ریزى امپریالیسم ظاهر شدند و اقتصاد بورژوائى با تمام قوا کمر به توجیه و سرپوش گذاردن بر 
تناقضات مهلک امپریالیسم و تخدیر تئوریک جنبش هاى ضد امپریالیستى و مسخ مارکسیسم لنینیسم بست. 
مسخ و تحریف مقوالت، مفاهیم و موضوعات کلیدى مارکسیسم و انتقال موضوعات مورد بحث از عرصه 
مبارزه طبقاتى و ضد امپریالیستى به معضالت "توسعه اقتصادى" در کشور تحت سلطه، از طریق ممانعت 
از نشر افکار بنیانگذاران مارکسیسم و جایگزین کردن آثار آنها بانوشته هاى التقاطى و انحرافى نویسندگان 
به اصطالح مارکسیست، "چپ" و"مترقى" و "انساندوست"، و الجرم ارائه مارکسیسم از دیدگاهى بورژوائى 
مارکسیست هاى  از  بخشى  ترتیب  این  به  است.  بوده  جهانى  امپریالیسم  متفکرین  مؤثّر  حربه هاى  از  یکى 
کشورهاى تحت سلطه از جمله ایران، که بیش از 50 سال قبل در کنگره دوم بین الملل سوم و کنگره ملل 
شرق از مبارزه آشتى ناپذیر و قطعى بر علیه امپریالیسم به رهبرى کمونیست ها و حمایت بیدریغ بین الملل 
مادر"،  صنایع  "فقدان  مورد  در  میباید  که  شده اند  بدل  کارشناسانى  به  گویى  اینک  میگفتند،  سخن  لنینى 
چگونگى  توده ها(!)"  مصرفى  "روحیه  تک محصولى"،  نظام  "مضرات  کشاورزى"،  کاالهاى  گذارى  قیمت 
براه انداختن چرخهاى اقتصادى" و غیره، بورژوازى باصطالح ملى را که گویا منافع خود را نمیشناسد براه 
راست هدایت کنند. از نظر تئورى هاى اقتصادى، دست کشیدن بخشى از کمونیست هاى ما از مبارزه بر علیه 
کل بورژوازى، تا حدود زیادى میراث نفوذ همه جانبه آراء و افکار اقتصادى بورژوائى و کاریکاتور کردن 
تئورى هاى انقالبى مارکس و لنین است[2]. صرفنظر کردن از تحلیل قانونمندى کل سرمایه اجتماعى (که 
اساس "سرمایه مارکس" و"امپریالیسم لنین است") و پرداختن ابتدا به ساکن به قشربندى هاى بورژوازى 
یکى از جلوه هاى مهم نفوذ ایدئولوژى بورژوائى است. امیدواریم که در جزوات بعد اهمیت مقوله "کل 
دهیم  تذکر  مختصر  این  در  باید  آنچه  شود.  روشن  خواننده  براى  آن  حرکت  قوانین  و  اجتماعى"  سرمایه 
اینست که ما با تأکید بر این مقوله ابدا نمیخواهیم قشربندى هاى عینى و مادى اى که در درون کل سرمایه 
اجتماعى موجود است و در سطح طبقاتى مبناى عینى وجود اقشار مختلف بورژوازى است منکر شویم. 
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کامال برعکس، قصد ما اینست که با شکافتن رابطه موجود میان اقشار مختلف سرمایه، ارتباط ارگانیک آنها 
و همینطور وحدت منافع آنها را در انقالب کنونى ایران توضیح داده و با توّهماتى که در مورد استقالِل منافع 
بخشى از بورژوازى ایران (بورژوازى باصطالح مّلى) و"تضاد" آن با نظام تولید امپریالیستى در ایراِن تحت 

سلطه، رایج است مبارزه کنیم.

از  بخشى  که  "مّلى"  کوتاه  لقب  این  اندازه  به  ایران  بورژوازى  ایدئولوژیک  حربه هاى  از  هیچیک  شاید 
سرمایه داران کشور به ناحق (الاقل ازکامل شدن جریان "سلب مالکیت" - اصالحات ارضى - سال هاى 
مؤثر  ما  کشور  زحمتکشان  و  کارگران  انقالبى  مبارزات  گذاردن  عقیم  در  میکشند،  یدك  بعد)  به   47-42
نیفتاده است. این سالح بورژوازى هنوز بُرندگى خویش را کامال از دست نداده است. در پناه این نشان 
افتخار، سرمایه داران "ملى" از کارگران انقالبى میخواهند که مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و استثمار 
را در کارخانه ها و شرکت هاى آنان ندیده بگیرند، از عواقب مبارزاِت کارگران معاف شان کنند، در "عالَم 
رفاقت" صحبت از شورا و سندیکا و کمیته اعتصاب نکنند، مزد کمتر بگیرند و بیشتر کار کنند تا صنایع 
"مّلى" پا بگیرد. در عرصه سیاسى، زمانى که ماهها بود زحمتکشان ناقوس مرگ رژیم سلطنتى وابسته را 
بختیارها)،  و  فروهرها  صدیقى ها،  بازرگان ها،  (سنجابى ها،  "ملى"  بورژوازى  سیاستمداران  بودند،  نواخته 
امیدوار بودند که خلق زحمتکش ایران مشروطه طلبى شان را، که چیزى جز بیان خائنانه حمایت از نظام 
سلطنتى و مخالفت با تحوالت ریشه اى نبوده به "ملى" بودنشان ببخشد. آنجا که دستگاه حکومت سرمایه 
امپریالیستى در مقابل تعّرِض دالورانه کارگران و زحمتکشان در آستانه فروپاشیدن بود و امپریالیسم در به 
در بدنبال بسیج سازشکاران بود، باز این سرمایه داراِن "ملى" و نمایندگان سیاسى آنان بودند که در پناه این 
سپر اهدائى به بند و بست با امپرالیسم پرداختند. و اینک که همان سازشکاران به مقام "کفالِت موقِت منافع 
سرمایه امپریالیستى در ایران" نائل آمده اند باز همان لقب کذایى "ملى" است که در ایفاى نقش خائنانه شان 
قادرشان میسازد. در این مقطع معین از تکامل مبارزه طبقاتى توهماتى که نسبت به خصلت باصطالح "ملى 
ومترقى" دولت و پایگاه طبقاتى آن، در اذهان زحمتکشان وجود دارد به یکى از موانع عمده اعتالى انقالب 
و پیروزى قطعى آن، و به سنگ بناى بازگشِت حاکمیِت بالمنازع ارتجاِع امپریالیستى بدل گشته است. باین 
ترتیب واضح است که اطالق لقب "ملى" به بخشى از بورژوازى ایران، از دیدگاه کل بورژوازى، چه موهبت 

عظیم و چه سالح بُرنده اى است.

از  بخشى  که  نیست  آن  کمونیست  پیشگامان  و  انقالبى  کارگران  خود  از  عمده اى  بخش  این  آیا  لیکن 
بورژوازى ایران را ملى میخواند و آنرا از سایر اقشار بورژوازى متمایز میکند؟ اصوال بورژوازى ملى از نقطه 
نظر مارکسیسم لنینیسم به چه معناست و در این مقطع از انقالب ایران "ملى بودن" این یا آن قشر اجتماعى 

میباید در چه حرکات و ظرفیت هاى سیاسى و اقتصادى تبلور یابد؟

براى ما پاسخ این سؤال روشن است. بورژوازى ملى و مستقل تنها میتواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد 
سرمایه مّلى و مستقل تعریف گردد. استقالل سرمایه ابداً به معنى استقالل در مالکیت اشکال مختلف سرمایه 
(پول، ابزار، کاال) نیست. استقالل سرمایه صرفًا میتواند "استقالل شرایط سودآورى سرمایه یعنى استقالل 
رابطه استثمار" تعریف گردد و سرمایه مستقل از امپریالیسم (سرمایه ملى) تنها میتواند سرمایه اى باشد که 
شرایط سودآورى خود را (یعنى شرایط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپریالیسم، براى خود تأمین و ابقاء 
نماید. با این تعریف، فرض موجودیت سرمایه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمایه دارى وابسته ایران از 
بیخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سیاسى "ترقى خواهى" بورژوازى، تنها هنگامى در زیربناى 
کلمه)  بورژوائى  معناى  همان  (به  دموکراسى  که  بود  خواهد  برخوردار  مادى  پایه اى  از  جامعه  اقتصادى 
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ضرورت سیاسى و روبناى سیاسى ضرورى براى رشد و بسط سرمایه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن 
هم فقط تا درجه اى، در ایجاد شرایط دموکراتیک ذینفع است که دیکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمایه 
و سرمایه دارى باشد. به این ترتیب واضح است که اطالق لفظ "ملى" به بخشى از بورژوازى ایران بنا به 
تعریف آن بخش را در تناقض با تولید امپریالیستى حاکم در جامعه و روبناى سیاسى آن - دیکتاتورى عریان 
قرار میدهد. از سوى دیگر هواداران بورژوازى "ملى" میباید منطقًا از این موضع آغاز کنند که امپریالیسم و 
دیکتاتورى خود با رشد سرمایه دارى در ایران در تناقض است و بورژوازى "ملى"، به مثابه پرچمدار رشد 
کالسیک سرمایه دارى ایران، در امحاء حاکمیت اقتصادى و سیاسى امپریالیسم بر تولید اجتماعى در کشور 
عمیقا ذینفع است. از نقطه نظر مبارزاتى، "ملى" نامیدن بخشى از بورژوازى بنا به تعریف آن قشر را در 
اردوگاه نیروهاى انقالب ضد امپریالیستى کنونى ایران جاى میدهد و هیچ تبصره اى دایر بر"متزلزل بودن" 

بورژوازى "ملى" نمیتواند این استنتاج را پرده پوشى کند.

پس بحث بر سر الفاظ نیست. "بورژوازى ملى و مترقى" مقوله اى است که کانون تجمع و تقاطع مؤلفه هاى 
اساسى تحلیل و تبیین انقالب ایران است. در وراِى این دو کلمه "ملى" و "مترقى" درك معینى از ویژگى هاى 
مناسبات تولیدى در ایران ، پایه هاى مادى انقالب حاضر، مرزبندى نیروهاى انقالب و ضدانقالب، محتواى 
سیاسى و اقتصادى انقالب و شیوه هاى مبارزاتى الزم براى تحقق خواست هاى انقالبى کارگران و زحمتکشان 
و... نهفته است. حرکت از طرح صحیح مساله سرمایه دارى وابسته و افشاى پوچى مقوله بورژوازى "ملى و 
مترقى" در ایران امروز خود صرفًا به منزله قدمى است در راه اعتالى مبارزه اى ایدئولوژیک علیه بینش هاى 
عموم خلقى و ماوراء طبقاتى و تحکیم استقالل ایدئولوژیک و سیاسى طبقه کارگر در جنبش انقالبى کشور. 
ابتدا میباید خطوط عمده و اجزاء اساسى تعابیر انحرافى رایج را درمورد مساله وابستگى و "بورژوازى ملى 

و مترقى"، برشماریم.

از  ما  کمونیستى  ادبیات  در  که  گریخته اى  و  جسته  نشانى  هاى  اساس  بر  میتوان،  که  تصویرى  کلى ترین 
که  است  بورژوازى  از  بخشى  ملى  "بورژوازى  که:  اینست  کرد  ترسیم  است،  دست  در  "ملى"  بورژوازى 
از نظر اقتصادى منافع ضد امپریالیستى داشته و از کارکرد امپریالیسم، که مایه عقب افتادگى اقتصاد کشور 
به  نسبت  مبادله  و  تولید  در  است،  جامعه  جانبه  همه  رشد  عدم  و  اقتصادى،  ساخت  شدن  ناموزون  و 
حیات  که  حدى  تا  است،  برخوردار  نامساعدى  شرایط  از  انحصارات  به  وابسته  و  انحصارى  سرمایه هاى 
اقتصادى خویش را در این رقابت نابرابر در خطر مییابد. در زمینه سیاسى با دیکتاتورى در تضاد است چه 
نیمه  نظام  سیاسى  روبناى  چه  و  شود  تعریف  امپریالیسم  و  وابسته  سرمایه داران  حکومت  دیکتاتورى  این 
فئودال- نیمه مستعمره، نظام تولید ماقبل سرمایه دارى، شیوه تولید آسیائى، الخ)، و در تحلیل نهائى خواستار 
رشد سرمایه دارى به شیوه کالسیک، استقرار دموکراسى و جمهورى، بسط فرهنگ و سنن ملى و استقالل 
اقتصادى، سیاسى و فرهنگى از امپریالیسم است. در رابطه با طبقه کارگر و سایر زحمتکشان بورژوازى ملى 
به اندازه بورژوازى وابسته استثمارگر نبوده و ُمنصف تر است. از نظر مبارزاتى، این قشر از سابقه طوالنى 
مبارزه ضد امپریالیستى و ضد دیکتاتورى برخوردار است و رهبران سیاسى آن توسط رژیم وابسته حاکم، به 

درجات مختلف، مورد سرکوب قرار گرفته اند."

بى فایده نیست اگر مؤلفه هاى مختلف و اجزا تشکیل دهنده تصویر باال را بصورت مجزا بررسى کنیم[3].

1) تفکیک بورژوازى "ملى" از بورژوازى وابسته بر اساس مکان ونقش اقتصادى این اقشار
تمیز  مالك  منزله  به  دولتى  یا  و  خارجى  پولى  سرمایه  به  سرمایه دار  وابستگى  عدم  یا  و  وابستگى  الف) 
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سرمایه  که  میشود  تعریف  سرمایه دارى  وابسته  سرمایه دار  فرمولبندى  این  در  وابسته.  از  "ملى"  بورژوازى 
پولى خود را از انحصارات خارجى، بانکهاى وابسته سرمایه انحصارى خارجى و یا دولتى (دولت بدرست 
کارگزار سرمایه خارجى تلقى میشود) تامین نماید. بورژوازى "ملى" بر اساس این مؤلفه تعریف، آن قشر 
از صاحبان سرمایه تلقى میشود که در سطوح مالکیت سرمایه پولى چنین وابستگى اى نداشته و خود مالک 
آن باشد و یا آنرا از منابع اعتبارى غیر انحصارى داخلى و خصوصى تامین نماید. واضح است که بر اساس 
این مؤلفه تعریف، وابستگى و یا عدم وابستگى متفاوت اقشار مختلف بورژوازى به اعتبار و منابع مختلف 
اعتبارى، و همینطور وابستگى اجتناب ناپذیر موسسات مختلف اعتبارى به یکدیگر و در تحلیل نهائى به 
سرمایه هاى انحصارى مانع از آنست که مرز قاطع و روشنى میان اقشار وابسته و غیر وابسته بورژوازى از 

نظر مالکیت سرمایه پولى اولیه ترسیم گردد.

سرمایه  به  تولید  وسائل  وابستگى  عدم  یا  و  وابستگى  اساس  بر  وابسته  از  "ملى"  بورژوازى  تفکیک  ب) 
انحصارى، بر اساس این مؤلفه بورژوازى وابسته قشرى از بورژوازى است که وسائل تولید (یعنى ابزار کار 
و یا مواد خام و اولیه) تولید خود را از خارج تهیه میکند بورژوازى "ملى" به این ترتیب آن قشر بورژوازى 
تعریف میشود که وسائل تولید خود را در داخل کشور فراهم میبیند. براى دقیق تر کردن این فرمولبندى 
میتوان چند نکته را، که باز مانع ترسیم مرزبندى قاطع میان اقشار "ملى" و وابسته بورژوازى میگردد، ذکر 
کرد. اوال این مؤلفه صرفا میتواند در رابطه با سرمایه صنعتى، که محتاج وسائل تولید است، ارائه شود و 
اصوال سرمایه تجارى را، که در تولید سهمى ندارد، به کنار میگذارد و الجرم، با در نظر گرفتن محدودیت 
تولید داخلى وسائل تولید، عرصه جستجوى بورژوازى ملى را به بخش تولید کاالهاى سنتى و کاالهاى 
که  مؤلفه اى  دو  هر  برمبناى  میتواند،  خود  تولید  وسائل  داخلى  تولید  ثانیا،  میسازد.  محدود  سبُک  مصرفى 
تا کنون ذکر کرده ایم به سرمایه انحصارى وابسته باشد، ثالثا این مساله که وسائل تولید بر چه مبنائى به 
سرمایه دار فروخته میشود (مثال آیا فروشنده محصول خود را با پول معاوضه میکند؟ در شرکت خریدار 
سهیم میشود؟ انحصار تامین وسائل یدکى و تعمیرات را براى خود حفظ میکند یا نه و...) خود درجات 

وابستگى مختلفى به سرمایه داران خریدار وسائل تولید تحمیل میکند.

ج) بازار فروش محصوالت به مثابه مالك تشخیص بورژوازى "ملى" از وابسته. تقسیم سرمایه داران به آنها 
که کاالهاى خویش را در بازار داخلى میفروشند و آنها که به قصد فروش در بازار خارجى تولید میکنند، 
و مترداف گرفتن بخش اول با بورژوازى "ملى" و بخش دوم با "بورژوازى وابسته" (حتى با توجه به این 
نکته که این فقط یکى از مؤلفه هاى تفکیک بورژوازى است) بخودى خود فاقد هر گونه ارزش تحلیلى 
است. لیکن اشاراتى از این قبیل در نوشته هاى برخى سازمان ها موجود است. تولید فرش (که مثال کالسیک 
خارجى  بازار  متوجه  زیادى  بسیار  حدود  تا  است)  ملى  بورژوازى  هواداران  نوشته هاى  در  "ملى"  صنایع 
است و درصد قابل مالحظه اى از صادرات غیر نفتى ایران را تشکیل میدهد و از سوى دیگر محصوالت 
کارخانه هاى مونتاژ (اتومبیل، وسائل خانگى و غیره)، که همه در وابسته بودن آن متفق القولند، عمدتا در بازار 
داخلى به فروش میرسد، اصوال صدور کاال یکى از شرایط تعیین کننده رشد سرمایه دارى کالسیک است و 
وابستگى سرمایه هاى مختلف به بازار خارجى ابدا بیانگر وابستگى این سرمایه ها به "خارج" نیست. لیکن 
اگر مساله بازار فروش، نه در رابطه با اقشار مختلف سرمایه و نه به مثابه مالك تفکیک بورژوازى وابسته از 
غیر وابسته، بلکه بعنوان شاخص وابستگى کل سرمایه اجتماعى و کل تولید اجتماعى به بازار خارجى عنوان 
شود میتواند در رابطه با شکل وابستگى کل سرمایه اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود میتواند اقتصاد (مثال 
اینکه اقتصاد تک محصولى و صادر کننده مواد خام است و ناگزیر وابستگى تامى به بازار فروش و نوسانات 

مختلف در این بازار دارد) براى توضیح یکى از ابعاد وابستگى اقتصادى بکار گرفته شود.
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د) ارزش مصرف کاال و یا هویت اجتماعى مصرف کنندگان آن به مثابه مالك تفکیک تولید کننده "ملى" از 
وابسته. تقسیم سرمایه داران به قشرى که کاالهاى مفید و مورد نیاز جامعه (و یا مورد نیاز زحمتکشان) را 
تولید میکند و یا میفروشد و قشرى که در تولید و فروش کاالهاى بدرد نخور و "بنجل" و یا مورد استفاده 
ثروتمندان (و طبقه حاکمه بطور کلى) بکار مشغول است یکى دیگر از مؤلفه هاى رایج تفکیک بورژوازى 
"ملى" از بورژوازى وابسته است که گاه و بیگاه در اعالمیه هاى سازمان هاى سیاسى و سازمان هاى کارگرى 

مختلف به چشم میخورد.

2- وابستگى به مثابه ویژگى کل نظام تولیدى
تقسیم بورژوازى ایران به اقشار "ملى" و وابسته در حقیقت نقطه آغاز بینش هاى رایج در تعریف وابستگى 
مکانیکى  تعمیم  بر  عمدتا  میشود  ارائه  وابسته  سرمایه دارى  نظام  از  که  تعاریفى  است.  تولیدى  نظام  کل 
حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است و سرمایه دارى وابسته در واقع "نظام تولیدى تحت حاکمیت 
سرمایه داران وابسته" تلقى میشود. وابستگى پولى سرمایه داران وابسته به انحصارات خارجى در وابستگى کل 
نظام تولیدى به منابع پولى و اعتبارى خارجى متجلى میشود، وابستگى سرمایه داران وابسته به وسائل تولید 
خارجى در وابستگى کل نظام اقتصادى تحت حاکمیت آنان به تکنولوژى و صنایع سنگین خارجى تظاهر 
مییابد و اتکاء کل نظام اقتصادى به بازارهاى فروش خارجى، خود بازتاب حاکمیت اقتصادى و سیاسى 
سرمایه داران وابسته اى تلقى میشود که در تولید خویش، بازارهاى خارجى، و نه نیازهاى داخلى، را در نظر 
دارند. این شیوه تحلیل طبقه بندى اجتماعى را بر تحلیل ماتریالیستى قوانین اقتصادى حرکت جامعه مقدم 
میدارد و سرمایه دارى وابسته را به منزله نظامى در نظر میگیرد که جز جمع مکانیکى حرکات سرمایه داران 
وابسته چیزى نیست. بورژوازى ملى در این گونه برداشت ها، نه در متن نظام تولیدى و نه بر پایه قوانین 
رشد آن، بلکه در مجاورت آن و علیرغم آن، به حیات خویش ادامه میدهد و ناگزیر منافع اقتصادى خویش 

را میباید نه در کار کرد کل نظام وابسته اقتصادى، بلکه در تقابل آن تامین نماید.

"مستقل"  مشى  و  کشور  اقتصادى  ساختمان  بر  آن  اثرات  و  اقتصاد  کلى  کارکرد  دیدگاه  از  وابستگى   -3
بورژوازى ملى در قبال آن (مؤلفه هاى مختلف تعابیر انحرافى)

الف) "ماحصل کارکرد اقتصاد وابسته، خارج شدن ارزش اضافه تولید شده از کشور و سرازیر شدن آن 
به جیب انحصارات خارجى و سرمایه هاى امپریالیستى است" در این فرمولبندى بورژوازى ملى (در تقابل 
با کارکرد نظام سرمایه دارى وابسته) هوادار سرمایه گذارى ارزش اضافه تولید شده در خود کشور قلمداد 

میگردد.

ب) "غارت شدن منابع طبیعى توسط امپریالیسم." در این فرمول بندى بورژوازى "ملى" هوادار ملى کردن 
منایع طبیعى و استفاده

ملى و "معقول" از آنها تعریف میشود.

ج) "نتیجه وابستگى ُمعَوج و ناموزون شدن ساخت اقتصادى کشور است".بر اساس این فرمولبندى حاکمیت 
سرمایه داران وابسته منجر به بسیج اقتصاد کشور در جهت تولید و صدور منابع معدنى و مواد خام میگردد. 
بخش تولید وسائل تولید در کشور رشد نمیکند و در عوض صنایع مونتاژ و کاالهاى مصرفى و خدمات 
محصوالت  به  کشور  کردن  وابسته  منظور  به  را،  کشور  کشاورزى  مشخصا  امپریالیسم  مییابند.  گسترش 
غذائى خویش، به نابودى میکشاند. در نتیجه اقتصاد کشور به شیوه اى "موزون" و همه جانبه رشد نمیکند 
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به  همچنان  کشور  اقتصاد  دیگر،  سوى  از  کشاورزى  و  یکسو  از  مادر  و  سنگین  صنایع  زمینه  در  بویژه  و 
انحصارات خارجى وابسته میماند. بورژوازى "ملى" به این ترتیب هوادار رشد "موزون" سرمایه دارى در 
ایران، خودکفائى از نظر کشاورزى و صنعتى شدن تعریف میشود. این فرمولبندى اساسا متکى بر این تصور 

است که امپریالیسم با صنعتى شدن کشور تحت سلطه "در تضاد" است.

و  تجملى  همچنین  و  مصرفى  کاالهاى  صادرات  روى  به  کشور  دروازهاى  شدن  باز  وابستگى  "نتیجه  د) 
بنجل(!) خارجى است." واردات این گونه کاالها افزایش مییابد و ارز خارجى که از محل فروش کاالهاى 
میان  این  در  "ملى"  بورژوازى  میگردد.  خارج  کشور  از  است  آمده  بدست  (نفت)  بفرد  منحصر  صادراتى 
هوادار حفظ موازنه تجارت خارجى، تخصیص درآمد نفت به امر ساختمان کشور، تعرفه هاى حمایتى براى 
کمک به تولید داخلى و جلوگیرى از خروج بى رویه ارز خارجى، تغییر و "معقول" ساختن الگوى مصرفى 
تعریف  امپریالیستى  کالهبردارى هاى  و  نابرابر  اقتصادى  قراردادهاى  انعقاد  از  ممانعت  و  اجتماعى  طبقات 
اقتصادى  تئورى هاى  ابتدائى ترین  سطح  در  زدن  درجا  وجود  با  که  فوق  فرمولبندى هاى  بر  عالوه  میشود. 
براى  معینى  اجتماعى  و  اقتصادى  نقش  و  میکند  بیان  رابطه  یک  بصورت  را  وابستگى  الاقل   ، بورژوائى 
بورژوازى "ملى" تعریف میکنند، معادالت خام دیگرى نیز براى تعریف بورژوازى "ملى" بکار میرود. از 
قبیل مترادف گرفتن بورژوازى "ملى" با سرمایه داران کوچک و متوسط، تجار بازار، سرمایه داران بخش تولید 

کاالهاى سنتى (صنایع دستى و هنرى و یا ساختمانى و یا ساختمانى خرده  پا) و غیره.

4- خطوط کلى نظریات انحرافى در مورد مشى سیاسى - ایدئولوژیک بورژوازى "ملى"
وقتى بورژوازى ملى بر پایه فرمول هاى باال از سایر اقشار بورژوازى متمایز شد آنگاه باید به دنبال خصائل 
سیاسى و ایدئولوژیک آن گشت. (گو اینکه در واقعیت امر رابطه بر عکس است و در واقع برخى از نیروها 
از روى اشتیاقى که به باور کردن ادعاهاى جاهالنه بورژوازى لیبرال دارند، سراسیمه در ساختمان اقتصادى 
کشور به دنبال تراشیدن ریشه هاى اقتصادى براى آن میگردند). در این زمینه نیز فرمول و نظریه کم نیست، 
چرا که وقتى در سطح اقتصادى "تضاد بورژوازى ملى با امپریالیسم" معلوم شد(!) آنگاه مشى سیاسى آن در 
مبارزه با امپریالیسم کامال قابل تصور است. ما در اینجا باز به ذکر مؤلفه هاى مختلف این تعابیر اکتفا میکنیم.
الف) بورژوازى ملى به مثابه بخشى از بورژوازى تعریف میشود که هوادار دموکراسى بورژوائى و جمهورى 
تولیدى،  نظام  به  تحمیلى  سیاسى  روبناى  مثابه  به  دیکتاتورى  گویا  که  است  این  تصور  این  اساس  است. 
خالف  بر  که  قشرى  مثابه  به  "ملى"  وبورژوازى  است  تضاد  در  ایران  در  سرمایه دارى  رشد  و  توسعه  با 
هواداران دیکتاتورى (که فئودالها، کمپرادورها، امپریالیستها و امثالهم تعریف میشوند) بدنبال رشد کالسیک 
دموکراسى  یعنى  کالسیک  سرمایه دارى  سیاسى  روبناى  استقرار  به  ناگزیر  است،  کشور  در  سرمایه دارى 

بورژوائى تمایل دارد.

ب) بورژوازى "ملى" به مثابه بخشى از بورژوازى تلقى میشود که هوادار استقالل سیاسى- نظامى ایران 
از امپریالیسم و سیاست هاى جهانى آن است. به این ترتیب به زعم این تعابیر بورژوازى "ملى" در زمینه 
حکومت هوادار کاهش هزینه نظامى، امتناع از ایفاى نقش ژاندارم منطقه، لغو پیمانهاى نظامى و "امنیتى" با 

امپریالیسم آمریکا و اروپا و برچیدن پایگاههاى نظامى و جاسوسى خارجى و غیره است.

ج) بورژوازى "ملى" به زعم این تعابیر نه تنها با اختناق، سرکوب نهادهاى دموکراتیک و سرکوب آزادى هاى 
فردى و غیره مخالف است، بلکه رشد و توسعه خود را در گرو بسط اینگونه آزادیها میبیند.
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د) بورژوازى "ملى" مخالف اشاعه فرهنگ و ارزش هاى امپریالیستى در کشور بوده و به سنن ملى و مذهبى 
مردم ایران پایبند است.

هـ) بورژوازى "ملى" آن بخش از بورژوازى است که سنن و یادگارهاى مبارزات ملى شدن صنعت نفت را 
یدك میکشد، به عبارت مشخص تر بورژوازى "ملى" پایگاه طبقاتى مصدق جبهه ملى و شاخ و برگ هاى 

متعدد آنست.

5- حکومت و دیکتاتورى، خطوط عمده بینش هاى انحرافى در مورد علت وجود و استقرار دیکتاتورى در 
ایران.

کالسیک  غیر  و  وابسته  "ناموزون"،  "ناکافى"،  رشد  گویاى  طریقى،  به  یک  هر  فوق،  تعابیر  که  آنجا  از 
سرمایه دارى در ایران هستند، خصلت دیکتاتورى حکومت نیز، که جزئى از روبناى سیاسى نظام اقتصادى 

حاکم در ایران است، ناگزیر به طرق مختلف به تعابیر فوق ارتباط داده میشود.
الف) دیکتاتورى به مثابه روبناى سیاسى نظام نیمه فئودال- نیمه مستعمره.

این انحراف بر این درك غیر لنینى متکى است که گویا دموکراسى بورژوائى روبناى سیاسى ضرورى نظام 
سرمایه دارى در هر زمان، مکان و مرحله از توسعه آن است. بر این اساس علت وجود دیکتاتور در ایران 
رشد ناکافى، ناقص و تعمیم نیافته سرمایه دارى در کشور تلقى میشود. بنابراین تعبیر، بقاء نظام فئودالى الجرم 
مانع از میان رفتن روبناى سیاسى این نظام (استبداد) در کشور است و در چهارچوب نظام تولیدى نیمه 
فئودال و نیمه مستعمره (که گویا شیوه تولید اجتماعى در ایران است) استبداد روبناى سیاسى وحدت منافع 
ارتجاعى "فئودالها" و "امپریالیستها" تعریف میشود. بدیهى است که در این دستگاه تحلیلى بورژوازى "ملى" 
که گویا هوادار رشد کالسیک سرمایه دارى، امحاء روابط فئودالى و نابودى سلطه امپریالیسم است، جمهورى 

خواه و دموکرات عرضه میشود.

ب) دیکتاتورى به مثابه ابزار اعمال قدرت سرمایه داران وابسته در رقابت با بورژوازى ملى.

این فرمولبندى استقرار نظام سرمایه دارى در ایران را به رسمیت میشناسد، لیکن مانند فرمولبندى قبل به این 
تصور نادرست مبتالست که گویا روبناى متناسب با نظام سرمایه دارى الزاما دموکراسى بورژوائى است و 
ناگزیر علت وجود دیکتاتورى را در اشکاالت، نواقص و موانع رشد سرمایه دارى در ایران جستجو میکند. 
تلفیق این تصور نادرست با درکى مکانیکى از وابستگى و امپریالیسم به این نتیجه گیرى منجر میشود که 
وجود دیکتاتورى در ایران بازتاب حاکمیت انحصار طلبانه سرمایه داران وابسته، و نه خصلت حکومت کل 
بورژوازى ایران است. بر این اساس با وجود حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى - که به زعم این تعابیر 
مستلزم رشد دموکراسى بورژوائى است - سرمایه داران وابسته و دولت آنها به منظور حفظ برترى خویش 
در عرصه رقابت با بورژوازى "ملى"، حفظ بازار داخلى و همچنین منابع و معادن کشور براى سرمایه هاى 
خارجى و وابسته، سایر اقشار بورژوازى را از حکومت بیرون رانده و دیکتاتورى خویش را اعمال میکنند. 
از این نقطه نظر، حاکمیت بورژوازى "ملى"، در چهار چوب "سرمایه دارى مستقل" ایران، طبیعتا روبنائى 
طبقه  کل  قهر  اِعمال  ابزار  تعبیر  این  در  حکومت  داشت.  خواهد  کلمه)  بورژوائى  معنى  (به  دموکراتیک 
سرمایه دار بر طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و ارگان سیاسى منابع مشترك اقشار سرمایه نبوده و صرفا ابزار 

برترى جوئى یک قشر بورژوازى بر قشر دیگر تلقى میگردد[4].
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همانطور که گفتیم فرمولبندى ها و تعاریف صرفا نقل به معنى از اشارات پراکنده اى است که در نشریات 
ملى  بورژوازى  و  دیکتاتورى  وابستگى،  مساله  به  ما  کشور  کارگرى  و  کمونیستى  سازمان هاى  مختلف 
میشود. ما در بسیارى از موارد با مشاهدات مستتر در فرمول بندى هاى فوق توافق کامل داریم. براى مثال 
به  اتکا  سبک،  مصرفى  کاالهاى  تولید  و  خدمات  بخش  سریع  رشد  کشور،  اقتصاد  بودن  تک محصولى 
تکنولوژى خارجى، عقب ماندگى بخش کشاورزى و افزایش واردات، و غیره همه مشاهداتى کامال صحیح 
و غیر قابل انکار هستند. لیکن سخن بر سر مکانى است که این مشاهدات میباید در تحلیل وابستگى اشغال 
کنند. این عینیات معلول کارکرد نظام سرمایه دارى وابسته در ایران هستند و نه عناصر و اجزاء تعریف آن. 
امیدواریم اهمیت این تفکیک با توضیحاتى که در طول این مقاالت خواهیم داد براى خواننده روشن شود. 
اینجا صرفا به این مختصر اکتفا میکنیم که مارکسیسم یک نظام اجتماعى را (مانند هر کلیت ارگانیک دیگر) 
بر اساس قانونمندى درونى آن تعریف میکند و نه بر این اساس که این قانونمندى در چه اشکال کنکرت 
و چه نمودهاى خارجى تبلور مییابد. براى مثال اینکه اقتصاد ایران تقسیم کار اجتماعى بخصوصى بخود 
پذیرفته است، علت و جوهر وابستگى سرمایه دارى ایران نیست و تغییرات آتى این تقسیم کار اجتماعى 
(مثال رشد شاخه هاى جدید تولید) خود الزاما به معناى نفى مناسبات وابسته تولید سرمایه دارى در کشور 
نمیباشد. شکل گیرى مشخص تقسیم کار اجتماعى در ایران امروز نتیجه کارکرد وابستگى است و واضح 
است که جوهر وابستگى تولید سرمایه دارى در ایران نمیتواند با استناد به شکل تقسیم کار توضیح داده شود. 
واقعیات کنکرت در هر تحلیل عینیاتى هستند که از آنها آغاز میکنیم تا با شکافتن مؤلفه هاى گوناگون آن، 
و کشف مؤلفه هاى اساسى، مجددا علت وجود آنها را، با ویژگى هاى معین شان توضیح دهیم. باین ترتیب 
"واقعیات کنکرتى" چون تک محصولى بودن اقتصاد ایران، عقب افتادگى کشاورزى و غیره میباید در تحلیل 
مساله وابستگى "بصورت جمعبندى تحلیل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگر چه در واقعیت امر نقطه عزیمت 

و منشاء دریافت و تفکر ما هستند[5].

بنابراین تحلیلى که سرمایه دارى وابسته را بصورت جمع مکانیکى مشاهداتى کنکرت عرضه کند، چیزى جز 
امپریسیم (تجربه گرائى) ساده نبوده و هیچگونه قرابتى با شیوه تحلیل مارکسیستى ندارد.

نکته دیگر اینکه مؤلفه هاى مختلفى که ما از تعابیر و تعاریف انحرافى از مساله وابستگى نقل کردیم نه تنها 
مانعۀالجمع نیستند بلکه خود در واقع تبلورات مختلف بینشى کلى و انحرافى از سرمایه و امپریالیسم را 
تشکیل میدهد. طرح صحیح مساله سرمایه دارى وابسته و ضمائم آن نیز میباید از درکى مارکسیستى از این 
مقوله، یعنى سرمایه و امپریالیسم آغاز شود. در وراء فرمولبندى هاى ساده فوق الذکر، استنباطات نادرست 

عرضه کنندگان آنها از مقوالت سرمایه و امپریالیسم به وضوح به چشم میخورد:
مارکسیستى  غیر  کامال  دیدگاهى  از  سرمایه دارى  نظام  و  سرمایه  مقوله هاى  با  فوق  فرمولبندى هاى  در   (1
برخورد شده است. سرمایه به اشکال مختلف تبلور آن (پول، ابزار تولید، کاال)، و نظام سرمایه دارى به اقتصاد 
کاالئى تنزل یافته اند. جوهر اساسى سرمایه، که تقابل کارِ مزدى و سرمایه است و همچنین اساس اقتصادى 
نظام سرمایه دارى که حاکمیت "رابطه سرمایه" بر تولید اجتماعى است، کال فراموش شده است. وابستگى اى 
که فرمول هاى فوق بدان اشاره دارند حداکثر میتواند وابستگى یک اقتصاد کاالئى (و نه سرمایه دارى) را بیان 
کند. وابستگى تکنولوژیک، وابستگى بازارى و وابستگى پولى هیچیک بخودى خود وابستگى سرمایه نیستند 
چرا که سرمایه، اگر بخواهیم از چهاچوب اقتصاد بورژوائى فراتر رویم و با درکى مارکسیستى بدان بنگریم، 
چیزى بیش از پول، کاال و یا ابزار تولید است. سرمایه از دیدگاه مارکس رابطه اى اجتماعى است که در آن 
ارزش اضافه تولید میشود و پول، ابزار تولید و کاالى تمام شده هیچیک منشاء ارزش اضافه نیستند. بنابراین 
اگر میخواهیم از وابستگى سرمایه سخن بگوئیم، میباید این وابستگى را مشخصا بر اساس وابستگى رابطه 
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سرمایه (یعنى تقابل کار مزدى و سرمایه - یعنى رابطه استثمار و تولید ارزش اضافه) به امپریالیسم توضیح 
دهیم. به عبارت دیگر در وهله اول این نکته باید توضیح داده شود که چگونه تولید ارزش اضافه در ایران به 
امپریالیسم وابسته است، و پس از درك جوهر این وابستگى - و فقط پس از درك آن - از خود بپرسیم که 
چگونه این وابستگى ماهیت سرمایه، اشکال کنکرت اقتصادى پیرامون ما را توضیح میدهد. از سوى دیگر 
فراموش کردن استثمار کار مزدى و کاهش سرمایه به اشکال مختلف آن، در شرایطى که اصوال مقوله کل 
سرمایه اجتماعى از ادبیات جنبش کمونیستى ما غایب است، موجب تنزل تعریف اقتصاد سرمایه دارى به 
"اقتصاد کاالئى" گشته است. کل سرمایه اجتماعى جمع ریاضى مقدار سرمایه هاى موجود در کشور نیست، 
بلکه مقوله اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه را در کل اقتصاد در بر میگیرد. به این ترتیب نمیتوان 
از وابستگى نظام سرمایه دارى در ایران سخن گفت بدون آنکه قانونمندى حرکت و ضروریات رشد و بسط 
کل سرمایه اجتماعى و تناقضات درونى آنرا در نظر داشت. رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه در کل اقتصاد 
نقطه آغاز هر تحلیل و تبیین از وابستگى تولید سرمایه دارى در ایران است. در غیر این صورت صرفا به 

توضیح وابستگى ظاهرى اقتصادى کاالئى بسنده کرده ایم.

لنینى  شناخت  عدم  معلول  دارد  ریشه  اول  انحراف  در  تئوریک  نظر  از  خود  که  دوم  اساسى  انحراف   (2
یعنى  سرمایه دارى،  تولیدى  نظام  یک  مثابه  به  نه  امپریالیسم  فوق،  فرمولبندى هاى  در  است.  امپریالیسم  از 
لنین  میشود.  عرضه  "چپاول"  مرزى  برون  مکانیسم  یک  بعنوان  بلکه  مرحله اش  باالترین  در  سرمایه دارى 
مشخصا با این عقیده کائوتسکى که امپریالیسم را به سیاست خارجى کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته تنزل 
داده مبارزه کرده است . بدیهى است که وقتى سرمایه دارى به تولید کاالئى تنزل یابد دیگر جائى براى بینش 
لنینى از امپریالیسم باقى نمیماند و امپریالیسم بصورت مجموعه اى از توطئه هاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى 
که به منظور "چپاول" ماحصِل کارکرد "اقتصاد کاالئى" ما در خارجه چیده میشود عرضه میگردد. براى مثال 
تعریف کارکرد امپریالیسم بصورت مکانیسم خارج شدن ارزش اضافه تولید شده، رابطه امپریالیسم را به 
چگونگى توزیع جغرافیائى و یا مالکیت حقوقى ارزش اضافه تولید شده کاهش میدهد و فراموش میکند که 
اگر تمام ارزش اضافه تولیدشده توسط سرمایه هاى انحصارى هم در ایران بماند نه تنها تغییرى در خصلت 
کاالهاى  صدور  تئورى  یا  و  میکند.  نیز  تشدید  آنرا  بلکه  نمیگذارد  جاى  بر  استثمار  و  تولید  امپریالیستى 
"بنجل"، صرفنظر از اینکه درمورد ارزش مصرف کاال قضاوت اخالقى میکند، امپریالیسم را با صدور کاال 
یکى گرفته و اصوال از تمایز مشخص و اساسى اى که لنین مابین امپریالیسم به مثابه صدور سرمایه از یک 

طرف و صدور کاال از طرف دیگر قائل شده است غافل میماند.

در  میدهند.  تعمیم  نیز  امپریالیسم  پدیده  به  را  سرمایه  از  خود  ناصحیح  بینش  فوق  فرمولهاى  ترتیب  باین 
این فرمولها امپریالیسم (که سرمایه دارى عصر حاضر است) یک نظام تولیدى نیست، یعنى مجموعه اى از 
مناسبات اجتماعى تولید که نیروهاى مولّده را در دل خود رشد میدهد (و یا در مرحله معینى عرصه را 
بر رشد آن تنگ میکند)، بلکه اصوال یک نظام "چپاول" و تخریب است. امپریالیسم را نه از دیدگاه طبقه 
کارگر، که در نظام امپریالیستى به تولید مشغول است و در رابطه اى تولیدى استثمار میشود، بلکه از دیدگاه 
اقشار متوسط بورژوازى، که بر سر توزیع ماحصل این استثمار با سرمایه انحصارى رقابتى مذبوحانه دارد، 
مینگرد و درك میکند، چرا که این دقیقا شرایط تولید است که امپریالیستى است و برترى انحصارات بر 
سرمایه هاى غیر انحصارى، در نحوه توزیع کل ارزش اضافه تولید شده در شرایطى است که انحصارات 
بر تولید حاکمیت دارند. پس در رابطه با مؤلفه دوم تعریف وابستگى، یعنى امپریالیسم، نیز میباید از رابطه 
متقابل کارمزدى و سرمایه، و شرایط امپریالیستى این رابطه آغاز کنیم و آنگاه - و فقط آنگاه - به این مساله 
بپردازیم که چگونه وجود، استمرار و ابقاء شرایط امپریالیستى استثمار طبقه کارگر، موازین معینى را بر روابط 
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متقابل اقشار مختلف سرمایه و بورژوازى تحمیل میکند. صرفا پس از درك رابطه کار و سرمایه، در عصر 
امپریالیسم، در کشور تحت سلطه است که میتوانیم مناسبات متقابل تکنولوژیک، پولى و اعتبارى، بازارى، 
و همینطور مناسبات سیاسى- ایدئولوژیک موجود میان اقشار مختلف بورژوازى را توضیح دهیم و از این 

مناسبات به سود طبقه کارگر در انقالب بهره گیریم.

براى طرح صحیح مساله وابستگى، و استنتاج مواضع سیاسى انقالبى بر اساس آن، میباید از شناختى صحیح 
از سرمایه و امپریالیسم آغاز کنیم. سرمایه دارى وابسته سرمایه دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه 
است. این بدان معنى است که اوال در این نظام تولید اجتماعى و توسعه نیروهاى مولده عمدتا در چهارچوب 
رشد و بسط سرمایه انجام میپذیرد و ثانیا حرکت کل سرمایه اجتماعى در کشور در جهت پاسخگوئى به 
نیازهاى جهانى سرمایه انحصارى، با توجه به تقسیم مشخص جهان به کشورهاى امپریالیستى و تحت سلطه، 
در سطوح اقتصادى و سیاسى شکل میگیرد. باین ترتیب وقتى از سرمایه دارى وابسته صحبت میکنیم از شیوه 
تولیدى اى که از استقرار سرمایه دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه منتّج میگردد سخن میگوئیم[6]. 
پس قبل از هر چیز سخن بر سر وابستگى یک نظام تولیدى است به امپریالیسم و نه وابستگى مکانیکى و 
صورى اجزاء آن. این نکته باید براى تمام کسانى که از سرمایه دارى وابسته سخن میگویند روشن گردد که 

چرا میگوییم سرمایه دارى وابسته و نه "اقتصاد تحت حاکمیت سرمایه داران وابسته".
همانطور که گفتیم از دیدگاه مارکسیسم یک نظام اجتماعى قبل از هر چیز با قانونمندى درونى حرکتش 
قانونمندى  وابستگى  چیز  هر  از  قبل  باید  وابسته  سرمایه دارى  نظام  پیرامون  بحث  در  ما  و  میشود  متمایز 
اقتصادى حرکت این نظام به امپریالیسم و از تطابق قوانین حرکت کل سرمایه اجتماعى در ایران با قوانین 
چگونگى  توضیح  به  سطح،  این  در  وابستگى  درك  از  پس  آنگاه،  و  کنیم  آغاز  انحصارى  سرمایه  حرکت 
توسعه نیروهاى مولده، مناسبات موجود در میان طبقات اصلى جامعه، چگونگى توزیع کل ارزش اضافه در 
بین اقشار مختلف سرمایه و قشربندى هاى درونى بورژوازى و ظرفیت هاى سیاسى و اجتماعى این اقشار 
بپردازیم. شک نیست که توضیح تمام مطالب فوق نه تنها درچهارچوب مجموعه مقاالت حاضر نمیگنجد، 
این  نیست.  محدود  امکانات  با  کمونیستى  کوچک  گروه  یک  تحلیلى  و  تئوریک  ظرفیت  در  اصوال  بلکه 
میکند.  سنگینى  ما  کشور  کمونیستى  و  کارگرى  جنبش  کل  دوش  بر  نهائى  تحلیل  در  که  است  وظیفه اى 
نتایج  استنتاج  و  وابستگى  مساله  اصولى  طرح  داده ایم  قرار  خود  پیشاروى  جزوه  این  در  ما  که  وظیفه اى 
سیاسى علمى تر در مورد ظرفیت هاى معین (و یا فقدان ظرفیت هاى معین) سیاسى اقشار مختلف بورژوازى 

در ایران است.

چهارچوب کلى انحرافات رایج خود نقطه عزیمت تحلیل ما را مشخص میسازد. "بخش اسطوره بورژوازى 
ملى و مترقى" با یادآورى اصول پایه اى درك مارکسیست لنینیستى از سرمایه، نظام سرمایه دارى و امپریالیسم 
آغاز خواهد شد. قصد ما در این قسمت این نخواهد بود که به تکرار مقوالت و تعاریف پایه اى مارکسیسسم 
شکافتن  منظور  بلکه  بپردازیم،  و...  تولیدى،  مناسبات  و  مولده  نیروهاى  اضافه،  ارزش  استثمار،  قبیل  از 
کتابهاى  قسمت  این  عمده  تئوریک  منابع  کرده ایم.  اشاره  بدان  فوقا  که  است  انحرافاتى  کلى  چهارچوب 
"کاپیتال" (هرسه جلد)، بخش هائى از "تئورى هاى ارزش اضافه" (جلد اول، فصل کار مولد و غیر مولد)، 
نمائى  خصلت  "در  مارکس،  از  "گروندریسه"  سرمایه دارى"،  ماقبل  اقتصادى  (فرماسیون هاى)  "اشکال 
رمانتیسیم اقتصادى"، "توسعه سرمایه دارى در روسیه"، "امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه دارى"، 
"کاریکاتور مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستى"، "امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم" از لنین خواهد 
بازتولید  و  تولید  معاصر  شرایط  و  استقرار  تاریخى  شرایط  بررسى  به  پایه اى  مسائل  طرح  از  پس  بود. 
نظام سرمایه دارى وابسته در ایران خواهیم پرداخت. منابع مورد استفاده در این قسمت را در آخر جزوه 
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کل  حرکت  اساسى  قوانین  توضیح  بود  خواهد  بررسى  مورد  قسمت  این  در  آنچه  کرد.  خواهیم  ذکر  بعد 
سرمایه اجتماعى در کشور، مساله قشربندى هاى درونى بورژوازى ایران، و نقد اتوپى سرمایه دارى مستقل و 
دموکرات خواهد بود. نقد جزء به جزء تعاریف و تعابیر انحرافى که خطوط کلى آن را در این مقدمه ذکر 
کردیم در این قسمت طرح خواهد گشت. پس از طرح مسائل اقتصادى، به بررسى نقش بورژوازى لیبرال 
در انقالب حاضر خواهیم پرداخت و مشخصا و با ذکر مآخذ به توهماتى که در مورد نقش سیاسى این قشر 
در میان برخى از نیروهاى انقالبى وجود دارد برخورد خواهیم کرد. منابع مورد استفاده در این قسمت عمدتا 
آثار و نوشته هاى لنین در مورد نقش بورژوازى در انقالب 1905 و 1917، و همچنین نوشته ها، نطق ها و 
سخنرانى هاى رهبران سیاسى بورژوازى لیبرال در ایران، و موضعگیرى هاى سازمانهاى کمونیستى کشور ما 
در قبال حرکات اقتصادى و سیاسى بورژوازى باصطالح ملى و رهبران سیاسى آن خواهد بود. باید متذکر 
شویم که در حال حاضر تعداد و عناوین جزواتى که بخش "اسطوره..." را تشکیل میدهد به دقت روشن 
نیست. امیدواریم بتوانیم در ظرف چند هفته آینده، ضمن انتشار جزوه دوم، که به طرح مسائل تئوریک عام 
اختصاص خواهد یافت، در مورد چگونگى تقسیم بندى، تاریخ انتشار و منابع مورد استفاده هر جزوه با دقت 

بیشترى توضیحاتى در اختیار رفقا قرار دهیم.

چاپ اول - تیرماه 1358

زیرنویس ها
[1] این درست است که واقعیات سیاسى یکساله اخیر تا حدود زیادى هاله تقدسى که به لطف انحرافات 
تئوریِک جنبش کونیستى تاَرِك بورژوازى را فراگرفته بود کنار زده و گوشه هایى از واقعیت کریه وابسته و 
دیکتاتورمنشانه آن را نمایان ساخته است. لیکن این بدون شک بینشهاى عموم خلقى و مِنِشویکى (که اعتماد 
به بورژوازى و قشرهاى لیبرال آن تنها یکى از جلوه هاى آن است) و جلوگیرى از بروز مجدد آن در اشکال 

دیگر در آینده نیست.

[2] نکاتى که گفتیم به هیچ وجه در حکم تحلیل علل انحرافات تئوریک جنبش کمونیستى ایران نیست. ما 
صرفا یکى از مؤلفه هاى تئوریک این انحرافات را برشمرده ایم. با اندکى دقت میتوان انعکاس نظرات انحرافى 
نویسندگان چپ نمایى چون پل سوئیزى، پل باران، موریس داب، فرانک و... را در ادبیات تئوریک جنبش 

کمونیستى ایران بخصوص در زمینه امپریالیسم و اقشار تحت سلطه تشخیص داد.

[3] نمونه هاى فرمولبندى هایى که ذکر میکنیم در آثار اکثر سازمانهاى کمونیستى موجود است. ما در این 
مختصر با نوشته هاى سازمان و یا گروه مشخصى برخورد نمیکنیم و این کار را به جزوات بعد، پس از طرح 
مسائل پایه اى، موکول میکنیم. باید تذکر دهیم که تبصره هایى که ما در اینجا بر هر فرمولبندى ذکر میکنیم 
صرفا براى تدقیق این فرمولهاست و نه به منظور نقد آنها. اشکاالت اساسى و التقاط تئوریکى را که در این 

گونه تعاریف نهفته است، در جزوات بعدى به تفصیل و دقت خواهیم شکافت.

[4] به این ترتیب هر دو نظریه فوق، یعنى چه آنهایى که به وجود نظام نیمه فئودال- نیمه مستعمره قائل 
غیر  درکى  آن  از  لیکن  میدانند  وابسته  سرمایه دارى  را  ایران  در  حاکم  تولیدى  نظام  که  آنها  چه  و  هستند 
مارکسیستى و غیر لنینى دارند، در عمل از نظر ارزیابى نقش قشر معینى از بورژوازى ایران در انقالب حاضر، 
که هر دو آنها آن را بورژوازى ملى میخوانند، به توافق میرسند، و الجرم سیاستها و تاکتیکهاى مشابهى در 
قبال آن اتخاذ میکنند. ما در این سلسله جزوات گرایش اول، یعنى کسانى که منکر حاکمیت سرمایه دارى 
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بر تولید اجتماعى در ایران هستند - طرفداران تز نیمه فئودال- نیمه مستعمره - را مخاطب قرار نمیدهیم. 
مباحثات ما در این سلسله جزوات عمدتا بر محور افشاى التقاط تئوریک بخش دوم، که الاقل از نظر تئورى 
به ما نزدیک ترند میگردد. علت اتخاذ چنین شیوه اى در شرایط کنونى این است که هواداران تز نیمه فئودال 
و نیمه مستعمره یک درجه از تحلیل اوضاع مشخص ایران دورتر هستند. اشکال عمده این بخش، که بیانگر 
شیوه تحلیل غیر مارکسیستى آنان است، الگوسازى است. این که آیا آنها سرمایه و سرمایه دارى  را درست 
درك نکرده اند و یا آمار و ارقام اقتصادى کافى براى درك اساسى ترین مشخصه هاى شیوه تولید در ایران 
ندارند، در شرایط کنونى مشکل ما نیست. پرداختن اصولى به این انحرافات تنها هنگامى ممکن است که 
تحلیلهاى  ارائه  از طریق  ایران،  در  سرمایه دارى وابسته  نظام  وجود  به  معتقدین  یعنى  دوم،  فکرى  گرایش 
مستدل تئوریک و مستند، التقاط فکرى موجود را از میان برداشته و با درك مارکسیست لنینیستى از مقوالت 

اقتصادى و سیاسى و واقعیات موجود، با گرایش اول روبرو شوند.

[5] مارکس، "متد اقتصاد سیاسى"، گروندریسه (چاپ انگلیسى) صفحه 101

[6] ما شرایط استقرار سرمایه دارى به طور کلى و خصلت امپریالیستى این پروسه را در ایران در جزوه هاى 
بعد به دقت خواهیم شکافت.

سخنى با خوانندگان

..." را از جزوه دوم جدا میکند. پس الزم است که این جزوه را با  فاصله اى 9ماهه جزوه اول "اسطوره 
اذعان به کوتاهى خود و اعالم پذیرش انتقاداتى که در طى این مدت بر ما وارد بوده است، آغاز کنیم. شاید 
مهمترین عامل در این میان نارسائى ها و کاستى هاى برنامه ریزى و تقسیم کار درونى ما بوده است که گمان 
میکنیم اینک تا حدود زیادى مرتفع شده باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که برخى از مسائل که 
بنا بر طرح اولیه ما میبایست در این سلسله جزوات به آن پرداخته شود هم اکنون در سایر نوشته هاى گروه 
طرح شده است. بررسى پیش شرط هاى رشد سرمایه دارى در ایران، که محور اساسى آن پروسه خلع ید دهه 
40 است، و بنابر طرح اولیه ما مضمون جزوه چهارم اسطوره را تشکیل میداد در خطوط کلى خود در کتاب 
"کمونیستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپریالیستى مساله ارضى، اسفند 58" عرضه شده است. به همین 
ترتیب نکاتى در مورد شرایط تولید و بازتولید کل سرمایه اجتماعى در ایران در ضمیمه کتاب "دورنماى 
فالکت و اعتالى نوین انقالب بهمن 58" آورده شده است که شرح مفصل آن به جزوه پنجم "اسطوره ..." 
تعلق دارد. به هر رو این نکته به هیچ وجه از نظر ما توجیهى براى عدم انتشار منظم این سلسله جزوات 
بشمار نمیآید و ما، براى آنکه تعهد خود را به پیگیرى این وظیفه تاکید کنیم، و نیز براى آنکه رفقا در صورت 
کوتاهى مجدد ما در آتیه دست بازترى در انتقاد داشته باشند، طرح کلى این سلسله جزوات را در ضمیمه 

آخر این جزوه آورده ایم.

طبقاتى  مبارزه  واقعیات  کردیم،  رها  خود  حال  به  طوالنى  مدتى  براى  را  "اسطوره..."  جزوات  ما  اگر  اما 
گریبان اسطوره بورژوازى ملى را رها نکرد. یک سال قبل اگر کسى از روى تعلق خاطر به جنبش کارگرى 
تحت  کشور  در  (که  "ملى"  لفظ  مینامید،  ضدانقالبى اش  اگر  میداشت،  روا  ملى"  "بورژوازى  به  "اهانتى" 
سلطه امپریالیسم تنها به معناى "ضد امپریالیست" میتواند تعبیر شود) را از سر او زیاد میدانست، خیانتش را 
پیش بینى میکرد و کارگران را از او برحذر میداشت و...، فغان از حلقوم عشاق سینه چاك این عجوزه مفلوك 
برمیخواست و سیل برچسب هاى "سیاسى" مانند "شبه تروتسکیست"، "چپ رو" و غیره بسوى او جارى 
میگشت. البته شاید هم حق داشتند، شاید در آن روزگار باستان! شیوه تولید در ایران فرق میکرد، مرحله 
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انقالب فرق میکرد، جناح بندى هاى هیأت حاکمه فرق میکرد، حقیقت فرق میکرد، "مارکسیسم" فرق میکرد 
و...! اما به هر طریق امروز اوضاع به گونه دیگرى است. سیلى که از خون پاك کارگران و زحمتکشان انقالبى 
و رزمندگان کمونیست ایران در گوشه و کنار کشور، در کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان، 
گشت  جارى  اخیر  یکساله  در  ایران"  ملى  "بورژوازى  حضرات  همین  "مرحمت"  به  و...  تهران  اصفهان، 
پایه هاى توهمات منشویکى بخش وسیعى از کمونیست هاى کشور ما را سست کرده است. "بورژوازى ملى 
ایران" ماهیت کریه و متعفن خود را بوضوح به نمایش گذارده است. پرونده هاى "مکشوفه" مبنى بر گلباران 
سفارت امریکا توسط این حضرات، تجربه بسیارى از نیروها را از بمباران زحمتکشان کردستان تکمیل کرد 
و اسطوره بورژوازى ملى و مترقى به حکم شرایط عینى مبارزه طبقاتى تا اطالع ثانوى به خاك سپرده شد. 

آرى، براستى که واقعیت، حقیقت را بمراتب محکمتر از استدالل به متحجرترین اذهان فروکرده است.

اما نکته جالب در این میان شیوه اى است که بخش وسیعى از جنبش کمونیستى در قبال این "شناخت" 
جنبش  عبارت "بورژوازى ملى" از زبان  شاهد بوده ایم که چگونه  و تغییر موضع اتخاذ کرده است. همه 
کمونیستى ما افتاد. ابتدا لغت "ملى" بصورت صفتى حاشیه اى و تکمیلى براى صفات "لیبرال"، "خصوصى" 
و "متوسط" با تردستى به پرانتزها رانده شد و سپس پرانتزها خود بى سروصدا در فاصله دو جزوه، دو 
اعالمیه و یا دو شماره نشریه، سربه نیست شدند. امروز باید براى کسى که بتواند در نشریات رزمندگان، 

پیکار، کار، نبرد، و حتى زحمت، عبارت "بورژوازى ملى" را پیدا کند، جایزه تعیین کرد.[7]

اما آیا در این حرکت به هر حال مثبت، دستاورد تئوریکى براى جنبش کارگرى تثبیت شده است؟ آیا هیچیک 
از نیروهائى که موضع خویش را در قبال "بورژوازى ملى" عوض کرده اند، صریحًا به جنبش کارگرى و 
کمونیستى اعالم کرده اند که چرا در گذشته چنین میاندیشیده اند، اشتباهشان در کجا بوده است و چه شناخت 
جدیدى از مناسبات تولیدى و طبقاتى در جامعه و یا از مارکسیسم، زیربناى تحلیلى موضعگیرى جدیدشان 
جنبش کارگرى و کمونیستى ایران و دیگر کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم  را تشکیل میدهد؟ چگونه 
میتواند در آینده از چنین اشتباهاتى، احتراز جوید؟ آیا حذف مقوله "بورژوازى ملى" از دستگاه فکرى این 
نیروها، تجدید نظر در سایر اجزاء آنرا ضرورى نمیسازد؟ و... چنین برمیآید که پاسخ منفى است. چرا که از 
قرار معلوم تمامى هنر یک "تئوریسین خوب" سکتاریست در این نهفته است که طورى موضع عوض کند 
که کسى در حین کار ُمچش را نگیرد و حتى المقدور کارى کند که موضع فعلى گروه و یا سازمان متبوعش 
به طرز "منسجمى" ادامه مواضع قبلى باشد. این شیوه مسلمًا از یکسو این خاصیت را دارد که گروه از تک 
و تا نمیافتد، کادرهاى فعال در عرصه هاى مختلف دلسرد نمیشوند، بوى التقاط و یا خداى ناکرده ضعف و 
استیصال تئوریک به مشامشان نمیرسد، متوجه گروه ها و جریانات دیگر نمیگردند و دهها "خاصیت" دیگر 
از این قبیل، و از سوى دیگر این فایده را نیز دارد که تئوریسین ما همواره میتواند بدون مشقت به مواضع 
قبلى خود باز گردد، بى آنکه در این رفت و برگشت ها، بندبازى ها و زیگزاگها، "انسجام" و لذا حرمت خود 
را از دست بدهد، و البته در این میان این مساله ابداً مهم نیست که جنبش کارگرى و کمونیستى از هرگونه 
دستاورد و انباشت تئوریک بى بهره و محروم میماند، همواره از پس وقایع حرکت میکند، هر بار از نقطه 
صفر آغاز میکند و شکست پس از شکست بر کوله بارش افزوده میگردد. سکتاریسم یعنى منافع گروهى 
را بر منافع کل جنبش کارگرى مقدم قرار دادن و "سکتاریسم تئوریک" ناب ترین و خالص ترین شکل آن 
است. جنبش انقالبى پرولتاریاى ایران که قاطعانه میخواهد و نیاز دارد که "غلط را بکوبیم"، نمیتواند به چنین 
پیشاهنگى رضایت دهد. پرولتاریاى ایران نمیتواند تا ابد قربانى دهد، از خون و عرق خویش تجربه بسازد 
و در اختیار جنبش کمونیستى قرار دهد و در ازاء آن "آبرودارى تئوریک" تحویل بگیرد. تئورى نمیتواند تا 
ابد به عمل مدیون بماند. چرا که در غیاب تئورى انقالبى عمل انقالبى ناگزیر به رکود کشیده خواهد شد.
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و  شده  فراموش  انحرافى  دیدگاه هاى  احیاى  براى  متعدد  منافذ  ماندن  گشوده  یعنى  مساله،  دیگر  وجه  اما 
مسکوت مانده، تا آنجا که به مقوله "بورژوازى ملى" مربوط میشود، از اهمیت بسیارى برخوردار است. 
اگر هدف ما از نوشتن این سلسله جزوات صرفًا این میبود که این لفظ از ادبیات جنبش کمونیستى حذف 
شود، میبایست همین جا پایان کار را اعالم میکردیم و نظر خود را برآورده میپنداشتیم. اما نکته اساسى 
انحرافات  تالقى  محل  ملى"  "بورژوازى  مقوله  کردیم،  ذکر  نیز  اول  جزوه  در  که  همانطور  که  اینجاست 
ریشه اى تر و بنیادى ترى است. انحرافاتى که تبلور خود را در وجوه واشکال گوناگونى باز مییابند که مقوله 
"بورژوازى ملى" تنها یکى از آنها، و شاید در سال گذشته بارزترین آنها، بشمار میرفت. بنابراین، "تغییر 
موضع" در قبال مقوله "بورژوازى ملى"، تا زمانى که بر نقد مارکسیستى کلیت دستگاه فکرى اى که این 
مقوله تنها یکى از وجوه آنست متکى نگردد، تا زمانى که نقد و طرد و رد این مقوله بازتاب تثبیت احکام 
پایه اى و اصولى مارکسیسم- لنینیسم در زمینه امپریالیسم، سرمایه دارى و مشخصات انقالب دمکراتیک در 
کشور سرمایه دارى تحت سلطه نباشد، فاقد هرگونه ارزش پایدار سیاسى-تئوریک خواهد بود. انحرافى که 
تا دیروز در انتقاد به وجود "بورژوازى ملى" و نقش "مترقى" او در انقالب ما پدیدار میگشت، امروز در 
تئورى هاى ناظر بر جناح بندى هاى هیأت حاکمه و در شیوه برخورد به دولت عوامفریب بورژوائى بروز 
میکند و فردا در دیدگاه هاى منشویکى و رفرمیستى از برنامه کمونیستى در انقالب حاضر، و بخصوص در 
فرمولبندى خواست هاى پرولتاریا در انقالب ما، رخ خواهد نمود. ادامه منطقى انحرافات بنیادى اى که اعتقاد 
به "بورژوازى ملى" جلوه نخست آن بود، چیزى جز پذیرش نظریات راه رشد غیر سرمایه دارى و سه جهان 
نخواهد بود، و این هشدارى است به تمام نیروهائى که از یکسو مرزبندى با این نظریات را طلب میکنند 
و از سوى دیگر خود هنوز از دیدگاه هاى مکانیکى و الگوسازانه خود در زمینه ساخت اقتصادى جامعه و 

ماهیت و محتواى انقالب ما دست نکشیده اند.

پس علیرغم اینکه فشار خام تجربه معتقدین به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را به عقب نشینى وادار 
نموده است، هنوز جنبش کارگرى و کمونیستى ما شکست این نظریات را تئوریزه و تثبیت نکرده است. 
مبارزه با این انحرافات ناگزیر میباید ادامه یابد. اما آنچه مسلم است این مبارزه، دقیقا به این اعتبار که اسطوره 
بورژوازى ملى و مترقى الاقل در این مقطع کمرنگ شده است، میباید به گونه اى دیگر ادامه یابد و بر طرد 
و رد جلوه دیگرى از این انحرافات پایه اى متمرکز شود. این محل تمرکز جدید در تحلیل نهائى بنظر ما 
همانا مساله تعیین محتواى اقتصادى پیروزى انقالب دمکراتیک ایران از دیدگاه منافع مستقل پرولتاریا است. 
محتوائى که میباید هم اکنون چکیده آن بصورت مطالبات پرولتاریا در برنامه کمونیستها منظور شود. از این 
نقطه نظر، مرز تعیین کننده میان منشویسم و بلشویسم را در جنبش کمونیستى ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد 
به مکان، ضرورت و مطلوبیت استقرار "سرمایه دارى ملى و مستقل ایران"، بمثابه محتواى پیروزى انقالب، 
ترسیم میکند. اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل اینک صرفا عامل اجرائى خود - یعنى "بورژوازى ملى" - را 
از دست داده است و منشویسم میرود تا از خود پرولتاریا یک چنین عامل اجرائى اى بسازد و وظیفه رفع 
موانع توسعه "سرمایه دارى ملى" را بر دوش او قرار دهد. در مقابل کمونیست ها میباید با درهم کوبیدن 
اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل در تمامى ابعاد آن، مطالبات پرولتاریا در انقالب حاضر را، که مشخصًا از 
ضرورت تامین پیش شرط هاى الزم براى حرکت نهائى بسوى سوسیالیسم مایه میگیرد، به روشن ترین وجه 

تعریف و تثبیت نمایند.

پس تا آنجا که به این سلسله جزوات مربوط میشود، کار نه تنها خاتمه نیافته است، بلکه تازه میباید به معنى 
واقعى کلمه آغاز شود. این جزوات میباید مشخصًا در خدمت رد اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل قرار 
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گیرد. همانطور که در جزوه قبل ذکر کردیم، این مقوالت را با بررسى مقوالت و مفاهیم پایه اى مارکسیسم در 
برخورد به سرمایه دارى و امپریالیسم آغاز میکنیم. هدف ما در این بخش نه تکرار تعاریف عام، بلکه انگشت 
گذاردن بر آن مقوالت و روابط پایه اى است که فقدان درك مارکسیستى از آن زیربناى اساسى دیدگاه هاى 
انحرافى رایج در مورد مناسبات اقتصادى- طبقاتى حاکم بر جامعه ما را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر ما 
ابتدا با ابزارسازى تئوریک، یا بهتر بگوئیم، با یادآورى ابزار تئوریک ساخته و پرداخته شده بوسیله آموزگاران 
کبیر پرولتاریا، مارکس، انگلس و لنین آغاز میکنیم، و سپس در جزوات بعد در حد امکان این ابزار را به 
مثابه سالحى در نقد اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل بکار خواهیم بست. در عین حال تالش میکنیم تا در 
هر مقطع با توجه به وجوه معرفتى بحثى که باز میکنیم به ریشه هاى تئوریک انحرافات رایج در همان سطح 

از تحلیل برخورد نمائیم.
...

نام کتاب هائى که در این جزوه ذکر شده اند بشرح زیر خالصه شده است:

مختصر                                                   کامل
جلد اول (دوم و...)    سرمایه، جلد اول (جلد دوم و جلد سوم) مارکس، انتشارات پروگرس (انگلیسى)
"نتایج"   "نتایج پروسه بالفصل تولید" مارکس ضمیمه جلد اول، سرمایه، انتشارات پنگوئن (انگلیسى)

"تئورى ها"      "تئورى هاى ارزش اضافه"، مارکس، انتشارات پروگرس (انگلیسى)
"گروندریسه"                گروندریسه، مارکس، انتشارات پنگوئن (انگلیسى)

"نقد اقتصاد سیاسى"       "سهمى در نقد اقتصاد سیاسى" مارکس، انتشارات پروگرس (انگلیسى)
"توسعه سرمایه دارى"     "توسعه سرمایه دارى در روسیه" لنین، فارسى

اتحاد مبارزان کمونیست فروردین 59
...

1) مقوالت و مفاهیم پایه اى: سرمایه دارى (قسمت اول)
الجرم  (و  مستقل  و  ملى  سرمایه دارى  اتوپى  و  مترقى  و  ملى  بورژوازى  اسطوره  که  گفتیم  اول  جزوه  در 
جنبش  در  پایه اى  انحرافى  درك  دو  حاکمیت  از  آن)  بر  متکى  سازشکارانه  و  روانه  راست  خط مشى هاى 
کمونیستى ما تغذیه میکند: اوال، مقوالت سرمایه و نظام سرمایه دارى نه از دیدگاهى مارکسیستى، بلکه از 
زاویه اى کامال بورژوائى نگریسته و درك میشوند، ثانیا، و بر همین مبنى، نظرات و تلقیات ناسیونالیستى، که 
امپریالیسم را سیاست خارجى ابرقدرت ها و یا یک مکانیسم برون مرزى چپاول و غارت معرفى میکنند، بر 
جاى تحلیل لنینى از امپریالیسم، به مثابه باالترین مرحله سرمایه دارى، نشسته اند. بنابراین واضح است که 
بحث ما، اگر بخواهیم حتى المقدور جامع باشد، پیش از آنکه به تحلیل چند و چون مناسبات تولید در ایران، 
ارزیابى پایه هاى مادى حرکت طبقات مختلف در این نظام و باالخره به تحلیل ماهیت و محتواى انقالب 
حاضر و اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل بپردازد، میباید تکلیف خود را با مقوالت بنیادى اى که شناخت 
غیر مارکسیستى از آن اساس انحرافات رایج است، روشن کند. پس ما نیز میباید از سرمایه، سرمایه دارى و 
امپریالیسم آغاز کنیم و قبل از هر چیز خطوط کلى شناخت مارکسیستى- لنینیستى از این مقوالت را یادآورى 
نمائیم، بخصوص اینکه به نظر ما پوسیدگى نظریات هواداران "بورژوازى ملى" (و یا التقاط آنان که با این 
دیدگاه بورژوائى قاطعانه مرزبندى نمیکنند) را میتوان در همین سطح معرفتى و با افشا بیگانگى کامل دستگاه 
و ابزار تحلیلى این نظرات از مارکسیسم، تا حدود زیادى آشکار ساخت. بنابراین اولین سؤالى که یادآورى 
پاسخ آن را وظیفه خود قرار میدهیم این است که "سرمایه چیست و نظام سرمایه دارى کدامست". بدیهى 
است که پاسخ این سؤال هم اکنون به روشن ترین و جامع ترین شکل در آثار کالسیک مارکس، انگلس و 
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لنین در دسترس جنبش کمونیستى ایران قرار دارد و وظیفه ما تکرار آن نیست. آنچه مشخصًا وظیفه ماست 
این است که اوالً خود را به این دستاوردها مسلح کنیم و ثانیا نشان دهیم که چگونه دیدگاه هاى انحرافى رایج 

تنها به تحریف، نقض و پرده پوشى از احکام پایه اى مارکسیسم- لنینیسم بر پاى خود ایستاده اند.

1) تولید سرمایه دارى بمثابه وحدت پروسه تولید و پروسه بسط ارزش (تولید ارزش اضافه)
سرمایه دارى چیست و بر چه اساس از سایر نظام هاى تولیدى متمایز میگردد؟ مارکس تولید سرمایه دارى را 
"وحدت پروسه تولید و پروسه بسط ارزش (تولید ارزش اضافه)" تعریف میکند. براى شناخت جوهر نظام 

سرمایه دارى میباید قدرى در این تعریف دقیق شویم:

تولید اجتماعى پیش شرط وجود هر جامعه و زیربناى اساسى آن است. وجه مشترك تمامى شیوه هاى تولید 
اجتماعى در طول تاریخ بشر همان پروسه فیزیکى کار است؛ پروسه اى که در آن انسان به کمک ابزار خود 
بر طبیعت اثر گذاشته، آنرا تغییر شکل میدهد و اشیاء مورد نیاز و استفاده خود را از دل آن بیرون میکشد. 
"کار قبل از هر چیز پروسه اى میان انسان و طبیعت است، پروسه اى که از طریق آن انسان با فعالیت خود در 
متابولیسم موجود میان خود و طبیعت دخیل میشود. به آن نظم میبخشد و کنترل خود را بر آن اِعمال میکند". 
(جلد اول صفحه 173) پروسه کار، دقیقًا به این اعتبار که وجه مشترك همه شیوه هاى تولید اجتماعى است، 
از اشکال معین مناسبات تولیدى در هر مرحله معین از توسعه تاریخ بشر مستقل است. به عبارت دیگر، در 
بطن هر نظام اجتماعى پروسه کار با ابعاد مشترکى جریان دارد. "جدیدترین و کهن ترین دوره هاى اجتماعى 
در مقوالت معینى مشترکند که تولید بدون آن غیر قابل تصور است" (گروندریسه، صفحه 85) عوامل و 
عناصر بنیادى پروسه کار، که صرفنظر از شکل مناسبات تولیدى و درجه رشد نیروهاى مولده در هر جامعه، 
اساس تولید اجتماعى را تشکیل میدهند عبارتند از: 1) کار 2) شیئ یا موضوع کار، و 3) ابزار کار. "بنابراین 
در پروسه کار، فعالیت انسان از طریق ابزار کار، به تغییرى در موضوع کار میانجامد. چیزى که خود از آغاز 
هدف بود. پروسه کار در محصول به فرجام میرسد. محصول این پروسه یک ارزش مصرف است، یعنى 
است".  یافته  را  بشرى  نیازهاى  رفع  قابلیت  آن،  شکل  در  تغییراتى  ایجاد  بواسطه  که  طبیعى  مواد  مقدارى 
(جلد اول 177). "اگر پروسه کار را از نقطه نظر نتیجه نهائى آن در نظر بگیریم، روشن است که هم ابزار 
کار و هم موضوع کار، هر دو اجزاء وسائل تولید هستند و خود کار، کار مولد است" (همانجا صفحه 176).

خالصه کنیم: پروسه کار، و تولید ارزش مصرف از طریق آن، پیش شرط وجودى انسان و هر نظام اجتماعى 
است. این پروسه میتواند از نظر دامنه گسترش و شکل عملى خود در مراحل مختلف تکامل تاریخى جوامع 
از ابعاد متفاوتى برخوردار باشد، لیکن در وراء این ابعاد و اشکال گوناگون، وجود دو عامل اساسى یعنى 
کار و وسائل کار شرطى ضرورى و انکارناپذیر است. پروسه کار و تقابل عوامل درونى آن (کار و وسائل 
کار) پایه فیزیکى و مادى هر نظام تولیدى است و مارکس آن را "شرایط کلى" هر نوع تولید (و الجرم شرط 

اساسى وجود هر جامعه) نام مینهد.

لیکن وقوف بر وجود این "شرایط کلى"، یعنى درك ضرورت وجود پروسه کار و مکان محورى آن در هر 
نظام اجتماعى، خود در عین اینکه اصولى ترین نقطه آغاز در شناخت قانونمندى حرکت جوامع است، این 
شناخت را تامین نمیکند. طرح سیر تکاملى تاریخ و دینامیسم درونى حرکت آن، و تاکید بر اینکه مناسبات 
اجتماعى اشکال متفاوتى در این سیر تکاملى بخود میپذیرند و در هر دوره معین قوانین حرکت مستقلى 
ایدئولوژى هاى  انواع  برخالف  مارکسیسم،  است.  تاریخى  ماتریالیسم  پایه اى  دستاوردهاى  از  یکى  مییابند، 
بورژوائى که مناسبات سرمایه دارى را ازلى و ابدى میپندارند، دقیقا بر محدودیت تاریخى این مناسبات و 
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شرایط پیدایش، حرکت و احتضار آن انگشت میگذارد و آنرا به تحلیل میکشد. طبیعى است که چنین تحلیلى 
صرفًا نمیتواند بر اساس شناخت "شرایط کلى تولید" استوار گردد، چرا که سخن بر سر قانونمندى مستقل 
حرکت جوامع در دوره هاى معین تاریخى است، و "این به اصطالح شرایط کلى تولید چیزى جز مقوالت 
انتزاعى نیست که هیچیک از مراحل تاریخى واقعى تولید را تعریف نمیکند" (گروندریسه صفحه 88 تاکید 
از مارکس). پس "هرگاه از تولید سخن میگوئیم همواره تولید را در مرحله خاصى از توسعه اجتماعى در 
نظر داریم... تولید بطور کلى یک انتزاع است، لیکن تا آنجا که جنبه هاى مشترك را تعریف و تاکید کرده و از 
تکرار جلوگیرى میکند انتزاعى منطقى است" (همانجا صفحه 85). آنچه ما میخواهیم بدانیم قوانین حرکت 
نظام تولید سرمایه دارى، بمثابه یک نظام تولید معین و یک دوره تاریخى مشخص است و طبیعى است که 
براى این منظور نمیتوان بر تحلیل "شرایط کلى تولید" (پروسه کار)، یعنى وجه مشترك نظام سرمایه دارى با 
سایر نظام هاى اجتماعى تکیه کرد. کامال برعکس، باید دقیقا به سراغ شناخت و تحلیل آن مناسبات و روابط 
تولیدى اى برویم که شیوه تولید سرمایه دارى را از دیگر شیوه هاى تولید اجتماعى، که همه با هم در وجود 
پروسه کار و تولید ارزش مصرف مشترکند، متمایز میکند. مؤلفه ها و روابط ویژه تولید سرمایه دارى کدامند؟

دیدیم که بررسى تولید، فى النفسه و در انتزاع از مناسبات معین تولیدى، هر قدر هم که در جزئیات رابطه 
کار و وسائل کار دقیق شویم، بخودى خود پاسخ سؤال ما را در بر ندارد. به همین ترتیب بررسى مقوله 
"استثمار" به شیوه اى انتزاعى به بیراهه رفتن است. همانطور که پروسه کار پیش شرط کلى هر نظام تولیدى 
است، وجود اضافه محصول (اضافه بر ضروریات مصرفى تولیدکنندگان و باز سازى وسائل تولید) نیز شرط 
ضرورى وجود همه جوامع طبقاتى است. رشد نیروهاى مولده در دل جوامع کمونى اولیه و تولید اضافه 
سخنى از  شرط ضرورى پیدایش طبقات اجتماعى است، چرا که بدون وجود این اضافه محصول اصوالً 
تملک بخشى از تولید طبقه اى در جامعه توسط طبقه دیگر (استثمار) نمیتواند در بین باشد. بنابراین وجود 
اضافه محصول صرفًا میتواند یکى از مؤلفه هاى اساسى تمایز جوامع طبقاتى از کمون اولیه باشد و باز، دقیقا 
به این خاطر که این وجه مشترك تمام جوامع طبقاتى است، نمیتواند خود بیانگر چگونگى روابط اقتصادى 
و سیاسى طبقات در دوره هاى معین و مختلف توسعه تاریخى جوامع گشته و یا قوانین اقتصادى مستقل 
حرکت هر دوره را از ادوار دیگر مشخص کند. آنچه نظام هاى طبقاتى مختلف را از یکدیگر متمایز میکند 
وجود استثمار بطور کلى (تملک اضافه محصول تولیدکنندگان بوسیله طبقه و یا طبقات حاکم) نیست. خان 
فاتحى که خراج میگیرد، آخوندى که از خمس و زکات زندگى میکند، اربابى که از محصول سهم میبَرد، 
سرمایه دارى که سود میبَرد و رباخوارى که ربح میگیرد، همه سهمى از محصوالت کار اجتماعى میبَرند که 
خود نقشى در پروسه تولید آن نداشته اند. به همین ترتیب برده اى که براى صاحبش جان میَکنَد، رعیتى که 
بیگارى میکند و کارگرى که نیروى کارش را "آزادانه" در بازار کار به سرمایه دار میفروشد، همه، علیرغم 
اینکه تولیدکنندگان ثروت جامعه هستند، از حداقل معیشتى که در هر مقطع معین در جامعه تلویحًا و یا 
علنًا به رسمیت شناخته شده است بهره مندند و نه بیشتر. پس وجه تمایز دوره هاى مختلف اجتماعى در 
قانونمندى  و  روابط  آن  بلکه  نیست،  مفتخورى  و  استثمار  وجود  عدم  یا  و  وجود  طبقاتى،  جوامع  تاریخ 
خاص اقتصادى است که استثمار و مفتخورى در هر دوره معین در چهارچوب معین و مستقل آن شکل 
فرماسیون هاى  "آنچه  میکند:  خالصه  چنین  را  مختلف  طبقاتى  جوامع  تمایز  اصلى  مؤلفه  مارکس  میگیرد. 
اقتصادى گوناگون جوامع را از هم متمایز میکند... شکلى است که بر مبناى آن این کار اضافه در هر مورد 
از تولید کننده مستقیم - کارگر (به معناى عام) - بیرون کشیده میشود" (جلد اول، صفحه 209). پس آنچه 
سرمایه دارى را سرمایه دارى میکند این نیست که این نظام، نظامى تولیدى است و در آن انسان، به کمک 
وسائل تولید، ارزش مصرف بوجود میآورد، چه این خصلت تمام جوامع بشرى است؛ به همین ترتیب، 
سرمایه دارى با این مؤلفه متمایز نمیشود که در این نظام، از تولید کنندگان - کارگران (به معناى عام) - کار 
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اضافه کشیده میشود و اضافه محصول به تملک مالکان وسائل تولید در میآید، چه باز این خصلت عام همه 
نظام هاى اجتماعى طبقاتى است. آنچه به سرمایه دارى ماهیتى مجزا و قانونمندى اى مستقل میبخشد، شیوه 
منحصر بفردى است که بر اساس آن اضافه محصول در این نظام به تملک مالکان وسائل تولید درمیآید. 
این شیوه و شکل، چیزى جز تولید ارزش اضافه نیست. تولید سرمایه دارى نظامى است که در آن "رابطه 
در  کار  اجتماعى  پروسه  و  میشود  حاکم  اجتماعى  تولید  بر  اضافه"  ارزش  تولید  "پروسه  یعنى  سرمایه"، 
چهارچوب بسط سرمایه (تولید ارزش اضافه) ُمقیّد میگردد. پیش از آنکه به شرایط غلبه سرمایه بر تولید 

اجتماعى بپردازیم الزم است قدرى در خود "رابطه سرمایه"، یعنى پروسه تولید ارزش اضافه دقیق شویم:

اینکه محصول اضافه به صورت ارزش اضافه متجلى گردد، قبل از هر چیز مستلزم آنست که محصوالت 
پروسه کار (پروسه تولید) عالوه بر ارزش مصرف داراى ارزش نیز باشند، به عبارت دیگر کاال شده باشند. 
باین ترتیب هم از نقطه نظر تحلیلى و هم از نظر تکامل تاریخى مقوالت، پدیده ها و روابط اقتصادى، کاال 
بر سرمایه پیشى میگیرد[8]. تولید سرمایه دارى شکل تکامل یافته و تعمیم یافته تولید کاالئى است. تولید 
کاالئى، که در آن تولیدکنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خویشند (و یا تجار) محصوالت خود را (و یا 
اضافه محصول تولیدکنندگان دیگر را) در بازار مبادله میکنند، خود ریشه اى تاریخى دارد. این شیوه تولید در 
حاشیه نظام هاى تولیدى ماقبل سرمایه دارى رشد میکند و بتدریج نطفه هاى آن نهادها و روابط اقتصادى اى 
که بعدها در نظام سرمایه دارى به محور اساسى مناسبات حاکم بدل میگردند - مانند پول، بازار، جدائى 
مانوفاکتور از کشاورزى، بسط تجارت و غیره - را بوجود میآورد. این ابتدا در چهارچوب تولید کاالئى 
است که محصوالت پروسه کار بجز ارزش مصرف از مؤلفه ارزش نیز برخوردار میگردند. کاال وحدت 
ارزش مصرف و ارزش است و تولید کاال "وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش". لیکن از تولید کاال 
تا تولید سرمایه دارى، چه از نظر تحلیلى و چه از نقطه نظر تکامل تاریخى راه درازى است. از نقطه نظر 
تولید، هرگاه به مثابه وحدت پروسه کار و  میکند: "پروسه  تحلیلى مارکس این تفاوت را چنین خالصه 
پروسه تولید ارزش در نظر گرفته شود همان پروسه تولید کاال است، و هر گاه به عنوان وحدت پروسه کار 
و پروسه بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) در نظر گرفته شود، تولید سرمایه دارى و یا به عبارت دیگر شکل 
سرمایه دارى تولید کاال است" (جلد اول صفحه 191). در تولید کاالئى سخن بر سر تولید ارزش است و در 

تولید سرمایه دارى بر سر تولید ارزش اضافه. اهمیت این تفاوت در چیست؟

1) آیا پروسه تولید ارزش اضافه همان پروسه تولید ارزش نیست که بیش از حد معینى کش داده شده 
باشد؟ و

2) آیا باین ترتیب تفاوت تولید کاالئى و تولید سرمایه دارى صرفًا تفاوتى کّمى نیست؟

در مورد سؤال اول باید گفت که بدون شک در نظام سرمایه دارى چنین است[9]. پروسه تولید ارزش اضافه 
همان پروسه تولید ارزش است که بیش از "حد نصاب" معینى ادامه یافته باشد لیکن آنجا که تولید ارزش 
را در نظام کاالئى با تولید ارزش اضافه، که مختص نظام سرمایه دارى است، مقایسه کنیم درمییابیم که براى 
تحقق این دومى (یعنى تولید ارزش اضافه) وجود شرایط عینى معینى ضرورى است که اصوال در نظام تولید 
کاالئى غایب است. محور اصلى این شرایط عینى کاالشدن نیروى کار است. براى آنکه تولید اضافه بصورت 
ارزش اضافه تجلى یابد، این صرفًا کافى نیست که محصوالت پروسه کار عالوه بر این که ارزش مصرف 
هستند ارزش هم باشند (کاال گردند)، بلکه میباید "شرایط کلى تولید" (کار و وسائل تولید) نیز به کاال بدل 
گردند، تا بدین ترتیب پروسه کار به پروسه مواجهه و فعل و انفعال متقابل دو نوع کاال تبدیل شود و از 
این طریق عوامل اولیه پروسه کار بتواند بیان ارزشى یابند. وسائل کار در همان تولید کاالئى نیز این قابلیت 
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را دارند که تا حدود قابل مالحظه اى به کاال تبدیل شوند. لیکن کاال شدن کار (و یا دقیق تر بگوئیم، نیروى 
کار) و بازتولید آن به مثابه یک کاال دقیقًا همان پروسه اى است که شرط الزم تولید ارزش اضافه و جوهر 
ویژه نظام سرمایه دارى است. از همین جاست که اهمیت تعریف سرمایه دارى بمثابه "تولید کاالئى تعمیم 
یافته" را درمییابیم، چرا که تا "کاالشدن" به نیروى کار تعمیم نیابد، تولید کاالئى به تولید سرمایه دارى بدل 
نمیشود. به این ترتیب پاسخ سؤال دوم هم اکنون روشن است. تفاوت تولید کاالئى با تولید سرمایه دارى، از 
نقطه نظر تحلیلى، ابداً تفاوت کّمى نیست. سرمایه دارى صرفًا نظامى نیست که در آن تولید کاالئى گسترده تر 
شده باشد و یا مثًال کاالهاى بیشترى تولید شوند. صحبت بر سر کاالشدِن مهم ترین پدیده اقتصادى - نیروى 
کار - و تئورى تولید ارزش اضافه است. از نظر تاریخى نیز، همانطور که گفتیم، از تولید کاالئى تا تولید 
سرمایه دارى راه درازى است و اینک واضح است چرا. تحول تولید کاالئى به تولید سرمایه دارى در گرو آن 
تحوالت و تغییرات اجتماعى و تاریخى است که زمینه را براى کاالشدن نیروى کار فراهم میآورد و بدان 
مزدى از دل روابط اسارت بار فئودالى است. تاریخ  تحقق میبخشد. تاریخ ظهور سرمایه، تاریخ ظهور کارِ 
سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم و جدائى زارعین از زمین است، تاریخى که بگفته مارکس "در تقویم 

حیات بشریت با حروفى از آتش و خون ثبت گشته است" (جلد اول صفحه 669).

کاالشدن  با  است.  سرمایه"  "رابطه  جوهر  آن،  مبناى  بر  اضافه  ارزش  تولید  و  سرمایه  و  مزدى  کار  تقابل 
نیروى کار در سطح وسیع در جامعه رابطه سرمایه بر تولید اجتماعى حاکم میگردد. با استقرار حاکمیت 
سرمایه بر تولید اجتماعى، قوانین اقتصادى حرکت جامعه نیز خصلتى مشخصًا سرمایه دارانه بخود میگیرد. 
مقوالت و روابطى چون پروسه تولید، کاال، پول، بازار و غیره که از نقطه نظر تحلیلى و تاریخى پیش فرض 
و زمینه ظهور سرمایه و تولید سرمایه دارى بودند، اینک به اتکاء سرمایه و بر اساس قانونمندى حرکت آن، 
اقتصادى پیشین متناسب بودند،  اقتصادى اى که با شیوه هاى  استقرار مییابند. "حتى مقوالت  موجودیت و 
صفحه  (نتایج،  میشوند"  برخوردار  ویژه اى  و  جدید  تاریخى  خصلت  از  سرمایه دارى  تولید  نظام  تحت 
950). سرمایه ُمهر خود را بر تمامى پروسه کار میکوبد. رابطه انسان و وسایل تولید خود را در "رابطه اى 
میان چیزهائى که سرمایه دار خریده است، چیزهائى که به او تعلق دارد" متجلى میسازد و پروسه کار، این 
پیش فرض وجود و بقاء جامعه بشرى، صرفًا به َمحملى ضرورى براى تولید، بازتولید و انباشت سرمایه بدل 
میگردد، و دامنه و بسط و چگونگى آن با مقتضیات حرکت سرمایه تطابق مییابد. محصول پروسه کار، یعنى 
ارزش مصرفى که رافع نیازهاى اجتماعى و بشرى است، اینک به اعتبار اینکه محمل فیزیکى ارزش و نه فقط 
ارزش بلکه ارزش اضافه است، اهمیت مییابد و تولید میشود. "ارزش مصرف بدون شک آن چیزى نیست که 
تولید کاال به دنبال آنست. سرمایه دار صرفًا به این دلیل و فقط تا آنجا ارزش مصرف تولید میکند، که ارزش 
مصرف ظرف و محمل مادى ارزش مبادله است. سرمایه دار ما دو هدف دارد: اوال میخواهد ارزش مصرفى 
تولید کند که داراى ارزش مبادله باشد، یعنى جنسى براى فروش باشد، کاال باشد، و ثانیا میخواهد کاالئى 
تولید کند که از ارزش بیشترى نسبت به جمع ارزش کاالهائى که در تولید آن بکار رفته اند، یعنى ارزش 
وسائل تولید و نیروى کارى که با پول خود در بازار آزاد خریده است، برخوردار باشد. هدف او فقط تولید 
ارزش مصرف نیست، بلکه تولید کاال است. نه فقط ارزش مصرف بلکه ارزش و باز نه فقط ارزش، بلکه 
همچنین ارزش اضافه" (جلد اول صفحه 181). به این ترتیب پروسه کار از نظر انگیزه (سودآورى)، شرایط 
(کاالشدن عوامل تولید) و قوانین رشد (قوانین انباشت سرمایه) خصلتى کامال سرمایه دارانه به خود میپذیرد.

میبخشد.  تازه اى  محتواى  نیز  پیشین"  نظام هاى  با  متناسب  اقتصادى  مقوالت  به  "حتى  سرمایه دارى  تولید 
تقسیم کار، کاال، بازار، پول و تجارت که خود زمینه هاى عروج نظام سرمایه دارى بودند نیز از این استحاله 
درونى در امان نمیمانند. کاال، تجلى مبادله محصول تولیدکنندگان مستقل در حاشیه نظام هاى تولیدى ماقبل 
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سرمایه دارى و یا اضافه محصول خود این نظامها، به شکل عام و اولیه همه محصوالت کار اجتماعى تبدیل 
میشود و "خصلت مشخصه عصر سرمایه دارى این است که نیروى کار در چشم خود کارگر به شکل کاالئى 
جلوه میکند که متعلق به اوست؛ در نتیجه کارش کار مزدى میشود. از طرف دیگر، فقط از همین لحظه 
است که محصول کار بطور اعم کاال میشود" (جلد اول صفحه 167). همین تعمیم یافتن شکل کاالئى به 
همه محصوالت پروسه کار مستلزم آنست که سرمایه تقسیم کار مشخص خود را نیز بر تولید حاکم کند: 
"براى آنکه کاال شکل ضرورى محصول گردد و الجرم از خود دورکردن محصول شیوه الزم براى تملک 
و تصاحب آن شود، الزم است که تقسیم کار اجتماعى کامال پیشرفته اى وجود داشته باشد. در عین حال بر 
همین اساس، یعنى صرفًا بر مبناى تولید سرمایه دارى و از این طریق بر اساس تقسیم کار سرمایه دارانه در 
کارگاهها است که تمامى محصوالت شکل کاال به خود میپذیرند و تمام تولیدکنندگان الزامًا به تولیدکنندگان 
کاال تبدیل میشوند، بنابراین تنها با ظهور تولید سرمایه دارى است که ارزش مبادله واسطه جهانشمول و عام 

ارزش مصرف میشود" ("نتایج" صفحه 951 تاکید از مارکس).

بازار و تجارت که تا این مرحله بر محور گردش کاالها و به اعتبار آن بسط مییافتند، با استقرار حاکمیت 
سرمایه به نهادها و روابطى متحول میگردند که در چهارچوب آن ارزش اضافه متحقق میشود. گردش کاال 
تابع گردش سرمایه و تحول آن از شکل کاالئى به شکل پولى و بالعکس میشود. پول که در جریان رشد 
و گسترش تولید کاالئى و مبادله، و مستقیمًا در رابطه با گردش کاالها، ظهور کرده و بمثابه بیان مستقل و 
خارجى ارزش، نقش واسطه مبادله، معیار ارزش و وسیله پرداخت را یافته بود، با استقرار حاکمیت سرمایه 
نقشى کامال نوین مییابد. اینک پول یکى از اشکال مشخص سرمایه و "بالقوه سرمایه" است. "تحول پول، که 
خود صرفًا شکل متفاوتى از کاالست، به سرمایه، تنها هنگامى بوقوع میپیوندد که نیروى کار کارگر براى او 

به کاال تبدیل شده باشد" ("نتایج" صفحه 950)

تولید  و  میشود  بدل  سرمایه دارى  تولید  به  ناگزیر  کاالئى  تولید  کار  نیروى  شدن  کاال  با  ترتیب  این  به 
سرمایه دارى به نوبه خود تولید کاال را در تمامى ابعادش بر مبنائى کامًال متمایز از تولید کاالئى ساده بر اساس 

قوانین و ویژگى هاى خاص خود، استوار میسازد:

"این سه نکته اهمیت بسیارى دارند:

1) تولید سرمایه دارى اولین نظامى است که کاال را به شکل عام کلیه محصوالت بدل میکند.

2) از هنگامى که کارگر خود دیگر جزئى از شرایط تولید نباشد... به اختصار زمانى که نیروى کار بطور کلى 
کاال شده باشد، تولید کاال ناگزیر به تولید سرمایه دارى میانجامد.

3) تولید سرمایه دارى پایه تولید کاالئى را، تا آنجا که این دومى مستلزم تولید فردى مستقل و مبادله کاالها 
بین صاحبان آنهاست، یعنى تا آنجا که بر مبناى مبادله معادل هاست، از میان میبرد و مبادله صورى سرمایه و 

نیروى کار تعمیم مییابد" ("نتایج" صفحه 951).

نظامى  خالصه کنیم: نظام سرمایه دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معین میشود. در سطح عام، اوالً 
تولیدى است، یعنى مانند هر نظام اجتماعى دیگر در بطن خود ضرورتًا در بر گیرنده پروسه اجتماعى کار و 
تولید ارزش مصرف است. ثانیا نظامى طبقاتى است، بدین معنى که در آن مانند سایر نظامهاى طبقاتى اضافه 
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محصولى، مازاد بر مقدار الزم براى رفع نیازهاى بازتولید شرایط کلى کار (کار و وسائل کار)، تولید میشود 
و این اضافه محصول به تملک طبقه اى جز تولید کنندگان مستقیم درمیآید. ثالثًا نظامى کاالئى است، یعنى 
محصوالت پروسه کار عالوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نیز برخوردارند. از این 
نقطه نظر هم سرمایه دارى منحصر بفرد نیست چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتیجه تولید کاالئى نیز 
هست. مؤلفه خاص و جوهر ویژه نظام سرمایه دارى تولید ارزش اضافه است، که بر مبناى کاالشدن نیروى 
کار، و تقابل کار مزدى و سرمایه موجودیت مییابد. "اینجا پروسه بالفصل تولید همواره وحدت انحالل 
ناپذیر پروسه کار و پروسه بسط ارزش است، درست همانطور که کاال کّلیتى است که از ارزش مصرف و 
ارزش مبادله تشکیل میشود" ("نتایج" صفحه 952، تاکید ها از مارکس) به این ترتیب تولید سرمایه دارى 
نظامى است که در آن، با کاال شدن نیروى کار و بازتولید مستمر این "کاال"، و یا قرار گرفتن پروسه کار در 
حلقه بازتولید سرمایه، محصول اضافه پروسه تولید به صورت ارزش اضافه، به تمّلک طبقه استثمارگر اصلى 

در جامعه (سرمایه دار) درمیآید.

تولید ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمایه دارى، خواه در کشور متروپل 
و خواه در کشور تحت سلطه، است. شاید بنظر رسد که یادآورى این حکم پایه اى مارکسیسم به این همه 
قلم فرسائى احتیاج نداشت. ولى اگر تعابیر رایج از مساله "وابستگى" (یعنى نوع سرمایه دارى در کشور 
تحت سلطه) را، که در جزوه اول به اختصار بر شمردیم، مرور کنیم درمییابیم که تکرار و تاکید این حکم 
ابتدائى چندان هم خالى از ضرورت نیست، چرا که در وهله اول دقیقًا همین حکم ابتدائى مارکسیسم است 

که در این تعابیر فراموش شده است.

در جزوه اول گفتیم که تعابیر رایج وابستگى را بر مبناى شکل کنکرت تبلور آن در ایران امروز توضیح 
میدهند. به عبارت دقیق تر در این بینش ها وابستگى سرمایه دارى در ایران از طریق اشاره به مشاهداتى چون 
وابستگى تکنیکى (وابستگى به وسائل تولید خارجى، وابستگى پولى (وابستگى به منابع پولى و اعتبارى 
خارجى) وابستگى بازارى (وابستگى به بازار خارجى) و... تعریف میشود. نظام تولیدى نیز به اعتبار اینکه 
"سرمایه داران وابسته" بر اقتصاد و سیاست حاکمیت دارند، "وابسته" تعریف میشود. جهت حرکت این نظام، 
وابسته شدن هرچه بیشتر، غارت ثروت هاى ملى، رشد"ناموزون" تقسیم کار اجتماعى، تولید نشدن اجناس 
"مورد نیاز" و واردات و یا تولید کاالهاى بدردنخور و بنجل، فقدان صنایع مادر و بطور کلى "صنعتى" نشدن، 
زوال کشاورزى و خالصه عدم وجود خودکفائى و دینامیسم مستقل رشد است. بورژوازى "ملى" هم از 
طریق معکوس کردن این مؤلفه ها "استخراج" میشود. قشرى از سرمایه داران که کمتر و کمتر از نظر پول و 
تکنیک و بازار به خارج وابسته اند و اگر امپریالیسم خودخواهانه مانعشان نمیشد، ایرانى آباد، مستقل، موزون 
و خودکافى و سرشار از کاالهاى "مفید" بوجود میآورد. میبینیم که آنچه کًال غایب است همانا وابستگى 
رابطه تولید ارزش اضافه (رابطه متقابل کار مزدى و سرمایه) به عملکرد سرمایه انحصارى است. همه تولید 
ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمایه دارى پذیرفته ایم، لیکن در تحلیل وابستگى سرمایه دارى ایران 
که  میدهیم  توضیح  گونه اى  به  و  جوهر  این  از  جدا  را  ایران  سرمایه دارى  وابستگى  و  میکنیم  فراموشش 
گوئى عامدانه از سرمایه دارى بودن ایران انتزاع کرده ایم. از وابستگى پروسه کار سخن میگوییم (وابستگى 
تکنولوژیک) از حرکت جغرافیایى اضافه محصول سخن میگوییم (غارت ثروت هاى "ملى")، از وابستگى 
تولید کاالئى و از ارزش مصرف سخن میگوییم (مساله تولید و واردات کاالهاى "بنجل")، لیکن از پروسه 
تولید ارزش اضافه سخن نمیگوییم. پس الزم است که تاکید کنیم که اگر از این آخرى سخن نگفته باشیم 
اصوال از وابستگى سرمایه دارى در ایران سخن نگفته ایم. "بنابراین اگر بخواهیم از وابستگى سرمایه سخن 
بگوییم میباید این وابستگى را مشخصًا بر اساس وابستگى رابطه سرمایه (یعنى تقابل کار مزدى و سرمایه 
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(یعنى رابطه استثمار و تولید ارزش اضافه) به امپریالیسم توضیح دهیم. به عبارت دیگر در وهله اول این 
نکته باید توضیح داده شود که چگونه تولید ارزش اضافه در ایران به امپریالیسم وابسته است و پس از درك 
جوهر این وابستگى - و فقط پس از درك آن - از خود بپرسیم که چگونه این وابستگى ماهیت سرمایه 

اشکال کنکرت اقتصادى پیرامون ما راتوضیح میدهد"("اسطوره" جزوه اول، صفحه 23).

دو ایراد اساسى ممکن است از همین ابتدا به شیوه برخورد ما به مساله گرفته شود: اوالً ممکن است گفته 
شود که جوهر و اساس وابستگى نمیتواند مستقل از شکل کنکرت تبلور خود موجودیت یابد و لذا تحلیل 
جامعى از اشکال کنکرت وابستگى سرمایه دارى ایران بخودى خود دربرگیرنده توضیح جوهر و اساس آن 
نیز خواهد بود. به عبارت دیگر وابستگى رابطه تولید ارزش اضافه، ناگزیر خود را در اشکال کنکرتى چون 
وابستگى پولى، تکنیکى و بازارى، و شکل مشخص تقسیم کار اجتماعى در بازار داخلى متجلى میکند و 
الجرم شناخت این اشکال شناخت جوهر رابطه را نیز تامین خواهد کرد. استنتاجى امپریستى از حکمى 
دیالکتیکى. این درست است که جوهر درونى یک رابطه اجتماعى (مثال تولید ارزش اضافه) ناگزیر خود 
را در اشکال و روابط کنکرت معینى متبلور میکند و جز از طریق این اشکال کنکرت موجودیت خود را به 
ظهور و ثبوت نمیرساند. لیکن این ابدا بدین معنى نیست که جوهر درونى یک رابطه اجتماعى را میتوان 
خود  مارکس  ارزش  تئورى  کرد.  تعریف  و  شناخت  آن  تبلور  کنکرت  اشکال  جمعبندى  مبناى  بر  صرفا 
رّدیه اى بارز بر چنین شیوه برخوردى است. ارزش درونمایه قیمت است و قیمت شکل کنکرت و ناگزیر 
تجلى ارزش. لیکن توضیح چگونگى وجود و تغییرات ارزش یک کاال از مطالعه قیمت و یا سیر حرکت 
قیمت ها بدست نمیآید، بلکه ارزش میباید خود بر اساس مقوله کار مجرد اجتماعًا الزم توضیح داده شود. 
نتیجه سیاسى امپریسم (تجربه گرائى) چیزى جز دنباله روى و انفعال و از کف نهادن قدرت تحلیل و پیش 
بینى نیست. چرا که قانونمندى درونى حرکت هر پدیده، خود را در تحول آن از شکلى کنکرت به شکلى 
دیگر متجلى میکند، و کسى که شناخت خود را از روابط اجتماعى بر مبناى اَشکال بروز این روابط استوار 
کرده است، با هر تغییر گیج میشود، در نظریات اولیه خود شک میکند تا روشن شدن "حقایق جدیدى" 
که اشکال جدید به ارمغان آورده اند، منفعالنه به انتظار مینشیند. اگر کسى سرمایه دارى وابسته را با فقدان 
صنایع سنگین یکى گرفته باشد (که این یکى از تصورات حاکم بر جنبش کمونیستى ما است)، آن روز که 
امپریالیسم بنابر مقتضیات خود دست به صنعتى کردن کشور تحت سلطه زند، از نظر تئوریک خلع سالح 
میشود و در عرصه سیاست به پشتیبانى از عوامل بومى این صنعتى کردن، بمثابه نیروهائى "مستقل و ملى"، 
کشانیده میشود. و یا اگر وابستگى را با "چپاول" منابع معدنى و "ثروتهاى ملى" به قیمت نازل یکى گرفته 
باشد، از رجزخوانى هاى شاه مزدور در مورد بهاى نفت و افزایش سریع آن در شگفت میشود (که نکند شاه 
ضد امپریالیست شده!) تاکتیک هاى خود را همراه با تئورى هایش گم میکند و با سکوت و سرگیجه خود راه 
را براى رشد تز سه جهان باز میگذارد و یا اصال خود بدان میگرود. در غیاب شناخت جوهر و اساس یک 
واقعیت، توضیح اشکال تبلور و تظاهر آن و از آن مهمتر شناخت ضرورت و چگونگى تحول آن از شکلى 
به شکل دیگر ممکن نیست. این را، یعنى حقانیت شیوه برخورد دیالکتیکى به اشکال کنکرت یک پدیده را، 

هر کس که براى چکه نکردن آب از سقف، برف را از روى بام پارو میکند، به اثبات میرساند.

به این ترتیب ایراد احتمالى اول به شیوه برخورد ما، که به صورت بالقوه در شیوه هاى رایج برخورد به مساله 
وابستگى تئوریزه شده است، خود بیانگر بینشى امپریستى است؛ بینشى که با ناپیگیرى و انفعال درونى خود 
راهگشاى انواع و اقسام نظریات روزیونیستى و سیاست هاى سازشکارانه میگردد و خود در تحلیل نهائى 

میتواند در خدمت آن قرار گیرد.
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و اما ایرد دوم: ممکن است کسى با صراحت حرف آخرش را اول بزند و چنین عنوان کند که وابستگى 
در سطح شکل روابط سرمایه دارى در ایران مطرح است و هیچگونه ارتباطى با  رابطه اى است که اصوالً 
تولید ارزش اضافه و تقابل کار مزدى و سرمایه در بازار داخلى کشور ندارد. به عبارت مشخص تر "وابستگى 
همین است که میبینیم و بس، وابستگى تکنولوژیک، پولى، بازارى، الخ، و هدف "ما" (البته در این "مرحله") 
نابودى همین روابط است و نابودى این روابط نیز نه مستلزم تغییر و تحول رابطه کار و سرمایه است و نه 

بر آن تاثیر میگذارد".

بطور خالصه و با تقلید از شیوه هاى بیانى رایج: "مبارزه بر علیه وابستگى (و الجرم امپریالیسم) مبارزه اى 
است که بر تضاد "خلق و امپریالیسم" متکى است و نه بر تضاد کار و سرمایه و نوبت حل این یکى هنوز 

نرسیده است".

یکى  این  مورد  در  میگفتیم،  سخن  سازشکارى  و  رویزیونیسم  بسوى  گرایشى  از  اول  ایراد  مورد  در  اگر 
دیگر با رویزونیسم تمام عیار در اونیفورم مخصوصش مواجهیم. دورنمایى که این بینش براى انقالب ایران 
تصویر میکند اینست که: "پیروزى انقالب کنونى در الغاء روابط وابستگى متجلى میشود و سرمایه دارى ملى 
و مستقل بر پایه این پیروزى حرکت خویش را در جهت رشد نیروهاى مولده کشور (که گویا امپریالیسم 
تابحال مانع آن بوده) آغاز میکند و ایران به سرزمینى آباد و... بدل میشود، آنگاه نوبت حل تضاد کار و 
سرمایه فرا میرسد" اگر این موضع را در یک َعّمامه ضرب کنیم به همان موضع معروف "امپریالیسم (امریکا) 
شیطان بزرگ است" که گویا به جلد بورژوازى فرو رفته است میرسیم و وظیفه مان هم همانا استقرار مالکیت 
"مشروع و مشروط" بورژوازى بر وسائل تولید و ایجاد زمینه براى استثمار "مشروع و مشروط" طبقه کارگر، 
تعریف میشود! امپریالیسم را از بین ببریم، سرمایه را نگاه داریم!؟ آرى، اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل و 
دمکرات (و البته مشروع) در عصر امپریالیسم، با شناخت مکانیکى و بورژوائى از مساله وابستگى پیوندى 
ناگزیر دارد. این دیگر حتى یک اتوپى سوسیالیستى نیست، بلکه اتوپى کاپیتالیستى فرزندان ناقص العقل و 
رمانتیک خاندان کثیراالوالد بورژوازى است. یک اتوپى است، زیرا در عصر امپریالیسم، در باالترین مرحله 
سرمایه دارى، اصوالً از پایه اى مادى براى تحقق خودش برخوردار نیست. کاپیتالیستى است، چراکه علیرغم 
ُمهَمل بودنش از نظر اقتصادى، در تئورى و پراتیک بر نظرات، شعارها و رهنمودهاى سیاسى بورژوازى 
لیبرال و مباشرانش صحه میگذارد و میکوشد توده هاى زحمتکش را بار دیگر به زیر پرچم بورژوازى و 
در خدمت او بسیج کند. نظریات "سه جهان" و "راه رشد غیر سرمایه دارى" در واقعیت امر چیزى جز این 
کاپیتالیسم تخیلى در پوشش عبارات شبه سوسیالیستى نیست و دقیقا به همین اعتبار حربه بسیار مؤثرى 
در دست بورژوازى در انقالب حاضر است. این نظریات خائنانه، با سوء استفاده از گرایش بالقوه طبقه 
کارگر به اردوگاه سوسیالیسم، به ادعاهاى عوام فریبانه بخشى از بورژوازى ایران، به ادعاهائى که خود آن 
قشر باور ندارد و صرفا ابزار سیاسى- ایدئولوژیک او در به سازش کشیدن انقالب ما است، رنگ و لعاب 
در  مستقل"،  و  ملى  "بورژوازى  مقوله  از  دفاع  میکند.  قالب  کارگرى  جنبش  به  آنرا  و  زده  "سوسیالیستى" 
شرایطى که خود بورژوازى "ملى و مستقل" پوچى این مقوله را به هزار زبان آشکارا اعالم کرده است، 

نتیجه اى جز به مسلخ بردن جنبش کارگرى و کمونیستى کشور ما ببار نخواهد آورد.

وابستگى  شناخت  از  حرکت  یعنى  ایران،  در  وابسته  سرمایه دارى  عمقى  تحلیل  از  حرکت  ترتیب،  این  به 
پروسه تولید ارزش اضافه و ضروریات آن در این نظام (و به بیان رایج، یعنى حرکت از تضاد کار و سرمایه) 
به نظر ما محور شناخت ماهیت انقالب کنونى و مرزبندى نیروهاى انقالب و ضد انقالب و اساس اتحاد 

سیاست هاى مستقل پرولترى و طرد نظرات انحرافى و رویزیونیستى است.
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حال اگر توافق کرده باشیم که در تحلیل سرمایه دارى ایران و وابستگى آن میباید از رابطه متقابل کار مزدى 
جهت  در  حرکت  که  میشود  مطرح  اساسى  سؤال  یک  کنیم،  آغاز  اضافه  ارزش  تولید  سطح  در  سرمایه  و 
پاسخگویى به آن چهارچوب مابقى مطالب این جزوه و دو جزوه بعد را تشکیل میدهد. این سؤال اساسى 
اشکال کنکرت  این است: اگر میباید از جوهر "رابطه سرمایه" در نظام تولیدى ایران آغاز کنیم و سپس 
تجلى آن را توضیح دهیم، از کدام مفاهیم، مقوالت و روابط اقتصادى میباید بمثابه ابزار تئوریک تحلیل خود 

استفاده کنیم؟ براى بازیابى این ابزار تئوریک باید بحث خود را از آنجا که رها کردیم ادامه دهیم:

گفتیم که این پروسه تولید ارزش اضافه است که باید براى درك قانونمندى ویژه نظام سرمایه دارى مورد 
تحلیل قرار گیرد. این دقیقًا کارى است که مارکس در کتاب سرمایه انجام میدهد. مارکس ابتدا با این مشاهده 
آغاز میکند که کاال شکل اولیه و عنصر تشکیل دهنده ثروت در جامعه بورژوائى است (سرمایه، پاراگراف 
اول). دوگانگى درونى کاال (ارزش مصرف و ارزش مبادله) بیانگر این واقعیت است که کاال از یکسو نتیجه 
پروسه کار است (ارزش مصرف است) و از سوى دیگر و در همان حال نتیجه پروسه تولید ارزش است 
(ارزش مبادله است). لیکن همانطور که گفتیم تولید کاال با تولید سرمایه دارى یکى نیست، چرا که در تولید 
سرمایه دارى نه تنها ارزش، بلکه ارزش اضافه نیز تولید میشود. بنابراین مارکس از کاال فراتر میرود و این 
سؤال اساسى را طرح میکند که: چگونه در نظام سرمایه دارى تولید و مبادله معادل کاالها به بسط ارزش 
(تولید ارزش اضافه) میانجامد؟ مارکس براى توضیح این مساله از شکل عمومى دگرسانى کنکرت سرمایه 
 M → C) "آغاز میکند. سرمایه در عمومى ترین شکل در سیر گردش خود به شکل "پول ← کاال ← پول
M →') تظاهر مییابد. بسط ارزش در این فرمول به این ترتیب بیان میشود که پول نهائى از پول اولى بیشتر 

است. به عبارت دیگر فرمول عام سرمایه چنین است:

پول نهائى از پول اولیه بیشتر است
M' > M

پول نهائى → کاال → پول اولیه
'M → C → M

لیکن این فرمول کلى چگونگى تولید ارزش اضافه، یعنى این واقعیت را که پول نهائى (M') از پول اولى 
(M) بیشتر است، را توضیح نمیدهد مارکس مشکل را چنین خالصه میکند:

"تبدیل پول به سرمایه میباید بر مبناى قوانین حاکم بر مبادله کاالها به نحوى توضیح داده شود 
که نقطه آغاز حرکت آن مبادله معادلها باشد. دوست ما آقاى پولدار، که هنوز یک سرمایه دار 
در مرحله جنینى است، میباید ابتدا کاالها را مطابق ارزششان بخرد و سپس مطابق ارزششان 
از  بود  گذاشته  مایه  ابتدا  در  از آنچه  بیش  ارزشى  پروسه  پایان  در  وجود  این  با  و  بفروشد، 
گردش بیرون بکشد. رشد و تبدیل او به یک سرمایه دار تمام عیار، باید هم در درون عرصه 
گردش انجام پذیرد و هم خارج از آن، این ها هستند شروط مساله، این گوى و این میدان".

(جلد اول صفحه 163)

اگر به فرمول فوق دقیق شویم این تناقض را به وضوح میبینیم. فرمول (M-C-M') از دو حلقه (خرید: 
M-C)، و (فروش: C-M') تشکیل میشود. و در مبادله کاالها، که سرمایه میباید بر مبناى آن استخراج شود، 
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در هر دو حلقه مبادالتى معادل صورت گرفته است[10]. به این ترتیب منشاء ارزش اضافه در مبادله نیست. 
تحلیل منطقًا به عرصه تولید کشانده میشود (رجوع کنید به جلد اول، بخش دوم، فصل 6). لیکن فرمول فوق 
اصوالً تصویرى از پروسه تولید بدست نمیدهد. پروسه تولید میباید در فاصله مابین دو حلقه مبادله انجام 
پذیرد و فرمول فوق کل این پروسه را صرفًا به صورت مقطع C خالصه میکند. اگر پروسه تولید (پروسه 

کار) را در فومول فوق دقیق تر عرضه کنیم این فرمول بشکل زیر تبدیل میشود:[11]
     (1)

به عبارت دیگر کاالهائى که سرمایه دار میخرد به دو بخش وسایل تولید و نیروى کار تقسیم میشود. پروسه 
کار، یعنى تبادل مادى نیروى کار و وسائل تولید انجام میپذیرد و کاالى ثالثى ('C) تولید میشود که در بازار 
فروخته شده و پول نهائى (M') حاصل میگردد. از نقطه نظر مبادله معادلها در حلقه هاى مختلف، فرمول 
مطابق  را  کاالهائى  همچنان  سرمایه دار   (M-C) حلقه  در  ندارد.  قبلى  فرمول  با  تفاوتى  فوق  یافته  بسط 
ارزش آنها خریدارى میکند. این مبادله اینک دقیق تر فرموله شده است: سرمایه دار در حلقه خرید در واقع 
دو مبادله انجام میدهد، وسائل تولید میخرد (M-MP) و نیروى کار (M-L). در مبادله اول معادل ارزش 
وسائل تولید بنابه تعریف به صاحبان آن پرداخت شده است. همچنین، با فرض شرایط متعارف کارکرد 
سرمایه دارى (شرایط غیر بحرانى) ارزش نیروى کار نیز به صورت مزد به صاحب آن (کارگر) پرداخت شده 
است[12]. در حلقه فروش (C'-M') نیز مانند فرمول قبل کاالى تمام شده مطابق ارزش آن بفروش رسیده 
است. شک نیست که براى درك علت و چگونگى بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) در فرمول باال باید به 
مرحله P یعنى پروسه کار دقیق شویم. لیکن اینجا نیز اشکال اساسى این فرمول (تا آنجا که هدف توضیح 
 ('M-C-M) منشاء ارزش اضافه است) خودنمائى میکند. این فرمول علیرغم اینکه نسبت به فرمول عام تر
تصویر روشن ترى از پروسه کار بدست میدهد، همچنان در سطح بیان دگرسانى بیرونى سرمایه - یعنى 
به شکل پولى - محدود  تحول سرمایه از شکل پولى، به شکل مولد، و سپس به شکل کاالئى و مجدداً 
فرمول   .('M-C-M) فرمول که  دارد  قرار  انتزاع  از  سطحى  همان  در  فرمول  این  تحلیلى  نظر  از  میماند. 
بسط یافته دوم، مکان پروسه کار را در سیر گردش و بازتولید سرمایه مشخص میکند، اما آن را صرفًا در 
شکل مادى و فیزیکى آن، یعنى در سطحى که در ابتداى این بخش گفتیم، عرضه میکند. پروسه کار در 
این فرمول تنها این را نشان میدهد که کارگران با استفاده از ابزار تولید و مواد خام، کاالهاى دیگرى تولید 
میکنند و ابدا این نکته را توضیح نمیدهد که چگونه ارزش کاالهاى بدست آمده از جمع ارزش کاالهائى 
که در تولید آن بکار رفته است، بیشتر است. اینجا پروسه کار به مفهوم عام آن، به مفهوم پروسه اى که در 
تمام نظامهاى اجتماعى مشترك است، به معناى پروسه اى که در طى آن ارزش مصرف تولید میشود، عرضه 
میگردد. حال آنکه همانطور که قبال گفتیم براى توضیح چگونگى بسط ارزش (تولید ارزش اضافه) میباید 
پروسه کار را از دیدگاه تولید ارزش، و نه ارزش مصرف، بررسى کرد. این خصلت ویژه پروسه کار در نظام 
سرمایه دارى است که "شرایط کلى تولید" (کار و وسائل کار) بیان ارزشى مییابند و لذا براى بیان چگونگى 
تولید ارزش اضافه میباید دقیقًا به دنبال فرمول و یا رابطه اى بگردیم که رابطه متقابل کار و وسائل کار را نه 
به صورت رابطه میان اشیاء مختلف با کیفیت هاى مختلف، بلکه بمثابه رابطه اى میان کّمیات مختلفى از یک 

چیز (ارزش) نشان دهد.
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پس واضح است که چرا مارکس براى توضیح جوهر و ماهیت سرمایه (بسط ارزش) در چهارچوب فرمول 
باال و توضیح سیر دگرسانى سرمایه محدود نمیماند (پایین تر نشان خواهیم داد که چگونه تعابیر انحرافى 
مساله وابستگى ازهمین درك صورى از سرمایه و مقوالت و مفاهیم مربوط به سیر گردش، حرکت میکنند). 
میکند  تبدیل پول به سرمایه فرمول دیگرى عرضه  اضافه و  تولید ارزش  مارکس براى توضیح چگونگى 
اقتصادى  حرکت  قوانین  مورد  در  او  پایه اى  استنتاجات  و  استثمار  تئورى  عمده  خطوط  فشرده  بیان  که 
سرمایه دارى و تناقضات درونى سیر انباشت سرمایه است. این فرمول سرمایه را نه بر اساس اشکال مختلفى 
که در سیر گردش خود، در حرکت بیرونى خود، میپذیرد (پول، کاال، وسائل تولید) بلکه بر پایه تجزیه درونى 
آن به سرمایه ثابت و متغیر، عرضه میکند. مارکس با کشف خصلت دوگانه نیروى کار (بمثابه یک کاال) نشان 
میدهد که این در حقیقت بخش متغیر سرمایه، یعنى سرمایه اى که صرف خرید نیروى کار میشود، است که 
بسط مییابد. نیروى کار تنها کاالئى است که "مصرف آن تولید ارزش جدید مینماید". ابزار تولید و موادخام 
صرفًا ارزش بخش مستهلک شده و مصرف شده خود را به کاالى نهائى منتقل میکنند. حال آنکه از مصرف 
صرف شده عاید میشود.  نیروى کار در پروسه تولید، ارزش اضافه بیشترى از ارزش نهفته در نیروى کارِ 
اساس تولید ارزش اضافه استثمار کار است. فرمولى که مارکس براى بیان ماهیت و جوهر سرمایه عرضه 

میکند فرمول آشناى زیر است[13].
    (2)

C سرمایه ثابت + V سرمایه متغیر + S ارزش اضافه = W کل ارزش
 

برخالف فرمول قبل که شرح اشکال و کیفیات مختلفى بود که سرمایه در سیر گردش بخود میپذیرد، فرمول 
متغیر  سرمایه  ثابت،  (سرمایه  فرمول  مختلف  اجزاء  میکند.  عرضه  ارزش  کمیّت  حسب  بر  را  سرمایه  باال 
و ارزش اضافه)، همه صرفًا بمثابه کّمیات مختلفى از یک درونمایه واحد، یعنى ارزش، در فرمول ظاهر 
میشوند، اینکه این اجزاء به صورت چه ارزش مصرف هایى متجسم میشوند در روابط موجود میان این اجزاء 
بى تاثیر است (همین قدر کافى است که بدانیم عوامل مادى سرمایه ثابت را وسائل تولید و عوامل مادى 
سرمایه متغیر را وسایل معیشت تشکیل میدهد، ارزش اضافه میتواند در هر نوع کاالئى متجسم شده باشد). 
این انتزاع از شکل کنکرت وسائل تولید، مصرف و محصوالت پروسه کار، انتزاعى عینى و واقعى است که 
در جامعه سرمایه دارى عمًال اتفاق میافتد و توضیح چگونگى بسط ارزش بدون بازشناختن این خصلت ویژه 
جامعه سرمایه دارى ممکن نیست. سرمایه ارزشى است که بسط مییابد، این جوهر سرمایه است. در تبدیل 

پول به سرمایه، نقطه آغاز این پروسه بسط ارزش پول است اما:

"بخودى خود این مقدار پول، تنها در صورتى میتواند سرمایه تعریف شود که با هدف زیاد شدن بکار گرفته 
شود و مشخصًا براى زیادشدن خرج شود... بنابراین در این بیان ساده از سرمایه (یا سرمایه بعد از این) 
بمثابه پول یا ارزش، همه اتصاالت با ارزش مصرف گسیخته و نابود شده اند. حتى از این بارزتر حذف 
تمام نشانه هاى ناخواسته و بالقوه گیج کننده پروسه واقعى کار است (تولید کاال و غیره). باین دلیل است 
که خصلت و خصیصه ویژه تولید سرمایه دارى چنین ساده و انتزاعى متجلى میشود. اگر سرمایه اولیه مقدار 
 x + Δx باشد، این تنها هنگامى به سرمایه بدل میگردد و هدف آن حاصل میشود که به x ارزشى برابر
تبدیل شود یعنى به مقدارى پول و یا ارزش که برابر باشد با مبلغ اولیه بعالوه مقدارى مازاد مبلغ اولیه؛ به 
بیان دیگر وقتى که به مقدار معینى پول بعالوه پول اضافه، مقدار معینى ارزش بعالوه ارزش اضافه، تبدیل 
گردد. بنابراین تولید ارزش اضافه - که شامل حفظ ارزش اولیه پیش ریخته است - بمثابه هدف تعیین کننده، 

نیروى محرکه و نتیجه نهائى تولید سرمایه دارى تظاهر مییابد" .("نتایج" صفحه 976 تاکیدات از مارکس)
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به این ترتیب مارکس در تمایز با فرمول اول که شرح تحول کیفى سرمایه بود، جوهر تولید سرمایه دارى و 
رابطه سرمایه را از مؤلفه کّمى آن، بر پروسه زیاد شدن ارزش، پایه میریزد، و فرمول 2، که چکیده توضیح 
چگونگى بسط ارزش است دقیقًا فرمولى است که میباید در شناخت سیر حرکت سرمایه از آن آغاز کرد. 
مارکس سپس از خود سؤال میکند که چگونه x به x + Δx تبدیل میشود؟ چگونه سرمایه بسط مییابد؟ و در 
پاسخ به این سؤال است که مارکس قدم به قدم، با توضیح مکان سرمایه متغیر در تجزیه درونى کل سرمایه 
و با توضیح خصلت دوگانه نیروى کار، شکل عام x + Δx را به صورت فرمول 2، یعنى C+V+S ، عرضه 

میکند. مارکس پس از استخراج این فرمول چنین نتیجه گیرى میکند:

"بنابراین نقش عملى اى که ویژه سرمایه به معنى اخص کلمه است، تولید ارزش اضافه است، که همانطور 
که بعدا نشان خواهیم داد چیزى جز تولید کار اضافه، تمّلک کارِ بالعوض، در جریان پروسه واقعى تولید 

نیست. این کار، کار بالعوض، خود را در ارزش اضافه متجلى میکند و عینیت میبخشد".
("نتایج" صفحه 978، تاکیدات از مارکس)

به این ترتیب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمایه و سپس توضیح اشکال مختلف عملکرد 
مشخص سرمایه و نظام سرمایه دارى سخن میگوییم، دقیقًا به ضرورت حرکت از فرمول دوم تاکید داریم. 
این فرمولى است که مارکس مفاهیم پایه اى نقد اقتصادى خود را از جامعه سرمایه دارى از آن استخراج 
میکند، مفاهیمى که میباید در اولین قدم به مثابه بُرنده ترین ابزار تئوریک و تحلیلى، به وسیله مارکسیستها 
آموخته و بکار بسته شوند. در مورد مقوالت سرمایه ثابت، سرمایه متغیر و ارزش اضافى قبًال توضیح دادیم. 
مقوالت و روابط پایه اى دیگرى را که میتوان بالفاصله بر مقوالت فوق بنا کرد، به طور خالصه و فهرست 

وار ذکر میکنیم.

به همین ترتیب مارکس قوانین و روابط پایه اى حرکت سرمایه را نیز در عمیق ترین سطح، بر مبناى همین 
فرمول عرضه میکند و توضیح میدهد: قانون تمرکز و تراکم سرمایه، قانون گرایش نزولى نرخ سود، تقسیم 
کل سرمایه اجتماعى به بخش هاى مختلف (وسائل تولید، وسائل مصرف - ضرورى و تجملى)، بازتولید 
گسترده و انباشت، قیمت هاى تولید و متوسط شدن نرخ سود، کار مولّد و غیرمولد و... بطور خالصه تحلیل 
قوانین عمومى انباشت و حرکت سرمایه و تناقضات درونى آن همه و همه قبل از هر چیز، بر فرمول فوق 
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که چیزى جز بیان فشرده چگونگى تولید ارزش اضافه، چگونگى بسط ارزش از طریق استثمار کارمزدى، 
نیست متکى است.

حال پیش از آنکه به بحث پیرامون مکان این دو فرمول در تحلیل مساله وابستگى وارد شویم، الزم است 
یکبار دیگر هر دو را در کنار هم ارائه دهیم:

1) فرمول اول بیانگر سیر دگرسانى بیرونى سرمایه و تحول آن از شکلى به شکل دیگر است.
(1)

همانطور که گفتیم این فرمول نمود خارجى سرمایه و بیانگر دقایق مختلف تبلور آنست، و دقیقًا به همین 
اعتبار بخودى خود نمیتواند جوهر و اساس سرمایه را که بسط ارزش از طریق استثمار است توضیح دهد. 

فرمول دوم دقیقًا به توضیح جوهر و درونمایه سرمایه میپردازد:
    (2)

C سرمایه ثابت + V سرمایه متغیر + S ارزش اضافه = W کل ارزش                 

درك رابطه این دو فرمول و مکانى که هر یک در سطوح مختلف تحلیل جامعه سرمایه دارى اشغال میکنند 
شرط الزم شناخت قوانین و تناقضات حرکت سرمایه و همچنین اشکال کنکرت تبلور آنست. حال اگر این 
دو فرمول را در نظر داشته باشیم و مؤلفه هاى رایج تبیین مساله وابستگى را، که در جزوه اول برشمردیم و 
باالتر نیز مختصراً به آن اشاره کردیم، بخاطر آوریم، سطحى گرائى و بینش بورژوائى حاکم بر این تعابیر را 
به وضوح تشخیص میدهیم. کدام فرمول نقطه آغاز و حرکت و استخوان بندى این تعابیر را تشکیل میدهد؟ 
مایه  فرمول  کدام  از  متکى اند،  آن  بر  وابسته  سرمایه دارى  توضیح  در  رایج  تعابیر  که  مفاهیمى  و  مقوالت 
میگیرد؟ بدون شک فقط فرمول اول. شناخت تعابیر رایج از مقوله سرمایه و تولید سرمایه دارى، آنجا که پاى 
توضیح مساله سرمایه دارى وابسته به میان میآید، در سطح نمود خارجى سرمایه، در سطح ملموس و تجربى 
آن، یعنى در سطح فرمول اول، محدود میماند. چرا که در این تعابیر اصوالً سخنى از رابطه کار و سرمایه 
که محتواى اساسى فرمول دوم است به میان نمیآید و سر و ته مساله تفکیک سرمایه "ملى" از "وابسته" را 
فاکتورهائى چون وابستگى پولى، وابستگى تکنیکى، جغرافیاى بازار فروش و کیفیت کاالى تولیدشده (بر 

حسب ارزش مصرف) هم میآید:
1) وابستگى پولى: به عبارت دقیق تر بدین معنى است که در فرمول 1 مالک پول اولیه ایرانى نیست (و یا 
مثال انحصارات خارجى هستند، که خود باز پیشرفتى در فرمولبندى است). این فرمولبندى از سرمایه وابسته 
حتى در دقیق ترین بیان خود از سطح فرمول اول فراتر نمیرود، چرا که مالکیت حقوقى پول اولیه به هیچ 
عنوان چگونگى تقسیم آن را به اجزاء ثابت و متغیر، چگونگى استثمار بر این اساس و... را بیان نمیکند و 
یا بر آن تاثیر نمیگذارد. مهندس مهدى بازرگان (که پارسال این موقع عزیز دل هواداران بورژوازى "ملى" 
بود) میتواند کارخانه ریخته گرى اش را به سرمایه دار خارجى بفروشد (یا از این راحت تر، تبعه امریکا شود 
و بازهم ساده تر، "تبعه امریکا بودنش" برمال شود) بدون اینکه در سطح فرمول 2 کوچکترین فعل و انفعالى 
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صورت گرفته باشد.

2) وابستگى تکنیکى: باز بیان دقیق تر این نوع وابستگى این خواهد بود که در فرمول 1 در حلقه (وسائل 
تولید--پول)، فروشنده وسائل تولید شرکِت خارجى است. بازهم محدودیت در فرمول 1، چراکه در فرمول 
2 هیچ نشانى از اینکه کاالهائى که توسط سرمایه ثابت خریدارى شده اند، کجا و تحت کنترل و مالکیت چه 

شخص حقوقى و یا حقیقى تولید شده اند، این که از کجا آمده اند، وجود ندارد.

3) جغرافیاى بازار فروش: به عبارت دقیق تر این که در حلقه فروش (پول نهائى-کاال) در فرمول 1 خریدار 
"خارجى" است. باز هم پاى هیچیک از مقوالتى که مارکس در رابطه با چگونگى تولید ارزش اضافه در 
فرمول 2 بیان میکند به میان کشیده نشده است. اینکه سرمایه دار جنس خود را به چه کسى میفروشد و یا 
کجا میفروشد، رابطه متقابل سرمایه ثابت، سرمایه متغیر، کل روزکار، نرخ استثمار و... را، که بنا به تعریف 

قبل از فروش بالفعل شده است، تحت تاثیر قرار نمیدهد.

4) قضاوت اخالقى (کاسبکارانه) در مورد ارزش مصرف کاالى تولید شده: اینکه سرمایه دار وابسته کاالى 
"بد" و "بدردنخور"(!)، "بنجل"، غیر حیاتى و... تولید میکند و مثال سرمایه دار "ملى" کاالهاى "خوب و 
ضرورى و بدرد بخور و اعال(!)"، نیز از محبوس ماندن در فرمول 1 مایه میگیرد. این مؤلفه تعریف وابستگى، 
کاالى تمام شده ('C) را در فرمول اول، از دیدگاه سلیقه و یا نیاز مصرفى معین (و یا عالقه ماوراء طبقاتى به 
رشد نیروهاى مولده) زیر ذره بین قرار میدهد. اینکه ارزش مصرف تولید شده در طول پروسه کار چه چیز 
است، به چه کار میخورد، آدامس بادکنکى است یا رآکتور اتمى، روزنامه انقالب اسالمى است یا چاقوى 
ضامن دار، و... به هیچ وجه بیانگر رابطه کار و سرمایه در تولید آن و تمامى روابط و مقوالت بنیادى اى که 
فوقًا ذکر کردیم نیست. این مؤلفه وابستگى نیز راهى به توضیح وابستگى سرمایه - که جوهر ویژه آن تولید 

ارزش اضافه است - نمیگشاید.

به این ترتیب مؤلفه هاى مختلف تعابیر رایج مساله سرمایه دارى وابسته، در عرصه تقسیمات صورى سرمایه، 
بازار  جغرافیاى  شده،  تولید  اشیاء  فیزیکى  خواص  میگذارد،  سرمایه  تبلور  اشکال  بر  که  حقوقى اى  روابط 
فروش و... بطور خالصه در شناخت ظاهرى از سرمایه و وابستگى آن محدود میماند، و تازه متاسفانه در 
همین سطح نیز کار را تمام نمیکند. حلقه مبادله نیروى کار-پول (M-L) نیز به فرمول 1 تعلق دارد. مبادله اى 

که بر ضرورت گذار از فرمول اول به فرمول دوم تاکید دارد:

"تنها فعل و انفعالى در درون عرصه گردش که ما به آن پرداختیم، خرید و فروش نیروى کار، بمثابه شرط 
بنیادى تولید سرمایه دارى، بود". (جلد دوم صفحه 357)

پس حق بود که کسانى که این چنین به عرصه مبادله و گردش و اشکال تبلور سرمایه در این عرصه دل 
بسته اند، سرى هم به این مبادله معین میزدند. اما خیر! گوئى محققین "مارکسیست" ما عامدانه از بردن نام 
کارگر و نیروى کار گریز دارند، وگرنه شایسته بود تعبیرى از وابستگى بر مبناى چگونگى خرید نیروى کار 
نیز بدست میدادند... و یا شاید آن بورژوازى "ملى" که به جنبش کمونیستى ما تئورى "اقتصادى" فروخته 

است، بنا بر عادت دیرینه کم فروش نیز هست!

و اما در مورد وابستگى بمثابه ویژگى کل نظام تولیدى در ایران. در جزوه اول گفتیم که: "تعاریفى که از نظام 
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سرمایه دارى وابسته ارائه میشود عمدتًا بر تعمیم مکانیکى حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است 
و سرمایه دارى وابسته در واقع "نظام تولیدى تحت حاکمیت سرمایه داران وابسته" تلقى میشود" (صفحه 
16). و همچنین گفتیم که در این تعابیر وابستگى کل نظام سرمایه دارى بدون کوچکترین اشاره اى به مقوله 
کل سرمایه اجتماعى، و قوانین عمومى حرکت آن توضیح داده میشود. در واقعیت امر کسى که شناخت 
خویش را از سرمایه به شیوه اى کامال اتومیستى بر فرمول 1، یعنى فرمول تظاهر سرمایه در گردش استوار 
کرده است، چاره اى جز تکیه بر تعمیم مکانیکى مشاهدات نخواهد داشت. اینک این نکته را بوضوح میتوان 
دید. در تعابیر رایج، وابستگى کل نظام سرمایه دارى ایران به منابع پولى و اعتبارى خارجى بازتاب وابستگى 
سرمایه پولى بخش عمده اى از سرمایه داران به این منابع است؛ وابستگى تکنولوژیک و بازارى نیز به همین 
صورت بطور خالصه هر گاه بخش عمده اى از سرمایه داران، بخش عمده سرمایه هاى کشور را، عمدتًا با 
خرید وسائل تولید از خارج، صرف تولید محصوالتى کنند که عمدتًا براى بازار خارجى و نه براى رفع 
نیازهاى "ملت ایران" تولید شده اند، ما با یک نظام سرمایه دارى وابسته طرف خواهیم بود! به عبارت دیگر 
بنابراین تعابیر، هرگاه در فرمول 1 حرکت تمام سرمایه داران را در نظر بگیریم، حلقه هاى مبادالتى "وابسته" 
بر "مستقل" میچربند، سرمایه دارانى که سرمایه پولى شان وابسته است، از خارج وسائل تولید میخرند و کاالى 
مورد نیاز خارجى میسازند و در بازار خارج میفروشند، حاکمیت دارند و الجرم کل نظام تولید، به اعتبار 
حاکمیت این سرمایه داران، وابسته تعریف میشود. تعریف وابستگى کل نظام تولیدى از طریق مقایسه تعداد 
و حجم "اتمهاى وابسته" با "اتمهاى غیر وابسته"، این است جوهر تعریف سرمایه دارى وابسته در تعابیر 

بورژوائى رایج در جنبش کمونیستى ما.

میشود:  داده  توضیح  جا  همین  از  نیز  میگذارد  داخلى  بازار  اقتصاد  بر  وابستگى  این  که  آثارى  و  عواقب 
حاکمیت اتم هاى وابسته یعنى ایجاد شرایط الزم براى ابقاء و بازتولید این حاکمیت. تقسیم کار اجتماعى در 
جهت منافع سرمایه داران وابسته شکل میگیرد، صنایع مادر و سنگین (که بیانگر و سمبل استقالل تکنیکى 
است)، بانک هاى "ملى" (پول و اعتبار مستقل)، بازار داخلى متوازن و گسترده (تحقق ارزش کاالها بگونه اى 

"مستقل") موجودیت نمییابند و...

در  ایران  دمکراتیک  انقالب  اگر  است:  تصور  قابل  نیز  اقتصاد"اى  "برخورد  چنین  منطقى  سیاسى  نتیجه 
محتواى اقتصادى خویش میباید سرمایه دارى وابسته را براندازد، آنگاه بر اساس این تعابیر، طبیعتًا میباید 
حاکمیت سرمایه داران وابسته (این اتمهاى وابستگى که خصلت خود را، به اعتبار کثرت خود، بر کل سرمایه 
اجتماعى حاکم کرده اند) را سرنگون سازد. سرمایه داران "ملى" (اتمهاى مستقل) در این معرکه بى تقصیرند 
و به حاکمیت رسیدن آنها حتى میتواند نیروهاى مولده را رشد دهد، صنایع مورد نیاز را ایجاد کند، کاالهاى 
الزم و مفید را تولید کند، استقالل تولیدى را تامین نماید، تقسیم کار اجتماعى و شاخه هاى تولیدى را در 
داخل کشور از انسجام و الگوئى متوازن برخوردار سازد و به این ترتیب امر تحقق کاالهاى تولیدشده را در 
بازار داخلى، بى هیچ نیازى به تجارت خارجى، بر پایه کامًال مستقلى قرار دهد و... اگر کار به همین جا ختم 
میشد، ما با یک تئورى اقتصادى بورژوائى تمام عیار، و یک خط مشى سیاسى بورژوا- لیبرالى صریح مواجه 
میبودیم، که بر مبناى تحلیل اقتصادى خود بورژوازى "ملى" را بمثابه نیروى محرکه و رهبر طبیعى این 
انقالب معرفى میکند. لیکن سخن بر سر اینست که تعابیر اقتصادى فوق، تعابیر حاکم بر جنبش کمونیستى 
ماست و الجرم این حقیقت که ضرورت شرکت و رهبرى طبقه کارگر در انقالب دموکراتیک به هیچ وجه 
از تحلیل اقتصادى مربوطه استنتاج نشده است، میباید به نحوى پرده پوشى شود. الجرم تبصره "متزلزل" 
بودن بورژوازى "ملى" در انقالب ما به شیوه اى کامال اختیارى اضافه میشود. و سیاست پرولتاریا در قبال 
"این قشر"، از نظر سیاستى خصمانه و استوار بر شناخت منافع بنیادى طبقات مختلف در این انقالب، از 
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سیاستى مبتنى بر تئورى مارکسیستى مبارزه طبقاتى، به سیاستى سازشکارانه، مبتنى بر مشاهده و قضاوت 
تجربى حرکات روزمره این قشر، به سیاست "حمایت مشروط"، کاهش مییابد.

حرکت  ظواهر  مشاهده  بر  اتکاء  به  ناگزیر  اول)  (فرمول  گردش  سیر  در  سرمایه  نمودِ  مشاهده  بر  اتکاء 
بورژوازى در عرصه سیاست منجر میشود. ظاهربینى اقتصادى به ساده لوحى سیاسى و تجربه گرائى تئوریک 
به دنباله َروى عملى میانجامد. بورژوازى لیبرال در نقش تاریخى خویش در نجات از مهلکه انقالب، به کمک 

تز "بورژوازى ملى" سربلند از آب درمیآید!

از نظر تئوریک تمام هنر "علم" اقتصاد بورژوائى در اینست که از فرمول 2 پرده پوشى کند، و منشاء ارزش 
اضافه و سود طبقه سرمایه دار را، که چیزى جز استثمار طبقه کارگر نیست، مخفى نگاه دارد. در این راه 
"مارکسیست" هاى ظاهربین ما، هواداران بورژوازى ملى، خواسته یا ناخواسته در این استتار شرکت میکنند. 
بورژوائى،  تحلیل  و  تفکر  شیوه  قبول  با  و  مینهند  کف  از  یکسره  آنرا  تئوریک  دستاوردهاى  و  مارکسیسم 
ناگزیر مشغولیات اقتصادى بورژوازى را نیز میپذیرند. اینکه براى رشد سرمایه دارى ایران استقالل پولى، 
تکنیکى و قس علیهذا، ضرورى است یا خیر را خود سرمایه دار، که حرکت منفعت طلبانه اش (این تعریف 
سرمایه دار است)"قرار است" اساس رشد سرمایه دارى در ایران گردد، بهتر درك میکند، و اگر کتب مارکس 
بنا بود در خدمت این رشد قرار گیرد، به وسیله خود بورژوازى به عنوان کتاب درسى "اقتصاد" در مدارس 

و دانشگاه ها تدریس میشد.

اوج رادیکالیسم ظاهر بینان ما در این خالصه میشود که در فرمول 1 از مبادالت نابرابر، از خارج شدن این 
یا آن پول و کاال از کشور، از چپاول این یا آن ثروت ملى در اثر مبادالت نابرابر، سخن گویند. این دقیقًا 
رادیکالیسم آن بورژوائى است که عقب افتادگى اقتصادى اش را به کالهبردارى هاى طرف مقابل، به پارتى 
نداشتن، به غیر منصفانه بودن روابط بازار، به فساد در دستگاه هاى دولتى و غیره نسبت میدهد. لیکن پولدار 
"رادیکال" ما هر مشکلى داشته باشد در حلقه خرید نیروى کار (M-L) در فرمول 1 مشکلى ندارد، چرا 
که به برکت همان رقباى کالهبردار و کم لطف به منبع عظیمى از نیروى کار دسترسى دارد که با نان و پنیر 
و آلونک حلبى "بازتولید" میشود و بهاى آن (مزد)، علیرغم افول کشاورزى (که خود نتیجه تبعى پروسه 
سلب مالکیت و ایجاد منبع عظیم نیروى کار ارزان در ایران بوده است)، از طریق سیاست دروازه هاى باز 
و سیل واردات محصوالت کشاورزى و از طریق استثمار بى حد و حصر روستائیان کشور، در سطح نازلى 
تثبیت شده است؛ در زیر سایه دولتى "مقتدر" سودآورى میکند که علیرغم عدم شرکت مستقیم سرمایه دار 
"رادیکال" ما در آن (منظور حکومت شاه مزدور است)، حق هرگونه اعتراض و اعتصاب را از کل طبقه 
کارگر سلب کرده است، مبارزان این طبقه را به میدانهاى اعدام، زندانها و شکنجه گاهها میکشاند، تا مبادا 
مبارزات حق طلبانه کارگران قدرت خرید سرمایه متغیر همه سرمایه داران را اندکى کاهش دهد و... سرمایه دار 
"رادیکال" ما یا این واقعیات را از همان ابتدا میداند، و یا آنگاه که به لطف همین "رادیکالیسم" (بخوان 
تسبیح چرخاندن و جانماز آب کشیدنش) چون بازرگان ها، بختیارها و بنى صدرها به چاره جوئى دعوت 
میشود، ابعاد عظیم "مشکل" ابقاء حاکمیت کل سرمایه را درمییابد، دست از "رادیکالیسم" خود میکشد و با 
تمام قوا به توجیه اعمال و رفتار اسالف خویش برمیخیزد، از نق زدن هاى پیش از انقالب خویش از پیشگاه 
امپریالیسم پوزش میطلبد و صمیمانه به احیاى همان مناسبات و روابط سابق کمر میبندد. اما رفیق ظاهربین 
ما که در سطح همان فرمول اول "متحد" خویش در انقالب - "بورژوازى ملى" - را یافته بود، اینک هاج و 
واج خود را در میدان تنها مییابد، ابتدا به روال قدیم کارگران انقالبى را از تضعیف دولت متحد "ملى" خود 
برحذر میدارد، سپس چیزهائى به تجربه دستگیرش میشود، بورژوازى "ملى" عهد شکن را نصیحت میکند 
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و او را از نشست و برخاست با "انحصارطلبان" برحذر میدارد، به "برخورد دوگانه" تهدیدش میکند، و تازه 
آنگاه که کراهت سیرت متحد سابق خویش را - به قیمت خون خلقهاى کرد و ترکمن و عرب و کارگران 
بیکار اصفهانى، و اسارت و شکنجه نفتگران مبارز جنوب، حماد شیبانى ها و سعادتى ها و صدها نمونه دیگر 
در همان چند ماهه اول پس از قیام - در مییابد، به وخامت اوضاع پى میبرد و مستأصل به جستجوى "متحد" 
جدیدى برمیخیزد. و افسوس اینکه در این میان به جاى آنکه ضعف هاى تئوریک خود را بشناسد، جمعبندى 
کند و آنرا براى عبرت نسل جدیدى از انقالبیون که پس از او وارد میدان خواهند شد به روشن ترین وجه 
اعالم کند، نه تنها کسانى را که از ابتدا بدو هشدار داده بودند تخطئه میکند، بلکه بدنبال حفظ ظاهر شیوه 
و شگرد "تئوریک" نوینى ابداع میکند. آرى، رفیق ما تا پیشاهنگ طبقه کارگر شدن هزار فرسخ فاصله دارد.

براى اینکه به این افتضاح در نغلطیم میباید در تحلیِل اقتصادى خود با مارکس آغاز کنیم و با مارکس ادامه 
دهیم. در مورد شناخت سرمایه این کار متضمن این است که با مارکس از فرمول 1 به فرمول 2 حرکت کنیم. 
این نخستین ابزار تئوریکى است که مارکس در نقد و تحلیل نظام سرمایه دارى براى ما مهیا ساخته است. 
درك شرایط اجتماعى، اقتصادى و سیاسى حاکمیت "رابطه سرمایه" (که فرمول C+V+S بیان فشرده آنست) 
تحلیل قانونمندى حرکت نظام سرمایه دارى  برتولید اجتماعى درکشور تحت سلطه امپریالیسم، نقطه آغازِ 
وابسته است. به این ترتیب پیش از آنکه اشکال کنکرت وابستگى توضیح داده شود، میباید وابستگى پروسه 
تولید ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه به شرایط امپریالیستِى تولید در این بازار و نیز در بازار 
جهانى، دریافته شود، تنها پس از درك جوهر وابستگى در سطح فرمول 2 است که میتوانیم ضرورت تبلور 
این وابستگى را در اشکال کنکرت معین (در سطح فرمول 1)، آنهم به مثابه جمعبندى (و نه نقطه آغازِ) 

تحلیل، توضیح دهیم.

2- پیش شرط هاى تاریخى و شرایط معاصر تولید سرمایه دارى
مارکس شرایط استقرار و بسط تولید سرمایه دارى و حاکمیت "رابطه سرمایه" بر تولید اجتماعى را بدو دسته 

تقسیم میکند:
الف) پیش شرط هاى تاریخى رشد سرمایه دارى

ب) شرایط معاصر تولید و بازتولید روابط سرمایه دارى
تمایز بین این دو دسته از شرایط یکى از نمونه هاى بارز شیوه برخورد دیالکتیکى به توسعه تاریخى جوامع 
با  و  سرمایه دار  چشم  دریچه  از  را  تاریخ  او،  از  بعد  چه  و  مارکس  از  قبل  چه  بورژوا،  اقتصاددانان  است. 
فرض حاکمیت جاویدان سرمایه تفسیر کرده اند، حال آنکه از نقطه نظر مارکسیسم، سرمایه دارى به عنوان 
یکى از حلقه هاى تکامل تاریخ جامعه بشرى پدیده اى معین و محدود است؛ از نیستى به هستى میرسد، 
در بطن نظام دیگر و بر اساس قوانینى دیگر نطفه میبندد، سپس بر پاى خویش میایستد و قوانین حرکت 
خویش را بر جامعه حاکم میکند و آنگاه در دل خود بر اساس قوانین حرکت خود پیش شرط هاى نظامى 
جدید - سوسیالیسم - را فراهم میسازد. به عبارت دیگر، بگفته مارکس سرمایه دارى پیش از آنکه "باشد" 

میباید "بشود"، و شرایط "بودن" سرمایه با شرایط "شدن" آن کامال متفاوت است:

"شرایط و پیش فرض هاى شدن و عروج سرمایه دقیقًا بدین معناست که سرمایه هنوز موجودیت ندارد، بلکه 
صرفًا در حال شدن است؛ بنابراین این شرایط با عروج سرمایه واقعى، سرمایه اى که بر اساس واقعیت خاص 

خود شرایط تحقق خود را مستقر میسازد، از میان میروند". (گروندریسه صفحه 459)
رابطه دیالکتیکى بودن و شدن پایه فلسفى ماتریالیسم تاریخى است، و طبیعى است که چنانچه تمایز موجود 
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میان پیش شرط هاى تاریخى (یعنى شرایط شدن) سرمایه، و شرایط معاصر تولید و بازتولید آن (یعنى شرایط 
بودن آن) را در نظر نداشته باشیم از درغلطیدن به شیوه تحلیلى بورژوائى و الجرم ارائه استنتاجاتى بورژوائى 

از توسعه سرمایه دارى در ایران گریزى نخواهیم داشت.

اما این انحراف چگونه خود را در تحلیل سرمایه دارى ایران نشان میدهد؟ عدم درك تفاوت موجود میان 
بازتولید  و  تولید  معاصر  شرایط  و  یکسو  از  سرمایه  عروج  تاریخى  شرایط  یعنى  شرایط،  از  دسته  دو  این 
آن (هم از نظر فلسفى و هم از نظر نقد اقتصادى)، به این منجر میشود که اوالً آنجا که از تحلیل "توسعه 
سرمایه دارى" در ایران سخن میگوییم، قبل از هر چیز ذکر تاریخچه رشد آن در ذهنمان زنده شود و مثال از 
اصالحات امیر کبیر و سپهساالر، از رشد صنعت فرش بافى و کبریت سازى، از فعالیت هاى بانک استقراضى 
بانک شاهى و غیره آغاز کنیم و قدم به قدم این تاریخچه را در تمامى ابعاد متنوعش تا به امروز تعقیب کنیم. 
و ثانیًا، آنجا که به دنبال توضیح ویژگى هاى نظام تولیدى در شرایط امروز ایران هستیم نیز در صدد توضیح 
وابستگى بر اساس "ریشه هاى تاریخى" آن برآییم. دیدگاه "فنى" یا "تکنیکى" (و بطور کلى مکانیکى) از 
مسأله وابستگى، دیدگاهى که در واقع نه در پى توضیح وابستگى سرمایه دارى، بلکه به دنبال ذکر فاکتورهاى 
وابستگى "صنعت و تجارت و دولت"، در ایران است، دقیقًا بر همین درك انحرافى از "توسعه سرمایه دارى" 
متکى است. وابستگى سرمایه دارى ایران - یعنى ویژگى هاى سرمایه دارى در ایران به مثابه یک کشور تحت 
سلطه امپریالیسم، وابستگى اى است که نه بر اساس شرایط تاریخى عروج سرمایه دارى در ایران، بلکه بر 
مبناى قوانین حّى و حاضر و خاص نظام سرمایه دارى، قوانینى که سرمایه دارى خود پس از عروج خود بر 
نظام تولیدى حاکم میسازد، میباید توضیح داده شود. وابستگى سرمایه دارى ایران به امپریالیسم، بر اساس 
قوانین معاصر حرکت سرمایه دارى عصر امپریالیسم تولید و بازتولید میشود و لذا میباید دقیقًا با تحلیل همین 
قوانین توضیح داده شود، و کسى که چون "راه کارگر" چنین حکم میدهد که: "سرمایه دارى وابسته حاصل 
یک تقسیم کار تحمیلى در سطح بین المللى است. در این رابطه در نظر گرفتن این حقیقت که در کشورهاى 
وابستگى از لحاظ زمانى مقدم بر سرمایه دارى است اهمیت تعیین کننده دارد"(تأکید از  زیر سلطه معموالً 
وابستگى  این  به  که  معینى  مناسبات  از  انتزاعى  شیوه اى  به  را  وابستگى  چنین  این  که  کسى  یعنى  ماست) 
محتوا و مفهومى مشخص (از نظر تاریخى) میبخشد جدا کرده و حتى آن را "مقدم" بر سرمایه دارى بداند، 
چاره اى جز این نخواهد داشت که وابستگى را بر اساس مقوالت و مفاهیمى توضیح دهد که خود ماوراء 
تاریخى باشند، مقوالت و مفاهیمى که بتوانند به سادگى در تمامى نظامهاى تولیدى مشترك باشند، مقوالت و 
مفاهیمى که بتوانند "مقدم بر سرمایه دارى" حضور و وجود داشته باشند، مقوالت و مفاهیمى که الجرم هیچ 
چیز را در رابطه با وابستگى سرمایه دارى ایران بیان نخواهند کرد و ناگزیر هیچ شناختى هم در عرصه مبارزه 
مشخصى که پرولتاریاى ایران میباید بر متن قوانین حرکت سرمایه دارى ایران دنبال کند، بدست نمیدهند. 
چنین کسى ناگزیر خواهد بود که تولید ارزش اضافه در کشور تحت سلطه امپریالیسم - یعنى سرمایه دارى 
در باالترین مرحله اش - را تنها و تنها با مفهوم "غارت"، این مقوله ماوراء تاریخى، توضیح دهد. گفتن 
اینکه "وابستگى از نظر زمانى بر سرمایه دارى مقدم است" دقیقًا رفیق ما را به آنجا میکشاند که معتقد باشد 
این وابستگى "حاصل یک تقسیم کار تحمیلى است" (آرى، "تقسیم کار" و "تحمیل" هر دو بر سرمایه دارى 
مقدمند!). و منتّجه این وابستگى را نیز "غارت منابع طبیعى" بداند (که "غارت" و "منابع طبیعى" هم دقیقًا 
بر سرمایه دارى مقدمند!). آیا این چنین شیوه برخوردى دورنماى نفى تئورى امپریالیسم لنین و جایگزین 
شدن آن با نقدى بر معاهده گلستان و ترکمانچاى، نفى ضرورت توضیح ارتجاع سیاسى بر مبناى قرانین 
حرکت سرمایه انحصارى و جایگزین شدن آن با تحلیلى از پایه هاى "دموکراسى و دیکتاتورى در اسالم" 
و فرقه هاى مختلف آن، نفى ضرورت تحلیل مناسبات کار و سرمایه در ایران بر مبناى دستاوردهاى علمى 
مارکس و جایگزین شدن آن با بررسى احوال حاجى میرزا آغاسى، و... "نوید" نمیدهد؟ "نقد و پژوهش" 
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رفقاى "زحمت" هم اکنون به گشودن این افق تازه بر روى جنبش کارگرى مشغول شده است! [14]

بر تمایِز پیش شرط هاى تاریخى و شرایط معاصر یک نظام  اما شیوه مارکس کامًال متفاوت است: او اوالً 
تولیدى تأکید میورزد و ثانیًا معتقد است که شرط الزم شناخِت تاریخ بوجود آمدِن یک پدیده، شناخت خود 
این پدیده به مثابه کامل ترین و پیچیده ترین منتّجه سیر تکاملى تاریخى آنست. اگر کسى نداند که "نظام 
سرمایه دارى وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه است"، اگر کسى نداند که تولید ارزش اضافه 
مبتنى بر وجود و بازتولید نیروى کار به مثابه یک کاال است، آنگاه آن کس هرگز نمیتواند تاریخ توسعه 
نمیداند که دنبال کدام روابط، مؤلفه ها، پدیده ها و اتفاقات تاریخى  سرمایه دارى را بنویسد، چرا که اصوالً 
باید بگردد. اگر کسى سرمایه دارى را با "صنعتى شدن" یکى گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاریخ نویسى، 

تاریخ "صنعتى شدن" را خواهد نوشت.

این  که  مقوالتى  بنابراین  است  تولید  سازمان  پیچیده ترین  و  توسعه یافته ترین  بورژوائى  "جامعه 
در  تولید  مناسبات  و  ساخت  راهگشاى  مناسبات،  این  ساخت  درك  و  میکنند،  بیان  را  مناسبات 
تمامى صورت بندى هاى اقتصادى پیشین خواهد بود، صورت بندى هائى که بقایا و عوامل متشکله 
آن در خلق جامعه بورژوائى بکار رفته است. برخى از این بقایاى هضم نشده هنوز در جامعه 
بورژوائى به حیات خود ادامه میدهند، حال آنکه برخى دیگر، که قبًال صرفًا به اشکالى ابتدایى 
وجود داشتند، اینک بسط یافته و اهمیت کامل خود را از بدست آورده اند. آناتومى انسان کلید 
شناخت آناتومى میمون است. از سوى دیگر وجود نشانه هاى اشکال پیشرفته تر در انواع پست تر 
شده  شناخته  فى الحال  خود  پیشرفته تر  اشکال  که  داد  تشخیص  میتوان  هنگامى  تنها  را  حیوانات 
باشند. به این ترتیب اقتصاد بورژوائى کلیدى براى درك اقتصاد عهد عتیق بدست میدهد، اما این 
درك را ابداً نمیتوان با تأسى به اقتصاد دانانى بدست آورد که تمامى تفاوت هاى تاریخى راحذف 
میکنند و در تمامى پدیده هاى اجتماعى پدیده هائى بورژوائى میبینند. اگر کسى اجاره را فهمیده 
باشد، قادر است خراج، خمس و زکوة و غیره را نیز بفهمد، اما این ها نباید یکى گرفته شوند". 
(مارکس، "متد اقتصاد سیاسى" نقل از کتاب "نقد اقتصاد سیاسى" انگلیسى صفحه 211-210). و 
نیز "تنها هنگامى که جامعه بورژوایى انتقاد از خود را آغاز کرد، قادر گشت اقتصاد فئودال، ُکَهن 

و شرقى را نیز در یابد" (همانجا، صفحه 211)

نظام  استقرار  از  "پس  جمله  دفعات  به  "اسطوره"  اول  جزوه  در  بخصوص  و  مختلف  نوشته هاى  در  ما 
سرمایه دارى وابسته سخنى از بورژوازى ملى نمیتواند در میان باشد" را به اشکال مختلف تکرارکرده ایم . 
تأکید ما بر عبارت "استقرار نظام سرمایه دارى" دقیقًا بر تمایز فوق متکى است. در تمایز میان پیش شرط هاى 
تاریخى و شرایط معاصر تولید سرمایه دارى مارکس کلید تئوریک الزم براى پاسخگویى به دو سؤال اساسى 
ما را مهیا ساخته است: اوالً، از چه مقطع معین تاریخى و بر اساس وجود چه شرایطى نظام تولیدى معینى 
قوانین  ثانیا،  و  میشود؟  متحقق  چگونه  سرمایه دارى  استقرار  دیگر،  عبارت  به  میخوانیم؟  سرمایه دارى  را 
حرکت جامعه پس از استقرار سرمایه دارى کدامند؟ یا به عبارت دیگر، قوانین اقتصادى مستقل حرکت نظام 

سرمایه دارى چیست؟

پاسخ مارکس به دو سؤال فوق کامال روشن است. ما بررسى سؤال دوم را به جزوات بعد موکول میکنیم و 
این جزوه را با پاسخى مختصر به سؤال اول پایان میدهیم.
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1) تولید سرمایه دارى آنگاه استقرار یافته است که پیش شرطهاى تاریخى آن متحقق شده باشد. این پیش شرطها 
آن تغییرات ضرورى اقتصادى و اجتماعى اى هستند که الزمه تحول نظام تولیدى از فئودالى به سرمایه دارى 
است. در اینجا سخن از آن تحوالت، اقتصادى و اجتماعى است که نه بر اساس قانونمندى درونى نظام 
سرمایه دارى، بلکه بر مبناى تحوالت بنیادى جامعه فئودال صورت میگیرد. قانونمندى این دوران، قانونمندى 
انفرادى فئودالیسم است، شرایطى که در آن نیروهاى مولده اى که در دل این نظام رشد یافته اند مناسبات 
محدود اقتصادى فئودال را میشکنند و زمینه براى حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، تا آنجا که نظام جدید 
بر پایه قانونمندى مستقل حرکت خویش استوار شود، آماده میگردد (پیش شرطهاى تاریخى رشد و استقرار 
سرمایه دارى را مارکس در آثار مختلف از جمله و بویژه در "صورت بندى اقتصادى پیش از سرمایه دارى"، 
فصل "به اصطالح انباشت اولیه" سرمایه جلد اول ، و گروندریسه بویژه صفحات 71-459 به تفصیل بیان 
را  شرایط  این  اساسى  مؤلفه هاى  روسیه"  در  سرمایه دارى  "توسعه  کتاب  درابتداى  نیز  لنین  است.  داشته 
برشمرده است). تحلیلى که مارکس از پیش شرطهاى تاریخى تولید سرمایه دارى بدست میدهد بخودى خود 
تاکیدى است بر تعریف دیالکتیکى او از سرمایه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه. 
چرا که این پیش شرطها دقیقًا همان تحوالت اجتماعى و اقصادى اى تعریف میشوند که ابتدا به محصوالت 
پروسه کار (ارزش- مصرف ها) و سپس به عوامل تشکیل دهنده این پروسه (کار و وسایل کار) خصلت 
کاالیى میبخشد و از این طریق پروسه کار را نه تنها با پروسه تولید ارزش، بلکه با پروسه تولید ارزش اضافه، 
پیوند میدهد. توسعه تقسیم کار اجتماعى، گسترش مبادله و ظهور ارزش مبادله، کاال و پول، جدایى صنعت 
از کشاورزى و تقلیل نسبى جمعیت کشاورزى و... شرایط ضرورى رشد اقتصاد کاالیى به مثابه شکل جنینى 
تولید سرمایه دارى است. لیکن همانطور که قبًال گفتیم آنچه تولید کاالئى را به تولید سرمایه دارى ارتقاء 
میدهد، کاال شدن نیروى کار از طریق جدائى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید است. "جدائى تولید 
کنندگان مستقیم از وسائل تولید، یعنى سلب مالکیت از آنان که مؤیّد گذار از تولید کاالئى ساده به تولید 
سرمایه دارى است (و متضمن شرط الزم براى این گذار است) بازار داخلى را بوجود میآورد (لنین "توسعه 
سرمایه دارى... " صفحه 34). به این ترتیب مارکس براى توضیح چگونگى استقرار تولید سرمایه دارى، از 
جوهر سرمایه (یعنى تقابل دیالکتیکى کارمزدى و سرمایه) آغاز میکند و پروسه تاریخى کاال شدن نیروى 
کار را در سطح وسیع در جامعه به عنوان پیش شرط هاى تاریخِى اساسى حاکمیت تولید سرمایه دارى تعریف 
کرده و مورد بررسى قرار میدهد. پول و کاال در جریان ظهور و رشد تولید کاالئى در حاشیه نظام هاى پیش 

از سرمایه دارى موجودیت مییابند، اما:

"بخودى خود پول و کاال همانقدر از سرمایه بودن فاصله دارند که وسائل تولید ومعیشت. پول و کاال میباید 
به سرمایه تبدیل شوند. اما این تبدیل تنها تحت شرایط معینى امکان وقوع دارد. شرایطى که در این نقطه 
تالقى میکنند: مواجهه و تماس مابین دو نوع کامال متفاوت از صاحبان کاال، از یکسو صاحبان پول، وسائل 
تولید و وسائل معیشت، که مشتاقند مجموع ارزش آنچه را که در تمّلک خود دارند از طریق خرید نیروى 
کار دیگران بسط دهند، و از سوى دیگر کارگران آزاد که نیروى کار خود و لذا کار خود را میفروشند". 

[15] (جلد اول صفحه 668)

همانطور که قبًال نیز گفتیم شرط الزم تحقق این پیش شرط استقرار سرمایه دارى، از نظر تاریخى همان جدائى 
تولیدکنندگان مستقیم از وسائل تولید، جدائى شرایط ذهنى تولید از شرایط عینى آن، است:

از  را  کارگر  که  نیست  پروسه اى  همان  جز  چیزى  میآورد  بوجود  را  سرمایه  رابطه  که  پروسه اى  "بنابراین 
مالکیت شرایط کار خویش جدا میسازد، پروسه اى که دو تحول را در برمیگیرد، که از طریق آن وسائل 
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میشود.  بدل  مزدى  کارگر  به  مستقیم  تولید کننده  و  میگردند  تبدیل  سرمایه  به  تولید  و  معیشت  اجتماعى 
بنابراین به اصطالح انباشت اولیه، چیزى جز پروسه تاریخى جدایى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید 

نیست ". (جلد اول صفحه 668)

خالصه کنیم: توسعه تولید کاالئى ساده در حاشیه نظامهاى مختلف تولید، زمینه ها، مقوالت و پدیده هاى 
پایه اى اقتصاد سرمایه دارى را رشد میدهد، لیکن آن مقطع تاریخى معین که در آن تولید سرمایه دارى استقرار 
انکار ناپذیر خویش را اعالم میدارد چیزى جز فرجام و تحقق پروسه سلب مالکیت و ایجاد ارتش کارگران 
مزدى نیست. این مقطع معین از نظر تحلیلى به راستى نقطه تولّد تولید سرمایه دارى و آغاز حرکت مستقل 
آن است. لیکن از نظر تاریخى این "مقطع معین" با روز و ساعت و دقیقه مشخص نمیشود. "تاریخ این 
سلب مالکیت در کشورهاى مختلف وجوه مختلف به خود میپذیرد و مراحل خویش را با ترتیبى متفاوت 
و در دوره هاى تاریخى مختلف طى میکند" (جلد اول صفحه 670) در انگلستان، که مارکس آنرا به عنوان 
مثال کالسیک مورد مطالعه قرار میدهد، پروسه سلب مالکیت از اواخر قرن پانزدهم آغاز میشود و در پایان 
قرن هجدهم به فرجام قطعى میرسد. با این وجود سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم و تولد پرولتاریا به 
مثابه طبقه استثمار شده اصلى، که بیانگر تولید بورژوازى به مثابه طبقه استثمارگر اصلى و حاکمیت رابطه 
سرمایه و تولید ارزش اضافه بر پروسه کار است، چیزى نیست که حتى در طول سه قرن کمرنگ شده و 
از نظر مخفى بماند و آنجا که این پروسه به فرجام قطعى خویش میرسد در تاریخ ستمکشى رنجبران به 
وضوح ثبت میگردد، چرا که بگفته مارکس "اگر بقول اوژیه" پول آنگاه که پاى به عرصه جهان میگذارد لکه 
خونى مادر زاد برگونه دارد" ، سرمایه از سر تا پاى و از هر منفذ غرق در خون و کثافت متولد میشود". ( 

جلد اول صفحه 711-12)

میان  از  میداند.  سرمایه دارى  نظام  استقرار  و  عروج  شاخص  را  چیز  چه  مارکس  که  است  واضح  بنابراین 
مقوالت، روابط و پدیده هاى بیشمارى که هر یک مکانى انکار ناپذیر در توسعه تاریخى جوامع و در تاریخ 
ظهور سرمایه دارى دارند، مارکس بر نطفه هاى ظهور تضاد کار و سرمایه انگشت میگذارد. مارکس "آناتومى" 
چیز  چه  دنبال  به  که  میداند  دقیقًا  آن  تکامل  تاریخى  سیر  تعقیب  در  لذا  و  میشناسد  را  سرمایه دارى  نظام 
میگردد. مارکس براى تشخیص آنکه نظامى سرمایه دارى هست یا خیر بدنبال "صنایع مادر"، "بازار داخلى 
متوازن"، "سطح باالى تکنولوژى"، "کاالهاى بدرد بخور"، آسمانخراش و متروى زیرزمینى و... نمیگردد. او 
سرمایه دارى را، در تمایز با تمامى شیوه هاى تولید پیشین،" وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه"، 
تعریف کرده است و لذا تأکید میکند که استقرار نظام سرمایه دارى قبل از هر چیز با عینیت و مادیت یافتن 
جوهر درونى این وحدت، یعنى تقابل کار مزدى کارگر بى ابزار با سرمایه پولى بورژوازى صاحب ابزار، 
مشخص میشود. مارکس ما را در وهله اول در تشخیص نوع قوانین اقتصادى حرکت جامعه، یعنى نوع شیوه 
تولید اجتماعى، به بررسى پروسه سلب مالکیت رهنمون میشود، جایى که خاطرات گنگ روستائیان بى زمین 
و لهجه روستائى پرولتر شهرى، به مراتب بیش از مقایسه تعداد دودکش هاى کارخانجات ایران با "کشورهاى 
صنعتى پیشرفته" ارزش تئوریک و تحلیلى دارد؛ و آن هوادار "بورژوازى ملى" که از روى الگوسازى دو 
پایش را در یک کفش کرده و منکر حاکمیت روابط سرمایه دارى در ایران است، و در این راه عقب افتادگى 
صنعتى کشور را گواه میگیرد، میباید تکلیف خود را با مارکس و تاریخ روشن کند: سلب مالکیت شده است 

یا خیر؟ اینست سؤال اساسى، دودکش ها را بعداً میشماریم!

درك اهمیت پروسه سلب مالکیت در توسعه تاریخى سرمایه دارى خود بخود هر مارکسیست را در تحلیل 
شناخت مناسبات تولیدِى حاکم بر جامعه به جستجوى چگونگى تحقق (و اصوالً تحقق و یا عدم تحقق) 
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این پروسه در ایران میکشاند. در وهله اول مساله بدین گونه طرح میشود که آیا سلب مالکیت از دهقانان 
و صنعتگران شهرى وسیعًا در کشور صورت گرفته است یا خیر. اینجا به بارزترین جلوه التقاط تئوریک 
تولید  حاکمیت  منکر  یکسو  از  جریاناتى  چنین  برمیخوریم.  مستعمره  نیمه  فئودال-  نیمه  نظریه  هواداران 
سرمایه دارى در کشور هستند و از سوى دیگر آنجا که سخن بر سر"افشاگرى" از رژیم شاه است، در داد 
سخن دادن از خانه خرابى روستاییان و ترك دیار آنان در جریان "اصالحات ارضى" سالهاى 47-42 کوتاهى 
نمیکنند. یک بام و دو هوا! جدایى تولید کنندگان مستقیم از وسائل تولید در سطح میلیونى و استمرار تولید 
فئودالى! ما در جزوات بعد، آنجا که پروسه سلب مالکیت در ایران و بخصوص فرجام قطعى آن در سالهاى 
47-42 را مورد بررسى قرار خواهیم داد، مشخصًا با این نظرات بورژوائى برخورد خواهیم کرد. خطوط 
کلى نظرات ما در این مورد درکتاب "کمونیستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپریالیستى مساله ارضى" و 
نیز در پیشگفتار به "هفت مقاله درباره مساله ارضى، لنین" نسبتًا به تفصیل بحث شده است. در اینجا کافى 
است به این نکته اشاره کنیم که فئودالى دانستن نظام تولید در ایران و طبقه کارگر را به انتظار عروج "نجات 
بخش" بورژوازى "ملى" ( این امام غائب منشویسم ایران) نشاندن، در شرایطى که تمام اقشار بورژوازى در 
کشور به صدقه سر سلب مالکیت از میلیونها روستائى و به برکت خانه خرابى توده هاى وسیع دهقانان، بیش 
از پانزده سال است به ارزان ترین نیروى کار در جهان دسترسى داشته اند، چیزى جز سرپوش گذاشتن به 
استثمار سفاکانه نظام سرمایه دارى و در عرصه سیاسى جز دست شستن از منجى حّى و حاضر خلق ایران، 

یعنى طبقه کارگر، نیست.

چاپ اول فروردین 1359
زیرنویس ها:

* شماره هاى 1 تا 6 زیرنویسهاى بخش اول اسطوره هستند.

تئوریک  غیرمکتوب  و  مکتوب  سند  کدام  در  کارگر  طبقه  آزادى  رزمندگان  که  پرسید  صریحًا  باید   [7]
دیدگاه هاى اعالم شده در جزوات "بررسى وضعیت سیاسى آینده" و "اوضاع سیاسى و وظایف ما"، و نظم 
لیبرالى اى که این رفقا از حکومت "بورژوازى ملى" انتظار داشته و در این جزوات نوید داده اند، را به نقد 
کشیده و به مواضع امروزى خود رسیده است. باید پرسید که سازمان پیکار در راه آزادى طبقه کارگر بر 
مبناى کدام تحلیل مارکسیستى و کدام تجدید نظر تئوریک نام "بورژوازى ملى" را از "فهرست طبقاتى" 
مندرج در روزنامه پیکار شماره 14 خط زده است. باید پرسید که گروه نبرد براى رهایى طبقه کارگر که در 
"نبرد" شماره 4 در یک آگهى چند سطرى از هواداران خود میخواهد که در صورت تجدید انتشار نوشته هاى 
گروه لفظ "ملى" را جلوى بورژوازى خط بزنند چرا که گویا گروه بر اساس تحلیل هاى خود دیگر به چنین 
مقوله و پدیده اى قائل نیست، مشخصًا به کدام تحلیل ها اشاره دارد. و البته با توقعى بسیار کمتر باید پرسید 
که سازمان چریک هاى فدایى خلق که در"کار" شماره 2، درنامه سرگشاده به نخست وزیر محبوب ارتجاع 
و امپریالیسم، خود را در "راس منتقدان" دولت قرار میدهد و دولت بازرگان را براى "تفاوت بنیادى اش" با 
دولت هاى هویدا و شریف امامى ستایش میکند و از قاطبه اهالى (و بخصوص کمیته هاى امام) میخواهد که 
چوب الى چرخ دولت نگذارند، چگونه و بر اساس کدام شناخت تئوریک و قابل ثبت در "کار" شماره 24 

بورژوازى ملى و مترقى را "افسانه"اى ارزیابى میکند که در خدمت امپریالیسم قرار دارد.

نمونه موضعگیرى هاى امروزى سازمان چریک هاى فدایى خلق هشدارى است به کلیه نیروهائى که از نقد 
مارکسیستى اشتباهات تئوریک خود شانه خالى میکنند و تئورى خود را به مثابه ابزارى در توجیه عمل، 

عملى که منفعالنه به دنبال سیر تجربه و حوادث عرصه سیاست است، مینگرند و درك میکنند.
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"سیاست رویزیونیستى عبارت از تعیین روش خود از واقعه اى تا واقعه دیگر، تطبیق حاصل کردن با حوادث 
روز و با تغییرات وارده در جزئیات سیاسى، فراموش کردن منافع اساسى پرولتاریا و خصایص اصلى کلیه 
واقعى  آنى  منافع  مقابل  در  منافع  این  کردن  فدا  سرمایه دارى،  تدریجى  تکامل  کلیه  و  سرمایه دارى  رژیم 
این ماهیت این سیاست هم آشکارا برمیآید که میتواند شکل هاى بینهایت گوناگونى  یا فرضى و از خودِ 
بخود بگیرد و هر مساله اى که تا حدى "تازگى" داشته باشد و هر تعییرى در حوادث که کمى غیرمنتظره و 
پیش بینى نشده باشد، ولو فقط سر مویى و براى مدت کامًال کوتاهى مشى اصلى تکامل را تغییر داده باشد - 
ناگزیر و همیشه موجب پیدایش انواع مختلف رویزیونیسم خواهد گردید". (لنین، مارکسیسم و روزیونیسم، 

یک جلدى فارسى، صفحه 33)

تغییر موضع نیروهائى که سابقًا به وجود "بورژوازى ملى" و نقش مترقى آن در انقالب ما قائل بودند و تالش 
این نیروها در مسکوت گذاردن و سرسرى گذشتن از این تغییر موضع، چنان ناشیانه انجام شده است که 
باالخره سر و صداى خود بورژوازى هم در آمده است. در جزوه اى تحت عنوان "آخرخط 3" نوشته محفل 
مارکسیسم  تحریف  "اداره  تئوریسین هاى  ایران،  کمونیست(!!)  حزب  ایجاد  راه  در  لنینیستى  مارکسیستى- 
لنینیسم دولت جمهورى اسالمى ایران" براى "احقاق حقوق ضایع شده بورژوازى ملى" وارد صحنه شده اند 
و جنبش کمونیستى را از "عهد شکنى" برحذر میدارند. ذکر نمونه اى از "انتقادات" این حضرات بسیار مفید 

است:

"آیا جاى شبهه اى باقى میماند که تبلیغات کنونى کنفرانس وحدت زمین تا آسمان با آنچه تنها همین چند ماه 
پیش به آن معترف بوده اند تغییر داده شده است؟ مگر نه اینست که همین اقشار و طبقات، همین جریانات 
سیاسى و همین افراد و شخصیت ها (منظور "بورژوازى ملى" و سیاستمداران آنست که خط 3 قبال آنها 
را مترقى ارزیابى میکرد) هیأت حاکمه کنونى را تشکیل میدهند؟ پس چرا کنفرانس وحدت دیگر از ملى 
بودن حکومت کنونى سخنى بمیان نمیآورد؟ آیا نیروهائى که نزدیک به 30 سال علیرغم کلیه کمبودها و 
تغییر  ماه  شش  ظرف  در  نموده اند  پافشارى  خویش  طلبانه  استقالل  موضع  روى  طبقاتى  محرومیت هاى 
ماهیت داده اند یا این کنفرانس وحدت است که بنا مصالح روز در مبارزه سیاسى 180 درجه تغییر موضع 
داده است؟ پاسخ ما کامال روشن است این کنفرانس وحدت است که از روى درماندگى نظریات خویش 
را زیر پا گذارده است. و ابتذال در این امر تا بدانجاست که آنان نه فقط در برابر ملى بودن حکومت کنونى 
که عامل تعیین کننده در اتخاذ سیاست و تاکتیک پرولتاریا در برخورد به اوست سکوت میکنند، بلکه عنصر 
"وابستگى به امپریالیسم" حکومت را در مرکز تبلیغات خویش درباره دولت و حکومت کنونى میگنجانند" 

(صفحه 10)

ما به سهم خود بینهایت از این که سیر تجربه، "خط 3" را الاقل تا آنجا که به مقوله "بورژوازى ملى" مربوط 
میشود بسوى لنینیسم سوق میدهد و بخصوص از اینکه این نیروها "عنصر وابستگى به امپریالیسم حکومت" 
را در تبلیغات خود درباره دولت و هیأت حاکمه "بگنجانند"، خوشحال میشویم، اما خزعبالت "آخر خط 
3 " یک درس اساسى براى همه کمونیستها به همراه دارد و آن اینست که اگر از نقطه ضعف هاى خود از 
دیدگاهى پرولترى و براى آگاهى پرولتاریا و اعتالى مبارزات او انتقاد نکنیم، آنگاه دست بورژوازى را در 
چنگ زدن به این نقاط ضعف و تبدیل آن به حربه اى براى تخطئه و سرکوب جنبش کارگرى و کمونیستى 

باز گذارده ایم.
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[8] مارکس در کاپیتال توضیح و تحلیل قوانین حرکت جامعه بورژوائى را از مقوله و پدیده کاال آغاز میکند 
و با شکافتن تناقض اساسى درون آن - ارزش مبادله و ارزش مصرف - قدم به قدم مقوالت و روابطى چون 

ارزش، کار مجرد اجتماعًا الزم، پول و باالخره "رابطه سرمایه" بطور کلى را استخراج میکند.

[9] "حال اگر ما دو پروسه تولید ارزش و تولید ارزش اضافه را با هم مقایسه کنیم، در مییابیم که این دومى 
چیزى جز ادامه اولى بیش از حد نصاب معینى نیست. از یکسو اگر این پروسه از نقطه اى که در آن ارزشى 
که سرمایه دار به کارگر پرداخته است دقیقًا با معادل خود جایگزین میشود، فراتر نرود، این پروسه صرفًا 
پروسه تولید ارزش است؛ و از سوى دیگر اگر فراتر از این حد نصاب ادامه یابد، به پروسه تولید ارزش 

اضافه تبدیل میشود" (جلد اول صفحه 189-90)

[10] واضح است که مبادله نابرابر چگونگى وجود ارزش اضافه را توضیح نمیدهد، چرا که در چنین صورتى 
سود یکى از طرفین مبادله در حکم ضرر طرف دیگر است و این سود و زیان هاى متقابل در سطح کل 
سرمایه در جامعه یکدیگر را خنثى خواهند کرد. به این ترتیب تولید ارزش اضافه در سطح کل سرمایه در 
اجتماع نمیتواند به مبادله نابرابر صاحبان کاال نسبت داده شود. براى توضیح دقیق این مساله رجوع کنید به 
جلد اول سرمایه، فصل پنجم، "تضادهاى موجود در فرمول عمومى سرمایه". مارکس در این فصل به روشنى 
عمومى  فرمول  تضاد  و  شود  جستجو  گردش  عرصه  در  نباید  اضافه  ارزش  منشاء  اصوالً  که  میدهد  نشان 
سرمایه را چنین خالصه میکند: "بنابراین، این غیر ممکن است که سرمایه بوسیله عرصه گردش تولید شود، 
و باز به همان اندازه غیر ممکن است که سرمایه منشائى جدا از عرصه گردش داشته باشد. پس منشاء آن 
میباید هم در عرصه گردش باشد و هم نباشد، لذا ما به نتیجه اى دوگانه رسیده ایم". ( جلد اول صفحه 163)

[11] براى توضیح شکل گسترده فرمول عمومى سرمایه (فرمول اول در بحث ما) و مطالعه وجوه مختلف 
دوم  جلد  سرمایه  به  کنید  رجوع  فرمول  این  مختلف  اجزاء  و  عوامل  گردش  نیز  و  مبادالتى  حلقه هاى 

فصل هاى اول تا چهارم.

[12] در جامعه سرمایه دارى "ارزش نیروى کار، مانند هر کاالى دیگر بوسیله زمان کار الزم براى تولید و 
لذا باز تولید این کاالى معین تعیین میشود... با فرض وجود خودِ کارگر، تولید نیروى کار همانا باز تولید آن 
و بعبارت دیگر بقاى او است. براى بقاى خود، کارگر به مقدار معینى وسائل معیشت نیاز دارد و بنابراین، 
زمان کار الزم براى تولید نیروى کار همانا زمان کار الزم براى تولید این وسائل معیشت است؛ بعبارت دیگر 
ارزش نیروى کار، ارزش وسائل معیشتى است که براى بقاى کارگر الزم است" جلد اول صفحه 167. براى 
توضیح رابطه مزد (بهاى نیروى کار صرف شده در مدت معین) و ارزش نیروى کار رجوع کنید به جلد اول، 

فصل 19 "تبدیل ارزش نیروى کار به مزد".

و   9 و   8 فصل هاى  اول،  جلد  سرمایه  به  کنید  رجوع  فرمول  این  استخراج  چگونگى  توضیح  براى   [13]
همچنین به "نتایج بالفصل پروسه کار".

[14] اگر تصور میکنید اغراق میکنیم به این توجه کنید: "درگیرى روحانیت و مرجعیت با رژیم دیکتاتورى 
براى حکومت کودتا بیش از پیش مهلک بود. رژیم تالش کرد از طریق سرمایه دارى کردن مناسبات اجتماعى 
نفوذ روحانیت را تضعیف کند و نتوانست" (راه کارگر فاشیسم کابوس یا واقعیت - صفحه 25). پس از 
تبدیل تئورى امپریالیسم لنین به تئورى "غارت" راه کارگر به" فرارفتن" از تئورى ماتریالیسم تاریخى مارکس 
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چشم دوخته است! "مرجعیت" و رژیم" دو مقوله ماوراء تاریخى دیگر به مقوالت "غارت"، "تقسیم کار 
تحمیلى" و... اضافه میشوند. این "فوق پدیده هاى ماوراء تاریخى در دست راه کارگر از قدرتى افسانه اى 
برخوردار میشوند، فوق پدیده هائى که نه تنها از نظر زمانى بر سرمایه دارى پیشى میگیرند، بلکه بر تکامل 
صرفًا  ایران  کشور  در  و...  سرمایه دارى  ظهور  اجتماعى،  مناسبات  تغییر  و  محیط اند،  نیز  جوامع  تاریخى 
جلوه اى کوچک از عواقب نزاع اینان است! اینجا دیگر سخن صرفًا بر سر وارونه کردن قوانین مادى حرکت 
جوامع و تغییرات روبنائى را عامل و محرك تغییرات زیربنائى دیدن نیست، اینجا سخن از پدیده هائى ازلى 
و ابدى است که روبنا و زیربنا هر دو (مناسبات اجتماعى) را براحتى براى "تضعیف" یکدیگر متحول میکنند 
و تازه از چنان عظمتى نیز برخودارند که این تحول تأثیرى هم بر سیر جدال متقابل شان نمیگذارد! توضیح 
چگونگى (ضرورت، امکان و سیر) سرمایه دارى شدن ایران بر مبناى جدال "مرجعیت" و "رژیم دیکتاتورى" 
(که گویا علیرغم تغییر مناسبات اجتماعى، همچنان و همواره با محتوائى یکسان در عرصه سیاست حضور 

دارند) دقیقًا نمونه آنگونه تحلیل هاى "تاریخى"اى است که ما دورنماى آنرا ترسیم کردیم.

[15] براى براى روشن شدن منظور مارکس از "کارگران آزاد" ذکر نقل قول زیر میتواند مفید باشد:

بنابراین براى اینکه صاحب پول بتواند پول خود را به سرمایه تبدیل کند، الزم است که در بازار با 
کارگران آزاد برخورد کند؛ آزاد، به این معنى دوگانه که کارگر بعنوان یک انسان آزاد بتواند نیروى 
کار خود را، به مثابه کاالى خودش، بفروشد، و از سوى دیگر هیچ کاالى دیگرى براى فروش نداشته 
باشد. خالصه کالم از هرگونه وسیله الزم براى مادیت بخشیدن به نیروى کار خود بى بهره (آزاد) 

باشد". (سرمایه، جلد اول، صفحه 166)
...

در جزوه اسطوره بورژوازى ملى و مترقى 1 و 2 چاپ انتشارات مرکزى کومه له آبان 1366 زیر نویس هاى 
باال وجود ندارند.

 ضمیمه جزوه دوم
طرح مقدماتى جزوات

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى 1 تا 5

طرح مقدماتى زیر از سیر جزوات "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" در اواخر تابستان سال گذشته در درون 
گروه منتشر شد و ما اینک با برخى جرح و تعدیل ها آن را در اختیار سایر رفقا میگذاریم:

جزوه اول:

نگاهى کلى به شیوه صحیح طرح مساله وابستگى \ اهمیت سیاسى این مساله از نقطه نظر تدوین مشى 
مستقل کارگرى در انقالب دموکراتیک حاضر \ خالصه اى از تعابیر و انحرافات رایج و چهارچوب کلى این 
انحرافات: درك غیر مارکسیستى- لنینیستى از سرمایه، سرمایه دارى و امپریالیسم \ مقوله بورژوازى "ملى" 

به مثابه محل تالقى مشخص این انحرافات، (چاپ شده است)

جزوه دوم:
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سرمایه و سرمایه دارى از نقطه نظر مارکسیسم \ هدف این بخش (و بخش بعد) عمدتًا ابزارسازى تئوریک 
و یادآورى دستاوردهاى انکارناپذیر مارکسیسم، بمنظور تحلیل شرایط کنکرت ایران است \ چهارچوپ 
کلى انحرافات بینش هاى رایج بطور دقیق تر مورد بررسى قرار میگیرد و عمدتًا این مساله مورد تأکید خواهد 
بود که چگونه بینش هاى عموم خلقى حاکم بر جنبش کمونیستى، در تبیین مساله وابستگى و مبارزه طبقات 
اصلى جامعه، مقوالت و مفاهیم تئوریک خود را جدا از مارکسیسم و در بیگانگى کامل از آن مهیا کرده است،

الف: "سرمایه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه"\ جوهر و نمود سرمایه در عرصه 
تولید و گردش \ مقوالت پایه اى که میباید مصالح شناخت ما را از جوهر سرمایه فراهم کند \ تقابل کارمزدى 
و سرمایه \ تجزیه سرمایه به سرمایه ثابت و متغیر \ تولید ارزش اضافه و تولید کاال\ ارزش اضافه، نرخ 
استثمار، نرخ سود، ترکیب ارگانیک و ... \ دو فرمول سرمایه: فرمول عام پول--کاال--پول و فرمول سرمایه 
به مثابه رابطه تولید ارزش اضافه: سرمایه ثابت + سرمایه متغیر+ ارزش اضافه = کل ارزش کاالهاى تولید 

شده \ نقطه عزیمت هواداران بورژوازى ملى و نقطه عزیمت ما.

ب: پیش شرطهاى تاریخى و شرایط معاصر تولید سرمایه دارى

1) پیش شرطهاى تاریخى: جدایى تولید کنندگان مستقیم (عامل ذهنى تولید) از وسائل تولید (عامل عینى) \ 
کاال شدن نیروى کار \ تولید کاالئى و تولید سرمایه دارى \ تفکیک تاریخى و تفکیک تحلیلى این دو شیوه 
تولید \ سرمایه دارى بمثابه تولید کاالئى تعمیم یافته \ مقطع معین استقرار نظام سرمایه دارى \ مساله سلب 
مالکیت و عروج تاریخى تضاد کار و سرمایه از دل نظام فئودالى \ نظرى انتقادى به فقدان شناخت اهمیت 
این مقوله \ نظرى به الگوسازى هواداران تز نیمه فئودال- نیمه مستعمره \ چگونه مارکس ابزار دقیقى براى 

شناخت شیوه تولیدى حاکم سرمایه دارى برجامعه بدست ما میدهد. (جزوه حاضر)

2- شرایط معاصر تولید سرمایه دارى (خطوط کلى و مقوالت پایه اى): حاکمیت "رابطه سرمایه" بر تولید 
و  کار  تضاد   \ سرمایه)  انباشت  و  حرکت  عمومى  (قوانین  سرمایه  حرکت  مستقل  قانونمندى   \ اجتماعى 
ترکیب  افزایش  انباشت،   \ اجتماعى  سرمایه  کل  بازتولید  و  تولید  شرایط   \ اضافه  ارزش  تولید  و  سرمایه 

ارگانیک، ارتش ذخیره کار، تشدید نرخ استثمار، گرایش نزولى نرخ سود \

ب : شرایط معاصر تولید سرمایه دارى (بسط مقوالت): 1) : سرمایه بطور کلى \ نقطه حرکت مارکس در 
تحلیل سرمایه دارى \ شیوه حرکت مارکس از مقوالت عام به خاص \ 2) : کل سرمایه اجتماعى بمثابه یک 
انتزاع عینى و واقعى و بازتاب اجتماعى- مادى مقوله سرمایه بطور کلى \ کل سرمایه اجتماعى به مثابه رابطه 

کار و سرمایه در کل اقتصاد

ت : کل سرمایه اجتماعى و اقشار مختلف سرمایه :رابطه اقشار مختلف سرمایه با کل سرمایه اجتماعى \ کل 
سرمایه اجتماعى به مثابه وحدت اقشار مختلف سرمایه \ کارکرد اقشار مختلف سرمایه به مثابه محمل عینى 
حاکمیت کل سرمایه اجتماعى بر تولید \ قشربندى هاى بنیادى کل سرمایه اجتماعى: سرمایه بخش وسایل 
تولید و بخش وسایل مصرف (ضرورى و تجملى) \ مسأله تحقق و بازار \ سرمایه مولد و سرمایه غیر مولد 
\ سرمایه هاى تجارى، ربائى، صنعتى (ارزش اضافه: سود صنعتى، سود تجارتى، بهره و اجاره) \ قوانین 
حاکم بر روابط این اقشار سرمایه \ تفکیک سرمایه در سطح نمود سرمایه: مالکیت سرمایه پولى، سرمایه 
کاالئى، عرصه هاى مختلف تولید، سطح تکنولوژى، اندازه سرمایه \ تقسیم سرمایه بر حسب ترکیب ارگانیک 
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و درجه تمرکز \ تقسیم سرمایه بر حسب مدت واگرد \ تقسیم بر حسب تابعیت ملى \ نظرى به تقسیم 
بندى بورژوازى در تعابیر رایج \ آیا نقطه عزیمت این تعابیر جوهر سرمایه و کل سرمایه اجتماعى است؟ 

و یا اینکه از نمود سرمایه و اشکال حقوقى و فنى آن حرکت میکنند \ نقطه عزیمت صحیح کدامست؟

ث : کل سرمایه اجتماعى و مساله رقابت : رقابت یا تضاد؟ \ رقابت اقشار متفاوت سرمایه (تقابل بیرونى 
اجزاء کل سرمایه اجتماعى با یکدیگر) به مثابه مکانیسم عینیت یافتن قوانین درونى حرکت کل سرمایه 
اجتماعى \ قانونمندى واحد و تجلیات کنکرت متفاوت ناشى از این قانونمندى (آنارشى تولید و قانونمندى 
سرمایه دارى) \ رقابت به مثابه محمل مادى و شرط ضرورى عینیت یافتن قوانین درونى حرکت کل سرمایه 
و  رقابت   \ آن  از  مارکس  دیالکتیکى  درك  و  رقابت  مقوله  از  رایج  بینش هاى  مکانیکى  درك   \ اجتماعى 
"تضاد"ِ اقشار متفاوت سرمایه پایه مادى حفظ انسجام و وحدت درونى کل سرمایه اجتماعى و ضامن تثبیت 

قانونمندى حرکت آن بر تولید اجتماعى است.

ج : طبقات به مثابه بازتاب انسانى روابط اقتصادى :بورژوازى و کل سرمایه اجتماعى \ قانونمندى حرکت 
کل سرمایه اجتماعى حرکت کل طبقه سرمایه دار را مشروط و معین میکند \ اقشار مختلف بورژوازى و 
اقشار مختلف سرمایه \ محدودیت ذهنیت سرمایه دار - و علم اقتصاد بورژوائى - به عرصه رقابت \ ذهنیت 
سرمایه دار- و علم اقتصاد بورژوائى - به عرصه رقابت \ ذهنیت سرمایه دار و عینیت قانونمندى حرکت 
سرمایه \ مبارزه طبقاتى و تضاد کار و سرمایه از یکسو و سیاست گرى بورژوائى و قوانین عرصه رقابت از 
سوى دیگر \ بینش عموم خلقى بیانگر حاکمیت ذهنیت بورژوائى بر جنبش کمونیستى است - "رقابت" 

نقطه عزیمت تحلیلهاى اقتصادى عموم خلقى از پایه هاى مادى حرکت بورژوازى است.

چ : حکومت به مثابه ارگان وحدت منافع کل طبقه سرمایه دار در مقابل کل طبقه کارگر :نقدى بر نظرات 
دموکراسى  یا  و  عریان  دیکتاتورى  (مثال  حکومت  خصلت   \ حکومت  از  مارکسیستى  غیر  برداشتهاى  و 

بورژوائى) در رابطه با مبارزه طبقاتى، و نه رقابت درون بورژوائى، تعیین میشود.

ح: : نکاتى در باره اتوپى "بورژوازى ملى، مستقل و دموکرات" :در پرتو مباحث فوق \ جمعبندى نقطه 
ضعف هاى تئوریک هواداران بورژوازى ملى \ جمعبندى ابزار تئوریکى که مارکس فراهم کرده است.

جزوه سوم

امپریالیسم از دیدگاه لنین: مشخصه هاى اساسى عصر امپریالیسم \ تئورى ماوراء تاریخى "چپاول" در مقابل 
تئورى امپریالیسم لنین \ صدور سرمایه و رشد سرمایه دارى در کشور تحت سلطه \ صدور کاال و صدور 
سرمایه \ امپریالیسم و تقسیم جهان \ امپریالیسم به مثابه حرکت عملى سرمایه در جهت خنثى کردن گرایش 
نزولى نرخ سود \ رابطه "امپریالیسم" لنین با "کاپیتال" مارکس، شرایط امپریالیستى تولید و بازتولید سرمایه \ 
تعریف دقیق سرمایه دارى وابسته به مثابه "سرمایه دارى در کشور تحت سلطه امپریالیسم" \ بازار داخلى در 

کشور تحت سلطه و مسأله تقسیم کار \ کشور تحت سلطه به مثابه حوزه تولید فوق سود.

امپریالیسم و مبارزه طبقاتى \ جلوه هاى مختلف تضاد کار و سرمایه در کشورهاى متروپل و تحت سلطه از 
نظر اقتصادى و سیاسى \ امپریالیسم و دیکتاتورى \ امپریالیسم و انقالب دموکراتیک \ امپریالیسم و انشعاب 
در سوسیالیسم \ رویزیونیسم، رفرمیسم و لیبرالیسم در کشور تحت سلطه \ نقدى بر بینشهاى مکانیکى 
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از امپریالیسم \ نگاهى به نکات دو جزوه قبل در رابطه با مباحثات این جزوه \ جمعبندى ابزار تئوریک ، 
توضیحاتى در مورد عملکرد مشخص سرمایه انحصارى در شرایط مشخص هر کشور.

جزوه چهارم

نظرى به پروسه تحقق پیش شرطهاى تاریخى سرمایه دارى در ایران :مساله سلب مالکیت و فرجام آن در 
ایران \ تحلیل صحیح از ماهیت و عملکرد اصالحات ارضى دهه 40 در ایران و نقد نقطه نظرهاى التقاطى 
و رمانتیک رایج \ اهمیت اصالحات ارضى در استقرار حاکمیت "رابطه سرمایه" بر تولید اجتماعى در ایران 
\ ویژگى این پروسه در ایران وتفاوت آن با حالت کالسیک \ مساله فقدان یک انقالب کشاورزى و آزاد 
شدن عوامل سرمایه متغیر در روستا \ علل رکود کشاورزى \ خصلت امپریالیستى پروسه سلب مالکیت 
در ایران و عدم نیاز سرمایه انحصارى به رشد بخش کشاورزى در کشور \ رکود کشاورزى به مثابه نتیجه 
تبعى سلب مالکیت و ایجاد پرولتر شهرى \ کل سرمایه اجتماعى و بخش کشاورزى \ سلب مالکیت به 
مثابه مقطع تاریخى معین حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى در کشور و پایان خصلت "ملى" بخشى از 
بورژوازى در ایران \ ردیه اى بر سیاست خودکفایى کشاورزى که جنبش کمونیستى ما سرخود در برنامه 
اقتصادى "بورژوازى ملى" گنجانیده است \ سلب مالکیت و مساله ارضى از دیدگاه رشد سرمایه دارى در 
کشور \ سلب مالکیت و مساله دهقانى \ ضرورت تفکیک مساله ارضى از دیدگاه دهقانان (مساله دهقانى) 
و مساله ارضى از دیدگاه رشد سرمایه دارى \ مکان مساله ارضى در انقالب ما \مطالبات دهقانى در برنامه 
کمونیستها \ جمعبندى چگونگى برخورد لنینى به مساله ارضى در ایران \ انطباق شیوه تحلیل و تفاوت 
شرایط مشخص. (گوشه هائى از مباحث فوق هم اکنون در کتاب "کمونیستها و جنبش دهقانى پس از حل 

امپریالیستى مساله ارضى" اسفند 58، منتشر شده است)

جزوه پنجم

شرایط معاصر تولید و باز تولید کل سرمایه اجتماعى در ایران:

قانونمندى حرکت سرمایه دارى عصر امپریالیسم و عملکرد آن در کشور تحت سلطه: الف - تولید و بازتولید 
شرایط امپریالیستى استثمار و تولید \ تولید و بازتولید سرمایه ثابت و متغیر \ مساله بازار داخلى و تقسیم 
کار جهانى \ شرایط ابقاء و تشدید نرخ استثمار و تثبیت نرخ سود از نظر اقتصادى و سیاسى \ مساله تولید 
ارزش اضافه نسبى \ اعتبار و نقش سیستم بانکى \ نقش سیاسى و اقتصادى حکومت در سرمایه دارى ایران 
\ مساله زیر ساخت کل سرمایه اجتماعى و هزینه هاى اقشار مختلف سرمایه \ مکان اقتصادى صنعت نفت 

\ پایه هاى اقتصادى دیکتاتورى در ایران.

ب- کل سرمایه اجتماعى و اقشار مختلف سرمایه \ تقسیمات مشخص بورژوازى ایران از نظر تاریخى و 
از نظر تحلیلى \ مساله رقابت و اسطوره بورژوازى ملى، مترقى و دموکراتیک \ پایه هاى لیبرالیسم بورژوائى 

قبل و بعد از اصالحات ارضى \ رقابت و لیبرالیسم، تضاد کار و سرمایه و دمکراتیسم.

پ- نقدى بر مواضع التقاطى برخى نیروهاى کمونیستى در رابطه با مباحث فوق. ت- زمینه هاى اقتصادى 
انقالب حاضر \ نیروهاى محرکه انقالب \ انقالب و ضد انقالب \ محتواى اقتصادى پیروزى انقالب \ 

مساله برنامه حداقل.
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ث - برخورد با نظریات بورژوائى "سه جهان" و "راه رشد غیر سرمایه دارى".
منابع تئوریک جزوه هاى اول تا سوم:

1- سرمایه (هرسه جلد) مارکس بعالوه "نتایج پروسه بالفصل تولید" ضمیمه جلد اول پنگوئن
2- گروندریسه

3- فرماسیون هاى اقتصادى ماقبل سرمایه دارى، مارکس
4- بخش هایى از تئورى هاى ارزش اضافه مارکس، بخصوص "کار مولد غیر مولد"

5- ایدئولوژى آلمانى (بخش هاى مربوط به حکومت، طبقات و مبارزه طبقاتى)
6- توسعه سرمایه دارى در روسیه، لنین

7- در خصلت نمائى رمانتیسم اقتصادى، لنین
8 - امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه  دارى، لنین

9 - امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم، لنین
10- اکونومیسم امپریالیستى و کاریکاتور مارکسیسم، لنین

11- شرح جلسات کنگره دوم کمینترن (بین الملل سوم) در مورد مساله ملى و مستعمراتى) 
 دورنماى فالکت و اعتالى نوین انقالب

تزهایى در باره اهمیت سیاسى بحران اقتصادى*

1- بحران اقتصادى سرمایه دارى وابسته، که زمینه اقتصادى شرایط انقالبى دو ساله اخیر را فراهم آورده 
است، نه تنها هیچ نشانى از فروکش کردن ندارد، بلکه بطرز بارزى نیز تشدید شده است.

بیکارى میلیونى کارگران و زحمتکشان و کاهش شدید سطح معیشت آنان، فالکت رشد یابنده توده هاى 
وسیع زحمتکش، توّرم شدید، کاهش قابل مالحظه تولید، انقباض اعتبارات و سرمایه گذارى ها، و... همه و 

همه دال بر عمق و دامنه بحران موجود است.

2- بحران موجود، بر خالف تبلیغات ضد انقالبى رژیم کنونى، ابداً زاییده انقالب نبوده بلکه خود سرمنشاء 
آنست. این بحران صرفا بوسیله انقالب تسریع و تشدید شده است.

تناقضات اقتصادى نظام سرمایه دارى وابسته[*]، پس از دوره کوتاهى از انباشت سریع سرمایه که موجبات 
آن را افزایش ناگهانى بهاى نفت در سالهاى 53 و 54 فراهم آورده بود، با پایان این روند صعودى و سکون 
درآمد نفت، به اوج رسید. انقباض ناگهانى پس از یک دوره کوتاه و سریع انباشت به بحرانى منجر شد که 
از یک سو رقابت میان اقشار مختلف سرمایه را شدت بخشید و از سوى دیگر ضرورت حمله اى وسیع 
و همه جانبه را از جانب سرمایه بر سطح معیشت کارگران و زحمتکشان براى سرمایه دارى ایران آشکار 
ساخت. لیکن در نظام سرمایه دارى وابسته، که در شرایط معمول و "غیر بحرانى" خود نیز بر استثمار شدید و 
عریان و تحمیل شرایط معیشتى فالکتبار بر توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش استوار است، تدارك حمله اى 
جدید بر طبقه کارگر و سایر زحمتکشان نمیتواند حاصلى جز فراخواندن آنان به مصافى آشکار بر علیه 
استثمار، و استبدادى که ضامن همیشگى این استثمار است، داشته باشد. چنین بود که در جریان مبارزات 
زحمتکشان خارج از محدوده تهران شیپور آغاز جنگ طبقاتِى آشکار از هر دو سو نواخته شد. موج مبارزات 
انقالبى و عمدتا خودبخودى کارگران و زحمتکشان کشور ما، در شرایطى که بورژوازى وابسته و حکومت 
آن از حداقل انسجام داخلى و وحدت ایدئولوژیک- سیاسى برخوردار بود، در اولین تالطم خویش طومار 
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رژیم مزدور شاه را درهم پیچید.

به این ترتیب با اعتالى مبارزات کارگران و زحمتکشان و اوجگیرى انقالب، بورژوازى نه تنها در ایجاد 
شرایط مناسب براى حل مشکالت اقتصادى و تثبیت حاکمیت سرمایه بر کار در ابعادى گسترده تر موفق 
نشد، بلکه نفس حاکمیت سیاسى و مالکیت خویش بر وسایل تولید را نیز در معرض خطر یافت. سرمایه هاى 
و  بانکداران  تّجار،  کارخانه داران،  دادند.  دست  از  را  خویش  "امنیت"  بانکى،  و  تجارى،  صنعتى،  مختلف 
توده هاى  انقالبى  خشم  خوف  از  خویش  منقول  سرمایه هاى  بهمراه  دیگر  کوچک  و  بزرگ  انگل  هزاران 
زحمتکش گریختند و آنان که ماندند هر چه داشتند راکد کردند و به انتظار هنرنمایى نمایندگان خویش 
در جبهه ملى و نهضت آزادى نشستند. حکومت بورژوایى، این پاسدار منافع کل بورژوازى و کارگزار و 
دولتى، براى  صنایع  صنعت نفت و دیگر  دالور  کارگران  در کشور، به همت  انباشت سرمایه  فعال  مباشر 
مدتى طوالنى در طى انقالب از بخش قابل مالحظه اى از در آمد خویش محروم گشت. در بخشهاى تولیدى 
تنزل  بشدت  را  سرمایه  سودآورى  تولید،  بر  کارگران  مستقیم  کنترل  اِعمال  و  تصرف ها  اعتصابات،  دیگر، 
داد. براى بورژوازى رؤیاى حل بحران اقتصادى بر دوش توده ها، و آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه 
بر متنى از تشدید فقر و استثمار، به کابوس مصادره ها، خلع یدها و اعدامها بدل گشت. بورژوازى در اولین 
مصاف آشکار با کارگران و زحمتکشان ناگزیر به عقب نشینى شد و در این عقب نشینى بر ابعاد بحران نظام 

تولیدى خویش شدت بخشید.

قدرت  تصرف  به  که  آنجا  از  شاه،  مزدور  رژیم  سرنگونى  و  ماه  بهمن  قیام  انقالبى،  مبارزات  اعتالى   -3
سیاسى بوسیله نیروهاى انقالبى منجر نشده و به لطف رهبرى خرده بورژوایى حاکم بر جنبش انقالبى، 
آن را همچنان در خدمت آن طبقه اى باقى گذاشت که گریزى از، و تمایلى جز، ابقاء و تحکیم مناسبات 
سرمایه دارى وابسته و نجات آن از مهلکه انقالب ندارد، در ماهیت بحران اقتصادى و ضروریات اقتصادى 

و سیاسى خروج از آن از دیدگاه طبقات اصلى جامعه تغییرى نداده است:

3.الف: از نقطه نظر بورژوازى سراپا وابسته ایران، حل بحران اقتصادى امپریالیسم در ایران همچنان در گرو 
تأمین انسجام درونى در طبقه سرمایه دار، سازماندهى دستگاه سرکوب و تثبیت حاکمیت سیاسى بالمنازع 
بورژوازى، و حمله سیستماتیک به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان براى فراهم کردن مقدمات اقتصادى 
و سیاسى دوره جدیدى از انباشت سرمایه است. این نکته اى است که واقعیات مبارزه طبقاتى حتى در مغز 
کودن ترین و خوش خیال ترین سیاستمداران نوظهور بورژوازى نیز فرو کرده است. طرح وام بیکارى دولت 
بازرگان، که هدف عمده آن رسمیت بخشیدن به فقر توده ها به مثابه واقعیتى "طبیعى"، "متعارف" و "پذیرفته 
شده" بود، سمینار اقتصادى دولت که هدفى جز مشروعیت بخشیدن به مالکیت خصوصى بر وسایل تولید 
نداشت، و... اولین گامها در حمله منظمى بود که بورژوازى به اهتمام ُعّمال جدید خود به طبقه کارگر و 
سایر زحمتکشان تدارك دیده بود. "حرام کردن" اعتصابات و تظاهرات کارگرى، تشکیل نیروى ویژه، پیگرد، 
توقیف و حتى ترور کارگران آگاه و مبارز، حمله به گروهها و سازمانهاى مختلف کارگرى وکمونیستى و... 
باألخره کشتار وحشیانه زحمتکشان کردستان که در برابر بورژوازى بر خواستهاى خویش پا فشردند، همه 
و همه بر این امر گواهى میدهد که رژیم کنونى دقیقا وظایف سیاسى و اقتصادى خویش را، در سرکوب 

انقالب و ایجاد زمینه امن براى حرکت سرمایه بخوبى میشناسد.[1]

3.ب: از نظر طبقه کارگر و سایر زحمتکشان کشور، خروج از "بحران اقتصادى"، که معنایى جز نابودى فقر 
و استثمار، حل انقالبى مسأله فالکتى که در پیش است و تحقق خواستهاى اقتصادى کارگران و زحمتکشان 
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حاکم  امپریالیستى  نظام  و  وابسته  سراپا  بورژوازى  علیه  بر  طبقاتى  مبارزه  تشدید  گرو  در  همچنان  ندارد، 
و  اقتصاد  بر  زحمتکشان  و  کارگران  دمکراتیک  حاکمیت  اِعمال  بورژوایى،  حکومت  سرنگونى  جامعه،  بر 
سیاست کشور است. بطور خالصه، حل مسأله فالکت و دستیابى به خواستهاى َحّقه اقتصادى، از نقطه نظر 
طبقه کارگر و سایر زحمتکشان کشور در گرو ادامه انقالب دمکراتیک و پیروزى آنست. این نیز واقعیتى 
است که کارگران و زحمتکشان، هر چند به تدریج، روز بروز بدان آگاهتر میگردند. این واقعیت در سه 
ماهه اخیر بوضوح آشکار گشته است. اگر مبارزات مردم خارج از محدوده بر سر مسأله مسکن در ابتداى 
امر آغازگر مبارزه آشکار طبقاتى و طرح مسائل مبرم انقالب ما در سطح جامعه بود، مصادره میوه از طرف 
زحمتکشان تبریز و شکل تعرضى اى که این حرکت توده اى به خود پذیرفت، طرح مجدد مسأله مسکن و 
تصرف اراضى خارج از محدوده توسط زحمتکشان در رویارویى با پاسداران جمهورى اسالمى، خیزش 
انقالبى صیادان انزلى و... تأکیدى بر این واقعیت است که از نقطه نظر رنجبران کشور مبارزه میباید همچنان 

تا پیروزى نهایى، بشیوه اى انقالبى ادامه یابد.

علیه  بر  زحمتکشان  و  کارگران  آشکار  طبقاتى  مبارزات  در  نوینى  اعتالى  گفتیم،  آنچه  به  توجه  با   -4
بورژوازى و حکومت عوامفریب کنونیش واقعیتى انکارناپذیر است اعتالیى که ناگزیر بار دیگر مسائل مبرم 
انقالب حاضر را با مسأله اساسى انقالب ما، تصرف قدرت سیاسى بوسیله کارگران و زحمتکشان، پیوند 

خواهد داد بخصوص که:

4.الف: حل بحران کنونى نظام سرمایه دارى وابسته بشیوه مسالمت آمیز و از طریق رفرمهاى اقتصادى براى 
بورژوازى مقدور نیست. دست نخورده ماندن زیربناى اقتصادى سرمایه دارى وابسته بدین معناست که رژیم 
کنونى، که وظیفه رتق و فتق بحران اقتصادى و سیاسى امپریالیسم در ایران را از رژیم شاه تحویل گرفته 
است، علیرغم امکانات سیاسى- ایدئولوژیکى که موقتا بر مبناى توّهمات رو به زوال توده ها از آن برخوردار 
است، از نظر اقتصادى نه تنها "راه حل" جدیدى را بر روى خود گشوده نمیبیند، بلکه حتى ناگزیر است 
در چهارچوبى محدودتر، با تناقضات حادتر و شدیدتر و با ظرفیت هاى اقتصادى بسیار نازلترى با بحران 
مواجه شود. اگر بحران اقتصادى بورژوازى را در زمان شاه به جنگ طبقاتى آشکار و رویاروى با زحمتکشان 
ناگزیر میکرد، امروز این جبر بیش از پیش بر دوش او سنگینى میکند، بورژوازى خود هیچگونه توهّمى 
نسبت به امکان عملى تخفیف بحران از طریق مسالمت آمیز ندارد و در تحلیل نهایى سرکوب شدید مبارزات 
اقتصادى و سیاسى زحمتکشان و رسمیت بخشیدن به سطح موجود فقر و فالکت و حتى تشدید آن را تنها 
راه رهایى خویش میشناسد. سیاستهاى کوتاه مدت تأمین اعتبارات مصرفى، ایجاد اشتغال بگونه اى موضعى 
و اختصاص "یک روز درآمد نفت به عمران استانها" پیش از آنکه بیانگر امکانات بورژوازى در تخفیف 
فالکت باشد، نشانه عجز او در ارتقاء سطح معیشت کارگران و زحمتکشان در جریان تولید سرمایه دارى 
است. بورژوازى و رژیم کنونیش در تبلیغات وسیع خود چنین ادعا میکنند که رفع فقر و فالکت توده ها 
مستلزم "براه افتادن هر چه سریعتر چرخهاى تولید" است. لیکن نکته اینجاست که از نقطه نظر سرمایه دارِى 
بحران زده ایران، "براه افتادن چرخهاى تولید" خود قبل از هر چیز مستلزم تشدید فقر و فالکت توده هاست، 
چراکه سرمایه "چرخهاى تولید" را صرفا (و البته، در شرایط کنونى، آنهم پس از سرکوب سیاسى کارگران 
و  استثمار  شرایط  ایجاد  طریق  از  سرمایه داران)،  و  سرمایه  براى  "امنیت"  ایجاد  و  انقالبى  زحمتکشان  و 
تولیدى  مناسبات  چهارچوب  در  تولید،  چرخهاى  که  جا  هر  و  وقت  هر  میاندازد".  "براه  الزم  سودآورى 
موجود، براه افتد، نه تنها موجب کاهش فقر و فالکت نخواهد شد، بلکه آن را به مثابه جزئى از واقعیت 
زندگى کارگران تثبیت خواهد کرد و رسمیت خواهد بخشید. بعبارت دیگر، در شرایط حاضر بورژوازى 
نمیتواند از طریق سرمایه گذارى (تبدیل پول به سرمایه از طریق اشتغال کار مزدى)، سطح معیشت توده هاى 
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زحمتکش را بهبود بخشد. کامال بر عکس، حرکت پول در جهت استخدام کار مزدى و تبدیل آن به سرمایه، 
جامعه  سطح  در  کار  شدیِد  استثمارِ  نرخ  تثبیت  و  زحمتکشان  معیشت  سطح  شدید  کاهش  مستلزم  خود 
است. به این ترتیب عقب نشینى هاى رژیم در مقابل مبارزات زحمتکشان و رضایت دادن آن به برخى از 
خواستهاى اقتصادى آنان (بخصوص در مقابل کارگران بخشهاى مهم تولیدى که از توان مبارزاتى بیشترى 
برخوردارند)، نه تنها از وخامت بحران اقتصادى بورژوازى نمیکاهد، بلکه با انتقال بخشى از درآمد او به 
زحمتکشان، بدون آنکه این درآمد به سرمایه تبدیل شود، عمال ظرفیت بورژوازى را در تخفیف بحران از 
طریق اقتصادى کاهش میدهد[2]. هدف اساسى این حرکات بورژوازى، که خود واکنشى در مقابل مقاومت 
دلیرانه کارگران و زحمتکشان است، در تحلیل نهایى چیزى جز عوامفریبى و ایجاد شکاف در صفوف طبقه 
کارگر نیست و تازه قدرت عمل بورژوازى و حکومت آن در پیگیرى اینگونه سیاستهاى عوامفریبانه بسیار 
محدود است. تجربه وام بیکارى، با آن مقدار ناچیز، که تنها بمدت سه ماه و آنهم بنا بر آمار اغراق شده 
خود دولت به ده درصد کارگران بیکار کشور تعلق گرفت، شکست مفتضحانه سیاست عوامفریبانه ازدیاد 
حداقل دستمزدها[3]، برخورد فوق ارتجاعى دولت به مسأله زاغه هاى جنوب شهر تهران و مسکن بطور 
کلى و...[4] همه دال بر محدودیت ریشه اى امکانات حل بحران بطریق مسالمت آمیز بوسیله بورژوازى و 

حکومت نوظهور آنست.

4.ب: تداوم تناقضات اقتصادى، جانبدارى آشکار حکومت از امپریالیسم و بورژوازى در عرصه هاى اقتصاد 
و سیاست، در کنار فقر شدید توده ها، پایه هاى توّهمات زحمتکشان را به رژیم کنونى سست کرده و سکون 
موقتى که این توّهمات بر مبارزات مستقیم و آشکار بخش وسیعى از توده هاى کارگر و زحمتکش تحمیل 

کرده است، جاى خویش را به دوره جدیدى از اعتراضات و اعتصابات وسیع خواهد داد.

حاکمیت رهبرى خرده بورژوایى بر جنبش انقالبى، آنگاه که این رهبرى نفوذ ایدئولوژیک- سیاسى خویش 
را در خدمت بورژوازى و امپریالیسم و نجات مناسبات سرمایه دارى وابسته نهاد، ناگزیر موجب شد که 
بخش وسیعى از کارگران و زحمتکشان انقالبى، به امید تحقق خواستهاى خویش توسط "حکومت انقالبى"، 
صورى  شدن  بدست  دست  شرایطى  چنین  در  شوند.  کشیده  بیرون  انقالبى  و  سیاسى  مبارزات  عرصه  از 
حکومت و تغییر عناصر تشکیل دهنده آن، علیرغم دست نخورده ماندن محتواى طبقاتیش در تحلیل نهایى، 
به امپریالیسم فرصت داد تا انقالبى را که اهداف خویش را صرفا میتوانست با سرنگونى کامل حکومت 
واضح  کشد.  رکود  به  موقتا  کند،  متحقق  امپریالیسم  سیاسى  و  اقتصادى  حاکمیت  کامل  نفى  و  بورژوازى 
است که به این ترتیب رکود مبارزات انقالبى زحمتکشان، از آن رو نبود که اینان خواستهاى اقتصادى و 
سیاسى خویش را متحقق یافته بودند، بلکه از آن جهت بود که در تحقق خواستهاى خویش به رهبرى خرده 
بورژوایى و دولت بورژوازى امید بسته بودند. اینک دقیقا به درجه اى که رژیم کنونى و بخصوص خمینى، 
موضع طبقاتى و جانبدارى خویش را از امپریالیسم و ناگزیر عجز و عدم تمایل خود را در برآورده کردن 
خواستهاى کارگران و زحمتکشان، آشکار میکنند، به همان درجه نیز کارگران و زحمتکشان ضرورت از 

سرگرفتن مبارزات انقالبى را بیشتر و بیشتر درخواهند یافت.[5]

نکته دیگر اینکه، حل شدن خواستهاى اقتصادى توده هاى زحمتکش در خواستهاى سیاسى و طرح شعار 
سرنگونى بمثابه شعار فراگیر کارگران و زحمتکشان، که نشانه اعتالى جنبش انقالبى کشور ما تا زمان قیام 
بهمن ماه بود، پس از بقدرت رسیدن حکومت خمینى-بازرگان، خود بهانه اى شد براى بورژوازى تا تحت 
شعارهاى فرصت طلبانه و عوامفریبانه اى چون "چوب الى چرخ دولت نگذاشتن"، "فداکارى براى  لواى 
اسالم و انقالب اسالمى"، "معنویت نه مادیت"، و... از تحقق خواستهاى اقتصادى کارگران و زحمتکشان 



83

برگزیده آثار  منصور حکمت

امتناع کند و عمال در صدد برآید که روحیه انقالبى آنان را مبناى تشدید استثمار آنان قرار دهد و کار را به 
آنجا برساند که کارگران مبارزى را که بر تحقق خواستهاى طبقاتى خویش پافشارى میکنند با برچسب ضد 
انقالبى تهدید به تصفیه نماید. اینک در شرایطى که فالکت توده ها تشدید میشود و عوامفریبى هاى رژیم 
رنگ میبازد، شعارهاى اقتصادى، به مثابه اولین جرقه هاى هشیارى طبقاتى توده ها مجددا در سطح جامعه 

طرح گشته و زمینه هاى مادى بسیج سیاسى نوینى فراهم میگردد.

و  طبقاتى  مبارزات  اعتالى  عینى  زمینه  میتواند  صرفا  خود  بخودى  اقتصادى  بحران  تشدید  و  استقرار   -5
اوجگیرى شرایط انقالبى را فراهم آورد، ایجاد شرایط ذهنى الزم براى بسیج مجدد توده هاى وسیع کارگر و 
زحمتکش براى مبارزه بر سر تصرف قدرت سیاسى، قبل از هر چیز در گرو دخالت مؤثر و پیگیر کمونیستها 
در مبارزاتى است که کارگران و زحمتکشان ناگزیر، ولو به گونه اى خود بخودى، پراکنده و بى شکل، در 

مقابله با عواقب بحران اقتصادى دنبال میکنند.

5.الف: بخودى خود اعتراضات توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش بر علیه اوضاع فالکتبارى که پیش رو 
دارند در چهارچوب خواستهاى محدود اقتصادى (اشتغال، مسکن، بهداشت، تعلیم و تربیت و...) محصور 
مانده و به اَشکال پراکنده و ُجدا از هم در نواحى مختلف کشور صورت خواهد گرفت. شعارها و تشکیالت 
این مبارزات نمیتواند مبناى آن حرکت انقالبى وسیع گردد که اساس حاکمیت رژیم کنونى را در عرصه 

سیاسى نیز به زیر سؤال کشد.

و  کارگران  گیرنده  اوج  و  اقتصادى  مبارزات  با  کمونیستها  فعال  پیوند  و  پیگیر  دخالت  غیاب  در  5.ب: 
زحمتکشان، این مبارزات ناگزیر در هر مقطع بصورت مجزا با مقابله همه جانبه رژیم مواجه شده و سرکوب 
میگردد. تنها تالش مستمر کمونیستها در سمت دهى، سازماندهى و ایجاد پیوند میان عرصه هاى مختلف این 

مبارزات میتواند ضامن تداوم و ارتقاء آن باشد.

5.ج: در غیاب دخالت مؤثر کمونیستها، خالء ایدئولوژیک - سیاسى موجود، این امکان را به نیروهاى ضد 
انقالبى و یا سازشکار میدهد تا مجددا مبارزات کارگران و زحمتکشان را به سکون کشانیده، وجه المصالحه 
خویش در کسب سهم بیشترى در قدرت سیاسى قرار داده و یا حتى آن را به عکس خود، یعنى به نیروئى 

توده اى براى سرکوب نهادهاى دمکراتیک و انقالبى جامعه بدل سازند.

5.د: در غیاب دخالت مؤثر کمونیستها، در سطوح ایدئولوژیک- سیاسى- تشکیالتى، مبارزات اقتصادى و 
اوج گیرنده توده هاى کارگر و زحمتکش ناگزیر در قید و بند اتوپى هاى خرده بورژوایى (از قبیل جامعه بى 
طبقه توحیدى و...)، تشکیالت ماوراء طبقاتى (شوراهاى اسالمى و غیر اسالمى "کارکنان"، و...) و دمکراتیسم 
ناپیگیر خرده بورژوایى (جایگزین کردن "مطالبه" حقوق دمکراتیک و اقتصادى از "رهبرى" بجاى مبارزه 
طبقاتى) اسیر میماند و طبقه کارگر و سایر زحمتکشان از سالح ایدئولوژیک- سیاسى- تشکیالتى الزم براى 
ارتقاء و پیروزى مبارزات خود محروم میمانند. تنها دخالت فعال کمونیستها در مبارزات اقتصادى جارى، 
نابودى  واقعى  راه  تنها  مثابه  به  سوسیالیسم  اشاعه  زحمتکشان،  و  کارگران  میان  در  پرولتاریا  برنامه  تثبیت 
قطعى فقر و استثمار و تثبیت اَشکال تشکیالتى، شعارها و شیوه هاى مبارزاتى اى که عمال رهبرى پرولتاریا 
و پیشاهنگان کمونیست آن را در مبارزات رو به رشد توده هاى کارگر و زحمتکش تضمین نماید، است که 
میتواند مجموعه شرایط الزم براى اوجگیرى نوین انقالبى، پیشروى و در تحلیل نهایى پیروزى نیروهاى 

انقالب را فراهم آورد.
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6- از سوى دیگر، دخالت مؤثر در مبارزات اقتصادى جارى، خود پیش شرط رشد جنبش کمونیستى و پیوند 
آن با جنبش انقالبى طبقه کارگر است.

اگر قبول کرده ایم که منشاء اصلى قدرت رژیم کنونى در سرکوب انقالب ایران را اعتماد گنگ توده ها به 
نقش  و  طبقاتى  ماهیت  امان  بى  افشاى  که  پذیرفته ایم  اگر  میدهد،  تشکیل  او  منتصب  حکومت  و  خمینى 
ضد انقالبى رژیم کنونى شرط الزم اعتالى مجدد انقالب دمکراتیک و پیروزى آنست، اگر پذیرفته ایم که 
این افشاگرى میباید از موضع مشخص کارگرى و در کنار طرح برنامه پرولتاریا در انقالب حاضر و تبلیغ 
در  صرفا  کمونیستى  سازمانهاى  و  گروهها  وحدت  که  پذیرفته ایم  اگر  و  پذیرد،  انجام  سوسیالیسم  مستمر 
متنى از حرکت مشترك در عرصه مبارزات طبقاتى مستقیم کارگران و زحمتکشان ممکن میگردد، آنگاه باید 
بپذیریم که کمونیستها میباید برخورد به مسأله بحران اقتصادى و فالکت روزافزون توده ها را به عنوان یکى 

از مبرم ترین مسائل مبارزه طبقاتى و جنبش کمونیستى در دستور کار قرار دهند چرا که:

عرصه  از  عمدتا  را  خویش  مبارزات  زحمتکش  و  کارگر  وسیع  توده هاى  گفتیم  آنچه  به  توجه  با  6.الف: 
اقتصادى و بر مبناى خواستهاى اقتصادى طبقه خود از سر خواهند گرفت.

6.ب: عجز رژیم در برخورد ریشه اى با مسأله بحران و فالکت و ناگزیرى وى از اتخاذ سیاستهاى سرکوبگرانه 
در تحلیل نهایى، زمینه را به مساعدترین وجه براى طرد توّهمات توده ها آماده میسازد. اگر کشتار مبارزان 
ُکرد، ابعاد و ظرفیت هاى دیکتاتور منشانه و سرکوبگرانه بورژوازى و حکومت کنونیش را به بارزترین وجه 
برمال میسازد، فقر شدید توده ها و چپاولگرى بورژوازى، پوسیدگى و انحطاط تار و پود و زیربناى اقتصادى 
نظام سرمایه دارى وابسته را آشکار میکند. سرکوب وحشیانه زحمتکشان کردستان و فالکت و استثمار شدید 
کارگران و زحمتکشان کل کشور، دو وجه از یک واقعیت - نظام کنونى و حکومت آن - را در معرض 
تجربه کارگران و زحمتکشان قرار میدهد، و کمونیستها میتوانند و باید با اتخاذ سیاستى افشاگرانه بر اساس 
دو مسأله مبرم کردستان و فالکت، این تجارب دردناك زحمتکشان را به تجاربى انقالبى، در خدمت رشد 

آگاهى و تشکل سیاسى توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش بدل سازند.

6.ج: بحران اقتصادى و فقر توده ها اذهان زحمتکشان را براى مقایسه اى حیاتى آماده ساخته است: برنامه 
کمونیستها در انقالب دمکراتیک و در تحلیل نهایى سوسیالیسم میتواند در مقایسه با تجربه روزمره توده ها 
از "راه حل" بورژوایى، که در مقطع کنونى مشروعیت خود را از اسالم و فقهاى آن میگیرد، بسرعت و با 
عمق و دامنه زیاد در میان کارگران و زحمتکشان جاى باز کرده و به چهارچوب اصلى و غیرقابل انکار طرح 

خواستهاى انقالبى کارگران و زحمتکشان در شرایط آنى و آتى تبدیل شود.

6.د: زحمتکشانى که شاه مزدور را سرنگون کرده اند و اینک در تجربه روزمره خود به نقد توّهمات و اعتماد 
گنگ خویش به جانشینان خلف او کشیده شده اند، بشدت آمادگى تشکل پذیرى در چهارچوب رهنمودهاى 
تشکیالتى- سیاسى کمونیستها را دارا خواهند بود. پیوند جنبش کمونیستى با جنبش کارگران و زحمتکشان 
و اعتالى هر دو در گرو برخورد همه جانبه، مشخص و عملى کمونیستها به مبارزات اقتصادى و اوج گیرنده 

زحمتکشان است.

و  گروهها  مستقیم  شرکت  و  فالکت،  و  به مسأله بحران  کمونیستها  فعال  عملى  و  تئوریک  6.هـ: برخورد 
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سازمانهاى کمونیست در مبارزات مقدمتًا اقتصادى زحمتکشان در این مقطع مشخص، ناگزیر زمینه هاى طرح 
مسأله وحدت کمونیستها را - بر مبنایى مادى و پیوندى واقعى با جنبش طبقه کارگر- فراهم میسازد.[6]

6. و: عدم حرکت سازمانهاى انقالبى کمونیستى در رهبرى و سازماندهى این مبارزات، میتواند در نهایت 
به شکست آن، تثبیت ابعاد جدید فقر اقتصادى به مثابه "شرایط متعارف" زندگى کارگران و زحمتکشان و 

موفقیت بورژوازى در آغاز دور جدیدى از انباشت سرمایه منجر گردد.

7- برخورد همه جانبه و فعال با مسأله بحران اقتصادى و فالکت مستلزم این خواهد بود که سازمانها و 
گروههاى کمونیستى انجام وظایف زیر را در دستور کار خویش قرار دهند:

1.7- اهمیت بحران اقتصادى کنونى، ریشه هاى اقتصادى و سیاسى فالکت توده هاى زحمتکش، ظرفیت هاى 
اقتصادى و سیاسى بورژوازى و حکومت آن در برخورد با این مسأله و بویژه آلترناتیو پرولترى (کمونیستى) 
در مقابل بحران اقتصادى را، از نظر تئوریک، به مثابه جزئى تعیین کننده، از مشى و برنامه پرولتاریا در 

انقالب حاضر فرموله کنند.

واضح است که در این مقطع معیّن از تشتت فکرى نیروهاى مختلف جنبش کمونیستى، رسیدن به یک 
فرمولبندى واحد از مسأله بیش از هر چیز در گرو دامن زدن به مباحثاتى وسیع در سطح جنبش کمونیستى 
و نقد و طرد نقطه نظرات انحرافى و غیرمارکسیستى است. باید توجه داشت که تمرکز بخش وسیعى از 
انرژى و توان گروهها و سازمانها بر دخالت در مبارزات اقتصادى و اوج گیرنده توده هاى کارگر و زحمتکش، 
ابدا حرکتى "اکونومیستى" نبوده، بلکه خود زمینه بسیار مساعدى براى طرد هر گونه انحراف اکونومیستى از 
جنبش کمونیستى ما را فراهم میآورد. مبارزات اقتصادى طبقه کارگر در واقعیت امر بازتاب گرایش آنان به 
مرزبندى مشخص طبقاتى و آغاز نقد طبقاتى دیدگاه هاى عموم خلقى و بورژوایى اى است که با چسباندن 
القاب "ملى" و "مترقى" به بخشى از بورژوازى ایران، در حقنه کردن رژیم کنونى به توده هاى زحمتکش 
نقش مؤثرى ایفا نموده است. این مبارزات که بیانگر هوشیارى مجدد کارگران و زحمتکشان به انگیزه هاى 
رفاهى  اوضاع  بهبود  براى  زحمتکشان  و  کارگران  روزمره  مبارزات  با  است،  انقالبى شان  حرکت  بنیادى 
ومعیشتى شان در اوضاع غیر انقالبى عمیقا متفاوت است. رها کردن یا کم بها دادن به این مبارزات، به بهانه 
احتراز از اکونومیسم و یا دخالت در آن از دیدگاهى اکونومیستى و لیبرالى هر دو در عمل به ندیده گرفتن 
پتانسیل سیاسى و انقالبى خیزش نوین اقتصادى و الجرم به فراهم آوردن زمینه هاى شکست و سرکوب 

آن منجر خواهد شد.

2.7- تدقیق مواضع تئوریک در قبال بحران اقتصادى را با تدوین برنامه عملى معیّنى همراه نمایند.

چهارچوب کلى حرکت کمونیستها را در برخورد با مسأله بحران اقتصادى و فالکت توده ها، برنامه کمونیستها 
در انقالب حاضر تشکیل میدهد. تدوین این برنامه، که میباید بر اساس موضع گیرى ها و تحلیلهاى مشخص 
گروهها و سازمانها و مباحثات مستمر آنها شکل نهایى خویش را بدست آورد، یکى از مبرم ترین وظایف 
کمونیستها در مقطع کنونى است. تدوین برنامه هاى سیاسى- مبارزاتى مشخص در چهارچوب خط مشى 
کلى کمونیستها در انقالب حاضر و در برخورد با مسائل معیّن مبارزه طبقاتى، دقیقا مجراى پیوند تئورى 
قبال مسأله  در  ارائه تحلیل و برنامه مشخص  است، و  کارگرى  مبارزات  با  ایدئولوژیک  مبارزه  انقالبى و 
بحران اقتصادى سرمایه داران ایران و فالکت روزافزون توده هاى کارگر و زحمتکش (و نیز مسأله کردستان) 
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اولین قدم در این راه خواهد بود.

فالکت،  مسأله  مورد  در  بورژوایى  و  پرولترى  حل هاى  راه  مقایسه  تهییجى،  ترویجى-  نظر  نقطه  از   -3.7
افشاى بى امان سیاست رژیم بر مبناى افشاى ماهیت طبقاتى آن و محتواى عملى این سیاستها، و در کنار 
آن توضیح و تبلیغ راه حل پرولترى به مثابه تنها راه حل مسأله فالکت، میباید در سطوح مختلف در میان 

توده هاى کارگر و زحمتکش پیگیرانه دنبال شود.

مضمون اساسى تبلیغات ما را نشان دادن این نکته تشکیل میدهد که حل مسأله فالکت به شیوه پرولترى، 
قبل از هر چیز، مستلزم تصرف قدرت سیاسى بوسیله کارگران و زحمتکشان و سرنگونى حکومت بورژوایى 
است. در این رابطه میباید به مبارزات کردستان، به مثابه عرصه اى که زحمتکشان هم اکنون براى اِعمال اراده 
خویش مبارزه میکنند، و بر ضرورت همبستگى مبارزات توده هاى فقیر با مبارزات زحمتکشان ُکرد تأکید 
کرد. انجام این وظیفه خطیر در گرو تخصیص بخش مهمى از امکانات تبلیغى گروهها و سازمانهاى سیاسى 
به این عرصه مبرم است. مسأله فالکت میباید در روزنامه ها و ارگان هاى سازمانها، در اعالمیه ها، در تبلیغات 

شفاهى کادرهاى کمونیست در محافل و هسته هاى کارگرى جاى مهمى را بخود اختصاص دهد.

4.7- بر مبناى برنامه و آلترناتیو مشخص پرولترى (کمونیستى) در مقابل مسأله فالکت، آن شعارهاى عام را، 
که جوهر این برنامه را به اختصار بیان میدارد، و نیز شعارهاى خاصى را، که در برخورد با مسائل مشخص 

هر عرصه مبارزه (بیکارى، تورم، مسکن، بهداشت، سوخت و...) ضرورى است، طرح و تبلیغ نمایند.

نکته اى که میباید در این رابطه تأکید شود مسأله شورا و سندیکاست. در شرایطى که جناحهاى مختلف رژیم، 
شورا و سندیکا را به مثابه ابزارى مکمل و یا آلترناتیو، براى کنترل مبارزات کارگرى و افزایش بهره ورى، با 
محتواى کامال ارتجاعى طرح و تبلیغ میکنند[7]، بحران اقتصادى و رویارویى ناگزیر کارگران و زحمتکشان 
با کارفرمایان و دولت، میرود تا بار دیگر مسأله تشکیالت مستقل کارگرى را به نحو همه جانبه اى در عرصه 
مبارزه طبقاتى مطرح سازد. روشن کردن نقاط ابهام موضع کمونیستها در مورد مسأله شورا و سندیکا (از نظر 

تئوریک و عملى) یکى از پیش شرطهاى اساسى دخالت مؤثر در این زمینه است.

5.7- ارائه رهنمودهاى عملى در مورد چگونگى دخالت متشکل کمونیستها در عرصه مبارزات اقتصادى.

پیشنهادات  ارائه  همچنین  علنى،  و  مخفى  دخالت  براى  الزم  تشکلهاى  انواع  مورد  در  رهنمودهایى  طرح 
از  اجتناب  و  نیرو  حداکثر  از  استفاده  منظور  به  مختلف  کمونیستى  گروه هاى  همکارى  زمینه  در  مشخص 

خرده کارى و دوباره کارى.

ارتباطات  حداکثر  ایجاد  در  گروهها  و  سازمانها  انتشاراتى  و  تشکیالتى  امکانات  گرفتن  خدمت  به   -6.7
اطالعاتى و تدارکاتى و نیز ایجاد پیوند مبارزاتى میان اعتراضات و اعتصابات گوناگون در نواحى مختلف 

کشور و عرصه هاى اقتصادى مختلف.

... -7.7
...
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دستیابى به شناخت مشخص از دقایق کنکرت بحران کنونى و تبدیل این شناخت به سالحى تئوریک در 
خدمت جنبش انقالبى پرولتاریاى ایران، مستلزم آن است که نیروها و سازمانهاى کمونیستى کشور ما، بویژه 
رفقایى که از تجارب و امکانات تئوریک و پراتیک غنى ترى در عرصه مبارزه طبقاتى و انقالبى برخوردارند، 
به این عرصه مشخص پیگیرانه برخورد کنند. این ضرورت بخصوص در رابطه با بخش 7 تزهاى فوق بچشم 
میخورد. ما در این بخش تحت عنوان "وظایف کمونیستها" در واقع صرفا توجه رفقا را به "ضرورت تعیین 
وظایف کمونیستها" در این عرصه مشخص جلب کرده ایم و نه بیشتر. مشى سیاسى کمونیستها در انقالب 
حاضر بطور اعم و در قبال بحران اقتصادى بطور اخص، نمیتواند ُجدا از پراتیک مبارزاتى کمونیستها در متن 
جنبش کارگرى فرموله شود. این واقعیت اهمیت برخورد فعال و پیگیر نیروها و سازمانهاى کمونیستى اى را 
که از توان و تجربه مبارزاتى و پیوند مستحکم ترى با جنبش کارگرى برخوردارند، به مسأله بحران اقتصادى، 
فالکت توده ها و وظایف کمونیستها در قبال آن صد چندان میکند. این تزها از نظر ما قبل از هر چیز طرح 

چنین فراخوانى است.
آبان 1358

توضیحات
[*] توضیحات کلى و حاشیه اى در مورد بحران سرمایه دارى - بطورکلى و نظام سرمایه دارى وابسته، ضمیمه 

آخر این جزوه ارائه شده است.

[1] بورژوازى و نمایندگان سیاسى آن در هر حرکت و اظهار نظر خود نشان میدهند که چگونه خود، بر 
خالف هواداران "بورژوازى ملى" در جنبش چپ، هیچگونه توهّمى نسبت به منافع و وظایف و ظرفیت هاى 
طبقاتى و سیاسى خود ندارند. در دومین روز "سمینار تشخیص اولویت در بازسازى صنایع"، جناب دکتر 
على رشیدى مدیر عامل بانک پارس چنین میگوید: "انقالب ملت ایران حتى در ماههاى قبل از انقالب(!) 
براى صنایع عوارضى ایجاد کرده بود که مهمترین آنها عبارت بود از: اعتصابات... بعد از انقالب عوارض 
دیگرى گریبانگیر صنایع گردید که مهمترین آنها عبارتند از: افزایش هزینه عامل کار ...کم کارى - بى کارى 
- اعتصابات - بى انضباطى... معّوق ماندن بازپرداخت تعهدات به خارج(!)، به عوامل فوق باید مشکالت 
اجتماعى اقتصادى را نیز به شرح زیر اضافه کرد... 4- تیرگى افق روابط سیاسى که عدم اطمینان (منظور 
عدم اطمیناِن سرمایه جهانى است!) نسبت به مراودات با ایران را ایجاد کرده است". جناب رشیدى پس از 
اینکه به این صراحت هم ِسنخى خود را با تهرانى جالد (در طلبکارى از انقالبى که براى برچیدن نسل خود 
این حضرات آغاز شده است) آشکار میکند، چنین نتیجه میگیرد که "در حال حاضر باید تکلیف مالکیت 
و... نیز نیروى انسانى کامال روشن شود. اکنون که در آستانه قطع روابط اقتصادى و صنعتى با امپریالیسم 
آمریکا هستیم (البد از طریق بازپرداخت تعهدات به خارج(!!)... به دیگر کشورهاى امپریالیستى هم نباید 
تکیه و اعتماد کنیم(!) و استقالل عمل خود را حفظ نماییم." (انقالب اسالمى 58/8/28 تأکیدها از ماست). 
در روز سوم همین کنفرانس جناب دکتر مجرد منافع ارتجاعى و ضد انقالبى سرمایه و نیز وظایف دولت 
بورژوایى را چنین جمعبندى میکند: "... باید به مشکالت پرسنلى و کارگرى توجه شود، زیرا حدود نیمى از 
صاحبان صنایع و مدیران نیز این مشکل را یکى از عوامل کاهش تولید نام میبردند و اما پیشنهادات صاحبان 
بخش صنعت به این قرار است: کمک(!) به ایجاد انضباط کارگرى، ایجاد مراکز آموزشى- فرهنگى (بخوان 
شوراهاى  و  اتحادیه ها  تشکیل  به  کمک  کارگران،  آموزش  براى  مذهبى)  تحمیق  و  پلیسى  ارعاب  مراکز 
کارگرى(؟!)، تجدید نظر در قوانین وزارت کار در تعیین حقوق کارگران و کمک مالى دولت به آن دسته 
از صنایع که در اثر افزایش دستمزد کارگران در مضیقه مالى قرار گرفته اند..." در طرح کوتاه مدتى که براى 
رفع این "عوارض" پیشنهاد شده است سرمایه داران انجام امور زیر را خواسته اند: "... 4- تجدید نظر در 
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قوانین وزارت کار بمنظور تحقق نظم بیشتر در کارخانجات، 5- از مدیران، بخصوص مدیران منتخب دولت 
حمایت قاطع ترى بعمل آید تا ضمن جلب آنها امکان سرمایه گذارى از طرف بخش خصوصى فراهم شود".

پیام بورژوازى به نوکران سیاسیش روشن است. "کارگران باید سر جایشان بنشینند، مالکیت باید مشروع 
و قانونى اعالم شود، مزدها باید کاهش یابد، شوراها و سندیکاهاى طرفدار رژیم ایجاد شود و اطاعت بى 
چون و چراى کارگران از سرمایه و سرمایه داران تضمین گردد، تا موانع انباشت سرمایه مرتفع گردد". در یک 
جمله "کارگران علیه سرمایه انقالب کرده اند، انقالب را سرکوب کنید!". و "الحمداهللا" امام به اندازه کافى 
از نوکران سرمایه به "سرورى" زحمتکشان منصوب کرده است. جانشین خلف فروهر، اسپهبدى، دست 
بسینه براى اجراى اوامر سرمایه، در سایه توجهات امام، حاضر است. او در مصاحبه اى با روزنامه جمهورى 
اسالمى از پیمانى که با سرمایه دارد سخن میگوید: "بنظر بنده اکثر کارفرمایانى که در ایران مانده اند افرادى 
هستند که به این کشور عالقه دارند، که در سال هاى گذشته با یک انگیزه ملى و میهنى(!!) شروع بکار 
نموده اند. یعنى وقتى که امکانات کار کردن از امروز کمتر بوده است و اینها را باید تشویق کرد و دولت باید 
مشکالت اینها را برطرف کند چون میتوانند نقش مهمى داشته باشند و ما هم چاره اى نداریم چون وجودشان 
هم مفید است و هم الزم(!). البته یک موضوعى هست که متأسفانه باید گفته شود (یعنى حرفهاى قبلى نیازى 
به گفتن نداشت!) و آن عدم انضباطى است که در حال حاضر در سطح مملکت وجود دارد (که بدون شک 
در زمان شاه وجود نداشت و جناب اسپهبدى هم مشکلى نداشت!). البته این بیشتر وظیفه وزارت کار است 
که هر چه زودتر با یک برنامه مشترك و یا موضعى ما با دوستانمان که در کارخانه هستند(!) تماس بگیریم 
و آنها را روشن کنیم(!!) که هر چه زودتر برگردند سرکارشان و از کم کارى و تحصن خوددارى نمایند (که 
اگر بنفع خودشان نباشد الاقل بنفع اسالم، سرمایه دارى و آقاى اسپهبدى هست!) و هرگونه رفاه و تقاضایى 
(کذا!) که آنها بکنند در صورتى قابل تأمین است که تولید ملى ما رو به افزایش باشد و کاهش پیدا نکند. بر 
اثر انقالب و مشکالتى که بعد از انقالب داشته ایم تولید داخلى خیلى تنزل کرده است، واردات نداشته ایم و 
اگر وضع به همین منوال پیش برود در آینده با افزایش قیمت و تورم سرسام آور مواجه خواهیم بود. بنابراین 
(یعنى بنا بر منافع سرمایه) نفع ملى ما در اینست که هر چه زودتر رابطه بین کارگر و کارفرما درست شود 
و امنیت اقتصادى براى وطن ما حاصل گردد." (جمهورى اسالمى 19 مهر 1358 صفحه 5 مصاحبه با على 

اسپهبدى وزیر کار - تأکیدها از ماست.)

اینها نمونه هاى کوچکى است از خط مشى بورژوازى در انقالب حاضر، خط مشى اى که ضروریات حرکت 
سرمایه، بخصوص در بحران کنونیش، به بورژوازى دیکته میکند. کسانى که با اشتیاق زیاد بدنبال "استفاده 
از تضادهاى درون طبقه حاکمه"، از هر گونه پرده پوشى براى اقشار لیبرال بورژوازى فروگذار نمیکنند و یا 
کسانى که "تضاد" منافع خرده بورژوازى و "دار و دسته خمینى" را با بورژوازى لیبرال و دولت به ُرخ طبقه 
کارگر میکشند میباید مشخصا به این نکته توجه کنند که تا آنجا که به تثبیت مشروعیت مالکیت و حاکمیت 
بورژوازى،  و  امپریالیسم  انقالبى  ضد  مشى  اساسى  رکن  دو  به  یعنى  کارگرى،  "انضباط"  ایجاد  و  سرمایه 
مربوط میشود، رهبرى خرده بورژوایى و بخصوص فرد خمینى از هیچ حمایتى نسبت به بورژوازى فروگذار 
آنان  به  را  زحمتکشان  و  کارگران  انقالب  خطر  بازاریان  و  سرمایه داران  با  دیدار  در  خمینى  است.  نکرده 
گوشزد میکند و همسویى منافع سرمایه داران و رهبرى خرده بورژوایى را به آشکارترین نحو بیان میدارد: 
"اگر در یک مملکت اسالمى طورى بشود که در کارخانه ها و از بین کارگران انفجارى بشود این انفجار از 
محیط یک مملکتى است که مدعى اسالم است و آنوقت نه روحانى میتواند آن را خاموش کند و نه کس 
دیگر، و این خطر است براى همه شما و همه ما"، و نیز در روز سوم آبان، یعنى بدنبال شکست مفتضحانه 
پاسدارانش در انزلى، مبارزات گسترده کارگران بیکار و موج  پاسدارانش در کردستان، شکست  ارتش و 
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وسیع مبارزات دمکراتیک دانشجویان و دانش آموزان و اوج گرفتن مبارزات انقالبى، وحشت زده میگوید: 
"انفجار اگر در زمان طاغوت حاصل میشد ماها میتوانستیم با نصیحت، با موعظه، با امر مهارش کنیم، اما 
اگر انفجار در متن اسالم حاصل بشود دیگر قابل مهار نیست. اسپهبدى ها، فروهرها، چمران ها و شاکرها 
همه در سایه حمایت امام و "ایدئولوژى اسالمى" به سرکوب انقالب کارگران و زحمتکشان برخاسته اند. 
سیاستى که در محتوا و عمل تنها میتواند در خدمت دشمن اصلى پرولتاریا (یعنى بورژوازى) قرار گیرد. این 
واقعیتى است که میباید در تعیین موضعگیرى طبقاتى خمینى و یارانش در انقالب حاضر مّد نظر پیشاهنگان 
طبقه کارگر قرار گیرد و نه حمالت یک خط در میان، بى محتوا و لفظى اى که خمینى ها و قطب زاده ها نثار 
"غرب" (و نه امپریالیسم) میکنند. خمینى و رهبرى خرده بورژوایى بطور کلى امروز بمنزله عصاى دست 
بورژوازى (ولو بدنبال منافع قشرى خویش) در تحمیق و تخدیر توده ها، در ایجاد تفرقه در صفوف کارگران 
و زحمتکشان مبارز و در سرکوب سازمانها و نهادهاى دمکراتیک و انقالبى زحمتکشان (و بویژه سازمانهاى 

کمونیستى) به انجام وظیفه مشغول است.

[2] این ضرورت و محدودیت حرکت سرمایه را بازرگان در یکى از ذکر مصیبت هاى تلویزیونى خود به 
زحمتکشان)  رفاه  خرج  جارى (بخوان  هزینه هاى  َصرف  نمیتوان  را  نفت  پول   " است:  کرده  بیان  روشنى 
کرد، بلکه باید این ثروت را َصرف هزینه هاى عمرانى (بخوان انباشت و گسترش سرمایه) نمود... بقول 
مرحوم دکتر مصدق این ثروتى که یک روز تمام میشود باید تبدیل به ثروتى شود که همیشه باقى بماند... 
و از طرفى یک ضرب المثل فارسى هم داریم که میگوید در خانه قاضى گردو (یعنى پول) زیاد است اما 
حساب و کتاب دارد" (یعنى باید به سرمایه تبدیل شود). بعبارت دیگر سرمایه دار تنها هنگامى پول در اختیار 
کارگر و زحمتکش میگذارد که این پول به مثابه سرمایه متغیر عمل کند و آنهم در صورتى که این سرمایه 
از سودآورى الزم (با توجه به ضروریات انباشت در هر مقطع معیّن) برخوردار باشد. کمونیستها باید با 
هر گونه خیال پردازى خرده بورژوایى که تخفیف بحران کنونى سرمایه دارى وابسته ایران را با ارتقاء سطح 
معیشت کارگران سازگار میداند، و براى تحقق آن چشم امید به بورژوازى و خرده بورژوازى بسته است، 
قاطعانه مبارزه کنند. در شرایط کنونى بورژوازى ایران براى تخفیف بحران نظام تولیدى اش، محتاج تشدید 
استثمار کارگران و زحمتکشان و الجرم حمله اى وسیع به سطح معیشت آنان است. در مقابل کارگران و 
زحمتکشان نمیتوانند به هیچ دستاورد رفاهى عمده اى دست یابند بى آنکه به مبارزه خویش علیه حاکمیت 

سرمایه و امپریالیسم بر تولید شدت بخشند.

[3] ببینید چگونه جبر اقتصادى و منافع طبقاتى از البالى "سکوت على وار" و فریاد "اباذر وار" سیاستمداراِن 
نوظهور بورژوازى و مباشرین خرده بورژواى آنان رخ مینماید. جناب دکتر سامى، که هشت ماه پس از 
نوروز خونین سنندج و دو ماه پس از قتل ناجوانمردانه پزشک انقالبى دکتر رشوند بدست حکومت همچنان 
بعنوان وزیر بهدارى در دولت مصدر کار بوده است و در مقابل این جنایات کالمى هم بر زبان نیاورده 
است، علل استعفاى خود را از دولت و "گرویدن" به صفوف مردم مبارز را چگونه توضیح میدهد، و عجز 
بورژوازى را در تحمل کوچکترین بهبود رفاهى در زندگى کارگران و زحمتکشان چگونه آشکار میکند. 
او در اعتراض به دولت بازرگان مینویسد که: "دولت خود بوسیله فشار مردم بطور نامنظم به جلو رانده 
شد... و عمل انقالبى که بکار انداختن تولید کشاورزى و چرخهاى صنایع و فعالیتهاى بازرگانى بود(!) در 
ششماهه اول حکومت با دست بدست کردن برنامه ریزان اقتصادى و تنظیم کنندگان بودجه به تأخیر افتاد 
و در برابر با اقدام بى مطالعه افزایش حداقل دستمزد، مراکز تولیدى را مواجه با مشکل جدیدى کرد که 
هنوز هم آثار آن در کلیه شئون اقتصادى کشور مشهود است." (بامداد، دوشنبه 7 آبان ص 2 ستون 6 تأکید 
از ماست). براى دکتر سامى، مثل هر روشنفکر بورژواى دیگر، عمل "انقالبى" یعنى براه انداختن چرخهاى 
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صنایع و تجارت بر متنى از فقر توده ها، و همه اینها بوسیله دولتى مقتدر که در مقابل فشار توده هاى مردم 
به "جلو" رانده نشود.

[4] نگرانى نخست وزیر "محبوب" و منتصب امام و وزراى او این بود که اگر دست به عمران جنوب شهر 
تهران بزنند، آب آشامیدنى در اختیار زحمتکشان محروم قرار دهند، حمام و مدرسه بسازند و یا اتوبوس 
را برایشان مجانى کنند، آنوقت "هر کشاورزى بیلش را میگذارد زمین" و به تهران سرازیر میشود. از اینرو 
با صداقتى که کمتر در طبقه سرمایه دار یافت میشود اعالم کردند که اصوال قصد عمران و نوسازى جنوب 

شهر را ندارند!

[5] ما در باره حمایت و جانبدارى رهبرى خرده بورژوایى از امپریالیسم در گذشته نیز اشاراتى داشته ایم. 
با توجه به حرکات باصطالح ضد امپریالیستى اخیر خمینى، شوراى انقالب و "دانشجویان پیرو خط امام"، 
ضد  تشخیص  در  مارکسیست ها  مِالك  بدهیم.  توضیحاتى  امپریالیسم"  "ضد  مقوله  مورد  در  میدانیم  الزم 

امپریالیست بودن یا نبودن نیروهاى سیاسى مختلف چیست؟

قبل از هر چیز، این یک بدیهیّت مارکسیستى است که امپریالیسم یک نظام تولیدى است، سرمایه دارى در 
باالترین مرحله آنست، و نه سیاست خارجى "ابرقدرتها" و یا "غرب و شرق". این نیز بدیهیّت دیگرى است 
معیّنى  طبقاتى  منافع  چهارچوب  در  نهایى  تحلیل  در  کلى  بطور  سیاسى  نیروهاى  و  دستجات  احزاب،  که 
حرکت میکنند و ارزیابى حرکت آنها قبل از هر چیز مستلزم شناخت مبانى عینى حرکات طبقات مختلف 
جامعه است. ارزیابى منافع عینى طبقات اجتماعى در متن نظام تولیدى امپریالیستى نقطه آغاز مارکسیست ها 
در ارزیابى گرایشات ضد امپریالیستى نیروهاى معیّن سیاسى است. وقتى از ضد امپریالیست بودن این یا آن 
طبقه، از نقطه نظر منافع عینى این طبقات، سخن میگوییم، به تعارض کارکرد اقتصادى- سیاسى نظام تولید 
امپریالیستى - با توجه به ویژگى هاى آن در کشور تحت سلطه - با منافع اقتصادى و سیاسى این طبقات 
اشاره داریم. طبقه کارگر پیگیرترین مبارز ضد امپریالیست است چرا که اوال به مثابه یک طبقه با کل نظام 
تولیدى سرمایه دارى و با تمامى ابعاد فرهنگى- سیاسى- اقتصادى حاکمیت امپریالیسم سر جنگ دارد، و از 
آن مهمتر، ثانیا تنها طبقه اى است که قادر است، با سرنگونى سرمایه دارى امپریالیستى نظام تولیدى دیگرى 
- سوسیالیسم - را، که نه تنها خود او بلکه تمامى بشریت را آزاد خواهد ساخت، به جاى آن بنشاند. حال 
آنکه منافع اقتصادى و سیاسى اقشار و طبقات دیگر اجتماع میتواند به درجات مختلف با کارکرد اقتصادى 
و سیاسى امپریالیسم در تعارض باشد، بى آنکه این اقشار اجتماعى قادر باشند آلترناتیو اجتماعى- تولیدى 
خاصى در قبال سرمایه دارى و امپریالیسم ارائه دهند. این نکته بخصوص در مورد خرده بورژوازى صادق 
است. خرده بورژوازى به اقتضاى ماهیت و منافع اقتصادیش خواستار آنست که اقتصاد خرده کاالیى شهرى 
و یا خرده مالکى روستائى "جانشین" اقتصاد سرمایه دارى شود، و لذا در آرمانهایى چون عدل و برابرى و 
قسط اسالمى و یا جامعه بى طبقه توحیدى مدینه فاضله اى را تصویر میکند که در آن نه از پرولتاریا خبرى 
است و نه از بورژوازى، بلکه همه چون او خرده بورژوا هستند، همه برابرند چون همه سهمى برابر از وسایل 
تولید در جامعه را در اختیار دارند. اما این خیالبافى ها، این اتوپى عدل و برابرى در مایملک، در عالم واقعیت 
و در عرصه عینى نبرد طبقاتى ناگزیر و در نهایت میباید بر ایده عدل و برابرى پا فشارد و بازتاب واقعى خود 
را در تحقق آرمان سوسیالیستى پرولتاریا بازیابد و یا پافشارى بر تقدس مالکیت، حشو و زوائد اومانیستى 
این اتوپى را بزداید و به واقع بینى بورژوازى تسلیمش سازد. از اینروست که خرده بورژوازى، که بخاطر 
مکان بینابینى اش در تولید در هر شرایطى در حال تجزیه و پیوستن به پرولتاریا و یا بورژوازى است، از 
لحاظ سیاسى نیز نمیتواند جذب یکى از دو قطب جامعه سرمایه دارى نگردد. نمیتواند در شرایطى که مبارزه 
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حاد طبقاتى مرزبندى میان مالکان وسایل تولید و فروشندگان نیروى کار را بیش از هر زمان دیگر برجسته 
ساخته و آنان را آشکارا رویاروى یکدیگر قرار داده است، از تخیّالت ماوراء طبقاتى خویش دست نشوید و 
عمال در کنار یکى از این دو نیرو، که بر سر امحاء و یا ابقاى "مالکیت" نبرد آشتى ناپذیرى را آغاز کرده اند، 
علیه نیروى دیگر پا بمیدان نگذارد. اما این انتخاب، براى خرده بورژوازى، به هیچ وجه امرى تصادفى و 
یا اختیارى نیست، بلکه به همان نسبت که مبارزه پرولتاریا با اتکاء به نیروى خود و از زاویه منافع مستقل 
طبقاتیش، اعتال یابد و لذا انقالب از عمق و دامنه بیشترى برخوردار گردد، به همان نسبت اقشار وسیعترى 
از توده هاى زحمتکشى که نه کامال به اردوى صاحبان سرمایه تعلق دارند ونه به اردوى فروشندگان نیروى 
کار، بر نوسانات و تزلزل خود غالب آمده و در کنار پرولتاریا قرار خواهند گرفت. در غیر این صورت، یعنى 
اگر پرولتاریا به هر دلیلى نتواند ُمهر خویش را بر انقالب بکوبد، حمایت سیاسى خرده بورژوازى از منافع 

سرمایه داران و خیانت آنها حتى به توده هاى تهیدست قشر خود اجتناب ناپذیر خواهد بود.

آنچه گفتیم آموزش پایه اى آموزگاران کبیر پرولتاریا در مورد خصلت هاى سیاسى و طبقاتى عام و تاریخى 
خرده  اپوزیسیون  جلب  به  نه  را  کارگر  طبقه  که  را  کسانى  حساب  همینجا  تا  و  است  بورژوازى  خرده 
بورژوایى به مبارزه انقالبى خود، بلکه به حمایت و دنباله روى از رهبرى خرده بورژوایى فرا میخوانند به 

روشنى از کمونیستها جدا میکند.

اما نکته اساسى درك و ارزیابى این مسأله است که احزاب و نیروهاى سیاسى معیّن خرده بورژوازى در 
هر مقطع تا چه حد گرایشات انقالبى و یا محافظه کارانه و ارتجاعى خرده بورژوازى را در مشى و سیاست 
خود منعکس میکنند و دامن میزنند. مِالك ما در این ارزیابى دیگر میباید در عرصه پراتیک این احزاب، در 
شیوه برخوردشان به نیروهاى اصلى انقالب و ضد انقالب (و در شرایط ویژه ما، در برخورد به پرولتاریا 
ضد  انقالب  اصلى  نیروى  پرولتاریا  که  پذیرفته ایم  اگر  شود.  جستجو  امپریالیسم)  به  وابسته  بورژوازى  و 
امپریالیستى ما را تشکیل میدهد، اگر پذیرفته ایم که انقالب ایران بدون رهبرى پرولتاریا به پیروزى نمیرسد، 
اگر پذیرفته ایم که ظهور پرولتاریا بمثابه رهبر انقالب ما مستقیما به درجه آگاهى سیاسى و تشکل مستقل 
کارگرى  جنبش  با  آن  پیوند  و  کمونیستى  جنبش  رشد  به  منوط  خود  که  دارد  بستگى  طبقه  این  مبارزاتى 
است، آنگاه ما مِالك ضد امپریالیست بودن این یا آن نیروى سیاسى غیر پرولتر را در دست داریم: احزاب، 
دستجات، نیروها و شخصیت هاى سیاسى طبقات غیر پرولتر (و به این ترتیب، خمینى، روحانیت، دانشجویان 
خط امام و...) تنها تا آن درجه اى ضد امپریالیست هستند که در عرصه مبارزه سیاسى در کنار پرولتاریا و 
سازمانهاى سیاسى آن حرکت میکنند، در این حرکت به شیوه اى انقالبى با موانع سیاسى- طبقاتى رشد و 
اعتالى جنبش کارگرى به ستیز بر میخیزند و در تحلیل نهایى رهبرى پرولتاریا و نمایندگان سیاسى آن را 
در اردوگاه انقالب میپذیرند. مهمترین و بارزترین شاخص گرایش ضد امپریالیستى نیروهاى سیاسى طبقات 
غیر پرولتر در انقالب ما، موضعگیرى آنها در قبال مبارزه طبقاتى پرولتاریا بر علیه بورژوازى و امپریالیسم و 
از این طریق موضعگیرى آنها در قبال سازمانهاى کمونیستى است. ادعاى "ضد امپریالیست بودن" کردن و 
کارگر و کمونیست را کوبیدن، عوامفریبى است. نوکرى امپریالیسم از طریق صحنه سازى است، و اگر تصور 
کنیم که "خوب، از دمکراتیسم غیر پرولترى جز این نمیتوان توقع داشت"، سخت در اشتباهیم و کافى است 
به عنوان نمونه اى از برخورد "دمکراتیسم انقالبى غیرپرولترى" به کمونیسم و کمونیستها، به مواضع شیخ 

عّزالدین حسینى دقت کنیم.

و  بنى صدرها  و  انقالب،  شوراى  خمینى،  دادیم  بدست  که  معیارى  به  توجه  با  آیا  پرسید،  میتوان  حال 
قطب زاده ها ضد امپریالیست هستند؟ برخورد این حضرات به پرولتاریا، مبارزه طبقاتى او بر علیه بورژوازى، 
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و به کمونیستها چگونه بوده است؟ آیا جز این است که در اولین قدم از پیروزى قیام بهمن جلو گرفتند، 
به احیاى ارتش و ساواك پرداختند، لومپن ها را به جان تظاهرات کارگران و زحمتکشان انداختند، فعالین 
سیاسى طبقه کارگر را که اعتصابات عظیم ضد امپریالیستى را رهبرى کردند به زندان افکندند، کارگران آگاه 
و مبارز را ترور کردند، تحصن و اعتصابات و اعتراض را براى کارگران و زحمتکشان بارها و بارها ممنوع 
اعالم کردند، تمام دستگاه تبلیغاتى خود را برعلیه کمونیستها بسیج کردند و این فرزندان راستین زحمتکشان 
براه  کتابسوزان  خواندند.  شیطان"  "عوامل  و  صهیونیسم"  "عوامل  آمریکا"،  "نوکر  بارها  و  بارها  را  کشور 
انداختند، به دفاتر سازمانهاى کمونیستى حمله بردند، به خلق ُکرد یورش بردند و سینه زحمتکشان دالور 
و  کارگر  توده هاى  بر  را  و...  ظهیرنژادها،  شاکرها،  مدنى ها،  خلخالى ها،  کردند،  گلوله ها  آماج  را  کردستان 
زحمتکش حاکم کردند، بر سر سرمایه داران آب توبه ریختند و کارگران را به اطاعت از آنان فراخواندند. 
حاکمیت سیاسى کارگران و زحمتکشان را، تا سر حد امکان، سرکوب کردند و قانونگذارى را، با هزار و یک 
دوز و کَلک و ارعاب و تهدید، به مجلس خبرگانى مرکب از روحانیون رنگارنگ سپردند، و در آن پیشاروى 
چشمان کارگران و زحمتکشان، مالکیت بر وسایل تولید را رسمیت بخشیدند، دیکتاتورى را قانونى کردند، 
و ستم مضاعف توده هاى وسیع زنان زحمتکش و خلقهاى تحت ستم را بعنوان قانون الهى به زحمتکشان 
انقالبى ُحقنه کردند و... اینک همین حضرات چشم کارگران و زحمتکشان را به تسخیر سفارت جاسوسى 
و توطئه آمریکا "روشن" کرده اند، سفارتخانه و سفیرى که خود 9 ماه پیش از دست انقالبیون بیرون کشیده 
بودند و "پس از رفع کدورت" به آمریکا باز پس داده بودند، 8 ماه پس از قیام بهمن - یا باید گفت یک 
ماه قبل از گذشتن خرشان از پُل رفراندم - به یاد لغو قراردادهاى دو جانبه با آمریکا میافتند، که در تمامى 
مدت یزدى ها و طباطبائى ها و امیرانتظام ها با تکیه بر خمینى و به بهانه بررسى و حفظ موازین امنیتى و 
غیره، از توده ها مخفى نگهداشته بودند و نیروهاى کمونیست را که لغو همه جانبه و فورى آنها را خواستار 
بودند "اخاللگر" و "کاسه از آش داغتر" خوانده بودند. از استرداد شاه مزدور سخن میگویند، در حالى که 
خود بختیارها و قره باغى ها را از دست توده ها ربوده و رهانیده اند، از مبارزه مسلحانه توده اى بر علیه آمریکا 
سخن میگویند، در حالى که خود 9 ماه قبل توده ها را خلع سالح کرده اند تا مبادا قهرشان بساط حاکمیت 
سرمایه و مفتخوران رنگارنگ متکى به آن را براى همیشه برچیند. "رادیکالیسم" این آقایان همواره نزدیک 

"انتخابات" و در گدایى رأى گل میکند.

کارگران و زحمتکشان ما نیروهاى اصلى انقالب ضد امپریالیستى ما را تشکیل میدهند، و هر کس، هر چند 
هم که از فراز مناره ها "غرب و شرق" را لعنت و نفرین کند، تا زمانى که در حرکت عملى خود ضد کارگران 
و زحمتکشان حرکت کند، تا زمانى که راه را بر پیشروى کارگران و زحمتکشان در عرصه مبارزه طبقاتى 
سد میکند و یا بر علیه آنان به مبارزه بر میخیزد نه تنها ضد امپریالیست نیست بلکه عصاى دست و عامل 

بى جیره مواجب امپریالیسم است.

مبارزه ضد امپریالیستى توده هاى کارگر و زحمتکش ایران، که امروز اعتالیى نوین یافته است، مبارزه اى 
اصیل و انقالبى است و کمونیستها موظفند نه تنها در آن شرکت کنند، بلکه در تعمیق و بسط آن پیگیرانه 
بکوشند، اما حساب کارگران و زحمتکشان از عوامفریبانى که با دامن زدن بر توّهمات توده ها و با استفاده 
از اعتقادات مذهبى آنان، این مبارزات را به ابزار تثبیت منافع ارتجاعى خود بدل میکنند و با این هدف 
مبارزه ضد امپریالیستى توده هاى زحمتکش را در چهارچوب مطالبه استرداد شاه محدود میکنند، ُجداست. 
بر  نهایى  پیروزى  که  دهند  نشان  قاطعانه  قدم  هر  در  و  کنند  رسوا  را  عوامفریبان  این  میباید  کمونیستها 
امپریالیسم تنها از طریق طرد این عوامفریبان و بسط جنبش انقالبى کارگران و زحمتکشان به رهبرى طبقه 

کارگر میّسر است.
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[6] در اینجا میباید بر نکته اى اساسى تأکید کنیم: اگر تدوین مشى و برنامه جامع پرولترى میباید حاصل 
بر  میباید  خود  ایدئولوژیک  مبارزه  باشد،  کمونیستها  وحدت  و  ایدئولوژیک  مبارزه  قدم  به  قدم  اعتالى 
پایه برخورد مشخص و فعال گروهها و سازمانهاى کمونیستى به مسائل مبرم مبارزه طبقاتى و پیشاروى 
صفوف مبارز پرولتاریا انجام پذیرد. "مبارزه" ایدئولوژیک بر سر مسائل عام و منتزع از ضروریات هر مقطِع 
مبارزه طبقاتى پرولتاریا خود انحراف در قدم اول است. کمونیستها میباید یکبار براى همیشه به نفوذ این 
شیوه بورژوایى "برخورد افکار" در جنبش کمونیستى پایان دهند. مبارزه فکرى اى که در پیشاروى جنبش 
کارگرى، یعنى در برخورد با مسائلى که در برابر مبارزه طبقاتى پرولتاریا در هر مقطع معیّن قرار میگیرد، 
انجام نپذیرد، اساسا "مبارزه" نیست، بلکه مناظره اى است روشنفکرانه که در آن هر طرف مناظره "بى نیاز" از 
بسیج مستقیم نیروهاى زنده طبقاتى براى اثبات حقانیت احکام و نظرات خود در عمل، و مستقل از پراتیک 
دهان" طرف دیگر قرار میدهد. براى  مشخص نیروهاى پرولترى، هدف خویش را "اقناع" و یا "بستن درِ 
چنین بورژوایى، موضوع مورد مناظره هر چه دور از ذهن تر، انتزاعى تر و هر چه از عرصه پراتیک مشخص 
سیاسى دورتر باشد مناسب تر است. کمونیستها تصور دیگرى از مبارزه ایدئولوژیک دارند. سنت هاى مبارزه 
ایدئولوژیک لنین و بلشویکها را بیاد آوریم، مبارزه سوسیال دمکراسى بر علیه آوانتوریسم خرده بورژوایى، 
مبارزه بلشویک ها با منشویک ها بر سر تعیین جوهر و ماهیت انقالب 1905 و شیوه برخورد به بورژوازى و 
دهقانان، مبارزه لنین و بلشویک ها با پیروان ماخ و امپریوکریتیسیسم، مبارزه با منحرفین بین الملل دوم و...، 
همه و همه بر محور تثبیت برنامه هاى معیّن سیاسى، بر محور اثبات ضرورت برخوردهاى معیّن با نیروهاى 
زنده و موجود سیاسى و طبقاتى، بر محور ارائه آلترناتیو سیاسى- تشکیالتى- مبارزاتى، در مقابل هر مشى 
انحرافى استوار بود. وحدت سوسیال دمکراتهاى روس، جدایى سیاسى- تشکیالتى بلشویکها از منشویکها، 
برکندن ریشه هاى انفعال گرایى پس از شکست انقالب 1905، پایه گذارى بین الملل سوم و... ماحصل عملى 
این مبارزات بود. این مباحثات را لنین و بلشویکها تا عمیق ترین سطوح انتزاع پیش میبردند، " دوستان مردم 
کیانند"، و "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم" نمونه هاى بارزِ کشانیدِن مبارزه ایدئولوژیک به معضالت ریشه اى 
و اصول کلى علوم اجتماعى و فلسفه است، لیکن آنچه در همه سطور این نوشته ها بوضوح مشهود است، 
پیوند ناگسستنى این آثار با مشکالت مشخص جنبش کارگرى و کمونیستى است. نمونه بارز دیگر کتاب 
"دو تاکتیک" لنین است که در پى تثبیت برنامه کنگره بلشویک ها و نقد برنامه کنفرانس منشویکها، مبارزه 
ایدئولوژیک را تا توضیح و تأکید پایه اى ترین اصول ماتریالیسم تاریخى و تئورى پراتیک مارکس (تزهاى 
فوئرباخ) به پیش میراند. پیشاهنگ پرولتر، چون لنین و بلشویکها، آنگاه که به هر تحلیل و نقد اقتصادى، 
سیاسى و فلسفى برمیخیزد، مشخصا نشان میدهد که چگونه این عمل راهگشاى مسائل مشخص مبارزه 
طبقاتى است. نشان میدهد که چگونه این عمل در خدمت نقد این یا آن برنامه مشخص سیاسى، در خدمت 
طرد این یا آن گرایش انحرافى مشخص که در قالب سیاسى- تشکیالتى معیّنى متبلور شده است، در خدمت 
تثبیت این یا آن شیوه برخورد معیّن به مسائل مبرم مبارزه طبقاتى و نیروهاى سیاسى طبقاتى درگیر در آن 
قرار دارد. مبارزه ایدئولوژیک بر محور مسائل مبرم مبارزه طبقاتى، اینست معناى واقعى مبارزه ایدئولوژیک 
براى کمونیستها. چرا که اوال خود ابتدا در مقابله با شیوه هاى غیر پرولترى برخورد با این مسائل به ضرورت 
طرد ریشه اى دیدگاه هاى تئوریک انحرافى پى میبرند، و ثانیا مِالك صحت و سقم نظریات خویش را در 
پیش روى طبقه کارگر در عرصه مبارزه طبقاتى و در برخورد با مسائل مشخص آن جستجو میکنند. "مبارزه 
ایدئولوژیک ُجدا از طبقه" مانند هر حرکت ُجدا از طبقه دیگر، میراث نفوذ آراء و افکار بورژوایى و خرده 

بورژوایى در جنبش کمونیستى است.

کار منتزع کردن مبارزه ایدئولوژیک از مبارزه طبقاتى تا بدان حد پیش رفته است که اکثر گروه هاى درگیر 
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در کنفرانس وحدت اصوال "مصاحبه" ایدئولوژیک را جانشین مبارزه ایدئولوژیک کرده اند، چرا که رفقا بر 
سر تدقیق و بسط موضوعات انتزاعى که خود مطرح کرده اند (رد مشى چریکى، تز سه جهان، مرزبندى با 
سوسیال امپریالیسم و...) حتى مبارزه فکرى هم نمیکنند، بلکه هر گروه و جریان سیاسى که در آستانه در، 
لفظًا با این انحرافات "مرزبندى" خویش را اعالم نماید (به شیوه "اشهد ان ال...")، بدون آنکه الزم باشد 
تفاوت خویش را با دیگر گروهها بر سر مسائلى چون ماهیت رژیم کنونى و شیوه برخورد به آن، شیوه 
برخورد به نیروها و احزاب غیرپرولترى، شیوه برخورد به مسأله ملى، مسأله ارضى، جنبش دهقانى و... حل 
و فصل نماید، در آغوش گرم کنفرانس جاى میگیرد و از آن پس صرفًا در مورد تمامى مسائل فوق "دسته 

جمعى" تبادل نظر، موضعگیرى، و احیانًا تحقیق میشود...

برخورد با مسأله فالکت و بحران اقتصادى (همچنانکه برخورد با مسأله کردستان) قدم اول در آغاز مبارزه اى 
ایدئولوژیک بشیوه کمونیستها است، چرا که در این عرصه هاى مشخص در شرایط کنونى، توده هاى کارگر 
و زحمتکش خود بمثابه طبقات انقالبى به حل مسائل پایه اى انقالب ما برخاسته اند، و خود قاضى حقانیت 
انقالبى و جوهر طبقاتى هر نظریه، مشى و برنامه خواهند بود؛ چرا که در این عرصه هاى مشخص، طبقات 
متخاصم جامعه ناگزیر از رویارویى مستقیم اند و تعّلق طبقاتى هر تز، دیدگاه و نظریه، به نقد صریح طبقات 
انقالبى گذارده خواهد شد. بگذارید هر گروه و سازمان تلقى خود را از بحران اقتصادى حاکم بر جامعه، 
تأثیرات آن بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات طبقات مختلف جامعه، و وظایف کمونیستها در این عرصه را 
فرموله کند. بگذارید هر گروه و سازمان مشخصا نظرات خود را درمورد ماهیت طبقاتى مسأله کردستان، در 
مورد شیوه برخورد به نیروهاى سیاسى زنده و فعال در این عرصه از مبارزه، در مورد ظرفیت ها و انگیزه هاى 
حرکت بورژوازى و حکومت کنونى آن در برخورد به این مسأله و در مورد وظایف کمونیستها ارائه دهد، 
تا آشکار شود که چگونه جنبش کمونیستى ما با قبول مرزبندى هاى لفظى با برخى از اَشکال رویزیونیسم، 
سازمانهاى  و  گروهها  بگذارید  است.  گذشته  ایدئولوژیک  و  تئوریک  عظیم  شکافهاى  فراز  از  اغماض  با 
کمونیست با مسائل مبرمى که شمردیم برخورد کنند، تا آنگاه روشن شود که چگونه پروسه طرد آراء و 
افکار رویزیونیستى و انحرافى از جنبش کمونیستى حتى آغاز هم نشده است. این در برخورد به مسائل 
آشکار  هوادارى  خود،  منطقى  غایت  به  ناگزیر  انحرافى  تئوریک  موضع  هر  که  است  طبقاتى  مبارزه  مبرم 
از بورژوازى، سوق داده خواهد شد. تنها در این صورت است که جوهر "سه جهانى" نظریات هواداران 
کلیشه پرداز تز "نیمه فئودال نیمه مستعمره" و دیگر دوستداران رنگارنگ "بورژوازى ملى" آشکار میگردد 
و نظریه "راه رشد غیرسرمایه دارى" از البالى نظریات "مخالفین سرسخت" سوسیال امپریالیسم که شیوه 
برخورد دوگانه به رژیم کنونى و پناه بردن به "مجاهدین نستوه" را برگزیده اند، سر بَر میکند. اگر پذیرفته ایم 
که این مبارزه طبقاتى است که کمونیستهاى واقعى را از لیبرالهاى چپ متمایز خواهد کرد، آنگاه باید مبارزه 
فکرى خویش را با جریانات انحرافى، حول آن مسائلى سازمان دهیم که مبارزه طبقاتى در هر مقطع بر سر 
آن جریان دارد، در غیر اینصورت قدرت پرولتاریا را در پشتیبانى از نظریات انقالبِى پیشاهنگان راستین خود 

از او سلب کرده ایم.

[7] بخصوص رجوع کنید به مصاحبه فوق الذکر روزنامه جمهورى اسالمى با على اسپهبدى وزیر کار (19 
مهر 58).

[*] توضیح در ابتداى جزوه دورنماى فالکت - بهمن 1358

و  مهر  ماههاى  در  فالکت)  دورنماى   .2 طبقاتى،  نبرد  اصلى  جبهه هاى   .1) اول  مقاله  دو  اینکه  توضیح 
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آبان 1358 نوشته شده و در آذر ماه در سطح محدودى در اختیار برخى نیروها قرار داده شد. ما با توجه 
و  جرح  یا  و  تغییر  است،  کرده  حفظ  همچنان  را  خود  موضوعیت  و  اهمیت  که  مقاالت،  این  محتواى  به 
تعدیل مهمى را در آن ضرورى نمیبینیم، هر چند در برخى موارد نکات جدیدى را در قسمت توضیحات 

گنجانده ایم. 

 کمونیستها و جنبش دهقانى  
پس از حل امپریالیستى مسأله ارضى در ایران

دیدیم که برخورد لنین به مسأله ارضى بر چه بنیادى استوار است و بر اساس چگونه ارزیابى اى ازشرایط 
مشخص روسیه در اوایل قرن بیستم، این برخورد ابعاد مشخص و کنکرت خود را باز مییابد؛ حل مسأله 
ارضى در چه رابطه اى ضرورت یافته و از چه خصلتى برخوردار است، کدام نیروهاى اجتماعى خواستار 
تحقق آن هستند و هر یک از آنها، چگونه و با چه ویژگى هایى قادر به متحقق نمودن آن میباشند. اهمیت 
مسأله از دیدگاه لنین و پرولتاریاى روسیه بر متن چگونه تحلیلى فرموله میشود و جایى که این مسأله در 
فراهم آوردن شرایط ذهنى و عینى الزم براى انقالب سوسیالیستى احراز مینماید کدامست، جنبش دهقانى به 
مثابه اهرمى در این زمینه از چگونه خصایصى برخوردار بوده و چه وجوهى از آن براى پرولتاریاى روسیه 
حائز اهمیت است؛ و باألخره وظایف پرولتاریا در قبال این جنبش چیست و پشتیبانى پرولتاریا از آن بر چه 
اصولى مبتنى است، و محتواى این پشتیبانى را چه موازین و مواضعى تشکیل میدهد، و باألخره دیدیم که 
وظایف سوسیال دمکراسى بعنوان حزب طبقه کارگر روسیه در برابر دهقانان، بمثابه متحدین طبقه کارگر در 

انقالب دمکراتیک، و در قبال پرولتاریاى روستا چیست.

اکنون ببینیم شیوه برخورد لنین چه ابزار تئوریک و تحلیلى مشخصى براى ارزیابى وظایف کمونیست هاى 
ایران در شرایط کنونى بدست میدهد و نیز، به کمک مقاله اى از "زحمت" "ارگان اتحاد انقالبى براى رهائى 

کار" ببینیم این ابزار تا چه حد توسط جنبش کمونیستى ما بکار گرفته شده است.

تئورى  کاربست  طریق  از  لنین  که  گفتیم  بازگردیم.  کردیم  اشاره  بدان  نیز  قبال  که  نکته اى  به  میباید  ابتدا 
مارکسیستى توسعه سرمایه دارى و قوانین حرکت آن، نشان میدهد که بسط شرایط عینى و ذهنى الزم براى 
پیروزى  گرو  در  بیستم،  قرن  ابتداى  در  بورژوازى،  علیه  بر  روسیه  پرولتاریاى  طبقاتى  مبارزه  آزادانه  رشد 
آن  اساسى  اقتصادى  محتواى  ارضى  مسأله  کاپیتالیستى  حل  که  است.  روسیه  دمکراتیک  بورژوا-  انقالب 
را تشکیل میدهد. بسط مناسبات بورژوایى در روستا، کاال شدن نیروى کار در سطح وسیع و رشد کمى 
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پرولتاریا از یکسو و استقرار مالکیت بورژوایى بر زمین از سوى دیگر و نابودى استبداد تزارى که بر مالکیت 
سوسیالیسم  بسوى  را  پرولتاریا  مستقل  بسیج  براى  الزم  ذهنى  و  عینى  شرایط  است،  استوار  ارضى  بزرگ 
بوجود میآورد. اما آیا عین این گفته در باره همه انقالبات و مبارزات دمکراتیک جهان صدق میکند؟ آیا 
فقدان دمکراسى همواره و همه جا بیانگر بقاء روابط فئودالى و رشد ناکافى سرمایه دارى است، و دستیابى به 
دمکراسى، دستیابى به "کشورى جدید و جمهورى که در آن مبارزه پرولترى براى سوسیالیسم بتواند آزادانه 
ارضى"  آیا "حل مسأله  بعبارت دیگر  ارضى است؟  حل مسأله  جا مستلزم  یابد" همواره و همه  گسترش 
محتواى اقتصادى هر انقالب دمکراتیک در جهان - و بخصوص در ایران - را تشکیل میدهد؟ مسلمًا نه. 
این صرفًا میتواند از مغز متحجرى تراوش کند که تمام منافذ خود را بر روى دستاوردهاى تئوریک لنین 
در مورد گرایش هاى سیاسى سرمایه دارى در عصر امپریالیسم، عصر انحصارات، صدور سرمایه و تقسیم 
جهان بسته است و بر اساس معدودى احکام کلى که در مورد سرمایه دارى عصر رقابت آزاد به ذهن سپرده 
است، همه جا استبداد را با فئودالیسم و دمکراسى را با سرمایه دارى مترادف میداند و به مجرد مواجهه با 
هر نوع دیکتاتورى و استبداد براى یافتن "فئودالها" سرك میکشد و محور اساسى هر انقالب دمکراتیک را 
"حل مسأله ارضى" قلمداد میکند. و طبیعى است که چنین ذهنیتى دیر یا زود در حسرت دمکراسى ثناگوى 
سرمایه داران میگردد و با چسباندن القاب "ملى و مترقى" به این تکامل یافته ترین انگلهاى اجتماعى در "پیش 

از تاریخ بشر"، وجدان خود را در این خیانت به طبقه کارگر راحت میکند.

یک  بلکه  دارد  امکان  تنها  نه  بورژوایى  مناسبات  بسط  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  روسیه  در 
ضرورت تاریخى است. استبداد تزارى ارکان اصلى خود را بر مالکیت بزرگ ارضى (فئودالى) استوار ساخته 
است. لنین این واقعیات را باز میشناسد و از اینرو در مبارزه با استبدادى که سد راه رشد آگاهى و تشکل 
سیاسى پرولتاریاى روسیه است و نیز با مناسبات کهنه و پوسیده اى که از رشد عینى پرولتاریاى روسیه جلو 
میگیرد، هر "ضربه"اى بر این مالکیت خصوصى فئودالى را تحولى در جهت منافع پرولتاریا ارزیابى میکند. 
لنین بر این اساس بر پشتیبانى پرولتاریا از جنبش دهقانى که قادر است قاطع ترین ضربه را بر این مالکیت و 
تزاریسم که بر پایه آن استوار است وارد کند تأکید میورزد، چرا که این ضربه اول ضربات بعدى را بر پیکر 
مالکیت وسایل تولید بطور اعم بدنبال خواهد داشت. اما دقیقا از آنجا که جنبش دهقانى و راه حل دهقانى 
به مسأله ارضى در هر حال از خصلتى بورژوایى برخوردار است، پرولتاریاى روستا را از امتزاج با آن برحذر 
میدارد و کمک به بسط آگاهى و تشکل مستقل پرولتاریاى روستا را یک وظیفه خطیر پرولتاریاى شهر، و 

سوسیال دمکراسى، ارزیابى میکند.

از این نکته بگذریم که حتى اگر شرایط تاریخى ایران چون روسیه 1905 میبود و حتى اگر دیکتاتورى 
و استبدادى که سد راه جنبش کارگرى ماست خصلتى فئودالى میداشت، باز هم هوادارى از "بورژوازى 
ملى" جایى در برخورد لنینى به انقالب دمکراتیک نمیداشت. واقعیت اینست که ایران کشورى سرمایه دارى 
در باالترین مرحله اش،  آنهم  نطام سرمایه دارى،  در آن تحت حاکمیت  اجتماعى  تولید  است، کشورى که 
انجام میپذیرد و ریشه موانعى که سد راه حرکت مستقل پرولتاریا بسوى سوسیالیسم است نه در "نظام کهن 
فئودالى" بلکه در "جدیدترین" نظام تولیدى در امپریالیسم، میباید جستجو شود. این براى جنبش کمونیستى 
نقطه عطفى خواهد بود اگر در سطح وسیع این دستاورد لنینى را بپذیرد که سرمایه دارى عصر امپریالیسم 
بر خالف سرمایه دارى عصر رقابت آزاد که متضمن رشد دمکراسى بورژوایى بود، به ارتجاع سیاسى، به 
"نفى همه ابعاد دمکراسى" گرایش دارد. و نیز اینکه سرمایه دارى عصر انحصارات را با هیچ ورد و جادو و 
دعا و تشویق و برخورد دوگانه اى نمیتوان به عصر رقابت آزاد برگرداند. بر عکس انحصارى شدن سرمایه 
بیش از هر وقت آن را براى ضربه نهایى پرولتاریا آماده ساخته است. از اینرو دیکتاتورى اى که در بسیارى 
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از کشورهاى سرمایه دارى تحت سلطه امپریالیسم (بله دیکتاتورى در کشور سرمایه دارى!)، در کشورهایى 
که به مثابه حوزه هاى صدور سرمایه هاى انحصارى و زمینه تولید فوق سود امپریالیستى عمل میکنند، برقرار 
هستند،  این کشورها  روستاهاى  در عرصه  کاپیتالیسم  رشد  مانع  فئودال ها  است که  این بابت  از  است، نه 
بلکه دقیقا از حاکمیت سرمایه امپریالیستى بر اقتصاد و سیاست این کشورها مایه میگیرد. به همین ترتیب 
دمکراسى (که از دیدگاه پرولتاریا یک پیش شرط اساسى حرکت بسوى سوسیالیسم است)، نه در گرو "حل 
به  منوط  بلکه  ملى"  بورژوازى  رهبرى  به  کالسیک  "سرمایه دارى  به  رجعت  و  ارضى"  مسأله  کاپیتالیستى 
پیروزى مبارزه ضد امپریالیستى کارگران و زحمتکشان این کشورهاست. اگر وجود دیکتاتورى را (صرفا به 
این خاطر که "حوصله" خواندن لنین را نداریم) همواره و همه جا بازتاب استمرار مناسبات فئودالى تلقى 
کنیم، و بسط دمکراسى مورد نیاز طبقه کارگر را بگونه اى مکانیکى و مستقل از شرایط ویژه هر جامعه در 
دوره هاى تولیدى مختلف، به "حل مسأله ارضى" احاله کنیم، باید ناگزیر این استنتاج مضحک را نیز بپذیریم 
که مثال در آفریقاى جنوبى، رودزیا و یا ایرلند شمالى، سرمایه هاى انگلیسى، آمریکایى و هلندى بزرگترین 
و جان سخت ترین فئودال ها هستند و یا مثال جنبش انقالبى سیاهپوستان آفریقاى جنوبى و یا مبارزینى که 
در ایرلند شمالى بر علیه ارتش اشغالگر انگلستان مبارزه میکنند (مبارزه اى که بى تردید نمیتواند مبارزه اى 
بالواسطه سوسیالیستى باشد) میباید براى "رفع موانع توسعه سرمایه دارى" و "امحاى کامل فئودالیسم" دست 
نه  و  ارضى"،  مسأله  کاپیتالیستى  "حل  و  کنند  دراز  کشورها  این  دهقانان"  انقالبى  "جنبش  بسوى  وحدت 

مصادره سرمایه هاى انحصارى، را در صدر برنامه اقتصادى خود قرار دهند!

اما ببینیم کسانى که حل مسأله ارضى را وظیفه محورى انقالب دمکراتیک ایران ارزیابى کرده اند، خود از 
این مسأله چه برداشتى دارند و تا چه حد در تطابق با شیوه لنینى برخورد به وظایف دمکراتیک پرولتاریا، 
بویژه در قبال جنبش دهقانى، حرکت میکنند. بعنوان نمونه کافى است نگاهى به مقاله "هیأت حاکمه و 
مسأله ارضى" مندرج در "زحمت، ارگان اتحاد انقالبى براى رهایى کار" شماره 6، بیاندازیم. "زحمت" پس 
از "افشاگرى" از "قانون زمیندارى و احیاى اراضى" شوراى انقالب اسالمى، مقاله خود را چنین جمعبندى 

میکند:

"اصالحات ارضى فرمایشى محمد رضا شاهى، اقدامى ضد دهقانى و در جهت منافع امپریالیسم و با حفظ 
برخى امتیازات بزرگ مالکان بود و نمیتوانست نه گرهى از مشکالت زراعى مملکت بگشاید و نه زندگى 
دهقانان فقیر و خوش نشینان روستا را بهبودى بخشد. تکیه بر این اصالحات ضد دهقانى حرکت برخالف 
منافع اکثریت روستانشینان ایران است. روستاى ایران نیازمند انقالبى ارضى، رادیکال و از پایین بدست خود 
دهقانان است. انقالبى که اساس نابرابرى مالکیت ارضى را در هم بپیچد و بازمانده مناسبات جان سخت 
دهقانان،  همکارى  و  تعاون  مبناى  بر  صنعتى  کشاورزى  براى گسترش  را  راه  و  براندازد  ریشه  از  را  کهن 
به همراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتیک و مترقى بگشاید. واگذارى اراضى، اَشکال و چگونگى 
آن میباید بدست خود دهقانان و از طریق اتحادیه هاى انقالبى دهقانى انجام پذیرد و مزارع بزرگ اربابى 
وامپریالیستى میباید مصادره شده و در اختیار دهقانان قرار گیرند. هیأت حاکمه کنونى با هر گامش نشان 
میدهد که در مالکیت ارضى، حامى بزرگ - مالکان و اَشکال استثمار کهن و قرون وسطایى است و نمیتواند 

قدمى در راه منافع اکثریت عظیم دهقانان بردارد." (صفحه 3)

به این ارزیابى لنین قائل است که  در اولین قدم میباید این سؤال را براى "زحمت" طرح کرد که اصوالً 
"رادیکال ترین و از پایین ترین انقالب ارضى دهقانى" نیز در نهایت راه حلى کاپیتالیستى به مسأله ارضى 
ارائه میدهد؟ یا خیر؟ اگر پاسخ منفى است، میباید روشن کند که چگونه راه حل غیر کاپیتالیستى (و ناگزیر 



98

برگزیده آثار  منصور حکمت

"سوسیالیستى") مسأله ارضى قرار است بدست "دهقانان" و با معاضدت دولتى "دمکراتیک و مترقى" انجام 
روستا  عرصه  در  تولید  مناسبات  سوسیالیستى  تحول  چگونه  که  دهد  توضیح  باید  دیگر،  بعبارت  پذیرد. 
به معضل انقالب دمکراتیک ما بدل گشته است. و یا اینکه اعتراف کند که در ته دل به امکان "راه رشد 
مثبت  شک  بدون  فوق  سؤال  به  "زحمت"  پاسخ  اما  است.  قائل  ایران،  کشاورزى  براى  سرمایه دارى"  غیر 
است. زحمت بى تردید بر این واقف هست که انقالب ارضى "رادیکال و از پایین" دهقانان صرفا میتواند 
راهگشاى توسعه تولید سرمایه دارى در روستا باشد، اما از آنجا که گویا هوادارى از توسعه سرمایه دارى فقط 
در لغت اِشکال دارد و نه در محتوا، ترجیح میدهد بجاى مفهوم "راه را براى بسط مناسبات سرمایه دارى در 
روستا بگشاید"، عبارت "راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى (تحت چه مناسباتى؟!)، بر اساس تعاون 
و همکارى دهقانان به همراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتیک و مترقى بگشاید" را جایگزین کند. 
سیزده کلمه دهان پُر کن و پُر طمطراق پرده ساترى میشود براى کلمه "سرمایه دارى" - یعنى ماهیت نظامى 
که به زعم "زحمت" قرار است بر اثر انقالب مورد نیاز "روستاى ایران" بر تولید کشاورزى حاکم گردد. 
تا اینجاى مسأله بخودى خود قابل اغماض است. اگر شرایط ایران همانا شرایط روسیه 1905 فرض شود، 
و اگر توسعه سرمایه دارى هم از دیدگاه توسعه تاریخى جامعه و هم از نقطه نظر منافع کل طبقه کارگر 
ممکن و ضرورى قلمداد گردد آنگاه به "زحمت" ایرادى جز مبهم گویى و مخدوش کردن موضع مستقل 
جارى  "زحمت"  قلم  بر  براحتى  "سرمایه دارى"  کلمه  که  مسأله  این  خود  (البته  گرفت  نمیتوان  پرولترى 
نمیشود گواه نادرست بودن این فرضیات است). مشکل اینجاست که بزعم "زحمت" انقالب "رادیکال و 
از پایین" دهقانان براى استقرار شیوه سرمایه دارى تولید قرار است "اساس نابرابرى مالکیت ارضى" را در 
هم پیچد. اوال در هم پیچیدن "اساس نابرابرى مالکیت ارضى"، معنایى جز استقرار برابرى مالکیت ارضى 
نمیتواند داشته باشد - تقسیم به تساوى زمین در میان دهقانان. بسیار خوب، اما این آیا همان حرف کریگه 
{Hermann Kriege} در سال 1846 نیست که مارکس آنچنان بیرحمانه به ریشخندش گرفت؟ (کریگه 
الاقل زحمت کشیده و مساحتى را هم که به هر دهقان تعلق میگرفت حساب کرده بود!). این طرحى نیست 
جز طرح خرده بورژوا کردن همه مردم، و تمام انتقادات مارکس به کریگه مستقیما به رفقاى "زحمت" بر 
میگردد. زمینهاى برابر الزامًا محصوالتى "برابر" (از نظر کمیّت و کیفیت و ارزش) تولید نمیکنند، چرا که 
رودخانه ها بطور "برابر" بر مزارع سوار نیستند، باران بطور "برابر" بر هر هکتار زمین نمیبارد و آفتاب نیز 
چنین نمیتابد، خانواده هاى دهقانى نیروى کار "برابرى" را در خدمت ندارند، کیفیت خاك همه مزارع "برابر" 
نیست، فاصله روستاها تا بازار خرید وسایل تولید و فروش محصول "برابر" نیست، روستاییان نیز خود از 
نظر بُنیه و مهارت و تجربه "برابر" نیستند و ...؛ مالکیت ارضى "برابر" زحمت خیلى زود چون نظام برابر 
کریگه از آنرو که هر دو بر مالکیت خصوصى بر وسایل تولید و تولید کاال استوارند جبراً به نابرابرى میکشد. 

انحصارات نواده هاى خلف تولید خرده کاالیى هستند.

و  "آزادى"  کاملترین  که  بدهد  نمیتواند  و  نمیدهد  تشخیص  "زحمت")  رفقاى  (چون  دهقانى  "توده 
"عادالنه ترین" تقسیم حتى تمام اراضى، سرمایه دارى را نه تنها نابود نمیکند، بلکه برعکس شرایط توسعه 
انقالبى-  محتوى  صرفًا  دمکراسى  سوسیال  که  حالى  در  میآورد.  بوجود  را  آن  نیرومند  و  گسترده  بویژه 
دمکراتیک این آمال دهقانى را بیرون کشیده و مورد حمایت قرار میدهد، سوسیالیسم خرده بورژوایى از 
این عقب ماندگى تئورى میسازد و با این کار خود پیش شرط ها و وظایف یک انقالب سوسیالیسم خیالى را 

مغشوش میکند و در هم میریزد" (همان کتاب صفحات 54-55، تأکید از ما است)

کامال برعکس لنین و بلشویکها، آنچه "زحمت" دقیقا بر آن انگشت نمیگذارد محتواى انقالبى- دمکراتیک 
آمال دهقانى است و آنچه تئوریزه میکند همانا عقب ماندگى این آمال است. "زحمت" اگر بعنوان نماینده 
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توده هاى دهقانى سخن میگوید و آرمانهاى خرده بورژوایى مالکین آتى را فرموله میکند، ابداً ایرادى نیست؛ 
حال  عین  در  و  کنند  حمایت  "زحمت"  رهبرى  به  دهقانان  بورژوایى  خرده  جنبش  از  موظفند  کمونیستها 
پرولتاریاى روستا را پیگیرانه از نفوذ چنین توّهماتى (برابرى همه در مالکیت خصوصى، خرده بورژوا شدن 
همه مردم) مصون دارند. اما اگر رفقا مدعى حرکت از موضعى پرولترى هستند، که در آن صورت در مقابل 
طبقه کارگر و بویژه پرولتاریاى روستا وظیفه دارند که اگر با توهمات خرده بورژوایى در مورد امکان "از 

میان بردن استثمار با حفظ مالکیت خصوصى بر زمین" سرسختانه مبارزه نمیکنند، الاقل به آن دامن نزنند.

رفقاى "زحمت" صحنه انقالب دمکراتیک ایران را، تا آنجا که به مسأله ارضى مربوط میشود، بر اساس 
لباس  در  داده اند  ترجیح  خود  که  شگفتا  اما  چیده اند،   1905 روسیه  دمکراتیک  بورژوا-  انقالب  الگوى 

نارودنیک ها ظاهر شوند:

نظام  کاپیتالیستى  "پاکسازى"  لزوم  در  همگى   ... نارودنیک ها  و  دمکراتها  سوسیال  دهقانان،  و  "کارگران 
پوسیده کشاورزى در روسیه از طریق امحاى مالکیت ارضى بزور توافق دارند. تفاوتشان در این است که 
سوسیال دمکراتها خصلت کاپیتالیستى هرگونه انقالب ارضى در جامعه کنونى - مونیسیپالیزاسیون و ملى 
کردن، اجتماعى کردن و تقسیم - را هر قدر هم آن انقالب مافوق رادیکال باشد، درك میکنند، در حالى 
که نارودنیک ها این را نمیفهمند و مبارزه شان براى صورت بندى دهقان - بورژوا در مقابل مّالك بورژوا را 
در لفاف جمله پردازى هاى بیمایه و تخیلى در باره برابرى نظام ارضى عرضه میدارند". (همان کتاب صفحه 

78، تأکید دوم از ما است)

پس آنچه فى الواقع رفقاى "زحمت" به عنوان "نیاز" روستاى ایران در لّفافه "در هم پیچیدن اساس نابرابرى 
مالکیت ارضى" عرضه میکنند، همانا صورت بندى خرده مالکى (دهقان بورژوایى) است. اِشکال کار اینجاست 
که در فرمولبندى این آرمان خرده بورژوایى نیز دچار التقاط شدیدى هستند. "زحمت" معتقد است که این 
صورت بندى "راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى" خواهد گشود. بى تردید بتدریج چنین خواهد شد. 
اما متأسفانه "زحمت" میباید در این صورت بین "آرمان" کشاورزى صنعتى سرمایه دارى و "برابرى مالکیت 
ارضى" یکى را انتخاب کند! توسعه کشاورزى صنعتى از دل مناسبات خرده مالکى بى هیچ شک و شبهه اى 
مستلزم بسط مالکیت بزرگ ارضى است که استفاده از ماشین آالت کشاورزى سنگین و کار مزدى را به 
"صرفه" مالک گرداند. از سوى دیگر نفس وجود کار مزدى در عرصه روستا بیانگر آنست که عده اى هستند 
که زمین ندارند که خود کشت کنند. بله، نتیجه عملى پروسه انباشت سرمایه و رقابت در درون نظام خرده 
مالکى مورد عالقه رفقاى "زحمت"، تمرکز زمین و سرمایه از یکسو و خلع ید از سوى دیگر است، تنها در 
این صورت است که "آرمان" کشاورزى صنعتى "زحمت" امکان تحقق مییابد. از نظر تاریخى نیز این پروسه 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. "اصالحات ارضى فرمایشى(!) محمد رضا شاهى" هم از ابتدا با اعالم این نیّت 
آغاز نکرد که زمینها را به قطعات بزرگ تقسیم کند و به بورژوا- مالك ها بسپارد. ارسنجانى بورژواى 1963 
(که در خدمت سرمایه انحصارى عمل میکرد) بسیار از کریگه خرده بورژواى 1846 (که خود را کمونیست 
میدانست) و "زحمت" سوسیالیست خلقى 1979 (که سنگ اکثریت دهقانان را به سینه میزند) در مورد آتیه 
اجتناب ناپذیر تقسیم اراضى حاضرالذهن تر بود. او نسق هاى موجود را (در روستاهایى که شامل مرحله 
اول تقسیم شدند) به همان نسق دارانى که روى آن کار میکردند فروخت. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد (و 
ارسنجانى میدانست و "زحمت" نمیداند)، و بر سر "مالکیت ارضى برابر" "زحمت" هم خواهد آمد، این بود 
که زمین به شکلى که تقسیم شده بود باقى نماند، عده اى ورشکست شدند و عده اى ورشکست کردند (از 
اینکه ورشکست کنندگان چه کسانى بودند اینجا مورد بحث ما نیست). ورشکست کنندگان مالکیت زمینها 
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را متمرکز کردند و ورشکست شدگان به بازار کار مزدى (عمدتًا در شهرها و به درجه کمترى در روستا) 
رانده شدند. در واقع تنها راهى که نظام تولیدى سرمایه دارى براى حفظ "برابرى مالکیت" و در عین حال 
تمرکز و تراکم سرمایه میشناسد "شرکت سهامى" است و "زحمت" در تکاپوى خود براى استقرار نظام خرده 
مالکى یا ناچار است پا به پاى تاریخ تا "طرح شرکتهاى سهامى زراعى فرمایشى و محمد رضا شاهى" پیش 
برود (طرحى که جز کشیدن کار مزدى از "سهامداران" بر نسق هاى ادغام شده خود آنان مبنایى نداشت) و 

یا اینکه روستاییان را هر چند صباح مجدداً به "انقالبى رادیکال و از پایین" دعوت نماید!!

اما نه، "زحمت" راه حل دیگرى براى حفظ "برابرى مالکیت ارضى" و گسترش همزمان "کشاورزى صنعتى" 
در چنته دارد: "تعاون و همکارى دهقانان بهمراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتیک و مترقى". اوال 
به زعم "زحمت" "تعاون دهقانان و معاضدت دولتى دمکراتیک و مترقى" میتواند (و باید) جانشین پروسه 
انباشت، تراکم، تمرکز، سرمایه گردد و بساط رقابت و نتایج آن (تمرکز از یکسو و ورشکستگى از سوى 
دیگر) را برچیند. اما مشکل اینجاست که رقابت، ورشکستگى و تمرکز سرمایه و وسایل تولید (که زمین در 
عرصه روستا مهمترین آنست) را نه ارسنجانى اختراع کرده است و نه مارکس. اولى (ارسنجانى) آن را فرض 
گرفت و پروسه سلب مالکیت امپریالیستى از توده وسیع روستاییان را بر مبناى سیاست کوتاه مدت خرده 
مالک پسنِد تقسیم اراضى به خورد دهقانان داد و دومى (مارکس) تار و پود این مکانیسم و قانونمندى را از 

دیدگاه پرولترى به نقد کشید و اجتناب ناپذیرى سوسیالیسم را به جنبش کارگرى آموخت.

اما رفقاى "زحمت" که نه چون ارسنجانى مشاور سرمایه امپریالیستى هستند و نه چون مارکس پیشاهنگ 
با  میدهند  ترجیح  نمیکنند،  حس  را  جامعه  حرکت  مادى  قوانین  بازشناختن  ضرورت  ناگزیر  و  پرولتاریا، 
یک چرخش قلم اصوالً قانون مادى رقابت و تمرکز سرمایه را از صحنه روستاى ایران پاك کنند. نظریات 
مارکس کهنه شده است، "زحمت" تمام تناقضات ذاتى تولید سرمایه دارى را (اعم از ُخرد و کالن) از طریق 
"تعاون" و "معاضدت دولتى دمکراتیک و مترقى" از میان خواهد برد! براستى که هواداران نظریه راه رشد 

غیرسرمایه دارى در چه منافذى النه نکرده اند!

"این مفاد (مواد 4-9 برنامه حزب سوسیال دمکرات لهستان) با ... رفرمیسم بورژوایى سازگارى کامل دارد. 
هیچ چیز این مفاد انقالبى نیست. البته مترقى اند، در این شکى نیست، اما مترقى در جهت منافع آنان که 
مایملکى دارند. مطرح کردن این خواستها از طرف سوسیال دمکراتها حاصلى جز پرو بال دادن به غرایز 
کارتلها،  تراست ها،  به  دولت  کمک  خواست  طرح  همانند  خواستهایى  چنین  طرح  ندارد.  بر  در  مالکیت 
خواست  از  کمى  دست  بودن  "مترقى"  در  که  خواستهایى  است،  صنایع  صاحبان  انجمن هاى  و  سندیکاها 
تعاونى بیمه و غیره در کشاورزى ندارند. اینها همه ترقى کاپیتالیستى است. ابراز تمایل به درگیر شدن در 
آنها نه کار ما بلکه کار کارفرمایان و خبرگان امر سرمایه گذارى است. سوسیالیسم پرولترى، در تمایز از 
سوسیالیسم خرده بورژوایى، این نگرانى در باره تعاونى هاى زمینداران - از بزرگ و کوچک - را به کنت هاى 
Rocquingy اعضاى زمیندار زمستواها و غیره واگذار میکند و خود تمامًا صرفًا به تعاونى هاى کارگران 
مزدى به منظور پیکار علیه زمینداران میپردازد". (همان کتاب، صفحه 58-59، دو تأکید آخر در اصل است)

[1]

ثانیا، "زحمت" که در طول مقاله نامى از طبقه کارگر و پرولتاریاى روستا نبرده است - تا چه رسد به تأکید بر 
نقش رهبرى کننده آن در انقالب حاضر و ناگزیر در تعیین سرنوشت مسأله ارضى - ناگهان سخن از "دولتى 
دمراتیک و مترقى" به میان میکشد این دولت، دولت چه کسانى است؟ "زحمت" این سؤال را مسکوت 
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میگذارد و دولت را نه با پایه پایگاه طبقاتى آن، بلکه با خصلت "دمکراتیک" آن و بر پایه معاضدتهاى مالى 
و فنى اش با دهقانان مشخص میسازد. این مسأله تصادفى نیست چرا که ذکر این واقعیت که تنها دولت 
جمله  از  (و  زحمتکشان  و  کارگران  دولت  برخیزد  ما  انقالب  دل  از  میتواند  که  مترقى" اى  و  "دمکراتیک 
دهقانان) است، بالفاصله این سؤال را مطرح میکند که دولت کنونى چه دولتى است و اگر دولت کارگران 
و زحمتکشان نیست، چگونه میتوان آن را برانداخت و دولت دلخواه را جانشین آن ساخت و این مسأله اى 
است که " آدم عاقل" در یک مقاله کوتاه در مورد مسأله ارضى نباید درباره اش بیگدار به آب بزند! از اینرو در 
کل مقاله، "زحمت" از مبارزه سیاسى اى که دهقانان میباید براى تحقق آرمانهاى خود دوشادوش پرولتاریاى 
ایران و بر علیه حکومت کنونى در پیش گیرند سخنى به میان نمیآورد. حال آنکه این محور اصلى شیوه 
برخورد لنینى به مسأله ارضى و جنبش دهقانى است. لنین در تمامى مدت بر این واقعیت که دهقانان تا آنجا 
که به شیوه اى انقالبى بر علیه نظام موجود دست به مبارزه میزنند متحدین سیاسى پرولتاریا هستند (و نه 
"متحدین اقتصادى" آن) تأکید میورزد. لنین تأکید میکند که خصلت خرده بورژوایى و اتوپیستى خواستهاى 
دهقانان میباید براى پرولتاریاى روستا پیگیرانه افشا شود، پرولتاریاى روستا باید آنجا که به اقتصاد، به از میان 

رفتن فقر و استثمار و رفاه توده هاى وسیع میاندیشد تنها به سوسیالیسم فکر کند.

عرصه  در  پرولتاریا  که  شود  آن  از  مانع  نباید  دهقانى  جنبش  خواستهاى  بورژوایى  خرده  خصلت  این  اما 
انقالب دمکراتیک (که قبل از هر چیز مبارزه اى بر سر قدرت سیاسى است و نه "رفع مشکالت زراعى 
اینرو  از  و  نماید.  دراز  کارگر -  طبقه  سیاسى  متحدین  بمثابه  دهقانان -  بسوى  را  خود  دست  مملکت") 
سوى  و  سمت  میباید  شود،  متشکل  دمکراتیک  سوسیال  مستقل  کمیته هاى  در  باید  که  روستا،  پرولتاریاى 

حرکت کمیته هاى انقالبى دهقانان را تا سرحد امکان تعیین نماید.

اما "زحمت" سیاست را به کنارى مینهد و از قول پرولتاریا بر "غرایز مالکیت" دهقانان صحه میگذارد، آن 
را تئوریزه میکند و پیشاپیش "معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتیک و مترقى" را، که پرولتاریا ناگزیر جزء 
تعیین کننده آن خواهد بود، بى قید و شرط براى "خرده مالکان" آتى تضمین میکند، بى آنکه لحظه اى بر این 
مسأله که "در حال حاضر محاسبه ترکیب نیروهایى که "فرداى" انقالب (دمکراتیک) درون توده هاى دهقانى 
وجود خواهد داشت تخیلى پوچ است" و اینکه "ما از انقالب دمکراتیک بیدرنگ، و درست مطابق با میزان 
نیروى خویش یعنى نیروى پرولتاریاى آگاه و متشکل، به انقالب سوسیالیستى گذار خواهیم کرد، ما هوادار 
انقالب بى وقفه ایم" تعمق کند. "زحمت" چنان در تئوریزه کردن صورت بندى دهقان- بورژوا، در لفافه اى 
از جمله پردازیهاى تخیلى در مورد "برابرى در نظام ارضى" غرق شده است، و چنان این صورت بندى را 
بصورت عام و جهانشمول بعنوان "نیاز روستاى ایران" (صرفنظر از اینکه چه اَشکال مختلفى از مالکیت و 
تولید بر روستاهاى مختلف ایران مسلط است - کشت و صنعت، باغدارى، خرده مالکى، اجاره دارى، و یا 
حتى اتکاء به درآمد جوانان خانواده ها که در شهرهاى مجاور کار مزدورى میکنند) طرح میکند، که گویى 
اصوال نمیخواهد تأثیرى بر ترکیب نیروهاى درون روستا داشته باشد و نه به "فرداى" انقالب دمکراتیک و 

گذار به سوسیالیسم میاندیشد.

اما "زحمت" چه بخواهد و چه نخواهد از سیاست گریزى ندارد. هر کس آگاهانه در عرصه سیاست به دفاع 
از پرولتاریا برنخیزد، ناخود آگاه در خدمت سیاست بورژوازى قرار میگیرد:

"این قانون (قانون مصوب شوراى انقالب) امید چشمداشت هرگونه اصالحات ارضى را از هیأت حاکمه 
کنونى به یأس مبدل میسازد. در این قانون نه ردى از مواعید بنى صدر دائر بر اصالحات ارضى رادیکال به 
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چشم میخورد و نه اثرى از طرح پیشنهادى لیبرال منشانه مشاورین ملى گراى وزارت کشاورزى که خواهان 
احیاى واحد "ده" و دمیدن جان به خرده مالکى بودند". (همان مقاله)

"دولت  رهبرى  میتواند  که  سیاسى  نیروى  و  "جناح"  اینهم  سیاست،  به  اقتصاد  از  "زحمت"  حرکت  اینهم 
دمکراتیک و مترقى" مورد عالقه "زحمت" را بر عهده بگیرد: بنى صدر و مشاورین ملى گراى (!) وزارت 
کشاورزى! اما افسوس که "ردى" از خط مشى آنان در برنامه ارضى شوراى انقالب بچشم نمیخورد و گرنه 
نظام خرده مالکى تمام عیارى نصیب ایران میشد! براستى که دهقانى که ضرورت حمایت (مثال در انتخابات 
ریاست جمهورى؟) از "جناح" بنى صدر و یا "مشاورین ملى گراى وزارت کشاورزى" را از این افاضات 
استنتاج نکند استثناى غریبى خواهد بود. اما باید به "زحمت" اطمینان داد: زیرا زمانى که روستاییان سراسر 
ایران، چون روستاییان کردستان، براى مصادره انقالبى تمام زمین ها بپا خیزند، آنگاه طرحهاى آتى شوراى 
انقالب و وزارت کشاورزى مشحون از نظرات "بنى صدر و مشاورین ملى گراى وزرات کشاورزى" خواهد 
شد و خود این آقایان در رأس هیأت هاى "حسن نیّت" بطرز خستگى ناپذیرى براى ارائه شفاهى طرحهاى 

خود به دیدار "هموطنان عزیز روستایى" خواهند شتافت.

اما باید پذیرفت که "زحمت" به مصادره مزارع "بزرگ اربابى وامپریالیستى" اشاره کرده است، و خود این 
نکته را نیز ذکر کرده است که "واگذارى اراضى، اَشکال و چگونگى آن میباید بدست خود دهقانان و از طریق 
اتحادیه هاى انقالبى دهقانى انجام پذیرد". این نکته بسیار مثبتى است و نشان میدهد که "زحمت" احتماالً به 
موقع از پافشارى بر طرح خیالى "برابرى مالکیت ارضى" و "کمک و معاضدت دولتى دمکراتیک و مترقى" 
دست بر خواهد داشت، و چگونگى و اَشکال تقسیم (و یا عدم تقسیم و ادغام) زمین را پس از مصادره به 
ترکیب نیروهاى درون اتحادیه هاى انقالبى دهقانان خواهد سپرد. این روزنه اى است که "زحمت" بر روى 
و  سازشکاران  روى  بر  فراخ  دروازه اى  است  زده  رقم  قبال  آنچه  تمامى  اما  میگشاید،  لنینیسم  خود بسوى 
خیانت کارانى چون حزب توده و سازمان انقالبى و نظیر اینها میگشاید تا برچسب "چپ روى و اخالل گرى" 
را بر روى تمام کارگران روستایى و دهقانانى که نخواهند در آتیه طرح بنى صدر و یا مشاورین ملى گراى 
وزارت کشاورزى را دایر بر احیاى واحد "ده" ، "بازگشت به روستا" و یا "نظام ارضى برابر" بپذیرند و بر 
مالکیت و کشت جمعى زمینها تحت کنترل مستقیم شوراها و اتحادیه هاى دهقانى پافشارى کنند، بچسبانند 
(و این نه فقط در کشت و صنعت ها و مزارع برزگ مکانیزه، بلکه در روستاهایى که دهقانان هم اکنون به 

مطلوبیت ادغام و کشت جمعى زمینهاى تصرف شده پى برده اند ممکن و محتمل است).

به این ترتیب میبینیم که حتى اگر روستاى ایران نیز در شرایطى چون روستاى روسیه سال 1905 بسر میبرد، 
موضعگیرى "زحمت" هیچ قرابتى با شیوه برخورد لنینى با مسأله ارضى در چنین شرایطى نمیداشت. موضع 

"زحمت" نسخه برابر اصل موضع کریگه در 1846 و موضع نارودنیک ها در انقالب 1905 است[2].

اما نکته اساسى اینجاست که شرایط کنونى ایران، تا آنجا که به مسأله ارضى مربوط میگردد ابداً بر شرایط 
روسیه 1905 منطبق نیست و موضع نارودنیکى "زحمت" از این نقطه نظر الاقل پانزده سالى هم دیر اتخاذ 
شده است. عجز "زحمت" از درك پایه هاى اقتصادى مسأله ارضى در شرایط مشخص، فقدان این شناخت 
که راه حل دهقانى و رادیکال مسأله راضى همانقدر یک راه حل کاپیتالیستى مسأله ارضى است که راه حل 
بورژوا- مّالکى و از باال، باعث میشود که آنچنان از محدودیت تاریخى و خصلت طبقاتى راه حل دهقانى 
انتزاع کند که از یکسو آن را بمثابه یک آرمان ماوراء طبقاتى فرموله تبلیغ نماید و از سوى دیگر راه حل 
بورژوا- مّالکى را اصوال راه حلى بشمار نیاورد. این ایراد اساسى، خود را در عجز "زحمت" از برخورد 
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مارکسیستى به "اصالحات ارضى" (سلب مالکیت) دهه 40 آشکار میکند. "زحمت" مینویسد:

"اصالحات ارضى فرمایشى محمدرضا شاهى، اقدامى ضد دهقانى و در جهت منافع امپریالیسم و با حفظ 
برخى امتیازات بزرگ مالکان بود و نمیتوانست نه گرهى از مشکالت زراعى مملکت بگشاید و نه زندگى 

دهقانان فقیر و خوش نشین روستا را بهبود بخشد." (تأکید از ماست)

حل مسأله ارضى براى "زحمت" یعنى گشودن گره از مشکالت زراعى "مملکت" و بهبود زندگى دهقانان 
فقیر و خوش نشینان روستا. "زحمت" این دستاورد تئوریک مارکسیسم- لنینیسم را یکسره نادیده میگیرد 
بر سر "گره گشایى ازمشکالت زراعى  که حل کاپیتالیتسى مسأله ارضى در محتواى اقتصادى خود، اصوالً 
مملکت" و بهبود زندگى دهقانان فقیر نیست، بلکه بر سر رفع موانع توسعه سرمایه دارى است[3]. "زحمت" 
که اصوال با پایه هاى اقتصادى- تاریخى حل مسأله ارضى کارى ندارد، الجرم این مسأله را، که این "مملکتى" 
قرار  فقیر  دهقانان  زندگى  و  داشت،  خواهد  تولیدى  نظام  چه  شود  رفع  زراعى اش  مشکالت  بود  قرار  که 
است تحت چه مناسباتى بهبود یابد، از همان ابتدا ندیده میگیرد. بورژوازى نظام سرمایه دارى را ازلى و 
ابدى فرض میکند و در "علم" اقتصاد خود سخنى از نفس این مناسبات، محدوده هاى معیّن تاریخى آن و 
تمایز آن با مناسبات ماقبل سرمایه دارى و یا سوسیالیستى بمیان نمیکشد. "زحمت" نیز چنین نمیکند و در 
چهارچوب نظامى که مفروض گرفته است خود را درگیر اظهار نظر در مورد مشکالت زراعى "مملکت" 
و بهبود وضع کشاورزان فقیر مینماید. "زحمت" در این برخورد سر سوزنى با "مشاورین ملى گراى وزارت 

کشاورزى" تفاوت ندارد.

اما مارکس در طرح مسأله ارضى و چگونگى حل آن از نظر تاریخى بدنبال پاسخ به سؤاالت دیگرى است. 
بحث او بر سر آن پروسه تاریخى اى است که مناسبات فئودالى موجود میان زارع و مالک را به مناسباتى 
بورژوایى میان سرمایه و کار مزدورى بدل میکند. این تحول تاریخى چیزى جز حل مسأله ارضى نیست. 
اساس این پروسه - پروسه انباشت اولیه - جدایى تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید، یعنى سلب مالکیت 
از دهقانان (و نیز صنعت گران شهرى) است. تنها در نتیجه این پروسه سلب مالکیت (خلع ید) است که از 
یکسو نیروى کار وسیعًا به کاال بدل میگردد و بورژوازى تجارى و ربائى امکان مییابد تا با استخدام کارگر 
مزدى پاى سرمایه را به عرصه تولید باز کند، و از سوى دیگر وسایل تولید و وسایل معیشت تولید کنندگان 
مستقیم نیز به کاال بدل میگردند و به این ترتیب به عوامل مادى سرمایه ثابت و متغییر تبدیل میشوند. اینک 
عوامل تولید (کار و وسایل تولید) هر دو وسیعًا در بازار قابل خرید و فروشند، کاال شده اند و پروسه کار 

ناگزیر تحت حاکمیت سرمایه در میآید.

روابط  بسط  براى  مناسب  شرایط  میباید  تاریخى،  نظر  نقطه  از  مالکیت  سلب  پروسه  میبینیم  که  همانطور 
بورژوایى بر تولید اجتماعى (و نه فقط در روستا) را بوجود آورد. خلع ید از تولید کنندگان مستقیم، کاال 
شدن نیروى کار انسانى و ظهور پرولتاریا، که جز نیروى کار خود چیزى براى فروش ندارد و جز از این 
طریق امکان امرار معاش نمییابد، شرط الزم استقرار و بسط مناسبات بورژوایى در کل جامعه است. اما اینکه 
این خلع ید، "کشاورزى صنعتى" مورد عالقه "زحمت" را تا چه حد در عرصه روستا بسط خواهد داد، 
کامال بستگى خواهد داشت به این که سرمایه در جستجوى سود بیشتر تا چه حد در عرصه روستا انباشت 
کند. از نقطه نظر تکامل تاریخى سرمایه دارى کالسیک هدف عمده پروسه خلع ید (که رکن اصلى هر حل 
کاپیتالیستى مسأله ارضى است) ایجاد پرولتاریاى شهر است. و بعالوه، در جریان بازتولید و گسترش سرمایه 
نیز، نرخ انباشت و تراکم سرمایه در بخش کشاورزى، بنا بر قانونمندى حرکت نظام سرمایه دارى، از انباشت 
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در بخش صنعتى (به معنى اخص کلمه) نازل تر است. به این ترتیب خانه خرابى و مهاجرت توده هاى وسیع 
دهقانان خلع ید شده، و کاهش جمعیت کشاورزى به نسبت جمعیت شهرى، یک پیش شرط (و نیز نتیجه) 

ضرورى حل کاپیتالیستى مسأله ارضى است.

لنین از دیدگاهى مارکسیستى به مسأله ارضى و حل تاریخى آن مینگرد، بر جوهر کاپیتالیستى هم راه حل 
دهقانى و هم بورژوا- مّالکى آن تأکید میکند، و به این ترتیب با هر گونه گرایش به دامن زدن به توّهمات 
تساوى طلبانه دهقانان در چهارچوب نظام خرده مالکى و با هر گونه پرده پوشى از خصلت بورژوایى حل 
رفع  راهگشاى  بعنوان  ارضى"  مسأله  "حل  به  ابتدا  از  "زحمت"  اما  میکند.  مبارزه  قاطعانه  ارضى،  مسأله 
"مشکالت زراعى مملکت و بهبود اوضاع اکثریت دهقانان" مینگرد و خود به ابزارى براى دامن زدن به 

توّهمات خرده بورژوایى دهقانان فقیر، کم زمین و بى زمین، بدل میگردد.

لنین با حرکت از موضعى مارکسیستى از ارزیابى "امکان" موفقیت راه حل استولیپین- کادتى مسأله ارضى 
به حکم "ارتجاعى" بودن آن سر باز نمیزند و تأکید میکند که سوسیال دمکراسى وظیفه دارد "با تمام نیرو 
براى حل کوتاهتر و سریعتر توسعه سرمایه دارى در کشاورزى از طریق یک انقالب دهقانى" بجنگد. اما در 
عین حال تذکر میدهد که اگر سیاست استولیپین (راه حل بورژوا- مّالکى و از باال) از طریق سرکوب و قلع 
و قمع قهرآمیز توده هاى دهقانى قرین توفیق شد، آنگاه "هر مارکسیستى که با خود صادق است" ... "همه 
... "چرا که پس از "حل" استولیپینى مسأله ارضى، هیچ  برنامه هاى ارضى را یک جا به زباله دان میریزد" 
انقالب دیگرى (غیر از انقالب پرولتاریا) که قادر باشد دگرگونى هاى جّدى اى در شرایط اقتصادى زندگى 
توده هاى دهقان سبب شود نمیتواند وجود داشته باشد". اما "زحمت" که بر خالف لنین، حتى از اینکه حل 
امپریالیستى مسأله ارضى را بمثابه راه حلى کاپیتالیستى به رسمیت بشناسد هراس دارد، چشم خود را بر 
اهمیت تاریخى پروسه خلع ید امپریالیستى در ایران، یعنى همان اصالحات ارضى دهه 40 فرو میبندد و 
پرونده آن را با چسباندن الفاظ انقالبى مآبانه ولى توخالى اى چون "فرمایشى"، "محمدرضا شاهى"، "ضد 
دهقانى" به آن، بایگانى میکند. هر کارگر ایرانى که بیش از پانزده سال سابقه کار در شهر داشته باشد، بخوبى 
بر اثرات مهاجرت میلیونى روستاییان خلع ید شده ایران به شهرها در دهه 40 بر مبارزه طبقاتى کارگران 
شهرى، بر شرایط کار و سطح دستمزدها، بر تشکیالت صنفى پرولتاریا، و ... واقف است. اما "زحمت" که 
گویى رسالت نمایندگى منافع خرده بورژوایى روستا را بر عهده گرفته است ترجیح میدهد تحلیل خود از 
پروسه تاریخى انباشت اولیه در ایران، و خصلت امپریالیستى پروسه خلع ید دهه 40 که رکن اساسى آنست، 
را نه بر مبناى ضروریات مبارزه طبقاتى پرولتاریا در شرایط جدید، بلکه صرفا بر اساس مشاهداتى پیرامون 

اثرات آن بر مشکالت زراعى "مملکت" و اوضاع معیشتى دهقانان استوار سازد.

میلیونها  خانمانى  بى  و  آوارگى  به  شاهى"  رضا  محمد  و  "فرمایشى  اراضى  تقسیم  که  است  این  واقعیت 
روستایى و سرازیر شدن نیروى کار آزاد شده آنان از روستاها به شهر منجر شده است، و این نیست مگر 
راه حل امپریالیستى مسأله ارضى در ایران که براستى جوابگوى نیاز سرمایه انحصارى به این کاالى ارزان 
است. سرمایه امپریالیستى ضرورت آزاد شدن نیروى کار مورد نیاز خود را، براى ایجاد زمینه صدور سرمایه 
و تولید فوق سود، از طریق اصالحات ارضى دهه 40 متحقق نمود. حال با در نظر گرفتن این واقعیت انکار 
ناپذیر آیا نظرى که بجاى جلب این نیروى عظیم (که ناگزیر هنوز ریشه در زمین و روستا دارد) به اردوگاه 
پرولتاریا و تالش در جهت رشد و اعتالى آگاهى سیاسى او و نهایتا متشکل نمودنش بمثابه جزئى از ارتش 
قدرتمند سوسیالیسم، طرح بازگرداندن او را بر سر زمینهاى قطعه قطعه شده (زیر لواى "برابرى مالکیت 

ارضى" ) تبلیغ میکند، نظرى ارتجاعى نیست؟ به اعتقاد ما چرا، هست.
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...
اقتصادى-  پایه هاى  میباید  ایران  در  دهقانى  جنبش  و  ارضى  مسأله  قبال  در  پرولترى  موضعى  اتخاذ  براى 
طبقاتى مسأله را شناخت و به این منظور میباید قبل از هر چیز در ماهیت و محتواى امپریالیستى اصالحات 
ارضى دهه 40 تعمق کرد. بدیهى است که بحث مفّصل در این مورد میباید به فرصتى دیگر موکول شود. در 

اینجا میتوان به اختصار به اهمیت و نیز ویژگى هاى عمده این پروسه در ایران اشاراتى نمود.

I. در وهله اول میباید به چند نکته تئوریک اشاره کرد:

1) پروسه خلع ید و فرجام نهایى آن (یعنى کاال شدن نیروى کار در سطح وسیع در جامعه) چه از نقطه نظر 
تاریخى و چه از نظر تحلیلى، نقطه گذار جامعه از مناسبات فئودالى به سرمایه دارى است. به عبارت دیگر 
پیش شرط هاى تاریخى استقرار سرمایه دارى، با به فرجام رسیدن پروسه خلع ید متحقق شده و قانونمندى 
حاکم بر جامعه از آن "مقطع"، قانونمندى شیوه تولید سرمایه دارى خواهد بود. با تبدیل نیروى کار و وسایل 
تولید (عوامل و شرایط ذهنى و عینى پروسه کار) به کاال، سرمایه بر تولید اجتماعى حاکم میگردد و رشد 
میپذیرد.  انجام  آن  حاکمیت  تحت  و  آن  گسترش  و  انباشت  قانونمندى  اساس  بر  جامعه  مولّده  نیروهاى 
(رجوع کنید به کتاب سرمایه بخش انباشت بدوى و نیز کتاب صورت بندیهاى اقتصادى ماقبل سرمایه دارى، 

مارکس)

اما:
2) حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى در کل اقتصاد الزاما به معناى حاکمیت سرمایه بر تک تک پروسه هاى 
تولید منفرد در درون جامعه نیست، بلکه به این معناست که اوال همانطور که گفتیم عوامل ذهنى و عینى 
پروسه کار (نیروى کار و وسایل تولید) عمدتا در چهارچوب تولید و بازتولید سرمایه به یکدیگر پیوند 
میخورند، و رشد نیروهاى مولّده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمایه انجام میپذیرد و ثانیا بخش عمده 
اضافه محصول حاصل از پروسه هاى مختلف کار در جامعه بصورت ارزش اضافه به تملک صاحبان وسایل 
تولید در میآید. اینکه آیا در همه واحدهاى تولیدى در اجتماع تولید محصول (و اضافه محصول) از طریق 
استخدام کار مزدى انجام میپذیرد یا خیر، مسأله اى است مربوط و منوط به درجه گسترش و انباشت سرمایه 
در جامعه در هر مقطع معیّن، و نه نفس حاکمیت و یا عدم حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى. مارکس 
در کتاب سرمایه (جلد اول، فصل تولید ارزش اضافه مطلق و ارزش اضافه نسبى) مشخصا به امکان بقاء 
شیوه هاى تولید غیرسرمایه دارى در برخى رشته ها (کشاورزى و یا تولید خانگى)، در شرایطى که سرمایه بر 
کل تولید اجتماعى حاکمیت یافته است (دوره صنایع نوین)، اشاره میکند. کل سرمایه اجتماعى میتواند از 
طریق کارکرد سرمایه هاى ربائى و تجارى که انگل وار به جان تولیدکنندگان خرده پا میافتند، بى آنکه تولید 
کننده را به کارگر مزدبگیر و وسایل تولید و معیشت او را به سرمایه بدل کند، اضافه محصول تولید شده 
توسط او را بصورت ارزش اضافه به تملک خود در میآورد. در چنین صورتى پروسه کار عمًال تحت کنترل 
سرمایه نیست، اما اضافه محصول به تملک سرمایه در میآید و سهم تولیدکننده بیش از پیش به سطح حداقل 
معیشت تنزل مییابد. این خود نوعى تولید ارزش اضافه مطلق است که بدون شک از نقطه نظر سرمایه "ایده 
آل" نیست. سرمایه در تحلیل نهایى تنها با حاکمیت بر پروسه کار، با ایجاد دگرگونى اساسى در شیوه ها 
و تکنیک تولید و به این ترتیب با تولید ارزش اضافى نسبى، میتواند تولید اجتماعى را مطلقا در راستاى 
نیازهاى انباشت سرمایه سازمان دهد. اما سرمایه، دقیقا به اعتبار حاکمیت خویش بر بخش عمده تولید در 
اجتماع، امکان مییابد بخش هایى مجزا و منفرد را موقتا دست نخورده گذارد و صرفا به تملک اضافه تولید 
در آن اکتفا کند، (در مورد حاکمیت سرمایه بر کار و پروسه کار و اَشکال مختلف آن رجوع کنید به "نتایج 
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بالفصل پروسه کار" ، ضمیمه جلد یک کتاب سرمایه، چاپ پنگوئن، انگلیسى، و همینطور به "تئورى هاى 
در  متفاوت  ماهیتًا  فاز  "دو  قسمتهاى  انگلیسى، صفحات 412- 388، بخصوص  یک،  جلد  اضافه"  ارزش 

مبادله بین کار و سرمایه" و "کار صنعتگران و دهقانان در جامعه سرمایه دارى")

پایین تر خواهیم دید که نکته فوق الذکر از نقطه نظر تحلیل مناسبات سرمایه دارى در ایران (و بویژه روستاهاى 
ایران) از چه اهمیت تعیین کننده اى برخوردار است.

3) پروسه خلع ید از تولیدکنندگان مستقیم (و بویژه دهقانان) شرط الزم بسط مناسبات بورژوایى است. 
خلع ید موانع فئودالى سد راه رشد مناسبات سرمایه دارى را از میان بر میدارد و نیروى کار و وسایل تولید 
را عمدتا به کاال بدل میکند. اما درجه بسط مناسبات سرمایه دارى در هر عرصه معیّن تولید به درجه انباشت 
مشخصا  (منظور  تولید  سرمایه دارى  ماقبل  شیوه هاى  تبدیل  مثال  براى  دارد.  بستگى  عرصه  آن  در  سرمایه 
شیوه هاى حاکم بر پروسه کار است) در روستا به شیوه سرمایه دارى، یعنى تبدیل نوع اشتغال در روستا به 
اشتغال کارمزدى، منوط به انباشت و گسترش سرمایه در روستا است. از این نقطه نظر همانطور که گفتیم 
پروسه خلع ید صرفا شرط الزم تحول شیوه هاى تولیدى است و شرط کافى آن حرکت سرمایه در استفاده 
از امکانات موجود، یعنى انباشت سرمایه، است. بدیهى است که اگر به این ترتیب پس از خلع ید، سرمایه 
در عرصه روستا سریعا بسط و گسترش نیابد، نه از آنروست که مناسبات فئودالى مانعى خارجى بر سر راه 
آن نهاده اند، بلکه به این جهت است که منطق سودآورى، سرمایه را از دورن مهار میزند. به عبارت دیگر 
تولید کشاورزى هنوز از نقطه نظر بارآورى و بهره ورى دورنماى مساعدى - با توجه به آلترناتیوهاى دیگر 
سرمایه گذارى در هر مقطع - در مقابل سرمایه ترسیم نمیکند. شک نیست که همانطور که گفتیم در چنین 
شرایطى سرمایه از خیر اضافه محصول تولید سنتى نمیگذرد و به هر حال آن را از طریق مکانیسمى که در 

قسمت قبل به آن اشاره کردیم به تملک خود در میآورد.

(4
الف) در این رابطه یک گرایش ذاتى حرکت سرمایه میباید مشخصا مد نظر باشد. تراکم و تمرکز تولید و 
سرمایه و پیدایش سرمایه هاى انحصارى، خود قبل از هر چیز بیانگر این واقعیت است که سرمایه در جریان 
مصرفى  وسایل  بخش  از  بیشترى  سرعت  با  را  تولید  وسایل  بخش  گسترده)  مقیاس  به  (بازتولید  انباشت 
ترکیب  رفتن  باال  بازتاب  این  میدهد.  رشد  دارد)  آن  در  عمده اى  سهم  کشاورزى  تولیدات  (که  ضرورى 
ارگانیک سرمایه (نسبت سرمایه ثابت به متغیر) در جریان انباشت است، به عبارت دیگر رشد تولید وسایل 
مصرفى ضرورى (وسایل معیشت) عمدتا با رشد بخش متغیر کل سرمایه اجتماعى (که به کارگران پرداخت 
شده و از طریق آنان َصرف خرید وسایل معیشت میگردد) متناسب است و حال آنکه رشد تولید وسایل 
تولید با رشد بخش ثابت کل سرمایه اجتماعى (که َصرف خرید وسایل تولید میشود) هماهنگ است. از 
این نقطه نظر آهنگ کندتر انباشت در بخش کشاورزى یک گرایش ذاتى تولید سرمایه دارى، در سطح کل 
سرمایه اجتماعى، است. امپریالیسم، بمثابه سرمایه دارى عصر انحصارات این گرایش تولید سرمایه دارى بطور 

اعم را به وضوح آشکار میسازد.

ب) از آنجا که امپریالیسم یک نظام جهانى است، تقسیم کار در چهارچوب آن نیز به مقیاسى جهانى صورت 
میپذیرد. از این رو رشد کشاورزى در یک کشور سرمایه دارى، که بازار داخلى آن جزئى از بازار جهانى 
سرمایه انحصارى است، عالوه بر عوامل کلى اى که در قسمت هاى فوق ذکر کردیم، مشخصا به این مسأله 
بستگى دارد که سرمایه انحصارى تا چه حد دورنماى سودآورى در عرصه تولید کشاورزى را در یک کشور 
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معیّن - با توجه به آلترناتیوهاى جهانى اى که در پیش رو دارد مساعد ارزیابى کند. به عبارت دیگر این سؤال 
که مکانیسم جهانى سرمایه انحصارى، تولید وسایل معیشت کارگرانى را که در عرصه جهان به کار میکشد 
به کارگران کدامیک از کشورهاى تحت حاکمیت خود واگذار میکند، مسأله اى است کامال کنکرت، و به این 
بستگى دارد که سودآورى سرمایه در عرصه تولید کشاورزى در کدام کشور و یا کشورها به سهولت بیشترى 
قابل تحقق است. واضح است که این مکانیسم تقسیم کار، یک مکانیسم با برنامه و از پیش تعیین شده 
نیست، بلکه نتیجه عملى و طبیعى حرکت، انباشت و گسترش سرمایه هاى مختلف در چهارچوب قوانین 
رقابت است. بدیهى است که در کشورهاى سرمایه دارى تحت سلطه امپریالیسم، که تشکیل بازار داخلى 
آنها در اکثر موارد از نظر تاریخى تابع نیازهاى سرمایه انحصارى است، و تقسیم کار در بازار داخلى در 
همه موارد متکى به این نیازهاست، تحلیل چگونگى رشد و یا عدم رشد کشاورزى مستلزم بررسى اى کامال 
مشخص از ویژگى هاى بازار داخلى در این کشورها و مکان آن در بازار جهانى سرمایه انحصارى است. 
بنابراین پیش از آنکه دست به صدور احکام کلى در مورد عدم امکان رشد کشاورزى در کشورهاى تحت 
سلطه امپریالیسم بزنیم میباید مثالهایى چون برزیل (قهوه)، گواتماال (میوه) و غنا (کاکائو) را بیاد آوریم. این 
درست است که در عصر امپریالیسم انباشت سرمایه در تولیدات کشاورزى (در کل بازار جهانى) با آهنگ 
کندترى صورت میگیرد، اما تقسیم کار مشخص امپریالیستى در کشورهاى تحت سلطه میتواند کامال به این 
معنى باشد که در بازار داخلى یک کشور سرمایه دارى تحت سلطه معیّن کشاورزى تحت مناسباتى کامال 
بورژوایى حتى به بخش عمده تولید اجتماعى نیز بدل گردد. اما یک نکته کامال محرز است، و آن گرایش 
سرمایه، و بویژه سرمایه دارى عصر امپریالیسم، به شکستن چهارچوب اقتصاد کشاورزى خودکفا است، که 

قبل از هر چیز با تقسیم کار جهانى سرمایه و امپریالیسم در تناقض است.

II. حال با توجه به نکات تئوریک و عامى که برشمردیم، میتوانیم نگاهى به ویژگى هاى پروسه امپریالیستى 
مناسبات  بسط  چگونگى  نیز  و  جامعه  کل  در  سرمایه دارى  توسعه  و  استقرار  و  ایران  در  مالکیت  سلب 

بورژوایى در روستا بیندازیم.

مستقیم (دهقانان)  تولیدکنندگان  جدایى  پروسه  ارضى  مسأله  کاپیتالیستى  حل  اساسى  محور  که  گفتیم   (1
از وسایل تولید و تبدیل آنان به کارگران مزدى است. از این نقطه نظر اصالحات ارضى دهه 40 بى هیچ 
این  است.  کرده  حل  سرمایه  انباشت  ضرورى  پیش شرط هاى  ایجاد  دیدگاه  از  را  ارضى"  "مسأله  تردیدى 
است.  سرمایه دارى  به  فئودالى  از  ایران  اقتصادى  زیربناى  تحول  نهائى  فرجام  شاهد  تاریخى  معیّن  مقطع 
تقسیم اراضى در میان نسق داران در همان اولین قدم نزدیک به 2 میلیون خانوار روستایى را از هر گونه 
حقى نسبت به زمین محروم کرد. در طى پانزده سالى که از اجراى مرحله اول اصالحات ارضى امپریالیستى 
در ایران میگذرد، صدها هزار روستایى دیگر به خیل کارگران مزدى - زحمتکشانى که براى امرار معاش 
جز فروش نیروى کار خود چاره اى ندارند - پیوستند. مهاجرت میلیونى توده هاى زحمتکش از روستاها به 
شهرها، کاهش نسبى شدید (و در دهه 50 مطلق) جمعیت روستایى و کاهش سهم کشاورزى در کل اشتغال 
نیروى کار مؤیّد اهمیت تعیین کننده این واقعه تاریخى از نقطه نظر توسعه سرمایه دارى در ایران است. آرى 
"اصالحات ارضى فرمایشى محمدرضا شاهى" از نقطه نظر استقرار سرمایه دارى در کشور مهمترین واقعه 
اقتصادى ایران در قرن بیستم است. این واقعیتى است که هیچ مارکسیستى نباید از آن طفره برود. برسمیت 
شناختن آن نیز همانقدر کمونیستها را "در کنار" محمدرضا شاه قرار میدهد، که برسمیت شناختن موفقیت 
راه حل استولیپینى میتوانست بلشویکها را در کنار تزار قرار دهد. لیکن این تحول نه به شیوه کالسیک، یعنى 
نه از طریق رشد تولید کاالیى در بازار داخلى از یکسو و توسعه نیروهاى مولّده در دل تولید کشاورزى 
فئودالى از سوى دیگر، بلکه از طریق حرکت سرمایه انحصارى در جهت تبدیل ایران به منبعى از نیروى کار 
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ارزان و زمینه مساعدى براى صدور و انباشت سرمایه انحصارى تحقق پذیرفت. به این ترتیب این پروسه 
انباشت  پروسه  فرجام  بمثابه  میباید  روستایى،  میلیونها  برق آساى  خانه خرابى  این  ید،  خلع  سریع  و  کوتاه 
اولیه در ایران در نظر گرفته شود، پروسه اى که ازهمان ابتدا ُمهر نیازهاى مشخص سرمایه انحصارى را بر 
پیکر خویش دارد. قانونمندى حرکت کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى، که در اثر فرجام پروسه خلع 
ید بر تولید اجتماعى حاکم میگردد، تابع حرکات و نیازهاى جهانى سرمایه انحصارى است، و سودآورى 
سرمایه در بازار داخلى، و در نتیجه گرایشهاى مثبت و منفى اى که بر این سودآورى تأثیر میگذارند، عمدتا 
به کارکرد جهانى سرمایه انحصارى وابسته میگردند. ایران از این مقطع معیّن تاریخى کشورى سرمایه دارى و 
تحت سلطه امپریالیسم (سرمایه دارى وابسته) است. بازار داخلى از نقطه نظر پارامترهاى کّمى (تولید ارزش 
و ارزش اضافه) و نیز از نظر پارامترهاى کیفى تولید (تقسیم کار و تولید ارزش مصرف) تابع قانونمندى 
حرکت سرمایه انحصارى است - با توجه به این واقعیت که بازار داخلى در ایران میباید از نقطه نظر سرمایه 
انحصارى، بمثابه عرصه تولید فوق سود امپریالیستى عمل نماید. تولید فوق سود اساس رابطه کار و سرمایه 

در ایران است.

اما دریغ و افسوس در مورد عدم رشد کالسیک سرمایه دارى در ایران را میباید به "هواداران بورژوازى ملى 
و سرمایه دارى ملى و مستقل" واگذاشت. آنچه مارکسیستها میباید بررسى کنند نتایج و عواقب این خصلت 
غیر کالسیک و امپریالیستى پروسه خلع ید در ایران، از زاویه مبارزه طبقاتى پرولتاریا است. از نقطه نظر 
بورژوازى ایران که به این ترتیب غسل تعمیدش را مدیون سرمایه انحصارى میگردد، پروسه سلب مالکیت 
امپریالیستى دهه 40 موهبتى آسمانى بود. سرمایه انحصارى، به دنبال نیروى کار ارزان در ایران، دست به 
انجام تغییراتى ریشه اى (ریشه اى به همان درجه راه حل ریشه اى استولیپین در روسیه) زد که بورژوازى 
بومى دهها سال براى انجامش خود را به در و دیوار کوفته و مرارت ها کشیده بود. اینک پرولتاریاى میلیونى 
در بازار کار آماده استثمار است. خوانى چنان پُر برکت که حتى سرمایه انحصارى نیز ظرفیت هضم و جذب 
تمام نعمات آن را نداشت (نرخ مهاجرت از روستا به شهر چنان عظیم بود که در پایان برنامه سوم 46-51، 
شهرها  در  بازارکار  به  داشتند  نظر  در  برنامه  سازمان  امپریالیست  برنامه ریزان  آنچه  از  بیش  نفر  هزار   500
ریختند. تأثیر چنین ارتش ذخیره اى از کار بر روى نرخ دستمزدها و انباشت سرمایه نیازى به تأکید ندارد).

به این ترتیب مسأله ارضى از دیدگاه سرمایه دارى ایران - و دقیقا متناسب با نوع مشخص سرمایه دارى که 
در ایران میبایست و میتوانست رشد کند - حل شده است. طرح مجدد ضرورت حل کاپیتالیستى مسأله 
ارضى در انقالب ما تنها میتواند به این معنا باشد که یا طرح کننده با لغاتى چون "فرمایشى و محمدرضا 
شاهى" پرونده این تحول تاریخى (از نقطه نظر رشد سرمایه دارى در ایران) و دردناك (از نقطه نظر توده هاى 
میلیونى دهقانان) را بسته است و یا اینکه به امکان و نیز ضرورت توسعه دیگرى براى سرمایه دارى ایران 
- سرمایه دارى مستقل و ملى - قائل است و از آن مهمتر توسعه سرمایه دارى به "شیوه جدید" را وظیفه 
انقالب حاضر میشمارد. حالت اول بیانگر خواب بودن در گذشته و حالت دوم گواه خیال پردازى در مورد 

آینده است، و کدام خرده بورژوایى که چنین نباشد و چنین نکند.

2) پس از نظر تئوریک شرط الزم براى بسط مناسبات بورژوایى در روستاى ایران پانزده سال است که فراهم 
آمده است. اما سرمایه انحصارى نیروى کار وسیع روستاییان خلع ید شده را نه براى تولید غالت و حبوبات 
و خشکبار و دانه هاى روغنى و صنعتى به شیوه اى کاپیتالیستى بلکه در وهله اول براى استثمار در بخشهاى 
صنایع استخراجى و ضمائم آن طلب میکرد، که خود در ابتداى امر منوط به سرمایه گذارى هاى وسیع در 
صنعت ساختمان (راهها، سدها، نیروگاهها، و نیز شهرك هاى مختلف مسکونى بود)، و گسترش بخشهایى از 
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تولید (حمل و نقل، فوالد، پتروشیمى) و نیز صنایع سبک مصرفى خانگى، اتوموبیل سازى و غیره را ضرورى 
بخش  میساخت.[4]  بدل  سود  فوق  و  سود  کسب  براى  جدید  عرصه هایى  به  و  میآورد  بدنبال  میساخت، 
وسیعى از نیروى کار نیز جذب عرصه هاى کار غیر مولّد (از نقطه نظر تولید ارزش اضافه)، که شرط الزم 
استثمار کار مولّد است میگردد. رشد سریع خدمات (بانکها، شرکت هاى بیمه، تبلیغات، و ... و ادارات دولتى 
که وظیفه رتق و فتق جنبه هاى اجرایى تولید سرمایه دارى را بر عهده دارند)، نیز گسترش نهادهاى سیاسى- 
نظامى اى که از نقطه نظر سیاسى (در عرصه مبارزه طبقاتى) شرط الزم انقیاد طبقه کارگر، و سرکوب مبارزات 
حق طلبانه او بر علیه استثمار امپریالیستى است، همه و همه بازتاب انباشت سریع سرمایه در بازار داخلى بر 

مبناى الگویى امپریالیستى با توجه به شرایط مشخص ایران است.

اما، اینکه چرا سرمایه هاى انحصارى و سرمایه هاى متوسط و کوچکى که بر ِگرد آن به رقص در میآیند 
در تولید کاالهاى کشاورزى انباشت نمیکنند، مسأله اى است که به پایه هاى تئوریک آن، بصورت عام و 
خاص اشاره کردیم. ریشه این مسأله میباید در این جستجو شود که چرا سرمایه در بازار داخلى ایران تولید 
کشاورزى را عرصه مناسبى براى سودآورى - با توجه به نرخ سود باالى بخشهایى دیگر - نمییابد. عوامل 
اساسى را در این رابطه همانا هزینه گزاف افزایش بهره ورى و بارآورى در تولید کشاورزى ایران (شرایط 
طبیعى و از همه مهمتر اشکاالت آبیارى سیستماتیک)، و نیز امکانات جهانى امپریالیسم براى تأمین وسایل 
معیشت کارگران ایران به بهایى بسیار نازلتر از آنچه در بازار داخلى امکان پذیر است، تشکیل میدهند. رشد 
تبعى  نتیجه  محصوالت،  این  عرضه  کل  در  داخلى  تولید  سهم  سریع  کاهش  و  کشاورزى  واردات  سریع 
خصلت امپریالیستى پروسه خلع ید از یکسو و قرار گرفتن بازار داخلى سرمایه دارى ایران در چهارچوب 
ارضى  "اصالحات  تأثیرات  مطالعه  به  "زحمت"  اگر  است.  دیگر  سوى  از  آن،  کار  تقسیم  و  جهانى  بازار 
محمدرضا شاهى" بر زندگى روستاییان فقیر ایران عالقمند است، میباید همراه با میلیونها جوان روستایى که 
ناگزیر مهاجرت را برگزیدند به شهر بیاید و نرخ استثمار و نرخ انباشت سرمایه را در بخشهایى که شمردیم 
و نیز نرخ نازل دستمزد کل پرولتاریاى ایران را مطالعه کند. چرا که هدف اساسى خلع امپریالیستى دهه 40 
در وهله اول نه سازمان دادن کاپیتالیستى روستاى ایران بود و نه تخریب نظام خودکفاى "کهنه" و خرده 
کاالیى ما که داغش بر دل بسیارى از سوسیالیست هاى خرده بورژواى ما مانده و هر بار، با هر سخنرانى 
شهرها  در  ارزان  کار  نیروى  ایجاد  اول  وهله  در  پروسه  این  هدف  میشود.  تازه تر  اصفهانى ها،  رضا  استاد 
بود. اینکه آیا با گسترش تولید سرمایه دارى در کشور، با تمرکز تولید و سرمایه و محدود شدن عرصه هاى 
سودآورى و با تغییر اولویت ها و امکانات جهانى سرمایه انحصارى، در "آینده" بر سر کشاورزى ایران چه 
میآید، مسأله اى است که در سطح تئوریک میتواند پاسخ هاى بسیار داشته باشد. اما سرمایه دارى و امپریالیسم 
بسیار زودتر از رسیدن به "غایت اقتصادى" خود از نظر تئوریک، از نظر سیاسى و در عرصه مبارزه عملى 
و مشخص طبقاتى به بن بست میرسد. انقالب ایران اینک به وضوح سرمایه دارى ایران و هر "آینده اى" براى 

آن را به زیر سؤال کشیده است.

3) خصلت امپریالیستى پروسه سلب مالکیت، و وابستگى سرمایه دارى ایران، شرایط ویژه اى در صحنه روستا 
بوجود آورده است. از یکسو از نقطه نظر رشد سرمایه دارى در کل کشور (به مثابه سرمایه دارى در کشور 
تحت سلطه، مبتنى بر تولید فوق سود) مسأله ارضى فیصله یافته است. امپریالیسم نیروى کار مورد نیاز خود 
را از طریق خلع ید، از دل نظام تولید پیشین بیرون کشیده است. اما از سوى دیگر، سرمایه با آهنگ بسیار 
کندتر از سرعت تبدیل نیروى کار به کاال در عرصه روستا انباشت کرده و گسترش یافته است. الجرم در 
بسیارى از روستاهاى ایران (اعم از اینکه مشمول مراحل مختلف اصالحات ارضى شده اند یا خیر) بسیارى 
این  گفتیم  که  همانطور  لیکن  نمیپذیرد.  انجام  سرمایه  مستقیم  حاکمیت  تحت  تولید  منفرد  پروسه هاى  از 
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واقعیت ابدا به این معنا نیست که تولید اضافه دهقانان به تملک سرمایه در نمیآید. کامال برعکس، روستاى 
ایران نمونه بارز حرکت و کارکرد انگلى سرمایه هاى تجارى و ربائى را، در متنى از حاکمیت سرمایه در کل 
کشور، ترسیم میکند، و نکته تئوریک مارکس در این مورد بطرز خیره کننده اى در باره بسیارى از روستاهاى 
ایران صدق میکند. آهنگ ُکند انباشت سرمایه در بخش کشاورزى، در ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
داخلى[5] بخوبى منعکس است. در طول سالهاى 54 - 45 سهم کشاورزى از کل سرمایه گذارى از 6 درصد 
کل سرمایه گذارى در کشور تجاوز نمیکند و بعالوه سرمایه گذارى در ماشین آالت در بخش کشاورزى[6] 
از 11 درصد کل سرمایه گذارى در ماشین آالت در سال 45 به 6 درصد در سال 54 تنزل مییابد. ارزش 
تولیدات کشاورزى از 25/8 درصد درآمد ملى به 9/1 درصد کاهش مییابد. حال آنکه تنها شرکتهاى تعاونى 
روستایى و بانک تعاون کشاورزى در سال 54 بیش از 60 میلیارد ریال وام به روستاییان پرداخت کرده اند 
و این افزایشى 6 برابر نسبت به سال 45 است. وامها عمدتا در فصل زمستان پرداخت شده و به مصرف 
جارى روستاییان رسیده است. بخش اعظم این وامها در سال 45 بین 1000 تا 5000 تومان بوده است حال 
آنکه روستایى سال 45 بطور متوسط براى مخارج جارى خود عمدتا وامهایى تا حدود 1000 تومان دریافت 
میداشته است. حجم کل وامهایى که فقط این دو رباخوار رسمى در سال 54 به روستاییان پرداخت کرده اند 
دو برابر کل سرمایه گذارى در بخش کشاورزى در همان سال است. و این بدون محاسبه وامهایى است 
که سرمایه هاى ربائى دیگر، اعم از ُخرد و کالن و دولتى و خصوصى به دهقانان پرداخت کرده اند. کارکرد 
سرمایه هاى تجارى در روستا نیز، که محور اساسى آن سیاست قیمت گذارى کاالهاى کشاورزى توسط 
دولت و سیاست واردات این کاالهاست، نیازى به یادآورى و تأکید ندارد. همین گوشه کوچک بیانگر ابعاد 
اساسى اوضاع اقتصادى دهقانان است. کمر دهقان ایرانى که "وسایل تولیدش" در دستش باقیمانده است هر 
روز بیشتر و بیشتر زیر بار سرمایه هاى انگلى تجارى و ربائى خم میگردد. آنچه آخر سر از محصول بسیارى 
از خانواده هاى روستایى، که قطعه زمین و گاوى دارند، دستشان را میگیرد، جز همان سطح حداقل معیشت 
ارقام سود سرمایه هاى تجارى و ربائى منعکس میگردد.  نیست. تمامى و یا بخش عمده اضافه تولید در 
سرمایه تولید اضافه را بصورت ارزش اضافه به تملک در آورده است، بى آنکه الزاما پروسه کار را مستقیما 
تحت حاکمیت خود بگیرد. شک نیست که این پروسه از نقطه نظر سرمایه، نوعى تولید ارزش اضافه مطلق 
است. سرمایه صرفا از طریق اِعمال حاکمیت مستقیم بر پروسه کار، یعنى جوش دادن نیروى کار و وسایل 
تولید بصورت کاالهایى تحت مالکیت خود او، میتواند ظرفیت تاریخى خود را در افزایش قابل مالحظه 
بارآورى و بهره ورى، بر مبناى تولید ارزش اضافه نسبى، ظاهر کند. اما "فعال" تا در تولید نفت و اتوموبیل و 
پوشاك و بیسکویت و... سود بیشترى هست، سرمایه پولى را در آنجا بکار میاندازد و در روستا به سرکیسه 

کردن دهقانان "قناعت" میورزد.

4) مناسبات طبقاتى در عرصه بسیارى از روستاها ناگزیر با این واقعیت اقتصادى تطابق مییابد. از یکسو 
بدرجه اى که انباشت سرمایه در روستا انجام میپذیرد بخشى از توده وسیع خلع ید شدگان در همان روستا 
به پرولتاریا - به کارگران مزدى - بدل میگردند، و به همین نسبت از سوى دیگر دولت، شرکت سهامى 
زراعى، سرمایه دار خصوصى و یا دهقان مرفه بر جاى بزرگ مالک مینشیند. اما بر این نکته باید همواره 
تأکید کرد که اکثریت تعیین کننده خلع ید شدگان نه در روستا، بلکه در شهرها به جرگه پرولتاریا میپیوندند. 
آنجا که مالکان بزرگ قدرت خود را حفظ میکنند، این قدرت از نظر اقتصادى محتواى فئودالى خود را از 
دست میدهد و بیش از پیش بر قدرت اجتماعى سرمایه متکى میگردد. مالکان بزرگ، این اربابان پُر جالل 
و جبروت گذشته، امروز دیگر نه بر مبناى مالکیت شان بر وسایل عمده تولید در جامعه (زمین و آب) و از 
این طریق حاکمیت بر دستگاه حکومت، بلکه به مثابه مالکین جزئى از وسایل تولید و عمدتا بعنوان چماق 
دولت بورژوایى در عرصه روستا و در مقابله با جنبش دهقانى به بقاء خود ادامه میدهند. "ارباب" امروزى نه 
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از نقطه نظر اقتصادى و نه از نقطه نظر سیاسى در چنان شرایطى نیست (و نمیخواهد باشد) که در صورت 
حرکت سرمایه در جهت انباشت و گسترش در روستا مانعى بر سر آن گردد. کامال برعکس، اعتالى جنبش 
انقالبى و رشد روزافزون جنبش دهقانى، بیش از پیش وابستگى تام و تمام مالکین (و مالکیت) بزرگ ارضى 

را به اقتصاد و سیاست سرمایه دارى وابسته در ایران آشکار میسازد.

اما نکته اساسى بر سر شناخت موقعیت اقتصادى و سیاسى خوش نشین ها، نسق داران، اجاره دارها، و خرده 
مالکان است، که در نتیجه خصلت امپریالیستى پروسه خلع ید، نه عمال امکان یافته اند تا به بورژوازى تمام 
عیار روستا بدل گردند و نه به مثابه کارگر مزدى عمال به استخدام سرمایه در آمده اند. این ویژگى اساسى 
مسأله ارضى در شرایط مشخص ایران امروز است که از یکسو خلع ید امپریالیستى موانع خارجى توسعه 
مناسبات سرمایه دارى را در شهر و روستا از میان بُرده است و شرایط الزم براى انباشت سرمایه را - از نقطه 
نظر روابط ملکى - در همه عرصه ها فراهم نموده است و از سوى دیگر کار و سرمایه یکدیگر را عمدتا در 
بازار شهر، و نه روستا، پیدا میکنند و انباشت سرمایه در روستا، و در نتیجه تجزیه درونى دهقانان به پرولتاریا 
و بورژوازى به کندى صورت میگیرد. حاصل آنکه مسأله ارضى از دیدگاهى "کاپیتالیستى "، یعنى از دیدگاه 
این  آنکه  بى  میشود،  حل  روستا  در  آن  بسط  فئودالى  موانع  رفع  و  جامعه  در  سرمایه دارى  مناسبات  رشد 
مناسبات بورژوایى عمال در سطح وسیعى از روستاهاى کشور بسط یابند و دهقانان به پرولتاریا و بورژوازى 
تجزیه شوند، به عبارت دیگر بى آنکه مسأله ارضى از دیدگاه دهقانان حل شده باشد[7]. همانطور که گفتیم 
سرمایه در بسیارى از روستاها حاکمیت مستقیم خود را بر پروسه تولید اِعمال نمیکند، تا در نتیجه آن رابطه 
کار مزدى و سرمایه بازتاب انسانى و طبقاتى خود را در تجزیه روستانشینان به پرولتر و بورژوا متبلور سازد، 
بلکه صرفا به گونه اى موقت حاکمیت خود را بر چگونگى تمّلک تولید اضافه اِعمال میکند. الجرم آن رابطه 
تولیدى که این اضافه محصول حاصل آن است و نیز اجزاء انسانى این رابطه را، به حال خود باقى میگذارد. 
سرمایه دارى ایران به تنها شیوه ممکنش در عصر امپریالیسم، یعنى بصورت سرمایه دارى وابسته، گسترش 
مییابد، و در این میان در بسیارى از موارد پروسه کار در روستا را به حال خود رها میکند و صرفا به کانالیزه 

کردن ماحصل آن به حیطه مالکیت خود بسنده میکند.

جدایى جنبه اقتصادى حل مسأله ارضى (حل کاپیتالیستى آن) از جنبه طبقاتى آن (تجزیه درونى دهقانان) 
نتیجه خصلت امپریالیستى پروسه خلع ید و استقرار و کارکرد نظام سرمایه دارى وابسته است. بر این نکته 
باید تأکید کرد که از نقطه نظر تئوریک، توسعه سرمایه دارى (حتى سرمایه دارى وابسته) ابدا با از میان بردن 
این جدایى تناقض ندارد. تراکم و تمرکز سرمایه، تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمایه هاى مختلف در 
بازار داخلى، و نیز در بازار جهانى، ناگزیر سرمایه را به استفاده از عوامل تولیدى که در بسیارى از روستاهاى 
ایران بصورت نیروى کار و نیز زمین، بیرون از حیطه کنترل مستقیم سرمایه وجود دارد سوق میدهد. تجزیه 
دهقانان ایران بدون شک نتیجه "منطقى" رشد مناسبات سرمایه در ایران خواهد بود (اینکه این تجزیه به 
مهاجرت باز هم وسیعتر دهقانان فقیر به شهرها منجر شود و یا به گسترش کشاورزى صنعتى مورد عالقه 
"زحمت" پاسخى از پیشى ندارد). اما همانطور که گفتیم سرمایه دارى بسیار زودتر از آنکه به نهایت منطقى 
خود  که  پرولتاریایى  بدست  و  میگردد  تولیدى اش  نظام  طبقاتى  منطق  تسلیم  برسد،  خود  اقتصادى  رشد 
بوجود آورده است سرنگون میشود. انقالب ایران هم اکنون ناقوس مرگ سرمایه دارى وابسته، یعنى تنها 
شکل ممکن سرمایه دارى در ایران، را نواخته است. اما نکته اینجاست که برخورد پرولتاریاى ایران به جنبش 
دهقانى دقیقا در شرایطى ضرورت حیاتى یافته است که سرمایه دارى وابسته مسأله ارضى را از دیدگاه رشد 
تاریخى خود حل کرده است، لیکن تجزیه درونى دهقانان را به فرجام نرسانده است. از یکسو روستاییان 
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ایران نه صرفا به طبقات پرولتاریا و بورژوازى، بلکه به ترکیب در هم جوشى از اقشار و طبقات مختلف، با 
موقعیتهاى مختلف، در تولید و نسبت به وسایل تولید، تقسیم میگردند. و از سوى دیگر کل این ترکیب در 

هم جوش تحت حاکمیت سرمایه به بقاء خود ادامه میدهد.

اصالحات ارضى دهه 40 بر محور سلب مالکیت (و یا سلب حقوق ارضى) از توده وسیع روستاییان استوار 
بود و گفتیم که هدف اساسى این پروسه، یعنى ایجاد پرولتاریاى وسیع شهرى با نرخ دستمزد نازل، کامال 
متحقق شده است. اما در مورد آنچه میبایست از مناسبات تولید در کشاورزى بر جاى بماند. اصالحات 

ارضى در طول پازده سال عملکرد واحدى نداشت چرا که:

1) مرحله اول اصالحات ارضى (تقسیم مستقیم نسق هاى موجود در میان نسق دارانى که در زمان تصویب 
قانون آن را در اختیار داشتند) تا سال 1352 تنها حداکثر 16000 روستا (اعم از شش دانگ و غیره) ازمجموع 

55000-45 روستاى ایران را در بر گرفت، و این حدود 690 هزار خانوار روستایى را شامل میشود.

2) مرحله دوم اصالحات ارضى، در مورد روستاهاى تقسیم نشده، راه براى انتخاب یکى از پنج شق زیر بر 
روى مالکان باز گذاشت:

ا) بر اساس درآمد متوسط سه ساله قبل زمینها را به روستاییان اجاره دهند. در مجموع 81 درصد این راه 
را برگزیدند.

ب) زمینها را با توافق طرفین به دهقانان بفروشند، که این 3/5 درصد را در بر گرفت.
ج) زمینها را بر اساس سهم طرفین در مزارعه با دهقانان تقسیم کنند، (10 درصد)

د) بر اساس سهم طرفین در مزارعه، با دهقانان شرکت سهامى تشکیل دهد، (5 درصد)
ه) مطابق مصوبات مرحله اول عمل نمایند، (-)

3) به این شقوق مختلف میباید طرح شرکتهاى سهامى زراعى و کشت وصنعت ها را نیز افزود که خود ادغام 
و تمرکز مجدد زمین و بسط اشتغال کار مزدى در عرصه روستا را در بر داشت.

قبل از هر چیز، آنچه در این تحول نظام ملکى به طرز بارزى بچشم میخورد، استقرار مالکیت بورژوایى 
بر زمین از یکسو و فراهم آوردن زمینه هاى رشد اشتغال مزدى از سوى دیگر است. تمامى طرحهاى فوق 
حداکثر به نسق داران، که 35 تا 45 درصد جمعیت کل روستاهاى ایران را تشکیل میدادند مربوط میشود، 
و خوش نشینان، که از حقوق ارضى تعریف شده اى برخوردار نبودند، اما کامال به مالکیت و تولید فئودالى 
وابسته بودند، عمدتا آتیه اى جز فروش نیروى کار خود پیش رو نداشتند. اما به این تصویر منجمد میباید در 
پرتو دینامیسم حرکت سرمایه و انباشت و تمرکز آن نگریست. خرده مالکان و اجاره دارها و "شرکایى" که از 
طریق این طرحها بوجود آمدند، تا ابد چنین نمیمانند و نماندند، بخصوص که کمک به افزایش بهره ورى در 
عرصه تولید کشاورزى، ابدا در دستور کار سرمایه انحصارى و دولت آن نبود. جهت عمده حرکت بسیارى 
از نسق دارانى که به خرده مالک بدل گشتند نیز عرصه کار مزدورى بود و نه مالکیت بورژوایى و استخدام 
کار مزدى از این رو انباشت در روستا به طرز قابل مالحظه اى پا نمیگیرد و اشتغال کار مزدى در روستا 
تحت الشعاع مهاجرت روستاییان خلع ید شده قرار میگیرد. اما در کشورى که در ابتداى پروسه خلع ید بیش 
از 70 درصد از جمعیت آن در روستا بسر میبرند و از کشاورزى ارتزاق میکنند، مهاجرت هرچند وسیع و 
میلیونى، بخودى خود نمیتواند تمامى نیروى کار آزاد شده در روستا را در شهر تحت استخدام سرمایه در 
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آورد. چرا که این مسأله بیش از هر چیز به نرخ انباشت سرمایه در بخشهاى تولیدى غیر کشاورزى متکى 
است، و نه صرفا به عرضه نیروى کار. به این ترتیب در شرایطى که سهم کشاورزى از درآمد ملى به

 9 - 8 درصد کاهش مییابد، جمعیت روستایى هنوز نیمى از کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد. سرمایه 
در روستا بکندى انباشت میکند اما دهقانان خلع ید شده در شهر نیز آتیه اى روشنى نمییابد. از این رو عالوه 
بر خرده مالکانى که الاقل به اندازه ظرفیت تولیدى اعضاء خانواده خود زمین دارند، بسیارى از دهقانان که 
در واقعیت امر خلع ید شده اند، بر قطعه هاى کوچک زمین که ابدا جوابگوى معیشت خود و خانواده شان 
نیست باقى میمانند و براى امرار معاش به کار مزدى در فصل خرمن و شخم، درآمد جوانان به شهر رفته، 
فروش تولیدات دستى خانگى و غیره چشم میدوزند. 9 - 8 در صد درآمد کشور میان 50 درصد جمعیت 
آن، و آن هم نه بطور برابر، تقسیم میگردد. این بیانگر سطح بسیار نازل معیشت توده هاى وسیعى از دهقانان 
ایران است، که هر اشتغال مزدى برایشان در حکم یک ارتقاء اقتصادى خواهد بود، لیکن اشتغالى که دقیقا 
بخاطر خصلت امپریالیستى پروسه خلع ید و قوانین کارکرد سرمایه دارى وابسته ایران، در راه نیست. الجرم 
بسیارى بعنوان "دهقان"، ولو به اعتبار مالکیت چند جریب زمین، در روستا میمانند، حال آنکه بصورت بالقوه 

و در اساس به مثابه جزیى از ارتش ذخیره کار براى سرمایه عمل میکنند.

کامال  روستانشینان،  طبقاتى  ترکیب  نظر  ازنقطه  میآید،  بدست  ایران"  "روستاى  از  که  تصویرى  رو  این  از 
که  مالکیتى  سلب  میگذارد،  تأکید  ایران  در  مالکیت  سلب  پروسه  (کاپیتالیستى)  امپریالیستى  خصلت  بر 
هدف آن، باز تکرار میکنیم[8]، نه انباشت در روستا، نه "رفع مشکالت زراعى مملکت"، نه "بهبود اوضاع 
دهقانان فقیر" بلکه انباشت سریع و سودآور سرمایه در بخشهایى است که شمردیم، و این چیزى جز "حل 
در  بورژوایى  مناسبات  بسط  نیست.  امپریالیسم  عصر  در  ایران  ویژه  شرایط  در  ارضى"  مسأله  کاپیتالیستى 
روستاهاى ایران، از نقطه نظر کل سرمایه اجتماعى در کشور و توسعه تاریخى آن، دیگر نیازى به "انقالب" 
(از باال و یا از پایین) ندارد، بلکه کامال منوط به اولویتهاى خود سرمایه است. اما همین واقعیت به این 
معناست که مسأله دهقانى الینحل مانده است. انباشت ُکند سرمایه در روستا به این معناست که عالوه بر 
پرولتاریاى روستا (اعم از دائم و یا فصلى)، توده هاى وسیعى از دهقانان کم زمین و بى زمین، اجاره دارها، 
خوش نشین ها و... وجود دارند. به اهمیت این نکته پایین تر اشاره خواهیم کرد. اما اینجا میباید تأکید کنیم که 
بقاء این مناسبات "کهنه فئودالى" و یا خرده مالکى ابدا به معناى عدم حاکمیت سرمایه بر عرصه کشاورزى 
نیست. آنچه سرمایه بر آن حاکمیت مطلق ندارد پروسه کار در روستا است و آنچه سرمایه بى چون و چرا بر 
آن حاکمیت دارد تملک محصول اضافه است. به پایه هاى تئوریک این مسأله قبال اشاره کردیم، نکته دیگر 
این است که عدم حاکمیت مطلق سرمایه بر پروسه کار در روستا، ابدا به معناى عدم حاکمیت سرمایه بر 
تولید اجتماعى در کل کشور (یعنى سرمایه دارى بودن نظام تولیدى در ایران) نیست. کامال بر عکس، سهم 
ناچیز تولید کشاورزى و کاهش روزافزون آن، در کل تولید اجتماعى دال بر این واقعیت است که تولید 
اجتماعى عمدتا در عرصه هایى انجام میگیرد و بسط مییابد که پروسه کار تحت حاکمیت سرمایه هست و 

این گواه چیزى جز حاکم بودن سرمایه و قوانین حرکت آن بر حیات اقتصادى کشور نیست.

4) اما شناخت این ویژگى اقتصادى مسأله ارضى در ایران، چه کمکى به درك مکان مسأله ارضى در انقالب 
ما و نیز درك پایه هاى اقتصادى جنبش دهقانى مینماید.

اوال با توجه به آنچه گفتیم، واضح است که نمیتوان "حل کاپیتالیستى مسأله ارضى" را، اعم از رادیکال و یا 
غیر، اعم از باال و یا پایین، وظیفه محورى انقالب دمکراتیک حاضر قلمداد کرد؛ چرا که از دو حال خارج 
نیست: یا حل مجدد و کاپیتالیستى مسأله ارضى قرار است به بسط مناسبات بورژوایى در روستا به مثابه 
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حوزه  مثابه  به  را  ایران  سرمایه دارى  یعنى  نماید،  کمک  ایران  وابسته  سرمایه دارى  بیشتر  رشد  در  حلقه اى 
تولید فوق سود امپریالیستى ارتقاء دهد، که اعتقاد به این مسأله براى یک کمونیست کاسه از آش داغتر 
شدن و براى امپریالیسم دل سوزاندن است. سرمایه دارى ایران، تا آنجا که به مسأله ارضى مربوط میشود، 
تمامى موانع رشدش را با سلب مالکیت دهه 40 مرتفع کرده، و هیچ نیازى به "حل مجدد مسأله ارضى" 
بخصوص از دیدگاهى که خود آن را پانزده سال قبل به کنارى افکنده است ندارد. و یا اینکه صحبت بر سر 
همان اتوپى کذایى "سرمایه دارى ملى و مستقل" است، و حل کاپیتالیستى ارضى، این بار از پایین به شیوه اى 
رادیکال قرار است مبناى رشد بازار داخلى آن را تشکیل دهد، که در این صورت باید گفت که این جز 
اتوپى جایگزین کردن سرمایه دارى انحصارى با سرمایه دارى عصر رقابت آزاد، اتوپى "رجعت" به انقالب 
صنعتى در عصر احتضار سرمایه دارى و اتوپى خرده بورژوازى در حال تجزیه چیزى نیست. اینکه چرا از 
نظر اقتصادى جایگزین کردن سرمایه دارى عصر امپریالیسم (در کشور تحت سلطه) با "سرمایه دارى مستقل 
به رهبرى بورژوازى ملى" ممکن نیست، میباید در فرصت دیگرى "اثبات" شود. اما یک نکته روشن است 
: طبقه کارگر ایران که هم اکنون بر علیه سرمایه دارى ایران بپا خواسته است، و هم اکنون ، درتمرکز تولید و 
سرمایه و بحران ریشه اى آن، خود را در چند قدمى سرنگونى کل نظام بورژوایى مییابد، هیچ نفع و عالقه اى 
در پرداختن به این اباطیل خرده بورژوایى که رنج و محنت و خون و عرق کارگران قرن 18 - 17 اروپا را 

"مژده" میدهد، ندارد.

ثانیا، پایه اقتصادى هر جنبش دهقانى را خواست زمین تشکیل میدهد. دهقان بمثابه یک تولیدکننده خرده پا، 
از یکسو از حقوق معیّنى نسبت به وسایل تولید، و زمین به مثابه جزء تعیین کننده آن برخوردار است، 
(این "حقوق معیّن" میتواند از مالکیت خصوصى بر زمین، تا داشتن حقوق ارضى معیّن - چون نسق داران 
در ایران - تغییر کند)، و از سوى دیگر براى تولید عمدتا به نیروى کار خود و خانواده خود متکى است. 
در چنین شرایطى ارتقاء سطح زندگى اقتصادى دهقانان قبل از هر چیز در گرو کمیّت، کیفیت و شرایط 
در اختیار گرفتن زمینى است که کشت میکنند. واضح است که به این ترتیب مبارزه اقتصادى دهقانان بر 
محور مبارزه براى در اختیار داشتن زمین بیشتر، بهتر و با شرایط مناسب تر، استوار میگردد، و این مبارزه 
در هر مقطع میباید در مقابله با آن طبقات و اقشار اجتماعى که مالکیت بزرگ ارضى (اعم از فئودالى ویا 

سرمایه دارى) را نمایندگى میکنند و نهادهاى سیاسى مدافع آنان، دنبال شود.

با توجه به این مسأله، حل مسأله ارضى از دیدگاه توسعه سرمایه دارى در جامعه، تنها در صورتى "مسأله 
دهقانى" را نیز حل میکند، که انباشت سرمایه در روستا تجزیه اقشار روستایى را به پرولتاریا و بورژوازى 
در سطح وسیعى به فرجام رسانده باشد. در چنین شرایطى مبارزه طبقاتى در روستا بر مبناى اقتصادى نوینى 
استوار میگردد. حاکمیت سرمایه بر پروسه کار و تجزیه درونى روستانشینان به پرولتاریا و بورژوازى به 
این معناست که مبارزه اقتصادى استثمارشوندگان (پرولتاریا) و استثمارکنندگان (بورژوازى) به مبارزه اى بر 
سر تعیین شرایط فروش و مصرف نیروى کار تبدیل میشود. مبارزه اى براى ارتقاء سطح دستمزدها، کاهش 
ساعات و بهبود شرایط کار از نقطه نظر پرولتاریا، و تالش در جهت کاهش دستمزدها و افزایش نرخ استثمار 
از طرق مختلف از دیدگاه بورژوازى، چهارچوب کلى این مبارزه اقتصادى را تشکیل میدهد. به این ترتیب 
تجزیه دهقانان به پرولتاریا و بورژوازى در سطح وسیع، اصوال پایه هاى اقتصادى مبارزه طبقاتى در روستا را 

متحول کرده و علت وجودى "جنبش دهقانى" را به همراه "شکل دهقانى مالکیت و تولید" از میان میبرد.

لیکن همانطور که گفتیم، ویژگى امپریالیستى حل مسأله ارضى در ایران، دقیقا در مقطع کنونى شرایطى را 
بوجود آورده است که علیرغم حل مسأله ارضى از دیدگاه رشد سرمایه دارى در جامعه (رفع موانع فئودالى) 
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پروسه تجزیه درونى دهقانان به پرولتاریا و بوروژازى در سطح وسیعى به فرجام نرسیده است. توده هاى 
وسیع زحمتکش در روستا، علیرغم این واقعیت که در تحلیل نهایى اضافه محصول خود را تحویل سرمایه 
میدهند، علیرغم این واقعیت که هیچ بند فئودالى آنان را با زمین پیوند نمیدهد، علیرغم این واقعیت که به 
مثابه جزئى از ارتش ذخیره کار براى سرمایه عمل میکنند و علیرغم این واقعیت که اشتغال کارمزدى براى 
بسیارى از آنان به معناى ارتقاء اوضاع معیشت شان خواهد بود، علیرغم همه اینها، همچنان بمثابه دهقان در 
صحنه تولید در روستا حضور دارند؛ دهقانانى که بهبود اوضاعشان را ناگزیر، به دلیل رابطه مشخص شان 
با وسایل تولید، در گرو بدست آوردن زمین بیشتر، با کیفیت مناسب تر و تحت شرایط مساعدتر، مییابند. 
امپریالیستى  ویژگى  بخاطر  و  ایران،  در  ارضى  مسأله  کاپیتالیستى  حل  راه  تحقق  علیرغم  دیگر،  عبارت  به 
همین راه حل، مسأله ارضى ازنظر طبقاتى، یعنى از نقطه نظر دهقانان کامال حل نشده است. در شرایطى 
که سرمایه و قانونمندى حرکت آن بر تولید اجتماعى حاکم گشته است و در شرایطى که مبارزه طبقاتى 
در کل جامعه بر محور مبارزه طبقاتى پرولتاریا و بورژوازى استوار است، در عرصه روستا جنبشى دهقانى، 
امپریالیستى،  شیوه  به  ارضى  مسأله  کاپیتالیستى  حل  با  لیکن  مییابد.  وجود  امکان  بورژوایى،  آرمانهاى  با 
آرمانهاى بورژوایى جنبش دهقانى، نقش تاریخى خود را از دست داده و بیش از پیش به اتوپى هایى غیر 
قابل تحقق بدل گشته اند اتوپى، نه از این نظر که جنبش دهقانى نمیتواند ازطریق اِعمال قدرت سیاسى به 
زور به مصادره و تقسیم اراضى دست زند و یا براى مدتى شیوه تولید دهقان- بورژوایى را، به رغم منافع 
سرمایه انحصارى، در روستاهاى ایران سر پا نگاهدارد، بلکه از آن رو که این شیوه تولید دیگر در توسعه 
تاریخى سرمایه دارى ایران مکانى ندارد. از آنرو قوانین حرکت جامعه سرمایه دارى وابسته، در شرایط ویژه 
ایران با این شکل مشخص مالکیت و تولید در روستا سازگارى نداشته و عرصه مساعدى براى رشد آن 
(و سپس تراکم و تمرکز سرمایه از این طریق) فراهم نمیکند. بر خالف روسیه اوائل قرن بیستم، دهقان 
ایرانى میباید شیوه مالکیت و تولید مطلوب خود را، که ماهیتا کاپیتالیستى است، نه در تقابل با نظام ارضى 
فئودالى بلکه در مقابله با سیاست ارضى سرمایه انحصارى که آنهم سیاستى کاپیتالیستى است، مستقر سازد، 
و این قبل از هر چیز پایه هاى سودآورى کل سرمایه اجتماعى را، که بر مبناى حرکت و نیازهاى جهانى 
سرمایه انحصارى، تولید و بازتولید میکند به مخاطره خواهد افکند. این کوتاه اندیشى بورژوایى خواهد بود 
اگر امکان مادى و یا مطلوبیت تاریخى تحقق آرمان مالکیت و تولید بورژوا- دهقانى را در روستاى ایران، 
صرفا در چهارچوب تغییرات مناسبات تولیدى در روستا ارزیابى کنیم. جنبش دهقانى بدون شک خود از 
این "کوتاه اندیشى بورژوایى" آغاز میکند. شک نیست که در این صورت، یعنى چنانچه از کارکرد کل نظام 
تولیدى انتزاع کنیم، چنانچه قوانین عمومى حرکت کل سرمایه اجتماعى در ایران را در بازار داخلى - که 
تنها به رابطه کار و سرمایه در روستا محدود نمیگردد - در نظر نگیریم، آنگاه ممکن است با توجه به بقاء 
شیوه هاى کهن کار در برخى روستاهاى ایران، استقرار شیوه مالکیت و تولید دهقان- بورژوایى را نه تنها 
و  پرولتاریا،  نقطه نظر  از  اما  آوریم.  نیز بحساب  تاریخى  منفعت  و  ضرورت  یک  بلکه  عملى،  امکان  یک 
مارکسیسم، چنین تجریدى ابدا مجاز نیست. مالکیت بورژوا- دهقانى، درجه امکان تحقق آن (یعنى تولید 
و بازتولید سیستماتیک آن) و نیز نقش آن در توسعه تاریخى جامعه، صرفا به مثابه جزئى از سرمایه دارى 
ایران، قابل بررسى و ارزیابى است. از این نقطه نظر آنچه میبایست مورد مطالعه، بررسى و مقایسه قرار گیرد 
جایگزینى شیوه تولید دهقان- بورژوایى بجاى بقایاى مالکیت اربابى، مزارعه و یا اجاره دارى و غیره در 
روستاهاى عقب افتاده کشور نیست. بلکه جایگزینى دو الگوى عمومى و معیّن توسعه سرمایه دارى در کل 
کشور است، یکى سرمایه دارى وابسته است با سیاست ارضى مشخصى که ایجاب میکند و ما به آن اشاره 
کردیم، و دیگرى الگویى از توسعه سرمایه دارى است که در آن مالکیت و تولید دهقان- بورژوایى میباید 
مبناى تولید و بازتولید وسایل معیشت کل طبقه کارگر قرار گیرد و به این ترتیب بهره ورى تولید کشاورزى 
در بازار داخلى به یکى از ارکان اساسى تعیین نرخ استثمار کل طبقه کارگر و سودآورى کل سرمایه اجتماعى 
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و اقشار تشکیل دهنده بدل گردد. الگوى اول، که واقعیت موجود است، اصوال رشد تولید بورژوا- دهقانى 
در روستا را، همانطور که بارها تأکید کردیم، به کنارى افکنده و به شیوه خود و بنا بر نیازهاى مشخص 
توسعه خود مسأله ارضى را حل نموده است. اما الگوى دوم چیزى جز همان "سرمایه دارى مستقل و ملى" 
نیست. اتوپى اى که جزء ارضى آن، در چهارچوب محدود روستاهاى کشور به مبناى حرکت جنبش دهقانى 
بدل میگردد و دهقانان را به مبارزه اى انقالبى بر علیه نظام موجود فرا میخواند، حال آنکه اجزاء دیگر و 
چهارچوب کلى آن، به محور عوامفریبى هاى بورژوازى لیبرال تبدیل میشود و انقالب ایران را در "شهر" 
به سازش میکشاند. و این نیست جز بازتاب عملکرد دوگانه سرمایه دارى وابسته ایران در شهر و روستا. 
در"شهر"، آنجا که سرمایه عمال انباشت کرده است و سرمایه دارى وابسته پایه هاى سودآورى خود را محکم 
نموده است، "آرمان سرمایه مستقل و ملى" از هر محتوى مادى - حتى براى خود بورژوازى - تهى شده و 
در عرصه سیاست و تحمیق ایدئولوژیک- سیاسى توده ها، و به لطف انحرافات جنبش کمونیستى، صرفا به 
مثابه ابزارى براى احیاى سرمایه دارى وابسته تحت نام اقتصاد ملى، و یا راه رشد غیرسرمایه دارى، بوسیله 
بورژوازى بکار بسته میشود. اتوپى "سرمایه دارى مستقل و ملى" آنجا که سرمایه دارى وابسته تمامى وجوه 
خود را به نمایش گذارده است، احدى را براى مبارزه اى انقالبى با حاکمیت امپریالیسم بسیج نمیکند. اما 
در روستا، که از نقطه نظر سرمایه دارى وابسته تنها بعنوان مخزنى از نیروى کار ارزان براى گسیل به مراکز 
اتوپى  است،  نیافته  اساسى  اهمیتى  محل  در  سرمایه  انباشت  طبعا  و  دارد  اهمیت  کشاورزى  غیر  تولیدى 
صورت بندى دهقان- بورژوایى - که جزء الیتجزاى اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل است - دهقانان بى 
زمین و کم زمین را تا مرز مبارزه مسلحانه با سرمایه انحصارى و حکومت آن براى مصادره زمین به پیش 

میراند.

5) باألخره، با توجه به آنچه گفتیم، برخورد پرولتاریاى انقالبى ایران و پیشاهنگان کمونیست آن به مسأله 
ارضى و جنبش دهقانى در شرایط موجود چه باید باشد؟

الف) خصلت اتوپیک آرمانهاى جنبش دهقانى، ابدا نمیتواند و نباید مانع از آن شود که پرولتاریاى ایران 
جنبه هاى انقالبى و دمکراتیک این جنبش را شناخته و به تقویت وحمایت از آن برخیزد. بخصوص آنکه:

اوال، ریشه هاى فقر و فالکت توده هاى وسیع زحمتکشان روستا میباید نه در بقاء نظام تولیدى فئودالى، بلکه 
در کارکرد عملى سرمایه دارى وابسته، یعنى سرمایه دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه جستجو 
شود. همانطور که گفتیم، آنچه در واقعیت امر سطح معیشت روستاییان زحمتکش ایران را در سطح نازل 
کنونى آن ابقاء میکند، نه استثمار فئودالى، نه تملک مستقیم اضافه تولید دهقانان بوسیله زمینداران فئودال، 
بلکه تملک غیر مستقیم آن به وسیله سرمایه هاى دولتى و خصوصى است. دهقان فقیر در چهارچوب نظام 
سرمایه دارى وابسته در واقع بمثابه جزئى از ارتش ذخیره کار براى سرمایه به حیات خود ادامه میدهد و 
منطق انباشت سرمایه هرگز اجازه نمیدهد که ارتش بیکاران ازسطح معیشتى باالتر از، و یا حتى برابر با، 
بخش شاغل کارگران بهره مند گردد. در شرایطى که نیروى کار کارگران شاغل میباید به بهایى بسیار نازل 
در خدمت سرمایه قرار گیرد (شرایط امپریالیستى تولید در ایران)، تکلیف ارتش ذخیره کار و جزء "پنهان" 
آن، یعنى دهقانان فقیر روشن است. مبارزه دهقانان فقیر براى ارتقاء سطح معیشت خود، یعنى همان مبارزه 
براى زمین، قبل از هرچیز مبارزه اى است بر علیه سیاست ارضى امپریالیسم در ایران، مبارزه اى است بر علیه 

عملکرد مشخص سرمایه دارى وابسته ایران در عرصه روستا.

ثانیا، به این ترتیب آرمان بورژوایى دهقانان، از نقطه نظر مبارزه طبقاتى و انقالب حاضر، زمین تا آسمان با 
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مواعید و توّهمات بورژوازى و خرده بورژوازى مرفه شهرى در مورد "سرمایه دارى مستقل و ملى" تفاوت 
دارد. مبارزه دهقانان براى مصادره اراضى، (هر چند تحت لواى آرمان صورت بندى دهقان- بورژوایى انجام 
قرار  تعارض  در  شهرى  بورژوازى  اهداف  و  منافع  با  سیاسى،  عرصه  در  خود  عملى  حرکت  در  پذیرد)، 
میگیرد، منافعى که بورژوازى ایران براى احیاء و ابقائش به همان "آرمان سرمایه دارى ملى و مستقل" پناه 
بُرده است. در روستا، اتوپى هاى بورژوایى دهقانان آنان را به مبارزه اى مستقیم و انقالبى بر علیه حاکمیت 
بورژوایى  آرمانهاى  و  توّهمات  همین  از  بورژوازى  "شهر"  در  و  میکشاند  امپریالیسم  سیاسى  و  اقتصادى 
توده ها، دستاویزى براى بند و بست با امپریالیسم و ابقاى مالکیت سرمایه بر وسایل تولید، و حربه اى براى 
سرکوب انقالب میسازد. اتوپى صورت بندى دهقان- بورژوا و اتوپى عام "سرمایه دارى مستقل و ملى"، بى 
شک از نظر صورى، به مثابه آرمانهایى اقتصادى با یکدیگر سازگارى دارند. اما به مجرد اینکه به عرصه 
مبارزه طبقاتى نظر میافکنیم متوجه میشویم که این سازگارى در همان سطح صورى محدود میماند (البته نه 
براى "زحمت" که در تالشش براى تئوریزه کردن صورت بندى دهقان- بورژوایى دقیقا امید به همان مواعید 
بنى صدر و "مشاورین ملى گراى وزارت کشاورزى" - این حربه هاى بُرنده بورژوازى در سرکوب انقالب 
- بسته است). رژیم کنونى، که وظیفه دفاع از بنیادهاى سرمایه دارى وابسته و نجات آن از ورطه انقالب را 
بر عهده گرفته است، در عمل نمیتواند جز پشتیبانى از سیاست ارضى امپریالیسم و سرکوب جنبش انقالبى 
دهقانى دست به حرکتى زند. جنبش انقالبى دهقانان نیز در مبارزه براى بهبود اوضاع توده هاى روستایى، 
هر چند این مبارزه بر مبناى اتوپى اى بورژوایى دنبال شود، از پیوستن به اردوگاه انقالب ضد امپریالیستى 
انقالب  در  ایران  پرولتاریاى  بالقوه  متحد  نظر  نقطه  این  از  و  ندارد  گریزى  کشور  زحمتکشان  و  کارگران 

دمکراتیک کنونى است.

ب - حال با توجه به اینکه:

1) مسأله ارضى از نظر اقتصادى، یعنى از نقطه نظر مکان آن در استقرار حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى 
در کل کشور و رفع موانع فئودالى بسط این مناسبات در روستا، با خلع ید دهه 40 حل شده است؛

2) علیرغم حل کاپیتالیستى مسأله ارضى، بخاطر آهنگ ُکند انباشت سرمایه در روستاى ایران (که نه دال بر 
"اختالل" سرمایه دارى ایران، بلکه بیانگر ویژگى آن است) تجزیه جمعیت روستایى به پرولتاریا و بورژوازى 
در سطح وسیعى به فرجام نرسیده است، به عبارت دیگر با توجه به این واقعیت که جنبه طبقاتى مسأله 

ارضى حل نشده باقى مانده است؛

3) خواست زمین به مثابه خواست اساسى جنبش دهقانى اهمیت خود را حفظ کرده و دهقانان را به حرکتى 
انقالبى بر علیه مالکیت بزرگ ارضى فرا میخواند؛

4) هر جنبش دهقانى در ایران امروز، هر قدر هم که "رادیکال" باشد، در تحلیل نهایى محتوایى بورژوایى 
داشته و راه حلى کاپیتالیستى به مسأله ارضى ارائه میدهد، و از این رو با حل "از باال" و امپریالیستى مسأله 
ارضى، "راه حل" دهقانى اهمیت و مکان تاریخى خود را در توسعه مناسبات سرمایه دارى ازدست داده و 
بیش از پیش به آرمانهاى اتوپیستى بدل میشود (بخصوص اینکه "رفع موانع توسعه سرمایه دارى" ابدا در 

دستور انقالب دمکراتیک ایران نیست)؛

5) با وجود این جنبش دهقانى در ایران براى تحقق آرمانهاى اتوپیک و بورژوایى خود ناگزیر از دست زدن 
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به مبارزه اى انقالبى بر علیه مالکیت بزرگ ارضى (که حاصل سیاست "ارضى" امپریالیسم در ایران است) و 
از این طریق بر علیه حکومت پاسدار منافع آن بوده و این ناگزیرى را هم اکنون در بسیارى موارد (کردستان، 

ترکمن صحرا و...) وسیعا به فعل در آورده است؛

6) و باألخره با توجه به جمعبندى اى که در این مقاله از شیوه برخورد لنین به مسأله ارضى و جنبش دهقانى 
و جنبه هاى قابل تعمیم آن به اختصار بدست داده ایم...

چنین نتیجه میشود که:

اوال، حل کاپیتالیستى و "مجدد" مسأله ارضى - این بار به شیوه اى رادیکال و از پایین - به هیچ رو نمیتواند 
اتکاء  به  بتواند  دهقانى،  جنبش  آرمانهاى  که  هم  قدر  هر  شود؛  ارزیابى  دمکراتیک  انقالب  محورى  مسأله 
بسط  قانونمندى  و  امپریالیسم  ارضى  سیاست  علیرغم  و  معیّن  محدوده اى  در  انقالبى،  دهقانان  مبارزات 
مناسبات بورژوایى، در عمل پیاده شود. آنچه در مورد مسأله ارضى براى پرولتاریاى ایران در انقالب حاضر 

حائز اهمیت است جنبه سیاسى- طبقاتى آن، یعنى مسأله دهقانى و جنبش انقالبى دهقانان است.

ثانیا، پرولتاریاى انقالبى ایران و پیشاهنگان کمونیست آن میباید:

1) از یکسو با تمام قدرت و توان خود از جنبه هاى انقالبى و دمکراتیک جنبش دهقانى حمایت کرده و آن 
را در مقابل ارتجاع امپریالیستى تقویت کنند. به این منظور میباید ضمن دفاع از مبارزات کنونى دهقانان در 
شرایط موجود (با اَشکال سیاسى- تشکیالتى مختلفى که بخود پذیرفته است)، شعار مصادره انقالبى تمام 
اراضى بوسیله ارگانهاى دهقانان (شوراها، اتحادیه ها، و یا هر نامى که بسته به محل ممکن است این ارگانها 

داشته باشند) را تبلیغ و تثبیت کنند.

2) و از سوى دیگر، همراه با تبلیغ مستمر سوسیالیسم به مثابه راه حل نهایى از میان بردن فقر و استثمار در 
روستا، پرولتاریاى روستا را، که در شرایط ایران از کمیّت قابل مالحظه اى برخوردار است، در تشکیالت 
سیاسى مستقل پرولترى (کمونیستى) سازماندهى کرده و بوسیله آن تا سرحد ممکن در تعیین سمت و سوى 

حرکت جنبش دهقانى فعاالنه شرکت کنند.

"تولید  کاپیتالیستى  شیوه  آن  یا  این  ارجحیت  پیرامون  بحث  در  شدن  درگیر  طریق  از  وجه،  هیچ  به   (3
کشاورزى" در شرایط کنونى "غرایز مالکیت" و اتوپى هاى بورژوایى جنبش دهقانى را دامن نزنند، بلکه بر 
عکس، خصلت بورژوایى و اتوپیک آرمانهاى جنبش دهقانى را، با توجه به منافع مستقل پرولتاریاى روستا، 

پیگیرانه افشاء کنند.

4) در همین رابطه، کمونیستها به هیچ رو نباید در ارائه طرحهاى "عام و بسیط" در مورد چگونگى "تقسیم 
اراضى" کشت و یا تملک محصول درگیر شوند. کمونیستها باید بمثابه شعار عام در این زمینه بر این رهنمود 
لنینى تأکید ورزند که سرنوشت زمینهاى مصادره شده را در هر مورد مشخص و با اتکاء بر توان عینى و 

ذهنى پرولتاریاى روستا از طریق مبارزه تعیین خواهند کرد.

روستاهاى  و  نواحى  در  تولید  و  زمین  تملک  متنوع  شیوه هاى  وجود  به  توجه  با  بویژه  مسأله  این  (درك 
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مختلف کشور - کشت و صنعتها، باغدارى، مزارع مکانیزه، اجاره دارى، خرده مالکى، نسق دارى و... - اهمیت 
فراوانى دارد، چرا که صورت بندى دهقان- بورژوا تنها در صورتى فى النفسه، حتى ازنظر تئوریک، محتواى 
مترقى دارد که در عمل بعنوان آلترناتیوى به شیوه هاى عقب افتاده تر تملک و تولید طرح گردد. تبلیغ این 
صورت بندى - و یا هر صورت بندى بورژوایى دیگر - در اراضى اى که هم اکنون از طریق استخدام وسیع کار 
مزدى و بر اساسى کامال کاپیتالیستى اداره میشود حرکتى واپس گرا و ارتجاعى است - امرى که از "جنبش 
دهقانى" انتظار میرود و سر سوزنى از حمایت پرولتاریا از این جنبش نمیکاهد، اما از زبان یک کمونیست 
بخشودنى نیست. در چنین مواردى پرولتاریاى روستا از نقطه نظر عینى این ظرفیت را دارد تا اصوال مبناى 
مالکیت بورژوایى بر زمین را نفى کرده و زمینهاى مصادره شده را بصورت اشتراکى در اختیار گرفته و 

بصورت جمعى به زیر کشت در آورد).

شعار "مصادره انقالبى تمام اراضى بوسیله جنبش انقالبى دهقانان" در شرایط کنونى صحیح ترین شعار از 
نقطه نظر پرولتاریاى ایران بطور اعم، و پرولتاریاى روستا بطور اخص است؛ شعارى که زمینه ساز اعتالى 
سیاسى  هژمونى  کسب  براى  پرولتاریا  خدمت  در  موثرى  ابزار  و  روستا  عرصه  در  انقالبى  مبارزات  نوین 
در اردوگاه انقالب است؛ شعارى که از یکسو جنبش انقالبى دهقانان را بى هیچ ابهامى تحت حمایت و 
همبستگى پرولتاریاى انقالبى قرار میدهد و از سوى دیگر به پرولتاریا، و بویژه به پرولتاریاى روستا، امکان 
میدهد تا با بسط توان عینى و ذهنى خود در عرصه مبارزه، با تقویت جبهه مستقل خود و با رشد سیاسى 
تأثیر  کرد  خواهند  تعیین  را  شده  مصادره  اراضى  سرنوشت  که  نیروهایى"  "ترکیب  بر  خود  تشکیالتى  و 
گذاشته و در تحقق پیش شرط هاى حرکت نهایى بسوى سوسیالیسم با توجه به حداکثر توان خود - و نه 
بر مبناى تحلیل و ارزیابى اى از پیشى در مورد "مرحله انقالب" و یا نسخه هایى در مورد اَعمال "مجاز" و " 
غیرمجاز" در "انقالب دمکراتیک" - هرچه فعاالنه تر شرکت جوید. ارائه طرحهاى رنگارنگ تقسیم اراضى 
میگذارد،  تأکید  و  صحه  زمین  بر  بورژوایى  خصوصى  مالکیت  بر  چیز  هر  از  قبل  که  طرحهایى  کشت،  و 
آنهم در شرایطى که جبهه مستقل پرولتاریاى روستا در سیر مبارزات انقالبى دهقانان متبلور نگشته است، به 
استقبال عناصر و وجوه بورژوایى انقالب رفتن است[9]. طرح "رفاهى" کمونیستها براى زحمتکشان (و از 
جمله زحمتکشان روستا) چیزى جز طرح سوسیالیستى اقتصاد جامعه نیست و آنجا که در چهارچوب نظام 
موجود به دفاع از مبارزات رفاهى کارگران و زحمتکشان بر میخیزند و در پیشاپیش آن قرار میگیرند هدفى 
جز "مصون داشتن طبقه کارگر از تباهى فیزیکى و روحى و بسط قابلیت او در پیگیرى مبارزه براى رهایى" 
ندارند (لنین، "تجدید نظر در برنامه حزب"، جلد 24 انگلیسى صفحه 474 تأکید از ماست). پس تمام آنچه 

را که گفته ایم در این درس جاودانه لنین جمعبندى میکنیم:

"این تئورى (مارکسیسم) وظیفه واقعى یک حزب انقالبى سوسیالیستى را توضیح داده و تأکید کرده است 
که وظیفه حزب برنامه سازى براى نوسازى جامعه، موعظه خوانى براى سرمایه داران و دنباله روهاى آنان 
در باره بهبود وضع کارگران نیست، توطئه چینى نیست، بلکه سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاریا و رهبرى 
این مبارزه است که تصرف قدرت سیاسى توسط پرولتاریا و سازمان دادن جامعه سوسیالیستى، هدف نهایى 
آن را تشکیل میدهد". (تأکید از لنین) "برنامه ما" کلیات آثار، جلد 4 (انگلیسى) صفحات 211-210 نقل از 

"درباره حزب پرولترى طراز نوین" صفحه 25.

اتحاد مبارزان کمونیست
نیمه اول دى ماه 1358، دسامبر 1979، ژانویه 1980
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پاورقى ها:

"سوسیال  میکنیم  تصور  بحث  مورد  موضوع  به  توجه  با  اما  است،  آمده  "دمکراتها"  انگلیسى  متن  در   [1]
دمکراتها" مورد نظر بوده است.

[2] اگر تصور کنیم که شعار "نظام ارضى برابر" عقب افتاده ترین شعار موجود است سخت در اشتباهیم. 
در  را  کریگه  و  "زحمت"  روى  براستى  میکند"  کار  آن  روى  که  است  کسى  آن  از  "زمین  شعار  هواداران 
رجزخوانیهاى انقالبى مآبانه و بى محتوا سفید کرده اند، چرا که اگر در اولى رگه هایى از سوسیالیسم تخیلى، 
ارضى  اصالحات  اول  مرحله  از  الهام  با  گویا  دومى،  این  میخورد،  چشم  به  زمین  برابر  تقسیم  بر  مبتنى 
موجود  تقسیم بندى هاى  اساس  بر  بورژوایى  خصوصى  مالکیت  "نوعى"  تثبیت  بدنبال  اصوال  امپریالیستى، 
است. "زمین از آن کسى است که روى آن کار میکند". بسیار خوب، اما چه کسى روى "آن" کار میکند؟ 
چگونه، با چه وسایل و در چه مقیاسى، کار میکند، اصوال این "آن" از نظر کمیّت و کیفیت چگونه است، 
و...، تمام هنر این شعار مبهم گذاردن مسأله است، و این براى کسى که میخواهد حتما شعار ارضى بدهد، 
اما از هیچیک از طبقات و اقشار جامعه علنا حمایت نکند، مناسب ترین شعار است. طرح پردازى اقتصادى اى 
که اوال طرحى عرضه نمیکند و ثانیا کالمى از اقتصاد در خود ندارد؛ شعارى که تنها منتجه روشن و صریح 
آن دامن زدن به گرایشات گنگ و مبهم دهقانان در عرصه مالکیت ارضى و محدود کردن آنان در "خواست 
غریزى و ناشناخته شان" است. این دقیقا شعارى است که اهداف پرولتاریا در انقالب دمکراتیک را بغایت 
مخدوش کرده و امکان ارتقاء فهم سیاسى متحدین او را در این انقالب به حداقل کاهش میدهد. مارکس 

معتقد است:

جنبش دهقانى آمریکا از آن جهت انقالبى است که مبارزه طبقه اى است فرودست بر علیه طبقاتى فرادست؛ 
و در این زمینه نه صرفا بخاطر اینکه مبارزه اى است براى ایجاد تغییرى که رونق و رفاهى موقت ببار خواهد 
آورد، بلکه دقیقا به اعتبار اینکه: "ضربه اى که بر پیکر مالکیت ارضى نواخته میشود نواختن ضربه هاى ناگزیر 

بعدى بر مالکیت بطور اعم را تسهیل میکند".

مسأله ضربه زدن بر پیکر مالکیت ارضى بطور کلى است و نه مالکیت را از قول پرولتاریا فرموله کردن. 
این گفته، البته، امکان آن را نفى نمیکند که در شرایطى مشخص شعار "زمین از آن کسى است که روى آن 
کار میکند" از طرف دهقانان مطرح شود و به مبناى حرکت انقالبى جنبش دهقانى بدل شده دستاوردهاى 
پشتیبانى  آن  از  کمونیستها  که  است  دیدگاه  این  از  فقط  اما  باشد.  داشته  همراه  به  توده ها  براى  سیاسى اى 
میکنند: آیا بعنوان شعارى عام، همه گیر و همیشگى؟ مطلقا نه؛ آیا به عنوان شعارى که خواست توّهم آمیز 
تبدیل پرولتاریاى روستا به خرده مالک زراعى را تبلیغ میکند؟ به هیچ وجه؛ آیا بعنوان شعارى که پرولتاریا 
وظیفه تاریخى مطرح کردنش را بعهده دارد؟ قاطعانه نه. "اصل مطلب اکنون در آگاهى دهقانان به لزوم درهم 
شکستن انقالبى نظم کهن و عملى نمودن آنست و نه تنظیم طرحهاى خیالى در باره "تجدید تقسیم بندى 

زمین" و یا ملى کردن اراضى".

[3] مسأله ارضى را بعنوان مسأله اى تاریخى بررسى نکردن، کار را به آنجا رسانده که "حل" مسأله ارضى 
در  باشد،  میان  در  پرولتاریا  تاریخى  نقش  و  سوسیالیستى  انقالب  از  گفتگویى  هیچگونه  آنکه  بدون  را، 
در  ایران"  کمونیستهاى  اتحادیه  ارگان  "حقیقت  میسازد.  ضرور  نیز  سرمایه دارى  کشورهاى  پیشرفته ترین 
شماره 18 (اسفند ماه 56) براى نشان دادن " تفاوت" مسأله ارضى در ایران با "مسأله ارضى" در کشورهاى 
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پیشرفته مینویسد: "البته مسأله ارضى بمعناى رایج کلمه (!!) تنها مربوط به کشورهاى واپس مانده و زیر 
ستم نظیر کشور ما نمیشود (از قرار مربوط به یک دوره تاریخى معیّن هم نمیشود؛ از زمان پیدایش مالکیت 
خصوصى این "مسأله" وجود داشته است، البته "بمعناى رایج کلمه"!)، بلکه در کشورهاى سرمایه دارى حتى 
در پیشرفته ترین آنها نیز ما با مسأله اى "تحت این نام" (!) روبروییم (حدس زده بزدیم)، که ایضا به چیزى 
ُجدا از تضاد کار و سرمایه اشاره میکند(!؟) از همین رو در کشورهاى سرمایه دارى نظیر کشورهاى بازار 
مشترك اروپا گهگاه حرکتهاى اعتراضى مزرعه داران کوچک که مسایلى از قبیل مالیات(!) بهاى محصوالت 
کشاورزى(!)، اعتبار(!) و مانند آن را (مسأله "ارضى"اى که به چیزى ُجدا از "تضاد کار و سرمایه " اشاره 
میکند!) موضوع دعوا با سرمایه بزرگ و حکومت قرار میدهند، بوقوع پیوسته است". (تأکید ها از ما است)

"دعواى" بین مزرعه داران کوچک و سرمایه بزرگ و حکومت بر سر مالیات، بهاى محصوالت، اعتبار و مانند 
آن آن در جوامع سرمایه دارى پیشرفته - یعنى دعوایى که بر سر تقسیم سود تولید شده بوسیله پرولتاریا 
است و مطلقا ربطى به از میان برداشتن موانع فئودالى رشد و توسعه سرمایه دارى ندارد - رفقا را به مقایسه 
مسأله ارضى در ایران با "مسأله ارضى" در پیشرفته ترین کشورهاى سرمایه دارى، و البته نشان دادن تفاوتهاى 

این دو مسأله، واداشته است.

قبل از همه باید گفت پرداختن به مسائلى که با معانى "مرسوم" یا "رایج کلمه" و تحت این یا آن "نام" 
مشخص میشوند و نه با محتواى اقتصادى- سیاسى- تاریخى شان این واقعیت را روشن میکند که رفقا این 
حکم لنینى که "تئورى مارکسیستى بى چون و چرا خواستار آنست که بهنگام تجزیه و تحلیل هر مسأله 
اجتماعى آن مسأله بدوا در چهار چوب تاریخى معیّنى مطرح گردد" (در باره حق ملل...، منتخب آثار) را 
ندیده گرفته اند. چرا که در صورت مد نظر داشتن این حکم عام مقایسه این دو "مسأله ارضى" (اگر بتوان 
هر دو را مسأله ارضى نامید)، که یکى مربوط به فراهم شدن زمینه هاى مساعد براى توسعه سرمایه دارى 
و دیگرى مربوط به تناقضات درونى نظام توسعه یافته و محتضر سرمایه دارى است، با هم، به هر بهانه و 
شکلى، براى نشان دادن تفاوتها و یا نقاط اشتراك...، غیر منطقى، بیجا و غیر مارکسیستى است. و بعد باید 
دید منظورشان از "تذکر" این نکته که مسائل "تحت این نام" به چیزى ُجدا از تضاد کار و سرمایه اشاره 
میکند چیست؟ آیا منظور این نیست که قبل از مطرح بودن تضاد کار و سرمایه در پیشرفته ترین کشورهاى 
سرمایه دارى تضاد و یا تضادهاى دیگرى هستند، (البته امتیاز کشف این تضادها را باید به رفقا واگذاشت) 
که باید حل شوند، یعنى پیش بسوى "حل مسأله ارضى" در سراسر گیتى؟ حکما راست گفته اند که از "از 

خاك برآمدیم و در خاك شدیم". البته رفقا به بعضى تفاوتهاى "بنیادى" واقفند:

"باید تأکید کرد مسأله ارضى در ایران از بنیاد با مسأله ارضى در کشورهاى سرمایه دارى تفاوت دارد(؟) ... 
لیکن در هیچیک از کشورهاى اروپا و آمریکاى شمالى وجود یک جنبش دهقانى علیه نظام مالکیت ارضى 
و براى زمین، (تأکیدها از "حقیقت") خبرى نیست (صد افسوس) و نمیتواند باشد." لیکن هنوز مسأله ارضى 
که به چیزى ُجدا از تضاد کار و سرمایه اشاره میکند به قوت خود باقى است . نه رفقا! مسأله اى که شما 
"بمعناى رایج کلمه" مسأله ارضى اش مینامید مسأله تناقضات یک نظام تولیدى است که به حد پوسیدگى 
رسیده و کال باید جایش را به نظامى تازه، به سوسیالیسم، بدهد. این مسأله بخشى از از تولید اجتماعى 
است که تحت همان نظامى تولید و باز تولید میکند که بقیه بخشهاى آن، و تنها از طریق برخوردى صریح و 
مارکسیستى به مسایل بخشهاى دیگرش، یعنى به کل سیستم، میتوان آن را توضیح داد و به نقد کشید و در 
صدد حلش برآمد. تعجب ندارد که در هیچیک از کشورهاى اروپا و آمریکاى شمالى از وجود یک جنبش 
دهقانى علیه نظام مالکیت ارضى و براى زمین خبرى نیست؛ چرا که یورش بعدى به نظام مالکیت ارضى و 
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بطور کلى به مالکیت خصوصى بعهده پرولتاریاى روستا و بطور کلى پرولتاریاست و نه بعهده مزرعه داران 
ریز و درشت. دعواى سرمایه کوچک با سرمایه بزرگ دعوایى "دوستانه" است که حکمیت در آن نه به 

پرولتاریا مربوط است و نه به پیشاهنگان کمونیست آن.

[4] در اینجا باز تأکید میکنیم که تولید ارزش مصرف هاى معیّن (مثال منابع معدنى و...) و سرمایه گذارى در 
عرصه هاى مشخص تولیدى، از نقطه نظر سرمایه دارى هدفى در خود نیست. سرمایه همواره در جستجوى 
سود بیشتر به حرکت در میآید و به این ترتیب ابدا نمیتوان از اولویت هاى تولیدى سرمایه انحصارى در 
ایران، در یک مقطع معیّن، چنین استنتاج کرد که سرمایه صرفا به این عرصه ها عالقمند است و یا "نمیتواند" 

در عرصه هاى دیگر تولیدى رشد و انباشت کند.

[5] سرمایه ثابت Fixed capital در اقتصاد بورژوایى مفهوم دقیقى نیست و بطور کلى بیانگر ارزش بخش 
"استوار" سرمایه (ماشین آالت، ساختمان و...) است. از این رو این مفهوم نباید با "سرمایه ثابت در نقد 

مارکسیستى اقتصاد سرمایه دارى (که ترجمه آن constant capital) است اشتباه شود.

[6] منظور سهمى از سرمایه گذارى در بخش کشاورزى است که َصرف خرید ماشین آالت شده است.

[7] "حل مسأله ارضى از دیدگاه دهقانان" و "حل مسأله ارضى از نظر طبقاتى" بدون شک دو مفهوم نزدیک 
و لیکن متفاوت را در بر میگیرد؛ اولى به پیروزى راه حل دهقانى و سپس به قطب بندى و پالریزاسیون 
درونى دهقانان اشاره دارد و دومى نتیجه این پروسه (و نه فقط این پروسه) یعنى همان تجزیه و پالریزاسیون 
درونى دهقانان و از میان رفتن صورت بندى دهقان- خرده بورژوا را طرح میکند. از آنجا که هر دو با از 
میان بردن صورت بندى دهقانى، مسأله زمین را نیز با مثابه پایه جنبش دهقانى از میان میبرند، ما در این مقاله 

پرداختن مفصل به تفاوتهاى این دو مفهوم را الزم ندیده ایم.

[8] با وجود تکرار کردن هاى بسیار هنوز به هیچ وجه امیدوار نیستیم که اتحادیه کمونیستهاى ایران مقاله 
"مسأله ارضى در ایران و روش کمونیستها در قبال آن" (چاپ شده در "حقیقت شماره 18- اسفند 56" و 
مکررا به بهانه پاسخگویى به نقد "مبارزین راه آرمان کارگر" در جزوه "بحث در مسأله ارضى" آذر 58)، را 
به بهانه اى دیگر به چاپخانه نفرستد. به هر رو نقل قولى از این مقاله به شناخت از درك غیر مارکسیستى 

رفقا از حل مسأله ارضى و اصالحات ارضى دهه 40 کمک خواهد کرد:

کارشناسان  و  دربار  مالکان  ارضى  سیاست  ورشکستگى  میتوان  بوضوح  اکنون  سال  چهارده  از  "پس 
امپریالیستى اش را مشاهده کرد". قبل از همه باید دید مشاهده کننده کیست! و بعد حتى اگر قبول کنیم که 
سیاست ارضى مالکان دربار و کارشناسان امپریالیستى اش دچار ورشکستگى شد! آیا میتوان قبول نکرد که 
ارزش اضافى و فوق سودى که از طریق سرازیر شدن نیروى کار ارزان از روستا به شهر، نصیب همین 
حتما  کرد.  دور  ورشکستگى  خطر  از  درازى  سالیان  را  آنان  خود  شد  امپریالیستى  سرمایه  و  دربار  مالکان 
رفقاى "اتحادیه" از قبول یک چنین واقعیت عریانى سرباز نمیزنند و ما به رفقا "اطمینان خاطر" میدهیم که 

سیاست کذایى دچار ورشکستگى نشده است، اما نگرانى رفقا از جاى دیگرى است:

"تمام کوششهاى بوروکراتیک که به بهاى تیره روزى، خانه خرابى و بى آب و نان شدن صدها هزار دهقان، 
پناه بردن بسیارى از آنها به ممالک همسایه و توسعه زاغه نشینى در شهرها و خوش نشینى در روستا انجامیده 
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بهره بردارى  اساسى  مسأله  یک  حتى  است!)،  بوده  "ورشکسته اى"  سیاست  شده  یاد  سیاست  همه  این  (با 
کشاورزى ایران را حل نگردانیده است"(!؟) (تأکید ها از ما است)

گمان میرفت رفقا به حال دهقانان و روستاییان دربدر دل میسوزانند؛ در حالى که عصیان و خشمشان را بر 
علیه سیاست ارضى مذکور برانگیخته این است که "حتى یک مسأله اساسى بهره بردارى کشاورزى ایران را 
حل نگردانیده است": بهره بردارى کشاورزى در چه نظامى و به سود چه طبقه اى؟! بدون شک بسود همان 
"سیاست بازان بى کفایتى که "تمام کوششهاى بورکراتیکشان" براى بهره بردارى کشاورزى بى ثمر بوده است. 

راستى که گاهى "بى لیاقتى" سرمایه خون دایه هاى مهربانتر از مادرش را بجوش میآورد.

مورد  در  طرح پردازى  به  پیشاپیش  که  بود  کمونیستى  نیروهاى  آن  متوجه  ما  نقد  کتاب  این  طول  در   [9]
چگونگى تملک زمینهاى مصادره شده بوسیله دهقانان دست میزنند، غافل از آنکه "پیکار" نشریه "سازمان 
پیکار در راه آزادى طبقه کارگر" با تکیه بر "شرایط کنونى" (که البد یعنى "مرحله" انقالب ) نفس مصادره 
در  "قرق"  روستاى  از  دارد  گزارشى  خود  شماره 39  در  نشریه  این  میکند.  مشروط  و  محدود  را  اراضى 
نزدیکى آمل، که بطور خالصه حاکى از آن است که 120 نفر از دهقانان بى زمین این روستا پس از چند 
جلسه مشورت اقدام به مصادره 5 هکتار زمین نزولخوارى که شدیدا مورد تنفر دهقانان است نموده و آن را 
آماده کشت مینمایند و سپس 4 هکتار از زمینهاى بایر سرمایه داران شهرى را نیز به تصرف خود در میآورند. 

پیکار سپس ادامه میدهد:

"پس از این موفقیت که موجب اتحاد بیشتر دهقانان میشود، آنها قصد تصرف زمینهاى برخى از دهقانان 
مرفه و میانه حال را میکنند که با توضیح عناصر آگاه از این کار منصرف میشوند. روشنفکران انقالبى باید با 
توضیح و کار اقناعى از این انحراف (تصرف زمینهاى دهقانان مرفه) که در جنبش دهقانى بوقوع میپیوندد، 
دهقانان را آگاه سازند. در شرایط کنونى زمینهاى دهقانان میانه حال نبایستى مورد تصرف دهقانان درآید، 
بلکه دهقانان بایستى زمینهاى متعلق به مالکان و سرمایه داران شهرى، نزول خواران و... را حتى اگر زمینهاى 

کوچکى هم داشته باشند مصادره کنند." ( توضیح داخل پرانتز از "پیکار" تأکیدها از ما است)

بطور خالصه: دهقانان که موفقیت شان موجب اتحاد بیشترشان میشود، به انحرافى چپ روانه دچار میگردند 
که "عناصر آگاه" را وادار به ایفاى نقش "تاریخى شان" مینماید! براستى که بى خبرى دهقانان از "مرحله 

انقالب" چه درد سرهایى براى "عناصر آگاه" درست میکند!

باید از پیکار پرسید: آیا این روشنفکران هستند که باید، با تکیه بر حرکت انقالبى توده ها و بر مبناى مبارزه 
مادى طبقات و صف بندى هاى نیروهاى سیاسى آنان، "مرحله انقالب" و روح "شرایط کنونى" را دریابند، و 
یا توده ها هستند که باید قبل از هر حرکت انقالبى چشم به دهان "روشنفکران انقالبى" بدوزند که تا کجا 
باید پیش رفت، چرا که ممکن است الگوهاى از پیش پرداخته "روشنفکران آگاه" را از روى "ناآگاهى" 
(البته نه بر منافع خود بلکه "شرایط کنونى") نقش بر آب کنند. "پیکار" با تکیه بر"شرایط کنونى"، که تنها در 
ذهن خود او وجود دارد (کافى است یکبار دیگر به گزارش خود او از روستاى "قرق" مراجعه کنیم)، براى 
مصادره زمینها حد و مرز تعیین میکند و در واقع نفس آن را به زیر سؤال میکشد. اگر طرح پردازى در مورد 
شیوه تملک و تولید در زمینهاى مصادره شده "به استقبال عناصر و وجوه بورژوایى رفتن است"، مصادره 
انقالبى را به زیر سؤال کشیدن، خود به عنصر بورژوا تبدیل شدن است. اگر حکم اولى دست پرولتاریا را 

در مبارزه بعدى بسته است، دومى در حکم خلع ید از پرولتاریا، و بورژوازى را بر او حاکم کردن است.
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به هر حال ما در طول این کتاب به اندازه کافى در مورد چگونگى برخورد کمونیستها به جنبش انقالبى 
دهقانان و تبدیل آن به نیرویى در جهت ایجاد پیش شرط هاى حرکت نهایى پرولتاریا بسوى سوسیالیسم 
دهقانان  به  "قرق"  روستاى  انقالبى"  "روشنفکران  که  کنیم  آرزو  میتوانیم  صرفا  اینجا  در  گفته ایم.  سخن 

تهیدست نگفته باشند که کمونیست هستند.

همزمان با این پلمیک با جنبش چپ، در پاییز 1358، اتحاد مبارزان کمونیست جزوه اى بنام "هفت مقاله از 
لنین - درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى" منتشر کرد که بعضا در این نوشته مورد اشاره قرار گرفته اند. 

 

 
 دورنماى فالکت و اعتالى نوین انقالب     

مقدمه: جبهه هاى اصلى نبـرد طبقاتى     
ضمیمه: نظرى به تئورى مارکسیستى بحران

اقتصادى  بحران  سیاسى  اهمیت  درباره  تزهایى   - انقالب  نوین  اعتالى  و  فالکت  دورنماى  جزوه  مقدمه 
- بهمن 1358[*]

جبهه هاى اصلى نبـرد طبقاتى در شرایط کنونى
مقدمه:

"مسأله اساسى هر انقالب مسأله قدرت حاکمه در کشور است"... و بیش از هشت ماه پس از قیام خونین 
بهمن ماه و سرنگونى رژیم سّفاك شاه، این مسأله اساسى انقالب ایران از نقطه نظر کارگران و زحمتکشان 
کشور ما دست نخورده باقى مانده است. بورژوازى همچنان با دستهاى لرزان خویش در قدرت سیاسى 
چنگ انداخته است. امواج انقالب خونین کارگران و زحمتکشان، کارکشته ترین و آبدیده ترین سیاستمداران 
بورژوازى و امپریالیسم را، که دهها سال سیاه ترین دیکتاتورى امپریالیستى جهان را سِر پا نگاه داشته بودند 
و ایران را از قِبَِل استثمار وحشیانه کارگران و زحمتکشان به بهشت سرمایه داران بدل کرده بودند، از اریکه 
به  آنهم  بورژوازى،  خود  به  بلکه  زحمتکش،  و  کارگر  توده هاى  به  نه  را  قدرت  ولى  کشید.  بزیر  قدرت 
کودن ترین، آشفته فکرترین و بى مایه ترین نمایندگان سیاسى این طبقه، باز سپرد. لیکن همین سیاستمداران 
تازه به دوران رسیده بورژوازى، هر چند موقت، به لطف نفوذ و سلطه رهبرى خرده بورژوازى بر جنبش 
انقالبى، قادر به انجام امرى شدند که دستگاه حکومت شاه، با تمام امکاناتش، در مقابل آن عاجز مانده بود: 
اینان توده هاى وسیع کارگران و زحمتکشان انقالبى را خلع سالح کردند، از مبارزه انقالبى کنار راندند و به 
سکون و سکوت کشاندند. زحمتکشانى که در زیر باران گلوله به امپریالیسم و سرمایه دارى نه گفته بودند، 
در یک روز صلح آمیز به پاى صندوقهاى آرى رفتند. شعار سرنگونى، فریاد "مشت گره کرده ما فردا مسلسل 
میشود" و باألخره قیام مسلحانه توده ها به حمایت و تأیید رژیمى بدل گشت که در موضعگیرى طبقاتى و 
نقش سیاسى خود هیچ گونه تفاوت ماَهوى با رژیم شاه ندارد. رژیمى که فعاالنه به دفاع از امپریالیسم و 

مناسبات سرمایه دارى وابسته و سرکوب انقالب زحمتکشان ایران کمر بسته است.



125

برگزیده آثار  منصور حکمت

لیکن اگر انقالب به حل مسأله اساسى خویش، مسأله قدرت حاکمه، نایل نیامده است جوشش درونى و 
توان حرکت خویش را هم از دست نداده است. به عبارت دیگر اگر انقالب پیروز نشده است، شکست نیز 
نخورده است. براى درك این مسأله کافى است از خود بپرسیم که آیا سرنگونى رژیم شاه و به تخت نشستن 
خادمین جدید امپریالیسم و بورژوازى، در ماهیت مسأله اساسى و مسائل پایه اى انقالب حاضر، در نیروهاى 
پاسخ  است؟  داده  تغییرى  نیروها  این  حرکت  سیاسى  اقتصادى  انگیزه هاى  و  انقالب  این  محرکه  طبقاتى 
این سؤال بدون شک منفى است. بحران اقتصادى نظام سرمایه دارى وابسته، که سر منشاء بحران سیاسى 
بورژوازى و اوجگیرى شرایط انقالبى بود نه تنها مرتفع نشده است، بلکه شدت نیز یافته است. کارگران و 
نیز زحمتکشان غیر پرولترى که نیروى محرکه اصلى انقالب ما را تشکیل میدادند همچنان پا بر جا در عرصه 
مبارزه طبقاتى حضور دارند، در حالى که هیچیک از خواستهاى انقالبى اقتصادى و سیاسى آنان بر آورده 
نشده است. مبارزه طبقاتى به انتقال حکومت از بورژوازى به کارگران و زحمتکشان نیانجامیده و دستگاه 

حکومت همچنان در دست ضد انقالب به مثابه ابزارى مؤثر در سرکوب انقالب عمل میکند.

حال سؤال اساسى این است که اگر از نقطه نظر شرایط عینى اقتصادى جامعه و ریشه هاى حرکت انقالبى 
طبقات زحمتکش، قلب انقالب همچنان میتپد، چگونه میتوان رخوت اندام آن یعنى دست کشیدن بخش 
عمده کارگران و زحمتکشان از مبارزه مستقیم بر سر قدرت سیاسى را توضیح داد و براى جلب مجدد آنان 
به چنین مبارزه اى در این مقطع معیّن چه باید کرد؟ درك محور اساسى تاکتیکهاى مبارزاتى کمونیستها در 

شرایط حاضر در پاسخ صحیح به سؤال فوق نهفته است:

همانطور که گفتیم دست کشیدن توده هاى کارگر و زحمتکش از شعار سرنگونى و کنار کشیدن آنان از 
مبارزه انقالبى مستقیم بر سر قدرت سیاسى، ابدا نتیجه سرنگونى نظام سرمایه دارى وابسته، قطع همه جانبه 
سلطه امپریالیسم و حصول خواستهاى انقالبى زحمتکشان نبود. ریشه هاى این عقب نشینى سیاسى میباید قبل 
از هرچیز در شرایط ذهنى طبقه کارگر و سایر زحمتکشان انقالبى و توّهمات و اعتماد گنگ آنان به رهبرى 
خرده بورژوایى و بخصوص فرد خمینى و دولت بورژوایى منتصب او جستجو شود. توّهماتى که متأسفانه 
بخش وسیعى از جنبش کمونیستى، - با عجز خویش در ارائه و تبلیغ مشى سیاسى مستقل، با محروم کردن 
پرولتاریا از نقد پرولترى ایدئولوژى و سیاستهاى احزاب غیر پرولترى، با غرق شدن در خصلت دمکراتیک 
انقالب و غافل ماندن از رسالت سوسیالیستى خود و... که همه بازتاب حاکمیت دیدگاه هاى عموم خلقى و 
ماوراء طبقاتى در جنبش کمونیستى ما بود، در دامن زدن به آن تأثیر بسزایى داشت. اینک همین توّهمات 
میبخشد.  توان  امپریالیسم  خدمت  در  خائنانه اش  نقش  ایفاى  در  بورژوازى  جدید  رژیم  به  که  توده هاست 
افشاگرى از ماهیت طبقاتى و نقش سیاسى رژیم کنونى و از این طریق طرد توّهمات توده هاى زحمتکش 
نسبت به آن، قدم اول در باز فرا خواندن کارگران و زحمتکشان به مبارزه براى تصرف قدرت سیاسى و محور 
اساسى تاکتیکهاى کمونیستى را در مقطع کنونى تشکیل میدهد. لیکن نکته اساسى این است که این افشاگرى 
میباید، نه از موضعى عموم خلقى، لیبرالى و ماوراء طبقاتى، بلکه از موضعى کارگرى و با محتوا و مضمونى 
کامال پرولترى صورت پذیرد. این افشاگرى صرفًا میتواند از یکسو بر مبناى تشدید مبارزه ایدئولوژیک در 
درون جنبش کمونیستى، طرد دیدگاه هاى غیر پرولترى و حرکت در جهت وحدت مارکسیست- لنینیست ها، 
و از سوى دیگر با تکیه بر برنامه پرولتاریا در انقالب حاضر (و نه رویاهاى "مجاهدین نستوه" و خوش نیّت)، 
مارکسیست-  نزدیکى  و  ایدئولوژیک  مبارزه  قدم  به  قدم  اعتالى  دستاورد  میباید  که  برنامه اى  بر  تکیه  با 
موازین  رژیم  که  دهیم  نشان  توده ها  به  که  نیست  این  سر  بر  صرفًا  مسأله  شود.  انجام  باشد،  لنینیست ها 
"دمکراسى" را قلب میکند، بجاى مجلس مؤسسان مجلس خبرگان تشکیل میدهد، به تظاهرات، تحصن ها و 
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اجتماعات یورش میبرد و میًکشد و یا اینکه وعده و وعیدهاى اقتصادى و رفاهى خویش را زیر پا میگذارد. 
یعنى  کمونیستها،  افشاگرى  میکنند.  لمس  کس  هر  از  قبل  خود  توده ها  که  است  چیزى  این  هیچوجه.  به 
افشاگرى از موضع مستقل کارگرى، میباید مشخصا به توده ها نشان دهد که رژیم کنونى چرا چنین میکند، 
نشان دهد که رژیم، بنا بر خصلت طبقاتیش و بنا بر وظیفه اى که در نجات امپریالیسم و سرکوب انقالب 
بر عهده دارد، نمیتواند دمکراتیک عمل کند، نمیتواند خواستهاى اقتصادى و سیاسى کارگران و زحمتکشان 
را تحقق بخشد، و میباید مشخصا نشان دهد که تنها برنامه پرولتاریا در انقالب حاضر است که میتواند به 
این خواستها تحقق بخشد، میباید نشان دهد که پیاده کردن برنامه پرولتاریا جز از طریق استقرار حاکمیت 
سیاسى کارگران و زحمتکشان ممکن نیست و ناگزیر کارگران و زحمتکشان میباید بار دیگر براى تصرف 
قدرت سیاسى بپاخیزند. تنها با طرد دیدگاه هاى عموم خلقى، تنها با مبارزه پیگیر با التقاط فکرى موجود در 
جنبش کمونیستى، با منزوى کردن هواداران رنگارنگ "بورژوازى ملى و مترقى"، با تثبیت این درس پایه اى 
مارکس، انگلس، لنین و بلشویسم که انقالب دمکراتیک براى پرولتاریا صرفا بوجود آورنده شرایط الزم براى 
حرکت نهایى بسوى سوسیالیسم است، و... میتوان از موضعى پرولترى به افشاگرى پرداخت. "افشاگرى" از 
هر موضع دیگر، هر قدر هم که نام "کارگر" را با حروف درشت بر پیکر سازمان خویش خال کوبى کرده 
باشیم، در غایت امر چیزى جز نق زدنها و مچ گیرى هاى لیبرالى نخواهد بود. کمونیستها میباید یکبار براى 
همیشه دست از کلى گویى ها و مبهم گویى هاى دیپلماتیک در مورد "انحصار طلبان"، "ارتجاع"، "میوه چینان 
انقالب"، "تنگ نظران" و "مشروعه چى ها" و... برداشته و دشمنان طبقاتى پرولتاریا و سایر زحمتکشان را با 
صراحت و با اسم و رسم براى توده ها افشا نمایند. کمونیستها میباید در هر قدم به کارگران و زحمتکشان 
نشان دهند که تنها با سرنگونى کامل و قطعى حکومت بورژوازى، تنها با تصرف حکومت است که میتوانند 

خواستهاى انقالبى خویش را عملى سازند.

لیکن درك ضرورت افشاگرى پرولترى، از یکسو و مبارزه ایدئولوژیک پیگیر از سوى دیگر، بخودى خود 
تنها قدم اول در تعیین تاکتیکهاى صحیح مبارزاتى است. قدم بعد شناخت مسائل مبرم مبارزه طبقاتى در 
مقطع کنونى است. مسائل مبرم مبارزه طبقاتى و انقالب حاضر (که بازتاب درجه معیّنى از رشد و بسط 

مبارزه طبقاتى در کشور ماست) کدامند؟

مسائل مبرم مبارزه طبقاتى مسائلى هستند که در هر مقطع مشخص، تناقضات زیربنایى جامعه و انگیزه هاى 
درونى حرکت طبقات متخاصم جامعه را به حادترین و بارزترین شکل در خود متبلور میکنند. مسائلى که 

رویارویى طبقات متخاصم جامعه در هر مقطع عمدتا بر محور آن شکل میگیرد.

انقالب ما میباید در تحلیل نهایى تکلیف تناقضات درونى این نظام بحران زده را یکسره کند: یا پیروز شود و 
سرمایه دارى وابسته را با تناقضات درونى آن به گور بسپارد و بر ویرانه هاى آن نظامى با قوانین حرکت نوین 
ایجاد کند، و یا شکست بخورد و به بورژوازى و امپریالیسم فرصت دهد تا بر دوش کارگران و زحمتکشان 
شکست خورده بحران اقتصادى- اجتماعى خویش را تخفیف بخشند و دوره جدیدى از انباشت سرمایه را 
بر عرصه تنزل شدید سطح معیشت کارگران و زحمتکشان و در هم شکستن ارگانهاى سیاسى و مبارزاتى 
آنان (نهادهاى سیاسى کارگرى و گروه ها و سازمانهاى کمونیستى)، آغاز کنند. مسائل پایه اى انقالب ما تا 
یکسره شدن مسأله قدرت سیاسى پا بر جا باقى خواهند ماند. تناقضات اقتصادى و اجتماعى نظام تولیدى 
و انگیزه هاى زیربنایى حرکت طبقات انقالبى (و نیز طبقات ضد انقالبى) در طول تحول انقالبى جامعه، با 
رویدادهاى سیاسى و اقتصادى روز تغییر نمیکند، بلکه در هر مقطع در رابطه با تناسب نیروهاى انقالب 
و ضد انقالب در سطح کشور و در عرصه جهانى، درجه رشد آگاهى طبقاتى کارگران و زحمتکشان و 
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درجه اعتالى تشکیالت سیاسى- مبارزاتى آنان، شیوه ها و سیاستهاى اردوگاه ضد انقالب و... در مسائل 
سرنگونى  و  امپریالیستى  استثمار  نفى  میگردد.  متبلور  طبقاتى  مبارزه  عرصه  در  مشخصى  موضوعات  و 
دیکتاتورى آن مسائل بنیادى و محرك انقالب دمکراتیک ما بوده و تا فرجام نهایى مبارزه نیروهاى انقالب و 
ضد انقالب بر سر قدرت سیاسى، به قّوت خود باقى خواهند ماند. لیکن این مسائل بنیادى همواره مستقیما 
و بالواسطه و به شکل "ناب" خود در عرصه مبارزه طبقاتى متبلور نمیگردند، بلکه تبلور خویش را، بواسطه 
مؤلّفه هاى عینى و ذهنى کنکرت و متنوع، در مسائل معیّن و مشخصى مییابند که طبقات انقالبى در هر مقطع 
بر محور آن بسیج شده و به مبارزات انقالبى خویش ادامه میدهند. درست به همان صورت که "جنگ" 
ُجدا از جبهه هاى مشخصى که این جنگ در آن به وضوح جریان دارد، موجودیت نمییابد، انقالب نیز ُجدا 
از نقاط رویارویى مشخص نیروهاى انقالب و ضد انقالب، ُجدا از مسائل مبرم مبارزه طبقاتى در هر مقطع 
قابل تصور نیست. شرکت در انقالب، بى آنکه تشخیص دهیم که انقالب در هر مقطع تداوم خویش را 
در کدام عرصه ها به نمایش گذارده است مانند آن است که بخواهیم در جنگى شرکت کنیم بى آنکه سراغ 

جبهه هاى معیّن آن را بگیریم.

به این ترتیب براى پیشاهنگ کمونیست، که اراده انقالبى خویش را بر شناخت قوانین ماّدى حرکت جامعه 
و ضروریات آن استوار میسازد، ِصرف دانستن این که انقالب از چه مسائل زیربنایى ریشه میگیرد و در 
پیروزى خود چه به ارمغان خواهد آورد، کافى نیست. آنچه پیروزى انقالب را از یک آرمان بر حق و انگیزه 
حرکت  مادى  مسیر  که  طبقاتى،  مبارزه  مبرم  مسائل  شناخت  میکند،  بدل  بالفعل  واقعیتى  به  حرکت  ذهنى 
انقالبى جامعه را مشخص میسازد - شناخت این جبهه هاى اصلى انقالب - بوسیله کمونیستها، و شرکت 
فعاالنه آنها در مبارزه اى است که طبقات انقالبى و بویژه طبقه کارگر ناگزیر در این عرصه ها دنبال میکنند. 
مسائل مبرم مبارزه طبقاتى مسائلى هستند که در هر مقطع طبقه کارگر (و زحمتکشان دیگر) را با آگاهى و 
امکانات سیاسى- مبارزاتى موجودش بر اساس مرزبندى طبقاتى به عرصه مبارزه فرا میخواند. مسائلى که 

میباید ناگزیر نقطه آغاز و مرکز توجه کمونیستها قرار گیرد.

پس براى تعیین آن عرصه هایى که میباید فعالیت افشاگرانه و مبارزه ایدئولوژیک ما بر آن استوار گردد، 
میباید سؤال را اینگونه طرح کنیم: کارگران و زحمتکشان انقالبى ایران، در مقطع کنونى بر محور کدام مسائل 
مشخص به مثابه طبقات انقالبى، مبارزات خویش را دنبال میکنند؟ جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى توده هاى 

کارگر و زحمتکش بر علیه استثمار و دیکتاتورى امپریالیستى کجاست؟[1]

به گمان ما انقالب دمکراتیک ایران تداوم و نیز ماهیت و جوهر طبقاتى خود را در دو عرصه مشخص 
بوضوح آشکار ساخته و توده هاى کارگر و زحمتکش را، هم اکنون، به پیگیرى مبارزات انقالبى در این دو 

عرصه فرا خوانده است:

الف: مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر کشور بر علیه فالکتى که نظام سرمایه دارى وابسته و بحران 
ریشه اى آن بر آنان تحمیل میکند.

مقابل  در  انقالب<<  دمکراتیک  دستاوردهاى  بسط  و  دفاع  در  کردستان  زحمتکشان  انقالبى  مبارزات  ب: 
نیروهاى سرکوبگر رژیم کنونى.

جزوه حاضر به طرح تزهایى در موردمسأله اول (فالکت و بحران اقتصادى) اختصاص یافته است و واضح 
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است که ارائه جمعبندى هاى تحلیلى در مورد کردستان نیز یکى از مبرم ترین وظایف تئوریک کمونیستها 
است. آنچه در این مختصر باید مورد تاکید قرار گیرد، پیوند ناگزیر این دو مسأله مبرم، و مکان حیاتى آن 

در تعیین وظایف کمونیستها در شرایط کنونى است.

در وهله اول باید توجه کرد که مبارزات کارگران و زحمتکشان در مقابل یورش بورژوازى و امپریالیسم به 
سطح معیشت آنان از یکسو و مبارزات خونین خلق دالور ُکرد در دفاع از دستاوردهاى دمکراتیک انقالب 
ایران از سوى دیگر، مبارزاتى مجزا، مستقل و قائم به ذات نیستند. بلکه هر دو وجوه مختلف تداوم انقالب 
ایران را در شرایط جدید مبارزه طبقاتى، متبلور و عرضه میکنند. مبارزات اقتصادى کارگران و زحمتکشان 
بازتاب استمرار و تشدید بحران نظام سرمایه دارى وابسته و پافشارى آنان بر خواستهاى برحق خویش است، 
خواستهایى که جز با سرنگونى این نظام تحقق نخواهد یافت. لیکن این واقعیت که این مبارزات در شرایط 
حاضر در چهارچوبى اقتصادى محصور میشود و تنها راه پیروزى واقعى خود، یعنى سرنگونى بورژوازى 
اعتماد  و  بورژوایى  خرده  توّهمات  بقاء  بیانگر  خود  نمیدهد،  قرار  خویش  دستور  در  را  آن  حکومت  و 
گنگ بخش وسیعى از زحمتکشان به دولت بورژوایى و نیز به همان اندازه بازتاب ضعف عمومى جنبش 
کمونیستى و فقدان یک برنامه روشن پرولترى است. افشاگرى از رژیم کنونى و ارائه راه حل پرولتاریاى 
انقالبى در مقابل "راه حل" بورژوایى- امپریالیستى و طرد توّهمات توده ها ناگزیر مبارزات اقتصادى کنونى 
را به نتیجه منطقى و ضرورى خود، یعنى پذیرش شعار سرنگونى بوسیله توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش 

ارتقاء خواهد داد.

از سوى دیگر در کردستان وجه دیگرى از تداوم انقالب ایران به وضوح رخ مینماید. زحمتکشان کردستان 
به دالیل مختلف، که توضیح آن از ظرفیت این مختصر خارج است، به رژیم نو ظهور بورژوازى و مباشران 
خرده بورژواى آن دل نبستند و بدنبال قیام بهمن بسرعت ابزار اِعمال اراده مستقیم خویش را پایه ریختند و 
دفاع از دستاوردهاى انقالب و بسط آن را به وظیفه مبرم خویش بدل کردند. به همین خاطر، بورژوازى که 
ابزار تحمیق مذهبى و لیبرالى را مؤثر نمییافت، در کردستان به راه حل نهایى خویش، یعنى سرکوب قهرآمیز 
سرمایه دارى  نظام  در  یعنى  وابسته،  سرمایه دارى  نظام  در  گشت.  متوسل  انقالبى،  زحمتکشان  و  کارگران 
تحت سلطه امپریالیسم، حاکمیت بورژوازى و امپریالیسم جز با نفى تمام ابعاد دمکراسى میسر نیست و آنجا 
که توده ها خود "با زبان خوش" حقوق دمکراتیک خود را به قیّم هاى رنگارنگ، به مقّربین بارگاه الهى و 
مومیایى هاى از گور برخاسته قرون وسطائى، که اینک چند صباحى رسالت "هدایت" زحمتکشان را به َمسلخ 
امپریالیسم بر عهده گرفته اند، واگذار نکنند، آنجا که توده هاى کارگر و زحمتکش استوار و محکم بر اراده 
مستقل خویش تکیه زنند و در دفاع از دستاوردهاى انقالب خونین شان دالورانه ایستادگى کنند، آنجا دیگر 
بورژوازى مباشرین مقدسش را مرخص کرده و فرزندان "غیورش" را از آکادمى هاى نظامى آمریکا با تمام 
تجهیزات فرا خوانده و دستور کشتار خواهد داد. براستى که "مسأله ُکرد و فارس مطرح نیست" مسأله تنها 
و تنها بر سر درجه آگاهى سیاسى توده ها و وقوف آنان بر وظایف مبرم انقالب حاضر و شیوه هاى ضرورى 

به سرانجام رسانیدن آن است.

به این ترتیب مبارزات اقتصادى و اوج گیرنده کارگران و زحمتکشان سراسر کشور و مبارزات انقالبى خلق 
ُکرد در کلیّت و پیوند خود، مسائل پایه اى انقالب ایران، دینامیسم درونى این انقالب و شرایط الزم براى 

پیروزى آن را به نمایش میگذارد:

1) مسکوت ماندن شعار سرنگونى حکومت بورژوازى و امپریالیسم و جایگزین شدن آن از یکسو بوسیله 
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شعارهاى اقتصادى بخش وسیعى از کارگران و زحمتکشان کشور و از سوى دیگر بوسیله شعار خودمختارى 
از طرف بخشى از جنبش مبارزه کردستان خود بیانگر عقب نشینى اى است که رژیم کنونى با تکیه بر ماهیت 
عوامفریب خود بر کل جنبش انقالبى ایران تحمیل کرده است. آنجا که توده ها با تصور پیروزى قیام بهمن 
و با اعتماد به رهبران سازشکار سنگر مبارزات سیاسى را از کف نهادند، ناگزیر موقتا در پافشارى بر اهداف 
انقالبى خود به عرصه مبارزه اقتصادى رانده شدند. از سوى دیگر در کردستان که چنین توّهمات و اعتمادى 
عمدتا وجود نداشت، دقیقا به این خاطر که توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش در دیگر نقاط کشور به تأیید 
رژیم بر خاسته و اختیار خود را در عرصه سیاست به خرده بوژوازى قشرى و محافظه کار و بورژوازى 
لیبرال ریاکار واگذار نموده بودند، طرح شعار "سرنگونى و ادامه مبارزات قهرآمیز تا تصرف کامل قدرت 
سیاسى" از طرف زحمتکشان انقالبى کردستان، قدرت بسیج آنى و توده اى در سطح کشور را نداشته و 
ناگزیر جوهر انقالبى خود را در قالبى محدودتر، یعنى شعار "خود مختارى" عرضه میکند. در این مقطع 
معیّن از انقالب ایران، خواست خود مختارى، قالب تدافعى طرح شعار "سرنگونى" است. خود مختارى 
براى کردستان، در شرایط کنونى مبارزه طبقاتى، یعنى عدم دخالت رژیم بورژوازى و امپریالیسم در کردستان، 
یعنى واگذارى سرنوشت مبارزه طبقاتى به تناسب محلى نیروهاى انقالب و ضد انقالب، یعنى سرکوب 
کامل ارتجاع و اِعمال حاکمیت مستقیم کارگران و زحمتکشان در کردستان، یعنى استقرار قدرت شوراها و 
اتحادیه هاى دهقانى و کارگرى در کردستان، یعنى حل مسأله ارضى به شیوه انقالبى، یعنى شکست ارتجاع 
امپریالیستى در یکى از مهم ترین عرصه هاى مبارزه یعنى اعتالى مبارزات کارگران و زحمتکشان در دیگر 
انقالب  پیروزى  و  اوجگیرى  یعنى  نهایى  تحلیل  در  و  کمونیستى...  جنبش  سریع  رشد  یعنى  کشور،  نقاط 

دمکراتیک ایران.

بنابراین مبارزات اقتصادى کارگران و زحمتکشان کشور و مبارزات انقالبى زحمتکشان کردستان جلوه هاى 
متفاوت انقالب دمکراتیک و پافشارى کارگران و زحمتکشان بر خواستهاى انقالبى خویش است. آنچه از 
بسیج کل کارگران و زحمتکشان انقالبى براى تصرف قدرت سیاسى، (یعنى پیوند توان مبارزاتى کل رنجبران 
با شیوه مبارزه زحمتکشان کردستان) جلو میگیرد، همانا وجود توّهمات گنگ بخش وسیعى از توده هاى 
زحمتکش به رژیم کنونى است. کلید اعتالى این مبارزات و ایجاد پیوند مبارزاتى میان این دو عرصه نیز جز 

طرد این توّهمات از موضعى پرولترى نیست.

محتواى  و  تاریخى  محدودیت هاى  وضوح  به  عرصه  دو  این  در  آن  حکومت  و  بورژوازى  حرکت   (2
ُکرد،  انقالبیون  کشتار  و  توده ها  فالکت  و  فقر  میسازد.  آشکار  را  طبقه  این  حاکمیت  سیاسى  و  اقتصادى 
بیانگر ضروریات و ظرفیت هاى سیاسى بورژوازى و امپریالیسم در جامعه ما بطور کلى و در انقالب حاضر 
بطور اخص است. حکومت نوظهور امپریالیسم، که خیل خرده بورژوازى و رهبران سیاسى آن را در رکاب 
خویش به خدمت دارد، با صداى بلند از جانب امپریالیسم اعالم میدارد که: آنجا که توده ها به عوام فریبى 
تسلیم شوند جز فقر و آنجا که آگاهانه بایستند جز جنگ نصیبى نخواهند داشت. بورژوازى با کشتار خود 
در کردستان به کارگران و زحمتکشان کل کشور اعالم جنگ میکند و در فقر و فالکت توده ها شرایط صلح 
مورد عالقه خود را تصویر میکند. و در این عربده جویى بیش از هر چیز بر جدایى مبارزات کارگران و 
زحمتکشان در این دو عرصه از یکدیگر، تکیه میزند، چرا که عجز خویش را در رویارویى با قدرت انقالبى 

کل کارگران و زحمتکشان ایران بوضوح اثبات کرده است.

3) از سوى دیگر در شرایط حاضر، کارگران و زحمتکشان مبارز ایران یورش مزدوران جدید بورژوازى 
اعتالى  با  سپس  و  گویند  پاسخ  عرصه  دو  این  در  مبارزاتى  پیوند  ایجاد  با  میتوانند  صرفا  را  امپریالیسم  و 
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کل  به  کردستان  زحمتکشان  مبارزاتى  شیوه  تعمیم  با  و  سیاسى  عرصه  به  آن  ارتقاء  و  اقتصادى  مبارزات 
اقتصادى  سیاسى و دفن بورژوازى و امپریالیسیم برخیزند. جهت دادن مبارزات  کشور به تصرف قدرت 
کارگران و زحمتکشان بر علیه امپریالیسم، بورژوازى و نظام سرمایه دارى وابسته و از این طریق در تنگنا 
قرار دادن رژیم سفاك کنونیش، اولین قدم در راه تأمین حمایت توده اى الزم براى مبارزان دالور ُکرد است. 
در این زمینه، فقر و فالکتى که بورژوازى به کمک مباشرین مقدسش به توده ها تحمیل میکند، خود بیش 
از پیش پایه هاى توّهمات آنها را به رژیم کنونى سست خواهد کرد. از سوى دیگر افشاى ماهیت سیاسى 
رژیم کنونى از طریق روشن کردن ماهیت طبقاتى مسأله کردستان و برخورد ارتجاعى رژیم به این مسأله، 
از طریق نمایاندن کارکرد عملى و محتواى سرکوبگرانه "جمهورى و عدل اسالمى" در مقابل کارگران و 
طرد  در  عامل  مؤثرترین  خود  ایستاده اند،  انقالب  مواضع  بر  استوار  کردستان  در  آگاهانه  که  زحمتکشانى 
مبارزات  اعتالى  ضامن  و  کنونى  بورژوایى  دولت  و  بورژوایى  خرده  رهبرى  به  کشور  توده هاى  توّهمات 
اقتصادى توده هاى کارگر و زحمتکش و ارتقاء آن به عرصه سیاسى است. جدایى عملى مبارزات اقتصادى 
جنبش  ضعف  نقطه  بزرگترین  ُکرد  زحمتکشان  انقالبى  مبارزات  از  کشور  سراسر  زحمتکشان  و  کارگران 
انقالبى ما در مقطع کنونى است. در شرایطى که بورژوازى و امپریالیسم تالش خود را در تعمیق جدایى 
و سرکوب زحمتکشان در هر دو عرصه، جدا از یکدیگر، شدت میبخشد، کوشش در جهت ایجاد پیوند 
مبارزاتى میان این دو عرصه تعیین کننده مبارزه طبقاتى، و تبدیل آن به مبارزه اى واحد و گسترده بر علیه 

رژیم کنونى وظیفه خطیر کمونیستها است.

4) این دو عرصه مشخص تداوم انقالب ایران، خود به بارزترین وجه زمینه هاى رشد جنبش کمونیستى 
کمونیستها  میکند.  تعریف  کنونى  شرایط  در  را  ما  کشور  نیروهاى کمونیست  وحدت  پیش شرطهاى  نیز  و 
صرفا در برخورد فعال به مسائل مبرم مبارزه طبقاتى کارگران و زحمتکشان میتوانند مواضع ایدئولوژیک 
و مشى سیاسى خود را در معرض نقد مادى پراتیک کارگران انقالبى در عرصه مبارزه طبقاتى قرارداده، به 
انسجام ایدئولوژیک دست یافته و به جنبشى با پایگاه توده اى وسیع تبدیل شوند. هیچ ضابطه و معیارى، 
نزدیکى  مبناى  نمیتواند  زحمتکشان،  و  کارگران  طبقاتى  مبارزه  مبرم  مسائل  به  برخورد  چگونگى  از  ُجدا 
گروه هاى کمونیست قرار گیرد و هیچ تهییج، ترویج و افشاگرى، ُجدا از این مسائل، قادر نیست کمونیستها 
را به پیشاهنگان بالفعل جنبش کارگرى بدل سازد. از این روست که ما معتقدیم برسمیت شناختن مبارزات 
کارگران و زحمتکشان بر علیه فالکت ناشى از بحران اقتصادى- سیاسى نظام موجود، و نیز مبارزات انقالبى 
زحمتکشان کردستان، به مثابه مهم ترین مسائل مبارزه طبقاتى در مقطع کنونى، از طرف کمونیستها، و تمرکز 
نیروها در این دو عرصه، با توجه به محتوا و اهدافى که فوقا بدان اشاره کردیم، میتواند سرآغاز دوره نوینى 
در اعتالى جنبش انقالبى کارگران و زحمتکشان و نیز رشد، بسط و انسجام جنبش کمونیستى کشور ما 

گردد.

مهر 1358، سپتامبر - اکتبر 1979

زیرنویس
به  بسیار  چه  مارکسیسم  پایه اى  حکم  این  داد"  ارتقا  را  آن  و  کرد  آغاز  توده ها  مبارزه  سطح  از  "باید   [1]
فراموشى سپرده میشود و یا بهتر بگوییم چه بسیار بوسیله این کلى گویى اکونومیستى که "باید از سطح 
توده ها آغاز کرد" و یا "باید آنجا که توده ها هستند حضور داشت" جایگزین میگردد. هواداران مشى چریکى 
را  چریکى  مشى  با  "مرزبندى"  که  ما  امروزى  اکونومیست هاى  و  مزدور،  شاه  سیاه  دیکتاتورى  دوران  در 
قاطعانه طلب میکنند، هر دو از فراموش کردن این حکم پایه اى مارکسیسم آغاز میکنند. اولى اصوال "سطح 
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مبارزه توده ها" را به کنارى مینهاد و ُجدا از آن مبارزات خود را سازمان میداد، و این دومى - که براستى 
روى دیگر همان سکه است - آنچنان در مسائل سیاسى روزمره غرق میشود و چنان حرکات خود را در 
در  که  میکند  تعریف  امپریالیسم  و  بورژوازى  سیاستهاى  و  مانُوورها  به  نسبت  بروز  روز  عکس العمل هاى 
عمل از تعیین "سطح مبارزه توده ها"، از تعیین جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى، شانه خالى میکند و به دامن 
امپریسیسم و دنباله روى از حوادث میغلتد. اگر بپذیریم که هر حرکت کمونیستها، اعم از تهییج و ترویج 
و بسیج توده اى و یا مبارزه ایدئولوژیک و وحدت، میباید بر عرصه مبارزه طبقاتى و در پیوند ارگانیک با 
آن انجام پذیرد، آنگاه باید بپذیریم که شناخت بستر اصلى جریان مبارزه طبقاتى، شناخت مسائل مبرم این 

مبارزه، یک وظیفه خطیر کمونیستها است.

بیاد بیاوریم "دولت را تضعیف نکنیم" و "در مراسم سى تیر بدعوت طالقانى شرکت کنیم" چریکهاى فدائى 
خلق را، بیاد بیاوریم "برخورد دوگانه به دولت بازرگان و تبلور پنجاه سال مبارزه ضد امپریالیستى دانستن 
آقاى طالقانى" از طرف برخى از گروه هاى کنفرانس وحدت را. و باألخره بیاد بیاوریم تاکتیک "افشاگرانه" 
شرکت در انتخابات مجلس خبرگان را. در این شکى نیست که رفقا در تمامى این حرکات همراه توده ها 
حرکت کردند، از سطح توده ها آغاز کردند و آنجا که توده ها بودند حضور داشتند. و این دقیقا همان مشى 
دنباله روى - روى دیگر مشى چریکى - است. توده ها وسیعا در رفراندم شرکت کردند، در انتخابات مجلس 
خبرگان شرکت کردند، در مراسم تشییع مطهرى و طالقانى شرکت کردند، در سخنرانى هاى عوام فریبانه و تو 
خالى بنى صدرها و قطب زاده ها شرکت کردند، در تأیید خمینى و دولت بازرگان بارها و بارها شرکت کردند، 
در راهپیمایى و تظاهرات مختلف به نفع پاسداران و ارتشیانى که در دفاع از سرمایه و امپریالیسم بجان 
خلق ُکرد افتاده اند شرکت کردند و... ولى آیا این سطح مبارزه توده ها بود؟ مسلما خیر. این سطح توّهمات 
آنان، سطح سازش طبقاتى آنان بود. هیچیک از این مسائل، که ده ها و صدها هزار کارگر و زحمتکش را 
(در کنار گروه هاى تجار و سرمایه داران و ارتشیان، و خالصه همه اقشار "اُّمت اسالمى") بر محور خویش 
گرد میآورد مسائل مبرم مبارزه طبقاتى نبودند. چرا که اصوال توده هاى کارگر و زحمتکش به هیچیک از 
این عرصه ها براى مبارزه طبقاتى پا نگذاشته بودند. در هیچیک از این عرصه ها به مثابه طبقات و بر محور 
منافع طبقاتى مستقل خود شرکت نُجسته بودند. کمونیستها میباید از سطح مبارزه توده ها آغاز کنند و نه "از 
سطح توده ها". و این سطح مبارزه را صرفًا در ارزیابى بر خورد توده هاى کارگر و زحمتکش به مسائل مبرم 
مبارزه طبقاتى میتوان تعیین کرد. کمونیستها باید از جایى آغاز کنند و در جایى حتما حضور داشته باشند 
که کارگران و زحمتکشان بر منافع طبقاتى خود پاى میفشارند و براى تحقق آن به مبارزه برخاسته اند و نه 
آنجا که از سر امید و تسلیم و از روى اعتماد و توّهم، براى بیعت با ارتجاع و تأیید کورکورانه رژیم ناجى 
امپریالیسم، علیرغم منافع طبقاتى خود بیرون کشیده شده اند. مسائل مبرم مبارزه طبقاتى مسائلى هستند که 
توده هاى کارگر و زحمتکش نمیتوانند، حتى در حرکت خود بخودى خود براى حل آن، مستقل از مرزبندى 
طبقاتى حرکت کنند، مسائلى که متوّهم ترین کارگران و عوام فریب ترین بورژوا را ناگزیر به جبهه گیرى و 
رویارویى میکشاند، مسائلى که در آن "وحدت کلمه" ماوراء طبقاتى را نمیتوان حفظ کرد. مسائلى که جزء 
الیتجزاى موجودیت و بستر حرکت جامعه طبقاتى است و مبارزه بر متن آن، هر قدر هم که کارگران و 
زحمتکشان تخدیر شده باشند، و یا از ساز و برگ سیاسى- تشکیالتى بى بهره باشند تعطیل بردار نیست. ُجدا 
از این مسائل هر تاکتیک و سیاست به ناچار تاکتیک و سیاستى "ُجدا از طبقه" خواهد بود، چرا که ُجدا از 
بستر اصلى جریان مبارزه طبقاتى اتخاذ شده است. جدا از این مسائل هرگونه مرزبندى با مشى چریکى جز 

مرزبندى اى بى محتوا و صورى و فاقد هر گونه ارزش ایدئولوژیک- سیاسى، چیزى نخواهد بود.

[*] توضیح
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توضیح در ابتداى جزوه دورنماى فالکت - بهمن 1358

و  مهر  ماههاى  در  فالکت)  دورنماى   .2 طبقاتى،  نبرد  اصلى  جبهه هاى   .1) اول  مقاله  دو  اینکه  توضیح 
آبان 1358 نوشته شده و در آذر ماه در سطح محدودى در اختیار برخى نیروها قرار داده شد. ما با توجه 
و  جرح  یا  و  تغییر  است،  کرده  حفظ  همچنان  را  خود  موضوعیت  و  اهمیت  که  مقاالت،  این  محتواى  به 
تعدیل مهمى را در آن ضرورى نمیبینیم، هر چند در برخى موارد نکات جدیدى را در قسمت توضیحات 

گنجانده ایم.
 

توضیح به نقل از صفحه اول جزوه فالکت

«سهند» هسته "هوادار اتحاد مبارزه در راه آزادى طبقه کارگر" از این پس فعالیت خود را تحت نام "اتحاد 
جنبش  حوصله  از  شک  بدون  نام  تغییر  این  دالیل  مفصل  توضیح  داد.  خواهد  ادامه  کمونیست"  مبارزان 

کمونیستى ما خارج است. در میان این دالیل میتوان به اختصار به چند عامل اشاره کرد:

1- تأکید بر استقالل ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى موجود میان "سهند" و "آرمان" (با توجه به این 
واقعیت که در جنبش کمونیستى ما "هوادارى" از یک سازمان درجه اى از وابستگى را القا میکند). از آنجا 
که "سهند" در یک سال فعالیت خود کامال مستقل از "آرمان" عمل میکرده است، این تغییر نام فى نفسه ابدا 

بیانگر تغییرى در شیوه برخورد و مناسبات متقابل دو گروه نیست.

2- استفاده از نامى که با تغییرات کّمى و کیفى ما ضرورت تغییر مجدد پیدا نکند.

3- جایگزین کردن اسم خاص "سهند" با نامى که مشخصا تالش ما را در شرکت در تحقق آرمانهاى پُر 
افتخار کمونیسم منعکس کند.

4- جلوگیرى و رفع اشکاالتى که تشابه اسمى ما با رفقایى که تحت نام "سهند" هوادار چریکهاى فدائى 
خلق فعالیت میکنند، ممکن است به انحاء مختلف براى آن رفقا، ما و دیگران ایجاد کند...

مواضع  همان  مبناى  بر  دقیقا  نیز  جدید  نام  تحت  ما  که  است  بدیهى  شمردیم  بر  که  عواملى  به  توجه  با 
ایدئولوژیک مشى سیاسى و وظایف و برنامه کارى که در چهارچوب "سهند" تعریف کرده و تبلیغ نموده ایم 

به فعالیت خود ادامه خواهیم داد.

از "سهند" هوادار "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" َصرف نظر از چند اعالمیه تهییجى و افشاگرانه 
تا کنون مطالب زیر منتشر شده است که در صورت تکثیر مجدد با نام "اتحاد مبارزان کمونیست" انتشار 

خواهد یافت:

1- انقالب ایران و نقش پرولتاریا (خطوط عمده) - اسفند 1357
2- درباره تحصن کارگران در وزارت کار - فروردین 1358

3- اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (پیشگفتار و مقدمه) - خرداد 1358
4- سرى ترجمه آثار لنین 1 - درباره مقاله اى از ارگان بوند - تیر 1358
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5- سرى ترجمه آثار لنین 2 - شیوه برخورد به احزاب بورژوایى - تیر 1358
6- شرایط کنونى و وظایف دانشجویان کمونیست - آبان 1358

  
original document     دورنماى فالکت و اعتالى نوین انقالب     مقدمه: جبهه هاى اصلى نبـرد 

طبقاتى     ضمیمه: نظرى به تئورى مارکسیستى بحران
سیاسى بحران اقتصادى  ضمیمه جزوه دورنماى فالکت و اعتالى نوین انقالب - تزهایى درباره اهمیت 

- بهمن 1358

نظرى به تئورى مارکسیستى بحران
و استنتاجاتى در مورد سرمایه دارى وابسته

آنچه در این بخش میخوانید بدون شک از تمامى نواقص و اشکاالت یک برخورد کوتاه، مختصر و کلى، به 
واقعیتى جامع، گسترده و متنوع رنج میبَرد. آنجا که بحث بر سر یادآورى اصول تئورى مارکسیستى بحران 
است، این نقیصه تا حدودى با رجوع دادن رفقا به متون کالسیک رفع میشود. لیکن آنجا که به کاربست این 
تئورى میرسیم، اشکاالت و ابهامات، نارسایى ها، عدم برخورد یکدست مقوالت و روابط مهم و یا احیانا از 
قلم انداختن بعضى از آنها، پرداختن بیش از حد به مقوالت، روابط و یا سطوح تحلیلى کم اهمیت تر و غیره، 
رخ مینمایاند. اگر در مورد اول میتوان به گذشته غنى جنبش کارگرى جهان رجوع کرد و براى رفع اشکاالت 
دست بدامن آموزگاران کبیر پرولتاریا شد، در مورد دوم میباید به اعتالى مبارزه اى تئوریک- ایدئولوژیک 
در جنبش کمونیستى، بر متن اعتالى جنبش انقالبى طبقه کارگر ایران، امید بست. در مورد شیوه طرح و 
تدوین باید گفت که وجود اشکاالت را از هم اکنون پذیرفته ایم و چند و چون آن را نیز از طریق انتقادات 
و اصالحات رفقا خواهیم آموخت. اما ما بى تردید مسائل مطروحه در این نوشته و بخصوص استنتاجات 
سیاسى استوار بر آن را مربوط، مبرم، و مارکسیستى میدانیم. و بنوبه خود بسط، تدقیق و دفاع از آن را وظیفه 

خود قرار میدهیم.
...

نظام سرمایه دارى وابسته نه تنها از قانونمندى عام تولید سرمایه دارى و تناقضات زیربنایى آن بطور کلى 
مستثنى نیست، بلکه خود به حادترین و بارزترین وجه این تناقضات و عوارض گوناگون آن را به نمایش 
میگذارد. بروز بحرانهاى دوره اى در جریان تولید سرمایه دارى یک خصیصه ذاتى و گریزناپذیر این نظام 
است و سرمایه دارى وابسته بنوبه خود از این قانونمندى تبعیت میکند. بدیهى است که بحران در جامعه 
سرمایه دارى تحت سلطه از ویژگى هاى خاص خود برخوردار است، لیکن این ویژگى ها میباید در مکانیسم 
در  ما  آن.  ماهیت  در  نه  و  شود  جستجو  آن  عملکردهاى  و  عوارض  نمود،  در  و  بحران  انتقال  یا  و  بروز 
اینجا به خطوط کلى تئورى مارکسیستى بحران اقتصادى سرمایه دارى به اختصار اشاراتى میکنیم و سپس 
تالش میکنیم، تا بر مبناى آن، جمعبندى هاى تئوریکى که بتواند گوشه هایى از ویژگى هاى بحران اقتصادى 

سرمایه دارى وابسته ایران را روشن نماید بدست دهیم.
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بروز بحرانهاى دوره اى در نظام سرمایه دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمایه 
است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمایه، هر بار با ابعادى وسیعتر و عمیقتر از بحران قبل 
ظهور میکند. در پایه اى ترین سطح، قانون گرایش نزولى نرخ سود مبناى کلیه بحرانهاى اقتصادى جامعه 
سرمایه دارى است. گرایش نزولى نرخ سود (در کل سرمایه اجتماعى) نتیجه ناگزیر پروسه انباشت سرمایه 
است. مارکس مشخصا نشان میدهد که همگام با انباشت، ترکیب ارگانیک سرمایه (در کل نظام تولیدى) 
ناگزیر افزایش مییابد. افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به این معنى است که نسبت سرمایه ثابت (بخشى از 
سرمایه که َصرف خرید وسایل تولید میشود) به سرمایه متغیر (بخشى از سرمایه که َصرف خرید نیروى کار 
میگردد) مستمرا افزایش مییابد. این بازتاب این واقعیت است که با گسترش نیروهاى مولّده در چهارچوب 
رشد و بسط و انباشت سرمایه و افزایش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نیز ارزش) وسایل تولیدى 
که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معیّن به حرکت درمیآورد افزایش مییابد. اما تناقض ُمهلک نظام 
تولید سرمایه دارى در این واقعیت نهفته است که افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (که همانطور که گفتیم 
علت  میگردد.  باعث  را  سود  نرخ  نزولى  گرایش  ناگزیر  است)  انسانى  کار  تولیدى  قدرت  افزایش  بیانگر 
گرایش نزولى نرخ سود را در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه میتوان باختصار چنین توضیح داد (توضیح 
مفّصل چگونگى این امر در این مختصر ممکن نیست، رجوع کنید به کتاب "سرمایه"، جلد سوم، بخش 

سوم، فصل سیزدهم):

نرخ سود حاصل تقسیم کل ارزش اضافه تولید شده به کل سرمایه است که در درون خود به دو بخش 
سرمایه ثابت و سرمایه متغیر تقسیم میگردد:

(1)
                  ارزش اضافه

نرخ سود = ـــــــــــــــــــــــــ
               سرمایه ثابت + سرمایه متغیر

اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمایه متغیر تقسیم کنیم:
(2)

                 ارزش اضـافه
                  ـــــــــــ

                  سرمایه متغیر              نرخ استثمار 
    نرخ سود = ـــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ

                      سرمایه ثابت         1 + ترکیب ارگانیک
                  1 + ـــــــــــ
                       سرمایه متغیر

   
 سرمایه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نیست و این تنها سرمایه متغیر، یعنى بخشى از سرمایه که َصرف 
خرید نیروى کار میگردد است که تولید ارزش اضافه میکند. بنابراین، با فرض نرخ استثمار معیّن، حجم 
ارزش اضافه متناسب با رشد سرمایه متغیر - و نه ثابت - افزایش مییابد. واضح است که بنابراین، با فرض 
ثابت ماندن نرخ استثمار، با باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه نرخ سود کاهش مییابد (در فرمول (2) نرخ 
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با سرعت کمترى  در فرمول (1) صورت  یا  است، و  یافته  آن افزایش  حال آنکه مخرج  مانده  سود ثابت 
ترکیب  رفتن  باال  و  سرمایه  انباشت  پروسه  نتیجه  در  دیگر  بعبارت  است).  یافته  افزایش  مخرج  به  نسبت 
ارگانیک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و این در بحث باال فرض مسأله ماست)، حجم کل ارزش 
اضافه احتماال حتى افزایش هم یافته است اما نرخ سود تنزل کرده است. نکته اى که میباید در این رابطه 
تأکید شود این است که قانون گرایش نزولى نرخ سود یک استنتاج ریاضى (جبرى) نیست، بلکه استنتاجى 
اجتماعى- اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعیت اجتماعى سرمایه انجام گرفته است. آنچه در باال 
آمد صرفا عرضه ریاضى مسأله است. واقعیت امر این است که سرمایه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز 
خود نیروهاى مولّده را رشد میدهد و هرچه بیشتر در چهارچوب تولید ارزش اضافه به خدمت میگیرد و 
این ناگزیر به معنى افزایش ظرفیت تولیدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت دیگر با 
انباشت مقدار معیّنى از سرمایه (مثال هزار تومان)، در جریان تولید و بازتولید، هر بار وسائل تولید بیشتر و 
نیروى کار انسانى کمترى به خدمت میگیرد و الجرم حجم تولیدات افزایش مییابد، اما سود سرمایه نه از 
وسایل تولید، بلکه تنها از استثمار نیروى کار انسانى حاصل میشود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از 
نیروى کار کمتر مترادف است با تحصیل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمایه، یعنى 
کاهش نرخ سود سرمایه. به این ترتیب گسترش و انباشت سرمایه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت 

بیشتر سرمایه بدل میشود چرا که رشد سرمایه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است.

اما چرا مارکس از گرایش نزولى نرخ سود صحبت میکند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درك این نکته تا حدود 
زیادى خصلت دوره اى و متناوب بحرانهاى اقتصادى جامعه بورژوا را نیز مشخص میکند.

است،  یافته  کاهش  عمال  سرمایه  سود  و  شده  بالفعل  سود  نرخ  نزولى  گرایش  که  است  آن  نشانه  بحران 
هم  جان  به  اقتصاد  کل  در  شده  تولید  اضافه  ارزش  از  بیشترى  سهم  تخصیص  براى  مختلف  سرمایه هاى 
میافتند، رقابت عمیقا تشدید میشود، بسیارى از سرمایه داران ورشکسته میشوند، از سوى دیگر کل طبقه 
سرمایه دار براى تشدید استثمار و تولید ارزش اضافه بیشتر به سطح معیشت طبقه کارگر یورش میبرد و 
تضاد اجتماعى کار و سرمایه در همه ابعاد خود ِحّدت میگیرد. خصلت دوره اى بحران ناشى از خصلت 
دوره اى بالفعل شدن گرایش نزولى نرخ سود است. دوره اى بودن بحران از آنروست که گرایش نزولى نرخ 
سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدریجى و عملى نرخ سود سرمایه، بلکه بصورت کاهش سریع و 
متناوب آن، در مقطع هاى معیّن، پس از دوره هاى چند ساله ثبات و یا حتى افزایش عملى، آشکار میکند. به 
این ترتیب سؤال اساسى این است که چه عواملى باعث میشود که گرایش نزولى نرخ سود، با توجه به اینکه 
ترکیب ارگانیک سرمایه مستمرا افزایش مییابد، اثر خود را نه بگونه اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ 
بعبارت دیگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو میگیرد و به این ترتیب 

تنزل نرخ سود را به یک گرایش تبدیل میکند؟

واقعیت این است که در پروسه عملى تولید و بازتولید سرمایه، گرایشات و عوامل دیگرى نیز در کارند 
که میتوانند، در محدوده اى معیّن، تأثیر گرایش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اینجاست که تأثیر این 
عوامل خنثى کننده نمیتواند دائم باشد، و گرایش نزولى نرخ سود در تحلیل نهایى و در دوره هاى متناوب 
اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس این عوامل (گرایشات) خنثى کننده را بالفاصله پس از طرح 

خود قانون گرایش نزولى نرخ سود (در فصل 14 جلد سوم سرمایه) توضیح میدهد.

از میان عواملى که مارکس بر میشمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره میکنیم:
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1- تشدید استثمار

اگر به آنچه قبال گفته شد دقت کنیم، میبینیم که گرایش نرخ سود جایى بصورت یک قانون مطلق عمل میکند 
(یعنى سود سرمایه عمال کاهش مییابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکیب ارگانیک سرمایه 
افزایش یابد ( در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعیت امر الزاما چنین 
ترکیب  افزایش  از)  سریعتر  یا  با (و  متناسب  را  استثمار  مختلف  طرق  از  بتواند  چنانچه  سرمایه،  و  نیست 
ارگانیک شدت بخشد، میتواند حجم ارزش اضافه تولید شده را در جریان تولید و بازتولید به حدى برساند 
که عمال گرایش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضیح مفصل طرق مختلف تشدید نرخ استثمار 
در نظام سرمایه دارى به بخشهاى 3 تا 5 جلد اول سرمایه و بخصوص به فصلهاى 16-17 رجوع کنید). 
افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه - از آنجا که بیانگر باال رفتن کیفیّت و کمیّت وسائل تولید و الجرم باال 
رفتن بارآورى کار است - خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزایش میدهد، چرا که 
با افزایش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل تولید کارآمدتر، وسائل معیشت خود را در مدت 
زمان کمترى تولید میکند و الجرم ارزش اضافه بیشترى به تملک طبقه سرمایه دار در میآید (تولید ارزش 
اضافه نسبى). تند کردن آهنگ تولید، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و... روشهاى دیگرى 
براى افزایش ارزش اضافه تولید شده در طى روزکار معیّن است. از سوى دیگر سرمایه داران ممکن است 
خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزایش دهند (تولید ارزش 
اضافه مطلق). خالصه کالم، تا آنجا که سرمایه استثمار را به طرق مختلف تشدید میکند، میتواند گرایش 
نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نماید. اما مسأله این است که انباشت و باال رفتن ترکیب ارگانیک 
سرمایه تعطیل بردار نیست، حال آنکه تشدید نرخ استثمار اوال محدودیت هاى فیزیکى و اجتماعى مشخصى 
دارد، و ثانیا هر بار مشکلتر میشود، و به این ترتیب گرایش نزولى نرخ سود اوال در تحلیل نهایى ُمهر خود 
را بر پروسه انباشت سرمایه خواهد زد، و ثانیا، از نظر تحلیلى همواره در تکاپوى ناگزیر و الینقطع سرمایه 

براى تشدید هر چه بیشتر استثمار (براى جلوگیرى از کاهش عملى سود) مستتر است.

2- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار

ارزش نیروى کار، در هر مقطع معیّن از توسعه جامعه سرمایه دارى، برابر با ارزش وسائل معیشتى است که 
کارگر براى بازتولید نیروى کارى که در طول روز کار َصرف کرده است بدان نیاز دارد. قانون حرکت سرمایه 
چنان است که سطح معیشت کارگران به حداقل ممکن کاهش یابد، اما این "حداقل ممکن" الزاما یک حداقل 
فیزیکى (یعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد) نیست، بلکه "حداقلى" است که سرمایه 
توانسته است، در رابطه با فاکتورهایى چون درجه رقابت موجود میان کارگران و درجه آگاهى و تشکل 
سیاسى طبقه کارگر و توانایى آن در دفاع از سطح معیشت خود، بعنوان سطح "معمول" زندگى کارگران 
به آنان تحمیل کند. ارزش واقعى نیروى کار ارزش وسایل معیشتى است که این "سطح معمول" زندگى را 
براى کارگران تأمین میکند (مثال داشتن یک یخچال کوچک و یا رادیو و تلویزیون کمابیش بمثابه جزئى از 
سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپایى تثبیت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمایه دارى در 
کشورهایى چون ایران حتى از برسمیت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذیه کافى 
براى توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش امتناع میکند. اهمیت مقوالتى چون امپریالیسم و مبارزه طبقاتى در 
درك چگونگى این امر نیازى به تأکید ندارد). به این ترتیب بدیهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود 
سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که "معمول و متداول" است تنزل دهد، بر سودآورى 
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سرمایه افزوده و تا حدودى گرایش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است. از نظر تحلیلى کاهش سطح 
معیشت کارگران و یا تشدید نرخ استثمار (که قبال به آن اشاره کردیم) هر دو، از طریق کاهش سهم مزد 
در ارزش کل محصوالتى که طبقه کارگر تولید کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه اى که نصیب طبقه 
سرمایه دار میشود میافزایند؛ با این تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معیشت کارگران عمال 
کاهش مییابد، کارگران فقیرتر میشوند، و در حالت دوم (تشدید نرخ استثمار) سطح معیشت کارگران ثابت 

میماند، اما ارزش وسائل معیشت آنان کاهش مییابد، (زیرا در مدت زمان کمترى تولید شده اند).

3- ارزان شدن عوامل سرمایه ثابت (وسایل تولید)

پیشتر گفتیم که اساس گرایش نزولى نرخ سود، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه - افزایش سریعتر سرمایه 
ثابت نسبت به سرمایه متغیر - است، که خود بازتاب این واقعیت است که سرمایه بطور متوسط هر بار 
وسائل تولید بیشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت میگیرد. به این ترتیب روشن است که چنانچه 
در سیر انباشت، به هر دلیل، ارزش وسائل تولید کاهش یابد، سرمایه میتواند وسائل تولیدى بیشترى و یا 
ارگانیک،  ترکیب  طریق  این  از  و  پیش ریخته،  ثابت  سرمایه  نسبت  همان  به  آنکه  بى  گیرد  بکار  را  بهترى 
افزایش یافته باشد. از این رو تنزل ارزش کاالها[1] در پروسه تولید سرمایه دارى، که نتیجه ناگزیر افزایش 
بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرایش نزولى نرخ سود عمل 
میکند. کاهش ارزش وسایل تولید (عوامل سرمایه ثابت) از طرق دیگر نیز امکان پذیر است. مثال تشدید نرخ 
استثمار در بخش تولید وسائل تولید؛ گسترش تجارت خارجى و خرید وسائل تولید از کشورى با بارآورى 
بیشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمایه داران و باال کشیده شدن وسائل تولید آنان به بهایى نازلتر از ارزش 
واقعى آن، توسط سرمایه هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پایین تر اشاره خواهد شد یکى از خصیصه هاى 

بارز دوره بحران است)؛ و...

پس بطور خالصه، بحرانهاى دوره اى حاصل عملکرد متقابل گرایش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده 
آنست. اما گرایش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عمیق تر و اساسى تر 
(از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمایه) عمل میکند، در تحلیل نهایى آثار خود را بر سودآورى 
سرمایه آشکار میکند. بحران بیانگر این واقعیت است که گرایش نزولى نرخ سود نه بصورت یک گرایش، 
بلکه بمثابه یک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمایه (کل سرمایه اجتماعى) عمال کاهش یافته است. 
از سوى دیگر، بحران صرفا بمثابه یک "عارضه" تناقضات درونى سرمایه بروز نمیکند، بلکه خود، از آنجا 
که به عملکرد مجموعه اى از عوامل خنثى کننده شدت میبخشد، بصورت مکانیسم عملى تخفیف بحران، 
بصورت پروسه ایجاد شرایط مساعد براى دوره جدیدى از انباشت سرمایه، نیز عمل میکند. در این مورد 
پایین تر توضیح خواهیم داد. در اینجا الزم است به یک نکته اشاره کنیم: از شناخت قانون گرایش نزولى 
نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضیح و تحلیل بحران اقتصادى، در یک جامعه معیّن و در زمان معیّن، 
و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغییرات شاخصهاى مهم تولید سرمایه دارى و... و 
نیز تا تعیین تأثیرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزیر بورژوازى، راه درازى است. 
قانون گرایش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانیسم خنثى کننده آن، صرفا پایه اى ترین ابزار تحلیل بحرانهاى 
شناخت  مستلزم  کنکرت  تحلیل  آنکه  حال  میکند،  تأمین  مارکسیستى  دیدگاهى  از  را  مشخص  اقتصادى 
مقوالت، روابط، مؤلّفه ها و پارامترهاى دیگر اقتصادى نیز هست که در هر قدم از سیر حرکت از قوانین 
عام به واقعیات خاص، میباید در تحلیل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اینجاست که این فاکتورهاى 
کنکرت تر نه تنها قوانین عمومى حرکت سرمایه را نقض نمیکنند، بلکه در حقیقت چگونگى ماّدیت یافتن 
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و بالفعل شدن این قوانین را توضیح میدهند. اینکه تخفیف بحران جامعه سرمایه دارى در همه حال مستلزم 
حرکت  بنیادى  ضروریات  حد  همین  در  و  است،  انکارناپذیر  قانون  یک  است  سرمایه  سودآورى  افزایش 
اقتصادى و سیاسى کل بورژوازى را آشکار میسازد. اما شناخت دقیقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف 
آن، شناخت دقیقتر برنامه هاى سیاسى و اقتصادى و انگیزه ها و امکانات عملى دولت بورژوایى در عرصه 
بحران اقتصادى و نیز احزاب سیاسى مختلف این طبقه، و... از این طریق شناخت ضروریات حرکت کنکرت 
جامعه در هر لحظه معیّن بمنظور اتخاذ تاکتیکهاى صحیح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقیقتر از ابعاد 
کنکرت تر بحران اقتصادى جامعه است. از این نقطه نظر آنچه ما دراین مختصر ذکر میکنیم از چهارچوب 

اشاراتى به پایه اى ترین قوانین و تناقضات نظام سرمایه دارى و بحران ناگزیر آن فراتر نمیرود.

است،  سرمایه  درونى  تناقضات  یافتن  حدت  بیانگر  اینکه  از  صرفنظر  اقتصادى،  بحران  که  شد  اشاره  قبال 
مکانیسم عملى تخفیف آن نیز هست. بحران از یکسو بیانگر این واقعیت است که گرایش نزولى نرخ سود 
بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى دیگر زمینه اى فراهم میآورد که گرایشات خنثى 

کننده نیز به بارزترین وجه به فعل درآیند:

1- بحران رقابِت موجود میان اقشار مختلف سرمایه را شدت میبخشد و هر بخش از سرمایه تالش میکند 
تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بیشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشدید 
رقابت عرصه را بر اقشار ضعیفتر سرمایه تنگ میکند و بسیارى را به ورطه ورشکستگى سوق میدهد. این در 
واقع در حکم یک پروسه پاالیش درونى سرمایه است. زیرا با ورشکست شدن سرمایه هاى ضعیفتر، شرایط 
سودآورى براى بخشهایى که برجاى مانده اند مناسبتر میگردد. با ورشکسته شدن سرمایه هاى ضعیفتر، وسایل 
کل سرمایه  درمیآیند،  آن به تملک سرمایه هاى قویتر  واقعى  ارزش  از  نازلتر  بهایى  با  این سرمایه ها  تولیِد 
اجتماعى به این ترتیب متمرکزتر میشود بى آنکه ترکیب ارگانیک آن به همان نسبت افزایش یافته باشد. در 
این صورت ظرفیت وسائل تولید تغییر نکرده است، حجم محصوالت و کل ارزش آن ثابت مانده است، 
اما ارزش اضافه تولید شده اینک به سرمایه هایى با جمِع ارزِش کمتر تعلق میگیرد و نرخ سود سرمایه (که 
حاصل تقسیم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمایه است) افزایش مییابد. حتى با فرض عدم تمرکز، یعنى 
با فرض اینکه وسائل تولید سرمایه داران ورشکسته باال کشیده نشود، بلکه اصوال از عرصه تولید بیرون رانده 
شود، نفس حذف سرمایه هایى که از بارآورى کمترى برخوردارند (یعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد 
سرمایه تولید میکردند) نرخ سود متوسط را افزایش میدهد، زیرا ارزش کل سرمایه اجتماعى (مخرج کسر 
نرخ سود) به نسبت بیشترى از کل ارزش اضافه تولید شده (صورت کسر) کاهش یافته است. تشدید رقابت 
و پاالیش درونى سرمایه اجتماعى درهاى دیگرى را نیز به روى سرمایه داران در ابقاء و یا ازدیاد نرخ سود 
میگشاید (از قبیل استفاده از بازار فروِش رقباى ورشکسته و افزایش مقیاس تولید، که با بارآورى بیشتر کار 
همراه است؛ استفاده از امکانات تکنیکى مدرن تر و...) که توضیح مفّصل آن در این مختصر نمیگنجد. آنچه 
میباید تأکید و جمعبندى شود این است که اوال بحران با تشدید رقابت زمینه الزم را براى پاالیش و تجدید 
سازمان درونى سرمایه و از این طریق افزایش سودآورى آن فراهم میآورد و ثانیا از آنجا که سرمایه از دل 
هر بحران متمرکزتر بیرون میآید، بحران بعدى با ابعاد گسترده تر عمیقترى ظاهر میشود، رقابت شدیدترى را 
موجب میگردد و تخفیف آن بازسازى همه جانبه ترى را براى سرمایه ضرورى میسازد. به این ترتیب با هر 

بحران سرمایه یک قدم به فروپاشى خود نزدیک میگردد.

2- بحران عمال زمینه تشدید نرخ استثمار و نیز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى 
کار را فراهم میآورد. ورشکسته شدن سرمایه هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه تولید، در عین حال 
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کارگران آنها را نیز بیکار کرده و روانه بازار کار میکند. ارتش ذخیره بیکاران گسترش مییابد، فقر توده ها 
تشدید میشود و رقابت میان کارگران بر سر یافتن کار اوج میگیرد. به این ترتیب سرمایه امکان مییابد تا از 
کارگران کار بیشتر و شاق ترى بکشد. از سوى دیگر بیکار شدن توده هاى وسیع کارگر، که تأمین معیشت شان 
ناگزیر بر عهده دیگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار میگیرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقیرتر میکند. 
قدرت خرید دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده اند نیز در مقابل تورم روزافزون قیمتها کاهش 
مییابد. به این ترتیب مکانیسم بحران سطح "معمول" معیشت کل طبقه کارگر را تنزل میدهد. بدیهى است 
که سرمایه در استخدام مجدد این کارگران به سطح دستمزدهاى پیش از بحران باز نمیگردد و الجرم سطح 
دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نیروى کار کاهش مییابد و بحران عملکرد خود را 
بمثابه مکانیسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود به نمایش میگذارد. 
اقتصادى- طبقاتى کار و سرمایه تشدید میشود. سرمایه بیش از پیش  به بیان دیگر در جریان بحران تضادِ 
به افزایش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج میگردد. تشدید رقابت در میان اقشار مختلف سرمایه بنوبه خود 
بازتاب تشدید تضاد کار و سرمایه است. رقابت به اقشار مختلف سرمایه نشان میدهد که اگر استثمار طبقه 
کارگر را تشدید نکنند، دیگر همه نمیتوانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمایه هاى قدرتمندتر در این 
رقابت "خویشاوندان ناالیق شان" را که "ُعرضه" استثمار بیشتر نیروى کار را ندارند از میدان بَدر میکنند تا 
خود ضرایب رابطه کار و سرمایه را از نو تعریف کنند. مبارزه طبقاتى تشدید میشود و دقیقا به درجه اى   که 
طبقه کارگر در مقابل یورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و یا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود میان 
اقشار مختلف سرمایه نیز باال میگیرد. پایان کار از دو حال خارج نیست: یا پرولتاریا از نظر ایدئولوژیک- 
سیاسى- تشکیالتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سیاسى و 
به مبارزه اى مستقیم بر سر حکومت بکشاند و از این طریق اقتصاد بورژوایى را با بحران آن براى همیشه 
نابود کند، و یا مبارزه در سطح اقتصادى محدود میماند و بورژوازى در یورش خود به سطح معیشت طبقه 
کارگر به پیروزى میرسد، استثمار تشدید میشود، و زمینه الزم براى آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه 
براى بورژوازى فراهم میگردد. راه میانه اى نیست، و محدودیت و عجز تاریخى جنبش سندیکایِى کارگران 
در تحلیل نهایى در همین واقعیت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترین جنبش سندیکایى هم 
نمیتواند در دفاع از سطح معیشت کارگران کارى از پیش ببرد، چرا که در نتیجه بیکارى میلیونى، سطح 
معیشت آنان عمال کاهش یافته است. در زمان بحران کارگران نمیتوانند بى آنکه نفس مالکیت خصوصى بر 
وسایل تولید را به زیر سؤال کشند، بى آنکه به مبارزه اى براى نفى این مالکیت دست زنند، به هیچ دستاورد 
اقتصادى اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست یابند. مبارزه برعلیه مالکیت خصوصى بر وسائل تولید، قبل 
از هر چیز مستلزم مبارزه اى براى تصرف قدرت سیاسى است. کسب قدرت سیاسى یا قبول تنزل سطح 
معیشت. اینست دوراهى اى که هر بحران جامعه سرمایه دارى پیشاروى کارگران قرار میدهد. اینرا تئورى 

مارکسیستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است.

ناشى  سرمایه  انباشت  و  حرکت  درونى  تناقضات  از  که  سرمایه دارى،  نظام  اقتصادى  بحران  کنیم:  خالصه 
فراهم  نیز  را  سرمایه  انباشت  از  جدیدى  دوره  مقدمات  و  تناقضات  این  تخفیف  زمینه هاى  خود  میشود، 
میآورد. بحران شرایطى ایجاد میکند تا عوامل خنثى کننده گرایش نزولى نرخ سود، با شدت بیشترى به 

حرکت درآیند. عرصه هاى عملکرد این عوامل خنثى کننده را میتوان بطور کلى به دو دسته تقسیم کرد:
1) مناسبات متقابل اقشار مختلف سرمایه. بحران رقابت را تشدید میکند. و از این طریق به پاالیش و تجدید 
سازمان گسترده اى در درون کل سرمایه اجتماعى دامن میزند، و سودآورى کل سرمایه اجتماعى را افزایش 

میدهد.
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2) مناسبات متقابل کار و سرمایه. بحران مبارزه طبقاتى را تشدید میکند. سرمایه هجوم وسیعى را به سطح 
معیشت کارگران و زحمتکشان آغاز میکند. در صورت شکست طبقه کارگر در این مبارزه سرمایه امکان 
مییابد تا بر عرصه فقر توده ها بهاى نیروى کار را تنزل دهد، استثمار آن را تشدید کند، و شرایط الزم را براى 

آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه (با سودآورى کافى) ایجاد نماید.

اما این نه براى پرولتاریا و نه براى بورژوازى پایان کار نیست. بورژوازى از این طریق تنها فروپاشى نظام 
تولیدیش را براى مدت محدودى به تعویق انداخته است. از آنجا که سرمایه با هر بحران متمرکزتر میشود 
و نیز نرخ استثمار تشدید میگردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بیشترى بروز میکند و کارآیى خود را 
نیز بعنوان یک مکانیسم تخفیف تناقضات درونى سرمایه، بیش از پیش از دست میدهد. از یک طرف با 
تمرکز سرمایه پروسه پاالیش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه تر و سبعانه ترى مییابد، چرا که رقبا محدودتر 
تشدید  سرمایه دار  کشورهاى  دول  میان  مستقیم  جنگ  حد  تا  انحصارات  میان  (رقابت  گشته اند  بزرگتر  و 
میگردد). از طرف دیگر با افزایش نرخ استثمار، افزایش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سیاسى، 
براى سرمایه دشوارتر میشود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمایه، مقدار این افزایش نیز میباید 
هر بار بیش از دوران قبل باشد تا بتواند گرایش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاریا از دل 
هر بحران آگاهتر و رزمنده تر بیرون میآید، هر چه وسیعتر در حزب سیاسى طبقه خود، حزب کمونیست، 
تولید  نظام  گورکن  بعنوان  را  خود  تاریخى  رسالت  آن  رهبرى  به  تا  مییابد  امکان  و  میگردد  متشکل تر 

سرمایه دارى به انجام رساند.
...

اکنون ببینیم تئورى مارکسیستى بحران سرمایه دارى، در همین حد اختصار که ما در اینجا به آن اشاره کردیم، 
چه ابزار تئوریکى براى شناخت بحران اقتصادى سرمایه دارى وابسته، و از آن مهمتر بحران سرمایه دارى 
نظر  از  چه  و  بازتولید  و  تولید  جریان  در  چه  وابسته  سرمایه دارى  که  گفتیم  میدهد.  بدست  ایران،  وابسته 
بحران، تابع قانونمندى عمومى نظام سرمایه دارى است، و وابسته بودن آن در ماهیت سرمایه دارى آن تغییرى 
نمیدهد. اما شناخت مشخصات کنکرت تر بحران سرمایه دارى وابسته مستلزم شناخت ویژگیهاى کنکرت 
تولید و بازتولید در این نظام است. گرایش نزولى نرخ سود در نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، یک 
قانون عام تولید سرمایه دارى است و نظام سرمایه دارى وابسته بدون شک از آن مستثنى نیست. از این رو 
دقیقا به درجه اى که ترکیب ارگانیک کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى کشور سرمایه دارى تحت سلطه 
افزایش مییابد، گرایش نزولى نرخ سود نیز اثرات خود را بر سودآورى سرمایه ظاهر میسازد. اما باید توجه 
داشت که بحران سرمایه دارى وابسته الزاما مبیّن عملکرد و بالفعل شدن قانون گرایش نزولى نرخ سود در 
اکثر  در  و  عمدتا  وابسته  سرمایه دارى  کشورهاى  اقتصادى  بحران  نیست.  سلطه  تحت  کشور  داخلى  بازار 
داخلى  بازار  به  مرحله اش -  باالترین  در  سرمایه دارى  امپریالیسم -  جهانى  بحران  "انتقال"  بازتاب  موارد، 
کشور سرمایه دارى تحت سلطه است. براى درك مکانیسم کلى این "انتقال" میباید به رابطه بازار داخلى 
کشور سرمایه دارى تحت سلطه با عملکرد جهانى سرمایه هاى انحصارى و نظام تولید امپریالیستى دقیقتر 
شویم. به این منظور الزم است ابتدا نکاتى را در مورد قانونمندى عام عصر امپریالیسم، از دیدگاه لنین، 
یادآورى کنیم و نشان دهیم که چگونه بازار داخلى کشور سرمایه دارى تحت سلطه نقش معیّنى در تولید 
و بازتولید نظام جهانى امپریالیسم بر عهده دارد و سپس به ویژگى هاى عمده بازار داخلى اینگونه کشورها 

بپردازیم:
الف) قوانین عام سرمایه دارى عصر امپریالیسم و نقش بازار داخلى کشور تحت سلطه

لنین خصوصیات سرمایه دارى عصر امپریالیسم را چنین جمعبندى میکند:
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"بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت مشروط و نسبى تمام تعاریف کلى که هرگز نمیتوانند روابط 
همه جانبه یک پدیده را در تمام سیر تکامل آن در بر گیرند، باید براى امپریالیسم آنچنان 

تعریفى نمود که متضمن پنج مشخصه زیرین آن باشد:
1) تمرکز تولید و سرمایه که به آنچنان مرحله عالى تکامل رسیده که انحصاراتى را که در 

حیات اقتصادى نقش تعیین کننده اى بازى میکنند بوجود آورده است؛
این  اساس  بر  مالى  الیگارشى  ایجاد  و  صنعتى  سرمایه  با  بانکى  سرمایه  آمیختن  هم  در   (2

"سرمایه مالى"؛
3) صدور سرمایه که از صدور کاال متمایز است اهمیتى بسیار جدى کسب میکند؛

4) اتحادیه هاى انحصارى بین المللى سرمایه دارانى که جهان را تقسیم کرده اند پدید میآیند؛ 
و

5) تقسیم ارضى جهان از طرف بزرگترین دول سرمایه دارى به پایان میرسد."
   امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله سرمایه دارى، منتخب آثار یکجلدى ص 425

در وهله اول این نکته حائز اهمیت است که لنین قوانین عمومى سرمایه دارى عصر امپریالیسم را دقیقًا از 
ترکیب  افزایش  کننده  تعیین  و  محورى  نقش  میکند.  استنتاج  اعم  بطور  سرمایه دارى  نظام  حرکت  قوانین 
ارگانیک سرمایه و قانون گرایش نزولى نرخ سود در انتقال سرمایه دارى به مرحله امپریالیسم بطرز بارزى 
در فرمولبندى لنین منعکس است. "پیدایش انحصار که معلول تمرکز تولید است بطور کلى قانون عمومى 
و اساسى مرحله کنونى سرمایه دارى است" (همانجا، صفحه 397 تأکیدها از ماست) و مارکس در کاپیتال 
"بوسیله تجزیه و تحلیل تئوریک و تاریخى سرمایه دارى (ثابت کرده است) که رقابت آزاد موجب تمرکز 
تولید میشود و این تمرکز در مرحله معیّنى از تکامل خود به انحصار منجر میشود" (صفحه 396). پس 
انحصار از دل رقابت و مرحله امپریالیسم از بطن توسعه کالسیک سرمایه دارى سر بر میکند، در فرمولبندى 
فوق الذکر لنین، نکات 1 و 2 مشخصا بازتاب این قانون عام سرمایه دارى هستند که پروسه انباشت به تراکم 
و تمرکز سرمایه و به افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه میانجامد. نکته سوم یعنى صدور سرمایه عملکرد قانون 
گرایش نزولى نرخ سود است. عملکرد این قانون در کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته، که سرمایه در بازار 
داخلى آنها بشدت متمرکز شده (ترکیب ارگانیک آن افزایش یافته است)، حرکت سرمایه را به عرصه هایى 
با سودآورى بیشتر ایجاب میکند. صدور سرمایه از این نقطه نظر خود بمثابه یک عامل خنثى کننده گرایش 
نزولى نرخ سود عمل میکند. نکات 4 و 5 مشخصا بر این تأکید دارد که سرمایه هاى انحصارى مختلف، 
و دولتهایى که منافع این سرمایه ها را در عرصه سیاسى دنبال میکنند، به انحاء مختلف، از نظر سیاسى و 
اقتصادى، میکوشند تا شرایط اقتصادى و سیاسى الزم براى سودآورى سرمایه هاى صادر شده خود را فراهم 

کنند و نیز حوزه هاى صدور سرمایه را در مقابل رقباى دیگر خود براى خویشتن حفظ کنند.

از نقطه نظر بحث ما در این ضمیمه، نکته اساسى صدور سرمایه است. حرکت سرمایه به دنبال سود بیشتر از 
یک عرصه به عرصه دیگر (صدور سرمایه) قبل از هر چیز بیانگر این واقعیت است که پارامترهاى تولید و 
بازتولید و انباشت سرمایه در این دو عرصه الزاما با یکدیگر تفاوت دارند. در یکى (در کشور صادر کننده) 
بازار داخلى از سرمایه اشباع شده، تمرکز سرمایه به اوج رسیده و سودآورى سرمایه در سطح نازلترى انجام 
میگیرد و در دیگرى (کشور تحت سلطه که سرمایه به آن صادر میشود) شرایط سودآورِى بسیار مساعدى 
براى سرمایه فراهم است، نیروى کار ارزان است و ترکیب ارگانیک کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى در 
سطح نازلترى قرار دارد. به عبارت دیگر شرایط الزم براى تولید فوق سود امپریالیستى و تخفیف تناقضات 
درونى سرمایه انحصارى فراهم است. تولید فوق سود امپریالیستى از طریق صدور سرمایه، اینست محور 
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اساسى تئورى امپریالیسم لنین. و شناخت مناسبات سرمایه دارى وابسته و ویژگى هاى بازار داخلى در اینگونه 
سرمایه دارى  گردد.  استوار  امپریالیسم  اقتصادى  محتواى  از  لنینى  درك  این  بر  میباید  شک  بدون  کشورها 
وابسته نظامى است که اوال سرمایه دارى در آن مستقر شده است و ثانیا بازار داخلى آن در خدمت تولید 
فوق سود امپریالیستى است. قدرى در این فرمولبندى تعمق کنیم: تولید فوق سود امپریالیستى در یک کشور 
سرمایه دارى به این معناست که شرایط الزم براى تولید فوق سود (که نیروى کار ارزان و نرخ استثمار باال 
ارکان اصلى آن هستند) میباید در هر حلقه بازتولید کل سرمایه اجتماعى از نو بوجود آیند، بازتولید شوند. 
ارزان  سر  بر  بلکه  نیست  کشورها  این  در  کار  نیروى  پیشى  از  بودن  ارزان  سر  بر  بحث  دیگر  عبارت  به 
نگاهداشتن آن است. و باز بر سر باال بودن نرخ استثمار نیست، بلکه بر سر باال نگاهداشتن آن است. بازار 
داخلى کشور سرمایه دارى چهارچوب و متن کلى یک چنین رابطه اى میان کار و سرمایه است - رابطه تولید 
فوق سود امپریالیستى، رابطه اى که سرمایه انحصارى تمام امکانات اقتصادى و سیاسى خود را در سطح 
جهان براى ابقاء آن بسیج مینماید. (پیرامون اهمیت سیاسى این مبحث، بخصوص در زمینه ارزیابى نقش 
سهند  عمده"  خطوط  پرولتاریا،  نقش  و  ایران  "انقالب  جزوه  به  کنید  رجوع  ایران  بورژوازى  انقالبى  ضد 

اسفند 57).

ب) برخى ویژگى هاى بازار داخلى در کشور سرمایه دارى وابسته.

اساسى  محور  اولیه")  "انباشت  (پروسه  داخلى  بازار  تشکیل  تاریخى  پروسه  امپریالیستى  خصلت   (1 ب. 
پروسه تشکیل بازار داخلى سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم است، که از یکسو نیروى کار را به کاال 
تبدیل میکند (پرولتاریا را بوجود میآورد) و از سوى دیگر وسائل تولید و وسائل معیشت را به عوامل مادى 
سرمایه ثابت و متغیر تبدیل میکند، و به این ترتیب به بورژوازى تجارى عمال امکان میدهد تا به بورژوازى 
صنعتى بدل شود. پروسه تاریخى تشکیل بازار داخلى همان پروسه استقرار نظام سرمایه دارى است که کلید 
آن سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم (و بویژه روستاییان) است. (رجوع کنید به بخش 8 کتاب سرمایه 
جلد اول- فصلهاى 26-33، و نیز توسعه سرمایه دارى در روسیه بخش اول). در شرایط کالسیک توسعه 
این  در  مولّده  نیروهاى  رشد  بیانگر  و  میگردد  آغاز  فئودال  نظام  دل  از  اولیه  انباشت  پروسه  سرمایه دارى، 
نظام است. این پروسه بخصوص بر پایه یک انقالب کشاورزى صورت میگیرد که شرایط الزم براى سلب 

مالکیت را فراهم میسازد.

پروسه تاریخى "انباشت اولیه"، و تشکیل بازار داخلى در کشورهاى سرمایه دارى وابسته به گونه دیگرى 
است. بازار داخلى در این کشورها اکثرا[2] در عصر امپریالیسم و از طریق صدور سرمایه تشکیل میشود. 
ظهور پرولتاریا (بمثابه یک طبقه) که بناست مبناى تولید فوق سود قرار گیرد، نه در جریان یک پروسه سلب 
مالکیت کالسیک، بلکه از طریق خلع یدهاى سریع، و از باال، از تولیدکنندگان مستقیم، از طریق خانه خرابى 
سریع توده هاى میلیونى متحقق میشود. عمده ترین ویژگى اى که خصلت امپریالیستى پروسه سلب مالکیت 
به اقتصاد کشور تحت سلطه (که پس از سلب مالکیت دیگر کشورى سرمایه دارى بشمار میرود) میبخشد 
این است که تقسیم کار در بازار داخلى از همان ابتدا بر اساس نیازهاى مشخص و جهانى انحصارات شکل 
میگیرد، و نه برمبناى رشد تاریخى اقتصاد کاالیى و تقسیم کار محلى سنتى، در عین اینکه تولید کاالیى 
سنتى کماکان (گرچه باروندى رو به اضمحالل) به بقاء خود ادامه میدهد. پرولتاریاى رو به رشد این جوامع 
بیش از پیش در رشته ها و بخشهایى که در خدمت نیازهاى مشخص سرمایه انحصارى است به کار کشیده 
را  اجتماعى  سرمایه  کل  مادى  عوامل  میباید  که  ارزش-مصرف هایى  بازتولید  و  تولید  همچنین،  میشوند. 
تشکیل دهند، یعنى تولید و بازتولید وسائل تولید و معیشتى که سرمایه براى تبدیل سرمایه پولى به سرمایه 
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تولیدى به آن نیاز دارد، به درجات مختلف و به تناسب نیازهاى مشخص سرمایه هاى انحصارى در هر 
مقطع، از حیطه بازار داخلى خارج شده و تابع بازار جهانى میگردد. (فى المثل وقتى سرمایه دارى ایران توسط 
انحصارات در جهت تولید مواد معدنى و سوختى و نیز کاالهاى مصرفى سبک ایجاد میشود، بدیهى است 
که اوال وسائل تولید این صنایع در وهله اول در بازار داخلى تولید نمیشود و ثانیا وسائل معیشت پرولتاریا 
نیز نمیتواند در وهله اول به تولید محلى - که در نتیجه پروسه سلب مالکیت محدودتر نیز گشته - و به 

بارآورى نازلتر آن و ناگزیر قیمت باالى آن واگذار شود.)[3]

ب. 2) شرایط معاصر تولید و بازتولید کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى کشور تحت سلطه (خطوط 
کلى).

قبل از هر چیز میباید براین نکته تأکید کرد که با استقرار نظام سرمایه دارى در کشور تحت سلطه و در هر 
کشور سرمایه دارى بطور کلى، یعنى با فرجام پروسه خلع ید و "انباشت اولیه"، حرکت سرمایه اجتماعى از 
این پروسه تاریخى مستقل میگردد، براى مثال سرمایه براى تأمین نیروى کار ارزان مورد نیاز خود در هر 
حلقه بازتولید، محتاج خلع یدى دوباره از تولیدکنندگان مستقیم نیست، بلکه در چهارچوب قوانین حرکت 
(و نه تولد) خود، ارتش ذخیره اى از بیکاران براى ابقاء نرخ دستمزدها در نازلترین سطح ممکن ایجاد میکند. 
قوانین حرکت سرمایه در همه زمینه ها، پس از استقرار حاکمیت آن بر تولید اجتماعى، از پروسه تاریخى 
عروج نظام سرمایه دارى مستقل میگردد (بقول مارکس سرمایه چوبدستى ها را به کنارى میاندازد و بر پاهاى 
خود میایستد - خود قانونگذارى میکند) این قوانین حرکت و بازتولید را مارکس شرایط معاصر (موجود، 
حاضر) تولید سرمایه دارى نام مینهد، شرایطى که خود میباید در هر حلقه بازتولید کل سرمایه اجتماعى از نو 
بوجود آیند. (کتاب سرمایه، صرفنظر از بخش انباشت اولیه و قسمتهایى در جلد اول، کًال به توضیح شرایط 
معاصر تولید و بازتولید نظام سرمایه دارى میپردازد، در مورد شرایط معاصر و پیش شرطهاى تاریخى، رجوع 
کنید به "گروندریسه"، بخِش "پس از آنکه سرمایه از نظر تاریخى ظهور کرد، خود شرایِط وجود خود را 

ایجاد میکند" مارکس، متن انگلیسى، صفحات 459-465[4].

همانطور که گفتیم، مؤلّفه اساسى در بازار داخلى کشور تحت سلطه وجود نیروى کار ارزان است که باتوجه 
به نیازهاى مشخص سرمایه انحصارى در هر مقطع در عرصه هاى تولیدى مشخصى جذب سرمایه میگردد. 
استقالل شرایط معاصر تولید از پیش شرطهاى تاریخى آن به این معنى استکه پس از آنکه نیروى کار وسیعا 
از دل نظام تولید ماقبل سرمایه دارى بیرون کشیده شد، میباید بر اساس قوانین حرکت خود سرمایه دارى از 
نو بمثابه کاالیى ارزان بازتولید شود. بازتولید نیروى کار ارزان رکن اساسى حرکت سرمایه انحصارى (و 
کل سرمایه اجتماعى تابع آن) در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. وسیعترین معادن و ذخائر زیرزمینى 
هم، در غیاب نیروى کار ارزان، کشورى را الزاما آماج صدور سرمایه نمیکند، چرا که سرمایه به دنبال ارزش 

مصرف نیست، در جستجوى ارزش اضافه، آنهم با نرخى مساعد، است.

ضرورت بازتولید نیروى کار ارزان در کشور تحت سلطه، و از این طریق تولید فوق سود امپریالیستى رابطه 
مشخصى میان کار و سرمایه از یکسو، و بر مبناى آن رابطه معیّنى میان اقشار مختلف سرمایه در بازار داخلى 

کشور تحت سلطه از سوى دیگر، برقرار میسازد.

I) رابطه کار و سرمایه در بازار داخلى کشور تحت سلطه.
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مزدى که سرمایه دار به کارگر میپردازد. معادل پولى وسائل معیشتى است که کارگر براى تجدید قواى خود و 
آغاز مجدد پروسه کار به استفاده از آنها نیاز دارد. "نیروى کار ارزان" به این ترتیب بمعناى سهم نسبتًا (ارزان 
بودن مقوله اى نسبى است) نازل ارزش وسائل معیشت مورد استفاده کارگران در کل ارزش کاالهایى است 
که خود تولید میکنند. با فرض شرایط تولیدى مشابه، استفاده از نیروى کار ارزانتر به معنى باالتر بودن نرخ 
استثمار است. اما سرمایه انحصارى چگونه در بازار داخلى نیروى کار را ارزان نگاه میدارد (نرخ استثمار 
را باال نگاه میدارد، و یا افزایش میدهد)؟ بعبارت دیگر قوانین حرکت سرمایه در بازار داخلى کشور تحت 
سلطه چگونه تضمین میکنند که سهم هرچه نازلترى از کل ارزش تولید شده، به طبقه کارگر اختصاص یابد؟

همانطور که قبال نیز گفتیم، در تعیین سهم طبقه کارگر از کل ارزش اضافه تولید شده در اجتماع، دو متغیر در 
کارند. الف) کمیّت کاالهاى مورد استفاده طبقه کارگر، و ب) ارزش واحد این کاالها، بعبارت ساده تر، الف) 
وسائل ضرورى زندگى کارگران را در هر مقطع در توسعه جامعه چه کاالهایى تشکیل میدهند (کمیّت و 
کیفیت غذا، مسکن، امکانات رفاهى، و...)، و ب) این وسائل چقدر میارزند، بازتولید منظم نیروى کار ارزان 
یعنى جلوگیرى منظم از افزایش این دو متغییر و یا حتى کاهش منظم آنها بوسیله سرمایه در جریان تولید و 
بازتولید. اقتصاد کشور تحت سلطه بر مبناى هر تقسیم کارى که استوار باشد، تولید کننده نفت باشد یا قهوه 
و یا وسائل تولید و یا اینکه اصوال بازار داخلى "متوازنى" داشته باشد، بر مبناى نیاز مشخص کل سرمایه 
اجتماعى به نیروى کار ارزان متکى است، و به این ترتیب در رابطه با تغییرات دو متغیرى که ارزش نیروى 
کار در بازار داخلى را تعیین میکنند، ملزم به تحقق شرایط مشخصى است. اوال، سطح معیشت کارگران و 
زحمتکشان میباید به هر قیمت در نازلترین سطح نگاه داشته شود و ثانیًا، همان سطح معیشت نازل میباید به 

ارزانترین وجه ممکن، با استفاده از تمامى امکانات جهانى امپریالیسم، تولید گردد.

بازتاب  سرمایه دارى (که  نظام  در  کاالها  واحد  ارزش  تنزل  کرده ایم.  اشاراتى  قبال  اول،  متغیر  با  رابطه  در 
افزایش بارآورى ناشى از تمرکز سرمایه است) قدرت خرید نرخ ثابت دستمزدها را - ثابت از نظر ارزش - 
افزایش میدهد. بعبارت دیگر طبقه کارگر (با فرض ثابت بودن نرخ واقعى دستمزد - یعنى با این فرض که 
کارگران مقدار ثابتى ارزش بصورت مزد دریافت میدارند) میتواند از کاالهاى بیشترى بعنوان وسائل معیشت 
برخوردار شود - سطح معیشت خود را ارتقاء دهد. باز به بیان دیگر، سطح معیشت کارگران میتواند همگام 
با بارآورى کار آنان افزایش یابد. اما در چهارچوب سرمایه دارى این یک امکان است و نه یک مکانیسم 
اتوماتیک و ضرورى. دفاع از ارزش واقعى دستمزدها (چه رسد به افزایش آن)، یعنى همگام کردن نرخ 
دستمزدها با آهنگ افزایش بارآورى کار، براى طبقه کارگر مستلزم پیگیرى در مبارزاتى متشکل، تشکیل 
اتحادیه ها، دست زدن به تظاهرات و تحصن ها، زندانى کشیدن ها و یا حتى قربانى دادن هاست. بورژوازى 
"به زبان خوش" کارگران را در افزایش بارآورى کار خود آنها "سهیم" نمیکند. و باز گفتیم که در دوران 
بحران بورژوازى نه تنها به چنین امرى رضایت نمیدهد، بلکه عمال سطح معیشت کارگران را تنزل میدهد. 
لیکن به هر رو از نقطه نظر کارکرد سرمایه دارى بطور کلى افزایش سطح معیشت کارگران، همگام با افزایش 

بارآورى یک امکان است.

در سرمایه دارى وابسته اوضاع نمیتواند به همین حال رها شود. سرمایه میباید بگونه اى منظم از "سهیم" شدن 
کارگران در حاصل ازدیاد بارآورى جلوگیرى کند. به معنایى، از این نقطه نظر کارگران کشور تحت سلطه در 
شرایط بحران "تعمیم یافته" و مستمر بسر میبرند. سرمایه براى جلوگیرى از ارتقاء سطح معیشت کارگران 
(در رابطه با متغیر اول) میباید بگونه اى منظم و مستمر از اوجگیرى مبارزات اقتصادى کارگران جلو گیرد. 
این، از نقطه نظر سرمایه در کشور تحت سلطه، شرط الزم جلوگیرى از افزایش متغیر اول است. اگر سرمایه 
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در بازار داخلى کشور متروپل در شرایط کارکرد معمول و غیر بحرانى خود، وجود اتحادیه هاى کارگرى 
را تحمل میکند و صرفا با عمق یافتن بحران اقتصادى به سرکوبى قاطع جنبش سندیکایى دست میزند، در 
کشور تحت سلطه راه جنبش سندیکایى میباید اصوال از ابتدا سد شود، میباید حتى المقدور حتى غیر قانونى 
اعالم شود. قانون کار در کشور تحت سلطه، نمیتواند ظاهر دموکراتیک خود را (که گویى مناسبات میان 
صاحبان دو کاالى مختلف - نیروى کار و وسائل تولید را تنظیم کند) حفظ کند. دولت میباید مستقیما و 
آشکارا به دفاع از سرمایه و نفى حقوق دمکراتیک کارگران برخیزد، اینجا دیگر رهبران سازشکار جنبش 
کارگرى نمیتوانند نفوذ تعیین کننده اى بیابند و جنبش کارگرى را از درون به محافظه کارى بخوانند. تلقى 
هر کارگر کشور تحت سلطه از رابطه متقابلش با سرمایه، تلقى اى است که کارگر کشور صادرکننده سرمایه 
نیاز  قالب،  و  شکل  هر  در  کارگرى،  جنبش  سرکوب  مییابد.  دست  آن  به  اقتصادى  بحران  شرایط  در  تنها 
حیاتى سرمایه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. خصلت ضد دمکراتیک دولتهاى بورژوا 
در کشورهاى سرمایه دارى وابسته، بر محور این نیاز مشخص انباشت سرمایه، بر محور تضاد کار و سرمایه 
در کشور تحت سلطه، استوار است، و نه بر خالف تصور بسیارى از م.ل .هاى ما بر "انحصارطلبى" سرمایه 

انحصارى و یا عدم رشد سرمایه دارى "متعادل".[5]

بازتولید مستمر نیروى کار ارزان در اولین قدم، مستلزم بازتولید مستمر چنین دولتى است. دولتى که نه بر 
نفوذ توهّمات لیبرالى در میان کارگران - از طریق اشرافیت کارگرى - بلکه بر قدرت سرنیزه استوار است، و 
قدرت سرنیزه تنها به معنى ارتش سرکوبگر و مجهز و یا سازمانهاى جاسوسى و پلیس نیست، بلکه به معناى 
بسط ارگانهاى اجرایى دولت در زمینه هاى مختلف حیات اقتصادى- سیاسى- فرهنگى جامعه نیز هست. 
بخش وسیعى از نیروى کار ارزان میباید از هر چیز در خود این دولت، که شرط ضرور انباشت سرمایه در 

کشور تحت سلطه است بکار گماشته شود. به این مسأله باز خواهیم گشت.

و اما در مورد متغیر دوم، یعنى ارزش سطح معیشت کارگران، در اینجا عوامل تعیین کننده عمدتا عواملى 
اقتصادى هستند. سرمایه انحصارى در هر کشور تحت سلطه معیّن میباید وسائل معیشت کارگران کشور 
بازار  چهارچوب  براى  "تقدسى"  هیچ  شک  بدون  میان  این  در  و  کند  فراهم  ممکن  وجه  ارزانترین  به  را 
داخلى در کشور تحت سلطه قائل نیست. ارزش وسائل معیشت ضرورى (چون هر کاالى دیگر)، به درجه 
بارآورى کار در تولید آن بستگى دارد و اینکه بارآورى کار در تولید این کاالها در کدام کشور در سطح 
جهانى بیشتر است، خود را در قیمت کاالها در عرصه بازار جهانى منعکس میکند. البته طبیعى است که 
سرمایه در کشورهاى تحت سلطه معیّنى که خود در تقسیم کار جهانى بعنوان تولیدکننده وسائل معیشت 
جاى گرفته اند، لزومى به باز کردن دروازه هاى بازار داخلى به روى واردات این گونه کاالها، براى بازتولید 
ارزان نیروى کار، حس نمیکند. اما قانون رشد سریعتر بخش وسائل تولید نسبت به وسائل مصرف، در عمل 
به این منجر میشود که اینگونه کشورها در اقلیت باشند، بخصوص اینکه وسائل معیشت طبقه کارگر خود 
شامل کاالهاى مختلفى است که الزاما همگى آنها نمیتوانند در یک کشور معیّن به ارزانترین وجه تولید شوند. 
صدور سرمایه در عصر امپریالیسم و تقسیم کار معیّنى که در هر مقطع بر اثر حرکت سرمایه در بازار داخلى 
کشورهاى تحت سلطه و نیز در بازار جهانى بوجود میآید، صدور کاال را بر مبناى اقتصادى جدیدى استوار 
میسازد. بسط تجارت خارجى (و صدور کاال) در عصر امپریالیسم از نظر محتوا نتیجه کارکرد امپریالیسم 

است و نه هدف غائى آن.

از نقطه نظر بحث ما در این ضمیمه تأکید چند نکته ضرورى است: اوال از آنچه گفتیم بوضوح روشن است 
که بازتولید نیروى کار ارزان در بازار داخلى کشور سرمایه دارى تحت سلطه، امرى جهانى است و کامال 
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به کارکرد جهانى سرمایه انحصارى و بهره ورى و بارآورى آن در دیگر نقاط جهان متکى است. به عبارت 
دیگر، اینکه کل سرمایه اجتماعى (و الجرم همه اجزاء و آحاد آن)، مثال در ایران، تا چه حد میتواند نرخ 
استثمار را افزایش دهد و بر سودآورى خود بیافزاید، تنها در چهارچوب رابطه کار و سرمایه در بازار داخلى 
ایران محدود نمیشود و در تحلیل نهایى منوط به رابطه اى است که سرمایه انحصارى با کل طبقه کارگر 
جهان برقرار میکند. این مفهومى است که ما از "وابستگى شرایط سودآورى سرمایه به کارکرد جهانى سرمایه 
انحصارى" در نظر داریم[6]. این قبل از هر چیز مؤیّد وابستگى تام و تمام همه اقشار سرمایه در بازار داخلى 
کشورى چون ایران به سرمایه انحصارى و کارکرد جهانى آن است. عواملى که شمردیم (عوامل سیاسى و 
اقتصادى دخیل در بازتولید نیروى کار ارزان) در خدمت تمامى اقشار سرمایه - و نه فقط سرمایه انحصارى 
- عمل میکند، صرفنظر از اینکه این سرمایه ها چه ارتباط مستقیمى با سرمایه هاى انحصارى مشخص داشته 
باشند (خرید وسائل تولید، تأمین سرمایه پولى و...) طبیعى است که این وحدت متقابل، در سود و زیان، در 
انباشت و بحران، هر دو است. مشکالت جهانى سرمایه انحصارى نیز به این ترتیب از طریق همین مکانیسم 
در بازار داخلى کشور تحت سلطه منعکس گشته و به مشکل تمامى آحاد و اجزاء کل سرمایه اجتماعى بدل 
میگردد. به این مسأله در بحث انتقال بحران باز خواهیم گشت. از سوى دیگر این واقعیت همچنین مبیّن 
وحدت منافع کل طبقه کارگر جهان در مقابل سرمایه انحصارى است. در عصر امپریالیسم هیچ کارگرى تنها 
با بورژوازى بومى و حکومت "مستقل" آن طرف نیست، بلکه با نظام جهانى امپریالیسم روبروست. اما این 
مسأله که صدور سرمایه در کشورهاى صادرکننده سرمایه و در کشورهاى تحت سلطه، که حوزه هاى تولید 
فوق سود براى سرمایه هاى صادر شده را تشکیل میدهند، روابط کنکرت متفاوتى میان کار و سرمایه ایجاد 
میکند، درخور تعمق بیشترى است. این شرایط کنکرت متفاوت (در کشور متروپل و تحت سلطه) موجب 
میگردد تا ابعاد اقتصادى بحران سرمایه دارى، چگونگى بسط مبارزه طبقاتى بر متن آن و نیز شرایط اقتصادى 
و سیاسى خروج از بحران، اَشکال متفاوتى بخود بپذیرد. صدور سرمایه به کشور تحت سلطه و تولید فوق 
سود امپریالیستى در بازار داخلى آن، به سرمایه انحصارى امکان میدهد تا تضادهاى مهلک سرمایه را، در 
بازار داخلى کشور متروپل که از سرمایه اشباع شده است، تخفیف بخشد. ارتجاع سیاسى در کشور تحت 
سلطه، شرط ضرور و روى دیگر سکه حفظ ظاهر دمکراسى بورژوایى در کشور متروپل است. فالکت و 
فقر طاقت فرساى توده هاى زحمتکش در کشور تحت سلطه، پایه مادى وجود و بقاء اشرافیت کارگرى در 
کشور متروپل و از این طریق به رکود کشیده شدن مبارزه طبقاتى پرولتاریاى این کشورهاست. (رجوع کنید 

به امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم، لنین)

خالصه کنیم: موجودیت بازار داخلى کشور سرمایه دارى تحت سلطه امپریالیسم، بمثابه حوزه تولید فوق 
سود امپریالیستى بر مبناى نیروى کار ارزان، اساس وابستگى کل سرمایه اجتماعى در این بازار به عملکرد 
و نیازهاى جهانى سرمایه انحصارى است - وابستگى اى که تمامى اقشار سرمایه در بازار داخلى بر محور 
آن سودآورى میکنند و در ابقاء آن شدیدا ذینفعند. از سوى دیگر بحران جهانى امپریالیسم (که ریشه در 
گرایش نزولى نرخ سود سرمایه انحصارى دارد) از طریق همین وابستگى به بازار داخلى کشور تحت سلطه 
منتقل شده و بر سودآورى کل سرمایه اجتماعى در این بازار، - رابطه کار و سرمایه و نیز رابطه متقابل اقشار 

مختلف سرمایه، تأثیر میگذارد.

II) کل سرمایه اجتماعى، تولید اجتماعى و اقشار مختلف سرمایه.

همانطور که گفتیم اساس تولید سرمایه دارى در کشور تحت سلطه، تولید فوق سود امپریالیستى بر مبناى 
استثمار کار ارزان و بازتولید شرایط اقتصادى و سیاسى الزم آن است. این جوهر عملکرد امپریالیسم در 
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کشور تحت سلطه است، و هر تحلیل و تبیین از "وابستگى" که منتزع از این واقعیت، ابتدا به ساکن، به 
از  بوضوح  بپردازد  سرمایه  مختلف  اقشار  متقابل  رابطه  یا  و  کار،  تقسیم  و  تولید  و  سرمایه  رابطه  تحلیل 
بازار  در  انحصارى  سرمایه  حرکت  اساس  است.  مانده  غافل  لنینیسم  و  لنین  تئوریک  دستاوردهاى  تمامى 
داخلى کشور تحت سلطه تولید فوق سود امپریالیستى است و نه پایه ریختن و یا "تحمیل" یک تقسیم کار 
معیّن و از پیش تعیین شده در تولید اجتماعى - و نه تولید کاالهاى معیّن، در واقع تقسیم کارى که تولید 
اجتماعى در کشور تحت سلطه در هر دوره معیّن به خود میپذیرد از آنروست که این تقسیم کار مساعدترین 
چهارچوب را براى استفاده سودآور از نیروى کار ارزان براى سرمایه انحصارى (و از این طریق کل سرمایه 
اجتماعى در بازار داخلى) فراهم میآورد، تقسیم کارى که ارزش اضافه الزم (از نظر نرخ و حجم) را براى 
تأمین نیازهاى سرمایه در پروسه انباشت با سهولت بیشترى بدست میدهد. سرمایه همیشه و همه جا بدنبال 
تولید ارزش و از آن مهمتر تولید ارزش اضافه است و نه ارزش مصرف. تولید ارزش مصرف از نقطه نظر 
سرمایه بمثابه محمل مادى و ضرورى تجسم ارزش و ارزش اضافه، ضرورت مییابد و نه از دیدگاه کیفیات 
و خواص محصول. این قانون سرمایه دارى در دوران امپریالیسم به هیچ رو نقض نمیگردد. همانطور که یک 
سرمایه منفرد براى تولید ارزش و ارزش اضافه محتاج تولید آن ارزش مصرفى است که در تولید آن امکانات 
سودآورى مساعدترى فراهم است، کل سرمایه اجتماعى نیز در تولید ارزش و ارزش اضافه ناگزیر میباید 
آن ترکیب معیّنى از محصوالت (و ناگزیر آن تقسیم کار معیّنى) را تولید کند و بوجود آورد که سودآورى 
سرمایه را در کل نظام تولیدى به حداکثر میرساند. از نظر تاریخى تقسیم کار بر سرمایه پیشى میگیرد، لیکن 
از نقطه نظر قانونمندى تولید سرمایه دارى، نوع تقسیم کار تابع نیازهاى انباشت سرمایه است، بعبارت دیگر 
با حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى، تولید ارزش مصرف و تقسیم کار (وجه کیفى تولید اجتماعى) تابع 
تولید ارزش و ارزش اضافه (وجه کّمى تولید اجتماعى) میگردد و بر مبناى آن شکل میگیرد. تولید اجتماعى، 
در  دیگر،  از عرصه اى به عرصه  مختلف  سرمایه هاى  حرکت  ارادى (بدون برنامه)  غیر  مکانیسم  از طریق 
جهت سودآورى کل سرمایه اجتماعى سازماندهى میشود و نیروهاى مولّده در جامعه در راستا و مطابق 
الگوى نیازهاى مشخص کل سرمایه اجتماعى در هر دوره معیّن بسط و تکامل مییابند. از سوى دیگر تحمیل 
هر تغییر "فوق اقتصادى" بر این تقسیم کار معیّن اجتماعى، یعنى هر تغییرى که از حرکت و انباشت سرمایه 
مایه نگیرد، خودبخود به معنى بالاستفاده ماندن بخشى از نیروى مولّده در یک گوشه و کمبود آن در گوشه 
دیگر خواهد بود و این نتیجه اى جز کاهش سودآورى سرمایه در کل نظام تولیدى در بر نخواهد داشت. به 
این ترتیب تقسیم کار که تابع حرکت سرمایه در جستجوى سود بیشتر است، خود در حلقه بعد به مبنا و 

الگوى حرکت آن تبدیل میگردد.

حاکمیت سرمایه انحصارى بر تولید اجتماعى الجرم این معنى را نیز در بر خواهد داشت که نیروى کار 
ارزان پرولتاریاى کشور تحت سلطه در چهارچوب تقسیم کار معیّنى که بازتاب تقسیم کار جهانى سرمایه 
به   - است  جهانى  بازار  در  امپریالیستى  سرمایه  سودآورى  کردن  حداکثر  ضرورت  و   - است  انحصارى 
خدمت سرمایه در میآید. عوامل عینى تولید (وسائل تولید) در چهارچوب این تقسیم کار بسط مییابند. به 
این ترتیب از یکسو کل تولید اجتماعى در جهت معیّنى - در خدمت سرمایه انحصارى - بسیج میگردد 
و شکل میگیرد. و از سوى دیگر شرایط انباشت سرمایه در شاخه هاى تولیدى اى که این تقسیم کار معیّن 
راهگشاى آنست، مساعدتر میگردد. سرمایه هاى مختلف غیرانحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه، 
ناگزیر بسوى عرصه هایى بحرکت در میآیند که به اعتبار عملکرد سرمایه انحصارى و تقسیم کار تابع آن، 
بر روى همه اقشار سرمایه باز شده اند. به این ترتیب سرمایه انحصارى و عملکردهاى جهانى آن، چگونگى 
تقسیم کار اجتماعى تولید، رشد نیروهاى مولّده، و حرکت اقشار مختلف سرمایه را از عرصه اى به عرصه 

دیگر در بازار داخلى کشور تحت سلطه، تعیین میکند.
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اقشار  حرکت  دینامیسم  نیز  و  مصرف)  ارزش  تولید  و  کار  (تقسیم  تولید  کیفى  هاى  جنبه  از  گذشته  اما 
سرمایه به عرصه هاى مختلف در جریان انباشت، سودآورى سرمایه هاى مختلف در بازار داخلى نیز در هر 
مقطع معیّن تابع کارکرد سرمایه انحصارى است. به جنبه عام این وابستگى، یعنى شرایط عمومى تولید و 
بازتولید نیروى کار ارزان توسط سرمایه انحصارى، در سطح اقتصادى و سیاسى - شرایطى که در خدمت 
تمامى اقشار سرمایه قرار دارد - قبال اشارات مختصرى کردیم. از نظر تحلیلى این واقعیت بمعناى وابستگى 
نقطه  از  آنچه  اما  است.  انحصارى  سرمایه  کارکرد  به  داخلى  بازار  در  استثمار)"  (نرخ  اضافه  ارزش  "نرخ 
نظر بحث پیرامون بحران در چنین نظامى میباید بررسى شود، آن مناسبات مشخصى است که مابین اقشار 
مختلف سرمایه، بواسطه مکانى که هر یک در کل سرمایه اجتماعى دارند برقرار میشود. این تصور که گویا 
مدیران  باطل  تصور  میتواند  حداکثر  میکند  تولید  را  خودش  سود  سرمایه دارى)  هر  البد  سرمایه اى (و  هر 
و مالکان صنایع و بنگاههاى تولیدى ریز و درشت باشد که قوانین بازار را از دریچه سرمایه منفرد خود 
در عرصه رقابت مینگرند و درك میکنند. مارکسیسم پوچى چنین تصورى را بوضوح اثبات کرده است. 
مارکس نشان میدهد که سرمایه هاى مختلف، از طریق مکانیسم رقابت، بمثابه "سهامدارانى در کل سرمایه 
اجتماعى" سودآورى میکنند. بعبارت دیگر سود هر سرمایه، سهم آن از کل ارزش اضافه اى است که در 
جریان حرکت کل سرمایه اجتماعى - که هر سرمایه منفرد جزئى از آن است - تولید شده است؛ ارزش 
اضافه اى که حاصل استثمار کل طبقه کارگر است[7]. از نظر مناسبات متقابل اقشار و آحاد مختلف سرمایه، 
این واقعیت جز تأکیدى بر وحدت بنیادى همه اقشار سرمایه در ابقاء، و دفاع از، شرایط امپریالیستى استثمار 
طبقه کارگر، مناسبات سیاسى و اقتصادى ضرورى براى این استثمار و نیز تقسیم کار اجتماعى اى که بر مبناى 
این ضروریات شکل میگیرد، نیست و همین شناخت مختصر تار و پود همه تئورى هاى "سرمایه دارى ملى 

و مستقل به رهبرى بورژوازى ملى" را درهم میپیچد.

در  استثمار)  اضافه (نرخ  ارزش  نرخ  وابستگى  و  یکسو  از  اجتماعى  تولید  بر  انحصارى  سرمایه  حاکمیت 
کشور تحت سلطه به کارکرد سرمایه انحصارى از سوى دیگر، به این معنى است که سرمایه انحصارى در 
تعیین حجم کل ارزش اضافه اى که میباید از مجراى رقابت میان اقشار مختلف سرمایه تقسیم گردد نقشى 
که  است  آن  پارامترهاى  و  نیازها  انحصارى،  سرمایه  انباشت  پروسه  این  دیگر  بعبارت  دارد.  کننده  تعیین 
چهارچوب و محدوده هاى انباشت سرمایه غیر انحصارى را معیّن میکند. نقش تعیین کننده عملکرد سرمایه 
انحصارى در تعیین حجم کل ارزش اضافه تولید شده در بازار داخلى میتواند اَشکال مختلف بخود بپذیرد. 
صدور مستقیم سرمایه انحصارى به کشور تحت سلطه و عیار باالى این سرمایه و سرمایه هاى مختلف متصل 
به آن در کل سرمایه اجتماعى بطور اخص، و نیز اثرات کارکرد این سرمایه ها در افزایش بارآورى اجتماعى 

کار در بازار داخلى بطور اعم، حالت کالسیک وجود چنین شرایطى است.

تز  هواداران  مصرفى"  "جامعه  به  معترضین  صدریست ها،  بنى  "ملى"،  بورژوازى  هواداران  همینجا  آیا  اما 
نیمه فئودال-نیمه مستعمره و یا کسانى که سفت و سخت تئورى ناسیونالیستى "غارت و چپاول برون مرزى" 
را بجاى تئورى امپریالیسم لنین به خورد جنبش کارگرى ایران میدهند[8]، مچ ما را نخواهند گرفت که 
"حرفهاى شما باطل است، چرا که ایران حوزه صدور سرمایه نیست و صدور سرمایه هاى خارجى، و به این 
ترتیب سهم سرمایه هاى خارجى در کل سرمایه اجتماعى و تولید ارزش اضافه در بازار داخلى بسیار ناچیز 
است"؟ به این ظاهربینان که تئورى ها و مقوالت و مفاهیم خود را از "علم" اقتصاد بورژوایى وام میگیرند 

باید گفت "اگر نمود هر پدیده ماهیتش را بى کم و کاست منعکس میکرد، آنگاه علم ضرورت نمییافت".
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شک نیست که از این نقطه نظر شرایط خاص ایران مورد کالسیک صدور سرمایه را به ذهن نمیآورد. صدور 
مستقیم سرمایه خارجى سهم ناچیزى از کل سرمایه گذارى در بازار داخلى را تشکیل میدهد (7-5 درصد) 
اما این صرفا ظاهر مسأله است. حجابى از روابط حقوقى بر واقعیت موجود در ایران پرده ساتر افکنده است. 
در حقیقت براى آشکار شدن حرکت سرمایه انحصارى در بازار داخلى ایران میباید به عملکرد اقتصادى 
نقش  سنجش  صرفا  نه  باشد  نظر  مد  ایران  مشخص  مورد  در  میباید  آنچه  دیگر  بعبارت  شد.  دقیق  دولت 

سرمایه گذارى مستقیم خارجى بلکه تحلیل منشاء و عملکرد سرمایه دولتى است.

منشاء سرمایه دولتى کجاست؟ منشاء اصلى سرمایه گذارى دولتى، یعنى آن مقدار معیّنى از ارزش که بوسیله 
دولت تملک شده و به سرمایه بدل میگردد، بى تردید درآمد نفت است. اما این درآمد خود از کجا حاصل 
میگردد؟ درآمد دولت از صنعت نفت در واقع سهم دولت ایران، بمثابه مالک انحصارى منابع نفتى در ایران، 
از کل ارزش اضافه اى است که صنعت نفت ایران نصیب مالکان وسایل تولید در این بخش میکند. اما آنچه 
در این خصوص میباید تأکید کرد این واقعیت است که حجم کل این ارزش اضافه تماما حاصل استثمار 
35 - 40 هزار کارگر صنعت نفت ایران نیست. بلکه بخش قابل مالحظه آن "اجاره تفاضلى" اى است که از 
بابت پایین بودن هزینه تولید در ایران به نسبت هزینه متوسط تولید هر بشکه نفت در جهان به جیب مالکان 

انحصارى این شرایط مساعد تولید سرازیر میشود.[9]

به عبارت دیگر ارزش اضافه اى که عاید مالکان وسائل تولید در صنعت نفت ایران (شرکتهاى نفتى و دولت 
ایران) میگردد از نظر تئوریک به دو بخش تقسیم میشود، 1- سود سرمایه (شامل فوق سود ناشى از استفاده 
سرمایه از نیروى کار ارزان کارگران نفت ایران) و 2- اجاره تفاضلى، (تفاوت میان هزینه تولید در ایران با 
هزینه تولید متوسط در جهان). علت وجود اجاره تفاضلى، همانا مالکیت انحصارى دولت ایران (و یا حق 
استخراج انحصارى اى که به شرکتهاى نفتى در ایران تفویض میگردد) بر منابع نفتى ایران است (در غیاب 
این مالکیت و یا حق استخراج انحصارى، سرمایه هاى مختلف میتوانستند بى هیچ مانعى به تولید مواد نفتى 
در ایران بپردازند که در این صورت: این از یکسو هزینه متوسط تولید هر بشکه نفت در سطح جهانى را 
کاهش میداد و از سوى دیگر باعث افزایش هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران میگردید. به این ترتیب 
حرکت آزادانه سرمایه ها در غیاب مالکیت انحصارى، و رقابت این سرمایه ها، اختالف موجود میان هزینه 
تولید در ایران و هزینه متوسط تولید در جهان را از میان بُرده و اجاره تفاضلى را به صفر میرساند) نکته مهم 
اینجاست که این درآمد در ایران تحصیل نشده بلکه به ایران سرازیر گشته است. درآمدى که همانطور که 
پایین تر اشاره خواهیم کرد، از طریق عملکرد دولت وابسته به امپریالیسم به مبناى استثمار نیروى کار ارزان 
کارگران بخشهاى تولیدى دیگر تبدیل میگردد. از نظر تئوریک مقدار این درآمد (درآمدى که نصیب دولت 
ایران میشود) در محدوده کل اجاره تفاضلى صنعت نفت ایران نوسان میکند و در هر مقطع بر مبناى چانه 
زدن هاى دولت ایران با شرکتهاى نفتى تعیین میگردد[10]. حداکثر این مقدار از نظر تئوریک برابر کل اجاره 

تفاضلى اى است که صنعت نفت ایران بنا بر پایین بودن هزینه تولید از آن بهره مند میگردد.

پس سرمایه دولتى از نقطه نظر منشاء انباشت با سرمایه خارجى تفاوتى نمیکند، منشاء سرمایه اى که بوسیله 
دولت ایران در بازار داخلى به حرکت در میآید، و سهم عمده سرمایه گذارى در کل کشور را تشکیل میدهد، 
همانا ارزشى است که از بازار جهانى و به هزینه سرمایه هاى نفتى با بارآورى نازلتر، به ایران سرازیر میشود. 
از این نقطه نظر، در پس حجاب روابط حقوقى (که ظاهرا دولت ایران و شرکت ملى نفت ایران را مستقل 
از سرمایه امپریالیستى تصویر میکند) صدور مقادیر معتنابهى ارزش - سرمایه به ایران براى استثمار نیروى 
کار نهفته است و طبیعى است که در شرایطى که سرمایه هاى امپریالیستى هر ساله مقادیر قابل مالحظه اى 
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از ارزش اضافه تولید شده در بازار جهانى را بصورت اجاره تفاضلى تحویل دولت دست نشانده خود در 
ایران میدهند، صدور مستقیم سرمایه اهمیت خود (و نیز ضرورت خود) را از دست میدهد و دولت وابسته 
وظیفه ایفاى این نقش - یعنى به گردش درآوردن این درآمد در بازار داخلى در خدمت انباشت سرمایه 

انحصارى - را خود عهده دار میگردد.

اما آنچه این واقعیت را به مثابه جلوه اى از صدور سرمایه، در حجاب مناسبات حقوقى ویژه خود، عریان تر 
میسازد، عملکرد بخش دولتى در بازار داخلى و چگونگى گردش درآمد نفت در حلقه بازتولید کل سرمایه 
اجتماعى است. ارزشى که از بخش نفت نصیب دولت میگردد، دود نمیشود و به هوا نمیرود، و یا بر خالف 
تصور برخى م.ل.ها صرف "تخریب" و "ضربه زدن" به اقتصاد کشور یا "ممانعت از رشد نیروهاى مولّده" 
نمیشود (هر چند که َصرف ایجاد نوع سرمایه دارى مورد عالقه هواداران بورژوازى "ملى" نیز نمیگردد). 
این ارزش دوباره به اَشکال مختلف به جریان میافتد. غافل ماندن از این سیر گردش مجدد، مترادف است 
با تولید را دیدن و باز تولید را ندیدن، سرمایه را دیدن و سرمایه دارى را ندیدن. ما در اینجا نمیخواهیم (و 
به هر صورت نمیتوانیم) دقایق جزء به جزء سیر گردش این درآمد را، که چون رشته تسبیحى تمامى اقشار 
سرمایه را به نظام تولیدى معیّنى پیوند میدهد و آن را به مثابه یک کلیّت واحد در خدمت نظام جهانى 
امپریالیسم قرار میدهد، بررسى کنیم، این سیر گردش در بر گیرنده فعل و انفعاالت، نقل و انتقاالت، مبادالت، 
پرداخت ها و دریافت هاى بیشمارى میان طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است. از حقوق گرفتن کارمندان 
دولت تا مناقصه ها و پروژه هاى دولتى، از اعتبارات تّجار تا بیمه درمانى افسران ارتش، و... هر یک به نوعى 
بخشى از این درآمد را در عرصه مشخصى به حرکت در میآورد. ما در اینجا به اختصار به دو مجراى عمده 

و عمومى عملکرد مجدد این درآمد در عرصه باز تولید اشاره میکنیم:

بخشى از درآمد دولت مستقیما در بازار داخلى مصرف میشود، یعنى َصرف خرید کاالها و خدمات مصرفى 
دولت میگردد و بخشى دیگر به سرمایه تبدیل میگردد. در هر دو حالت این درآمد (مستقیمًا توسط خود 
دولت و یا غیر مستقیم توسط حقوق بگیران از دولت) وارد بازار کاال میگردد. بخودى خود و در همین 
سطح، این عمل به معناى افزایش قابل مالحظه تقاضا و بسط بازار فروش کاالهاست (افزایشى که بنا بر 
منشاء آن - اجاره تفاضلى - همواره مازاد بر افزایش مستمر ناشى از انباشت و گسترش سرمایه در عرصه 
تولید داخلى - غیر نفتى - و درآمدهاى حاصله از آن است). به این ترتیب از نقطه نظر تولید کننده داخلى 
(و سرمایه هاى ربائى و تجارى اى که تولیدات داخلى را به گردش در میآورند)، از نظر تئوریک، شرایطى 
مشابه شرایط صدور کاال فراهم آمده است. اما از همین نقطه نظر، تولید کنندگان خارجى، که بخشى از 
درآمدى را که میبایست مبناى تحقق ارزش کاالهایشان در بازار جهانى قرار گیرد، به بازار داخلى ایران 
سرازیر شده مییابند، براى فروش و تحقق ارزش کاالهاى خود وسیعا نیاز به صدور آنها به بازار داخلى 
ایران دارند. و دولت وابسته به انحصارات امپریالیستى، و سیاست گمرکى آن، تضمین میکند که انحصارات 
(و مشخصا انحصاراتى که رژیم به آنها وابسته است) به سهولت به این بازار راه یابند و رؤیاى تولید کننده 
داخلى و سرمایه هاى تجارى و ربائى وردست آن را، که صابون تملک ارزش اضافه اى بیش از آنچه خود 
تولید کرده اند را به شکم مالیده اند (و این را، با استفاده از تاریکى شب در جنبش کمونیستى ما، "ملى" 
بودن هم نام نهاده اند!)، آشفته سازد. به هر حال عرصه رقابت (و بندوبست هاى ذاتى آن) بین این انگلهاى 
اجتماعى حکمیت میکند، و شکى نیست که سرمایه هاى امپریالیستى در این عرصه دست باال را دارند، و در 
اکثر موارد تولید کننده داخلى و سرمایه دار "ملى" ناگزیر میشود، تا آنجا که به مواهب افزایش تقاضا مربوط 
است، کوتاه بیاید و به استثمار نیروى کار ارزان طبقه کارگر ایران، یعنى همان توافق بنیادین و "مقدس" همه 

اقشار سرمایه "قناعت" کند.



151

برگزیده آثار  منصور حکمت

و اما در مورد درآمدى که دولت به سرمایه تبدیل میکند. این سرمایه گذارى ها را میتوان به دو بخش عمده 
تقسیم کرد؛ سرمایه هاى مولّد و سرمایه هاى غیرمولّد. بخش مولّد سرمایه دولتى بار دیگر، در حلقه بازتولید، 
نیروى کار ارزان کارگران ایران را در عرصه هاى مختلف در خدمت تولید ارزش اضافه به کار میگیرد و به 
این ترتیب مستقیما بر کل ارزش اضافه تولید شده در بازار داخلى میافزاید. اما به دو نکته اساسى در این 
رابطه باید توجه داشت. اوال سرمایه دولتى، صرفنظر از تولید مستقیم ارزش اضافه، به اعتبار عرصه هاى 
بخش  در  سرمایه  انباشت  براى  را  وسیعى  امکانات  میافتد،  حرکت  به  آن  در  سرمایه  این  که  مشخصى 
دولت،  سرمایه گذارى  عرصه هاى  بررسى  میکند.  فراهم  امپریالیستى  سرمایه هاى  براى  بویژه  و  دولتى  غیر 
نقش آن را به مثابه کارگزار سرمایه انحصارى بوضوح آشکار میکند. این نقش، فراهم کردن زیر ساخت 
اقتصادى تولید سرمایه دارى است. بطور کلى، حرکت سرمایه به عرصه هاى مشخص تولید، مستلزم وجود 
امکانات زیرساختى معیّنى است؛ امکاناتى که کل سرمایه اجتماعى ملزم به فراهم کردن آنست[11]. هر چه 
فراهم کردن این زمینه ها و زیرساخت ها متضمن سرمایه گذارى هاى اولیه وسیع تر و طویل المدت ترى باشد، 
سرمایه هاى منفرد براى ورود در این عرصه ها از امکانات نازلترى برخوردارند و گرایش و تمایل کمترى 
نشان میدهند. با ورود سرمایه به عصر انحصارات و نقش نوینى که بر عهده دولتهاى بورژوا، به مثابه نماینده 
منافع کل سرمایه اجتماعى، قرار گرفته است، تأمین اینگونه زیرساخت ها بیش از پیش به وظایف دولتها 
بدل میگردد. سرمایه گذارى وسیع دولت ایران در بخش ساختمان (و بویژه در بخش غیر مسکونى، نظیر 
سدها، راه ها، نیروگاه ها و...) و حمل و نقل و ارتباطات، مبنائى جز آماده کردن زمینه هاى ضرورى و بنیادى 
انباشت سرمایه در عرصه هاى جدید تولیدى نداشته است. َصرف اینگونه "هزینه ها"، در کشورى که از نقطه 
است.  آن  انباشت  و  صنعتى  سرمایه هاى  صدور  الزم  شرط  است،  راه  ابتداى  در  سرمایه دارى  توسعه  نظر 
"هزینه هایى" که سرمایه انحصارى به هر صورت براى استفاده از نیروى کار ارزان در ایران به "َصرف" آن 
محتاج است. به این ترتیب بخش وسیعى از نیروى کار پرولتاریاى ایران، بوسیله دولت، در خدمت تولید 
این امکانات زیرساختى قرار میگیرد. طبیعى است که الگوى توسعه اینگونه تولیدات و تسهیالت، تا سرحد 
ممکن با منافع مشخص سرمایه انحصارى در هر مقطع معیّن و نیز در دراز مدت تطابق مییابد و سرمایه دار 
داخلى و یا تولید کننده خرده پا را الزاما در ابتداى امر و بالفاصله از این نمد کالهى نیست. اما با باز شدن 
این امکانات، سرمایه داران داخلى نیز الگوى تولیدات خود را بتدریج بر محور آن طرح میریزند و در حاشیه 

سرمایه انحصارى و بعنوان ضمیمه هاى ضرورى آن به تولید و انباشت میپردازند.

شک نیست که کارگرانى که در تولید این امکانات زیرساختى بکار گرفته میشوند بى هیچ شبهه اى استثمار 
میشوند و ارزش اضافه تولید میکنند. اینجا به نکته دوم میرسیم، و آن اینکه حاصل استثمار این کارگران 
خود را نه عمدتا در "درآمد دولت" بلکه ابتدا در سود سرمایه هایى که این گونه پروژه ها را از دولت کنترات 
گرفته اند و در مرحله بَعد در سود تمام سرمایه هایى که پس از اتمام این پروژه ها از این امکانات زیرساختى 
به رایگان و یا با پرداخت مبلغى بسیار جزئى (به نسبت سرمایه هاى پیش ریخته شان) استفاده میکنند، منعکس 
میکند (ممکن است گفته شود که در عوض دولت از شرکتها مالیات میگیرد، اما این یک واقعیت است که 
در حالى که سرمایه گذارى هاى دولتى بخش عمده سرمایه گذارى در کل کشور را تشکیل میدهد، مالیاتهاى 
پرداختى سرمایه داران جزء ناچیزى از درآمد دولت را تشکیل میدهند). بعبارت دیگر دولت تولید بخش 
مهمى از عوامل مادى سرمایه ثابت (و بویژه بخش استوار آن) در کل سرمایه اجتماعى را بر عهده میگیرد، و 
این تولید را به شیوه اى کاپیتالیستى و از طریق استخدام کار مزدى انجام میدهد، بى آنکه ارزش اضافه حاصله 
را خود، با فروش این "کاالها" متحقق نماید. به این ترتیب ارزش - سرمایه اى که از طریق "اجاره تفاضلى" 
اضافه  ارزش  و  میگردد  بازتولید  حلقه  وارد  دولتى  مولّد  سرمایه  بعنوان  میآید  در  وابسته  دولت  تملک  به 
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حاصله از آن خود را در هزینه اندك سرمایه گذارى هاى غیر دولتى در حلقه بعد (و الجرم سود کالن این 
سرمایه گذارى ها) منعکس میکند. به بیان دیگر، "شرایط مساعد طبیعى" بخش نفت که مبناى اجاره تفاضلى 
(نوعى فوق سود انحصارى) را در حلقه اول تشکیل میداد، از مجراى سرمایه گذارى دولتى و استثمار نیروى 
کار ارزان صدها هزار کارگر در حلقه دوم، به ظهور "شرایط مساعد زیرساختى" براى سرمایه هاى غیر دولتى 
(و بویژه امپریالیستى) در حلقه سوم، که امکانات صرفه جویى در سرمایه ثابت (و بویژه در بخش استوار 
آن) را فراهم میآورد، منجر میگردد. این دور تسلسل، که طرح آن در دهه 20-1310 ریخته شد، با سلب 
مالکیت دهه 40 و استقرار بى چون و چراى حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى بر مبناى مناسبات نوین این 

نظام استوار گردید و با افزایش بهاى نفت در سالهاى 50 و بویژه 54-53 به اوج رسید.

و اما بخش غیرمولّد سرمایه دولتى، یعنى بخشى که در خدمت تسهیل گردش کاالها و تحقق ارزش آن قرار 
میگیرد، قبل از هر چیز به محور نظام بانکى و سیستم اعتبارات در کشور و "الحاق" سرمایه هاى خصوصى 
در بازار داخلى به سرمایه انحصارى (از طریق سیستم بانکى) بدل میگردد. پیش از آنکه به این نکته بپردازیم، 
الزم است در مورد مفهوم "غیرمولّد" توضیحى بدهیم. از نقطه نظر تولید سرمایه دارى، یعنى مفهومى که 
در نقد مارکسیستى این نظام مورد نظر است، مقوله کار غیرمولّد (و یا سرمایه غیرمولّد که این "کار" را 
در خدمت میگیرد) به معناى غیر مولّد از نقطه نظر ارزش اضافه مورد نظر است و نه به معناى غیرمولّد 
از نظر ارزش مصرف و یا "خاصیت". کار غیرمولّد از نقطه نظر تولید سرمایه دارى، بر خالف نظرات ِشبِه 
فیزیوکراتى رفقاى راه کارگر، نه تنها زائد و "مخرب" و... نیست بلکه شرط الزم استثمار نیروى کار مولّد و 
تولید ارزش اضافه در کل سرمایه اجتماعى است. ("فاشیسم، کابوس یا واقعیت" مملّو از چنین انحرافاتى 
است: "قسمت اعظم درآمد نفت در بخشهاى غیرمولّد اقتصاد نه تنها حیف و میل میگردد، بلکه به متالشى 
ساختن بخشهاى مولّد اقتصاد کمک میکند... در آمد نفت بجاى آنکه در خدمت نوسازى اقتصاد تولید ایران 
(تحت چه مناسباتى؟!) بکار گرفته شود، َصرف متورم ساختن بخش غیر تولیدى گشته است. اینان پیش از 
آنکه تولید کننده ارزشى باشند، مصرف کننده آن هستند، تصفیه بخش خدمات از طریق منحل کردن اقتصاد 
غیرمولّد موجب انفجار بزرگى میگردد" شماره 1، صفحه 17). سرمایه غیرمولّد سرمایه اى است که در عرصه 
گردش کاالها و تحقق ارزش آنها (و نه در تولیدشان) به حرکت در میآید. سرمایه غیر مولّد به همان اندازه 
شرط ضرورى وجود تولید سرمایه دارى است که عرصه گردش جزء الیتجزاى پروسه بازتولید سرمایه است. 
گردش کاالها و تحقق ارزش آنها براى کل سرمایه اجتماعى مستلزم َصرف بخشى از کار اجتماعى (بصورت 
متجسم در وسائل کار و نیز کار زنده)، است، و طبیعى است که هر چه سرمایه در این زمینه کارگران مزدى 
را بیشتر بکار کشد، این هزینه را کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه غیرمولّد نیز از کارگران کار 
اضافه میکشد (اضافه بر کارى که َصرف تولید وسائل معیشت آنان شده است)، اما حاصل این کار، در کل 
سرمایه اجتماعى، نه تولید ارزش اضافه، بلکه صرفه جویى در مصرف ارزش اضافه است. مثال مارکس 
در این مورد بسیار گویاست، سوزاندن زغال سنگ و تولید انرژى حرارتى، خود قبل از هر چیز مستلزم 
َصرف مقدار معیّنى انرژى حرارتى براى تبدیل ذغال سنگ از حالت جامد به مایع است، و این شرط الزم 
سوزاندن ذغال سنگ است. گردش کاالها نیز شرط الزم و غیر قابل انکار تولید سرمایه دارى است. تحول 
ارزش - سرمایه از شکل کاالیى به شکل پولى و بالعکس، شرط الزم آغاز، و تکرار، پروسه کار در تولید و 
بازتولید این نظام است. نقش سرمایه هاى تجارى و ربائى در گردش و تحقق ارزش کاالها در بازار، از نقطه 
نظر نظام سرمایه دارى ضرورتى غیر قابل انکار است. طرح مسأله "منحل" کردن فعالیتهاى غیرمولّد در نظام 
سرمایه دارى (اعم از "وابسته" و غیر وابسته) پیش از آنکه دورنماى یک "انفجار اجتماعى" را در ذهن زنده 
کند، سند نگران کننده اى از بقاء تئورى هاى "نم کشیده" بورژوایى در جنبش کمونیستى ما بدست میدهد. در 
غیاب کار غیرمولّد در نظام سرمایه دارى، اصوال نمیتواند سخنى از اجتماع (که باز تولید زیست اقتصادى در 
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چهارچوب مناسبات معیّن رکن اساسى آن است) در میان باشد، تا چه رسد به "انفجار" آن.

اما به هر رو، غیرمولّد بودن سرمایه هاى ربائى و تجارى (و نیز شرکتهاى بیمه و خدمات دیگر) به این معنى 
نیست که این سرمایه ها سودآورى نمیکنند، بلکه به این معنى است که سهمى که از کل ارزش اضافه تولید 
شده نصیب آنان میگردد، در بخش صنعتى (به معناى عام- تولید کاال) تولید شده است. از نقطه نظر میزان 
سودآورى نیز قوانین عمومى اى که بر هر واحد سرمایه صادق است در مورد این سرمایه ها نیز صدق میکند. 
سود تجارى و بهره، نمود مشخصى است که سهم این سرمایه ها از کل ارزش اضافه بخود میپذیرد. طبیعى 
است که هر چه سرمایه هاى غیر مولّد متمرکزتر باشند و با استفاده هر چه بیشتر و فشرده تر از کارگران 
مزدى، کاالهاى بیشترى را، به نسبت حجم خود، به گردش در آورند، هزینه کل سرمایه اجتماعى در عرصه 
گردش و تحقق به نسبت کاهش یافته و سهم نسبى سود تجارى و بهره بانکى از کل ارزش اضافه نازلتر 
خواهد بود (سهم نسبى سرمایه صنعتى افزایش خواهد یافت) بنا بر این قانون عمومى تمرکز سرمایه، در 

سیر انباشت، در مورد این سرمایه ها نیز صدق میکند.[12]

و  سپرده ها  به  وسیعا  خود  بنوبه  که  خصوصى  بانکهاى  اعتبارات  یا  و  دولتى،  اعتبارات  کننده  تعیین  نقش 
اعتبارات دولتى و انحصارى تکیه دارند، در تأمین نیازهاى اعتبارى سرمایه هاى مختلف صنعتى و تجارى 
دولتى  غیر  سرمایه  سریع  انباشت  مبناى  به  دولتى  سرمایه  غیرمولّد  بخش  است.  انکار  قابل  غیر  ایران  در 
در تولید (و نیز در گردش) کاالهایى بدل میگردد که سرمایه انحصارى و دولت وابسته به آن، عالوه بر 
ایجاد منبعى وسیع از نیروى کار ارزان، از طریق بخش مولّد سرمایه دولتى (و مخارج دولت على العموم) 
نیز مستمرا زمینه هاى سودآورى کالن را در آن فراهم کرده و میکند[13]. نقش حیاتى اعتبارات دولتى در 
انباشت سرمایه در بازار داخلى، امروز، در شرایطى که انقباض این اعتبارات آثار خود را آشکار میسازد، 
بیش از پیش به ثبوت میرسد. (پس از ملى شدن صنایع کشور، و پس از اینکه باألخره برخى پرده درى ها از 
اوضاع مالى صنایع کشور به صرفه جناب بازرگان شد، معلوم شد که بخش عمده سرمایه صاحبان صنایع، از 
چیزى جز بدهى به دولت تشکیل نمیشده است). اما نکته مهم دیگر در این رابطه نقشى است که نظام بانکى 
بطورکلى، که سرمایه انحصارى خارجى و دولتى را محور خود قرار داده است، در تحکیم سلطه سرمایه 
اعتبارات  میکند.  ایفا  داخلى  بازار  در  بزرگ،  و  کوچک  از  اعم  مختلف،  سرمایه هاى  بر  امپریالیستى  مالى 
وسیع دولتى، در عین اینکه سودآورى اقشار مختلف سرمایه را تسهیل میکند، به مثابه اهرمى قدرتمند در 
دست سرمایه امپریالیستى در تعیین عرصه هاى مشخص تولید مقیاس و میزان آن، و در تحلیل نهائى در 
کنترل حرکات اقشار مختلف سرمایه عمل مینماید. همین واقعیت، که در شرایط متعارف تولید (شرایط غیر 
بحرانى) شرایط بسیار مساعدى را براى سودآورى همه اقشار سرمایه، در رکاب سرمایه انحصارى، فراهم 
میکند، در شرایط بحران و تشدید رقابت در میان اقشار مختلف سرمایه، سرمایه انحصارى را در موضعى 
بسیار قدرتمندتر قرار میدهد. وابستگى درونى و ذاتى همه اقشار سرمایه در ایران به کارکرد امپریالیسم، بطور 
اخص در وابستگى اقشار مختلف سرمایه و حرکت و انباشت آنها، به نظام بانکى تحت حاکمیت سرمایه 

انحصارى تبلور مییابد.

خاطر  دولت  اقتصادى"  "غیر  هزینه هاى  مورد  در  میباید  نیز  را  نکته اى  معترضه،  توضیحات  این  پایان  در 
نشان سازیم. حاکمیت اقتصادى سرمایه و امپریالیسم بر کار مستلزم ابقاى حاکمیت سیاسى بورژوازى بر 
پرولتاریا است. تأمین این حاکمیت نیز بنوبه خود مستلزم َصرف مقادیر معتنابهى از ارزش تولید شده در 
جامعه براى "تولید و بازتولید" روبناى سیاسى- ایدئولوژیک حاکمیت سرمایه امپریالیستى است. مخارج 
ارتش، بوروکراسى، آفرینندگان و مبّلغین رنگارنگ ایدئولوژى حاکم، و اَشکال مختلف و آلترناتیو آن که 
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سِر بزنگاه به دادِ بورژوازى میرسد و... همه مستلزم َصرف هزینه هاى زیادى است که سرمایه، بنابر خصلت 
خود، از هیچ تالشى در ارزان تمام کردنش فروگذار نمیکند. اما یک نکته واضح است. این مخارج از نقطه 
را  پولش  بورژوایى  دولت  بهمان  و  فالن  چرا  که  این  مورد  در  خوردن  غصه  است.  ضرورى  سرمایه  نظر 
اینگونه "حیف و میل" میکند و چرا بجاى این اَعمال "مخرب" پول را به سرمایه تبدیل نمیکند و از ُگرده 
اینکه  نوشتن  است.  خجلت آور  کمونیست  یک  براى  نمیکشد،  بیشترى  اضافه  ارزش  و  کار  کارگر  طبقه 
"بورژوازى وابسته انحصارى هرگز به اندازه کافى(!) تالش ریشه اى براى سازمان دادن بهره کشى از نیروى 
کار زحمتکشان ایران بعمل نیاورد" و گرفتار در غارت، این مسأله را به "فرداى پُر فراغت" واگذاشته بود، 
و یا اینکه "بورژوازى لیبرال میخواهد درآمد بیکران نفت را به "سرمایه" تبدیل کند و جامعه "خوشبخت" 
سرمایه دارى در ایران بر پا کند و در ناز و نعمت این جامعه "خوشبخت" غلت بزند در حالیکه در رژیم شاه 
درآمد نفت همچون طاعونى سیاه در جهت متالشى ساختن جامعه ایران به کار گرفته میشد" و از این قبیل، 
دایه دلسوزتر از مادر شدن براى سرمایه دارى و بورژوازى است. سرمایه منافع خود را میشناسد و نیازى 
به مشاوره با فرزندان رمانتیکى که هنوز، در عصر امپریالیسم، در "قصه هاى شیرین" انقالب صنعتى "غلت 
میزنند"، ندارد. سرمایه دارى را از موضعى بورژوایى، و با آرمانى بورژوایى، نمیتوان به نقد کشید. سرمایه 
براى استثمار ناگزیر است که تولید کند، ناگزیر است که پول را به سرمایه تبدیل کند، و سالح نقد پرولتاریا 
به همین امر (و نه به فقدان یا عدم کفایت آن) نشانه گرفته شده است. "دستگاه دولتى متورم" و "گسترش 
خدمات غیر مولّد" گواه دو چیز است، اوال اینکه "سرمایه مولّد" چنان استثمار میکند، چنان "بهره کشى" 
را با استحکام "سازمان داده است" که خرج خویشاوندان و عمله و اکره غیر مولّد خود را نیز با سخاوت 
پرداخت میکند، و ثانیا، به همین دلیل، پرولتاریاى ایران چنان در زیر این سرکوب مستمر به خروش آمده 
است، که امپریالیسم حتى به َصرف هزینه هاى غیرمولّد بیش از این براى مهار آن نیازمند است، و دیدیم 
که چگونه آنچه تاکنون َصرف دستگاه "غیر مولّد" سرکوب شده بود، نیز (علیرغم اینکه به زعم رفقاى "راه 
کارگر" ارزانتر از این هم میشده "تمامش کرد"!) در جلوگیرى از انقالب و قیام و مبارزه قهرآمیز کارگران 
ایران کفایت نکرده است. این را بازرگان فهمیده و از آرمان غلت زدن در "جامعه خوشبختى" که رفقاى راه 
کارگر به او و امثال او نسبت میدهند دست کشیده است، و خود این رفقا نفهمیده اند و به این آرمان تخیلى 

بورژوازى لیبرال ایران تحت نام "تحلیل مارکسیستى" تداوم میبخشند.

اما از آنچه گفتیم ابدا نباید چنین استنتاج کرد که نظام سرمایه دارى در ایران (و یا هر نظام سرمایه دارى در 
سرمایه، بسر میبرد.  انباشت  ضروریات  نقطه نظر  از  خود،  شرایط  کارآمدترین  در  حاالت  در همه  جهان) 
تناقضات درونى نظام سرمایه دارى، صرفنظر از کارکرد درونى و عمیق خود، که به فروپاشى نهائى آن منجر 
میشود، در حرکت روزمره این نظام نیز موجب بروز اشکاالت، تنگناها و گسست هاى مختلف در جریان 
تولید و بازتولید، و نیز ناسازگارى سیاستهاى مختلف با نیازهاى پروسه انباشت و... میگردد. از نقطه نظر 
بورژوازى اقتصاد همیشه میتواند از آنچه هست "بهتر باشد"، و به همین دلیل خیل عظیمى از کارشناسان، 
از  بخشى  با  و  شده  تربیت  جامعه  بطن  در  مختلف،  نظرات  نقطه  با  مختلف  اقتصاددانان  و  صاحبنظران 
ارزش اضافه تولید شده "تغذیه میشوند". نظریاتى که در هر دوره معیّن بر سیاستهاى اقتصادى بورژوازى 
حاکم میگردد، نظریاتى که بورژوازى در هر مقطع بر مبناى آن جزئیات بهره کشى را سازمان میدهد، الزاما 
مؤثرترین، دوراندیشانه ترین، کم تناقض ترین و کم خرج ترین نظرات ممکن نیستند. قصد ما ورود در بحث 
اکتفا  مارکس  گفته  این  نقل  به  فقط  مورد  این  در  و  نیست  حاکم  بورژوایى  آراء  تعیین  چگونگى  پیرامون 

میکنیم:

"تقسیم کار... همچنین خود را در تقسیم کارى در درون طبقه حاکمه، بصورت تقسیم کار ذهنى و مادى 
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آشکار میکند، به نحوى که در درون این طبقه یک بخش به مثابه متفکرین طبقه (یعنى به مثابه ایدئولوگهاى 
معاش  امرار  اصلى  ابزار  به  بخودش  نسبت  را  طبقه  این  توهّمات  تکمیل  که  آن  درك  صاحب  و  فعال 
خویش بدل میکنند)، ظاهر میشود، حال آنکه بخش دیگر در برخورد به این آراء و توهّمات منفعل تر و 
پذیراتر است، چرا که در واقعیت امر اینها بخش فعالتر طبقه را تشکیل میدهند و کمتر براى توّهم سازى و 
نظرپردازى نسبت به خودشان فرصت دارند. ناسازگارى در طبقه حاکم، در میان این دو بخش، حتى میتواند 
تا حد مخالفت و خصومت معیّنى نیز اوج گیرد، خصومتى که به هر رو، در صورت وقوع یک تصادم بالفعل، 

که حیات کل طبقه را به مخاطره افکنده خودبخود از میان میرود." (ایدئولوژى آلمانى)

پس در یک نکته نباید شک کرد. بورژوازى خود متفکرین خود را تربیت میکند و خرجشان را هم میدهد. 
بورژوازى نسبتا جوان ایران، به لطف حاکمیت سرمایه انحصارى و امپریالیسم، از کارُکشته ترین اقتصاددانان 
و متفکرین دست پرورده آن نیز بهره مند است، و هیچیک از این متفکرین، اعم از اینکه فرستاده بانک جهانى 
تولیدى اى  نظام  کردن  "متالشى"  و  "تخریب"  صدد  در  توحیدى،  اقتصاد  مکتب  فارغ التحصیل  یا  و  باشند 
که مبناى حاکمیت طبقاتى شان را تشکیل میدهد نیستند، و امر "سازماندهى ریشه اى بهره کشى" را میتوان 
با "خیال راحت" به همین آقایان سپرد، و مارکسیست ها را از وظیفه اى که پیشاروى خود نهاده اند، یعنى 

سازماندهى انقالبى که "حیات کل بورژوازى را به مخاطره افکند"، منحرف نکرد.

خالصه کنیم، نقش واسطه دولت بورژوایى در جریان صدور سرمایه امپریالیستى به ایران نه تنها ذره اى از 
ماهیت این جریان - یعنى صدور سرمایه - و نقش سرمایه انحصارى در ایجاد شرایط سودآورى کل سرمایه 
اجتماعى، نیز در تولید حجم کل ارزش اضافه اى که در میان اقشار مختلف سرمایه توزیع میگردد، نمیکاهد، 
بلکه به موقعیت سرمایه انحصارى، دقیقا به اعتبار پیوند تنگاتنگى که این سرمایه در جریان انباشت سرمایه 
در بازار داخلى با سرمایه دولتى، و کارکرد اقتصادى و سیاسى دولت بطور اعم، مییابد، اهمیت و نقش تعیین 
کننده ترى میبخشد. ایران بى هیچ تردیدى حوزه صدور سرمایه است. بخش نفت ابدا یک اقتصاد محصور و 
بى ارتباط به بازار داخلى کار و کاال را تشکیل نمیدهد، بلکه دقیقا مجراى اصلى ورود - سرمایه انحصارى 
به بازار داخلى و استثمار نیروى کار ارزان طبقه کارگر ایران است - با این تفاوت که بخش عمده اى از 
ارزش - سرمایه در جریان صدور، از نظر حقوقى تحت عنوان درآمد دولت بورژوایى ایران، این مباشر 
محلى امپریالیسم آمریکا به ثبت میرسد (و این از نظر امپریالیسم آمریکا هر خاصیتى نداشته باشد الاقل این 

فایده را دارد که ظاهرا امور را مطابق نیازهاى "تبلیغى و ترویجى"عّمال سه جهانى" خود آراسته است!).

به بحث کلى خود بازگردیم. گفتیم که تولید ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از نقطه نظر نرخ 
و عمدتا به عملکرد سرمایه انحصارى (در بازار جهانى و بازار داخلى هر دو) متکى است. اما همین تسلط 
سرمایه انحصارى بر تولید ارزش اضافه، و بخصوص در شرایطى چون ایران که نهاد دولت را نیز به مثابه 
ابزار و اهرمى سیاسى و اقتصادى کامال در اختیار دارد، در تحلیل نهائى زمینه حاکمیت آن بر چگونگى توزیع 
ارزش اضافه در میان آحاد و اقشار مختلف سرمایه را نیز فراهم میآورد. این واقعیت در وهله اول از قوانین 
حرکت سرمایه در عصر انحصارات مایه میگیرد. عملکرد متوسط شدن نرخ سود، بر قابلیت و امکان حرکت 
بالمانع اقشار مختلف سرمایه از عرصه اى به عرصه دیگر متکى است. مالکیت انحصارى بر وسائل تولید در 
عرصه هاى معیّن عمال به مانعى بر سر راه متوسط شدن نرخ سود بدل میگردد. به "اجاره تفاضلى" بعنوان 
نمونه اى از فوق سود ناشى از مالکیت انحصارى بر شرایط عینى تولید قبال اشاره کردیم. نمونه دیگر وجود 
انحصار در استفاده از تکنیکهاى پیشرفته تر و کارآمدتر است که در کوتاه مدت (یعنى تا قبل از "همه گیر 
شدن" اینگونه تکنیکها)، به انحصارات در هدایت سهم بیشترى از ارزش اضافه کل سرمایه اجتماعى به 
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کیسه خود دست بازترى میبخشد. اما بر این نکته باید تأکید کرد که اوال عصر انحصارات ابدا به معناى از 
میان رفتن رقابت و تعدد سرمایه ها نیست، بلکه به معناى کاهش تعداد رقباى اصلى است. سرمایه دارى، 
نظامى که بر مبناى تولید ارزش و مبادله ارزشها استوار است، در غیاب سرمایه هاى متعدد، نمیتواند وجود 
داشته باشد، و ثانیا با متکى شدن هر چه بیشتر سرمایه هاى کوچک و متوسط به انحصارات (مثال حرکت 
سرمایه هاى تجارى کوچک و متوسط در بگردش درآوردن کاالهاى تولید شده توسط انحصارات و یا قرار 
گرفتن سرمایه هاى صنعتى در حاشیه آنها، مانند تعمیرات، تولید و فروش لوازم یدکى، ارائه خدمات فنى 
و...) اینگونه سرمایه ها نیز تا حدود زیادى از قِبَل کارکرد انحصارات معیّنى که به آن وابسته شده اند، از 

شرایط سودآورى و انباشت مساعدترى برخوردار میگردند.

گمرکات،  دولت،  مخارج  و  (مالیاتها  دولت  پولى  و  مالى  سیاستهاى  تعیین  در  انحصارات  دیگر  سوى  از 
تخصیص اعتبارات و...) نقش بسیار مؤثرى دارند و از این سیاستها به مثابه اهرمهایى براى تعیین پارامترهاى 
رابطه اقشار مختلف سرمایه در بازار داخلى، بسود خود استفاده میکنند. اما این حقیقت میباید همواره مد 
نظر باشد که رقابت اقشار مختلف سرمایه، تابع وحدت منافع این اقشار در چهارچوب حرکت کل سرمایه 
اجتماعى است و صرفا قوانین درونى حرکت کل سرمایه اجتماعى را به آحاد و اقشار مختلف سرمایه منتقل 
میکند. شرایط توزیع ارزش اضافه تابع شرایط تولید آنست. روابط اقشار مختلف سرمایه با یکدیگر، تابع 
رابطه کل سرمایه اجتماعى با عامل کار در عرصه تولید است، رقابت سرمایه هاى مختلف، محمل نزدیک 
شدن سودآورى سرمایه هاى مختلف به حد متوسط نرخ سود در تولید اجتماعى است، حال آنکه مقدار این 
حد متوسط مستقل از رقابت در رابطه با درجه استثمار کل طبقه کارگر توسط کل سرمایه اجتماعى تعیین 

میشود.

ج) استنتاجاتى عمومى در مورد بازتاب بحران جهانى امپریالیسم در کشور سرمایه دارى تحت سلطه.

دیدیم که بازار داخلى کشور تحت سلطه میباید تنها بمثابه جزئى از بازار جهانى سرمایه انحصارى نگریسته 
و درك شود. این وجه اشتراك بازار داخلى همه کشورهاى سرمایه دارى در عصر امپریالیسم است. لیکن 
آنچه به بازار داخلى کشور تحت سلطه ویژگى خاصى میبخشد این واقعیت است که این کشورها از نقطه 
نظر امپریالیسم به مثابه حوزه هاى تولید فوق سود عمل میکنند، که تولید و بازتولید نیروى کار ارزان رکن 
اساسى آنست. به این ترتیب در عصر امپریالیسم هر گاه از گرایش نزولى نرخ سود، بعنوان گرایشى مبتنى 
بر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، سخن مى گوییم چهارچوب بازار جهانى (و نه بازار داخلى هر کشور) 
را مد نظر داریم - با این تذکر که این گرایش به دلیل تمرکز شدید سرمایه در کشورهاى متروپل عمدتا در 
بازار داخلى این کشورها مشخصا تظاهر مییابد و صدور سرمایه از کشور متروپل به کشور تحت سلطه خود 

بر این واقعیت متکى است.

بحران کنونى سرمایه دارى جهانى، با پایان دوره رونق پس از جنگ جهانى دوم، در واپسین سالهاى دهه 60 
و اوائل دهه 70 آغاز گشت و اینک به اوج رسیده است. انحصارات امپریالیستى امروز، سى و چند سال پس 
از پایان جنگى جهانى که زمینه هاى تقسیم مجدد جهان و گسترش، صدور و انباشت سریع سرمایه را فراهم 
آورده بود، مجددا به نقطه آغاز رسیده اند. رقابت میان انحصارات و دول امپریالیستى بر سر حفظ و بسط 
حوزه هاى انباشت سرمایه و بازارهاى فروش کاال بطرز حادى تشدید شده است و کشورهایى چون ایتالیا 
و انگلستان در ورطه ورشکستگى قرار گرفته اند. شعار "وضع تعرفه هاى حمایتى"، "دفاع از اقتصاد و تولید 
ملى" و "مصرف محصوالت داخلى" - بر متنى از اوجگیرى مجدد گرایشات ناسیونالیستى و فاشیستى در 
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میان بورژوازى و ظهور مجدد سوسیال-شووینیسم تحت نام "کمونیسم اروپایى" در میان جنبش کارگرى 
کشورهاى متروپل - بار دیگر در این کشورها طنین انداز شده است.

و  امپریالیسم  عصر  در  سرمایه دارى  ذاتى  تناقضات  تشدید  بازتاب  خود  کلیّت  در  شک  بدون  بحران  این 
مشخصا بازتاب عملکرد قانون گرایش نزولى نرخ سود در چهارچوب بازار جهانى است. شرایط موجود 
پروسه تولید و استثمار، پاسخگوى عطش سرمایه انحصارى براى ارزش اضافه بیشتر، که شرط الزم افزایش 
انباشت  روند  در  سود  نرخ  نزولى  گرایش  از  جلوگیرى  این طریق  از  و  بازتولید،  جریان  در  کار  بارآورى 
است - نیست. کسادى، بیکارى وسیع، تورم، انقباض اعتبارات، و... عالئم و عوارض بروز و حدت یافتن 
متناوب این تناقض اساسى تولید سرمایه دارى است. اما صرفنظر از این که چنگال بحران عمدتا، و در ابتداى 
امر، در کدام عرصه هاى تولیدى و یا کشورهاى معیّن بر حلقوم سرمایه انحصارى فشرده شود، نجات از این 
مهلکه در گرو تجدید سازمانى وسیع در سطح جهانى است - تجدید سازمانى در رابطه متقابل کار و سرمایه 
از یکسو و مناسبات متقابل سرمایه هاى مختلف، و بویژه انحصارات از سوى دیگر. به این ترتیب بحران 
جهانى امپریالیسم، تنها شکلى که بحران اقتصادى سرمایه دارى در این عصر میتواند بخود بپذیرد، به بحران 
تک تک کشورهاى سرمایه دارى در جهان بدل میگردد. با "الحاق" بازارهاى داخلى کشورهاى مختلف به 
بازارهاى جهانى و با حاکمیت سرمایه انحصارى بر تک تک این بازارها، بازار داخلى هیچ کشورى را از این 
امر گریزى نیست. به این ترتیب تمامى عوارض بحران به درجات مختلف در همه کشورهاى سرمایه دارى 
عصر حاضر رخ مینماید، بى آنکه سودآورى سرمایه در بازار داخلى همه این کشورها عمال کاهش یافته 

باشد، بى آنکه بحران الزاما در مناسبات تولیدى موجود در بازار داخلى ریشه داشته باشد.

این مسأله بویژه در مورد بازار داخلى کشور تحت سلطه صادق است. همانطور که گفتیم بازار داخلى اینگونه 
کشورها در شرایط متعارف و غیر بحرانى سرمایه دارى جهانى نیز گیرنده عواقب و عوارض تضادهاى شدت 
یافته در کشورهاى متروپل اند. صدور سرمایه و تولید فوق سود امپریالیستى در این کشورها خود از اشباع 
بازار داخلى کشورهاى صادر کننده از سرمایه، و تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمایه مایه میگیرد. لذا 
طبیعى است که در شرایط بحران، بار عواقب و اثرات آن و فقر و فالکت و خانه خرابى ناشى از آن، بیش 
از هر زمان بر دوش زحمتکشان اینگونه کشورها سنگینى خواهد کرد. اگر قرار است سرمایه حتى المقدور 
ظاهر "محترم" خود را در دنیاى "متمدن" حفظ کند ناگزیر میباید اکنون که "کسب و کار به اِشکال برخورده 
است"، ماهیت کریه خود را در نواحى "دوردست" افریقا و آسیا و آمریکاى التین با صراحت هر چه بیشترى 
به نمایش بگذارد. پس کشور تحت سلطه آماج عواقب و اثرات خانمان برانداز بحران امپریالیسم میگردد. 
حاکمیت سرمایه انحصارى بر تولید اجتماعى در این کشورها انتقال بالمانع و سریع بحران جهانى را تضمین 
میکند. شک نیست که مکانیسم این انتقال، با توجه به خصوصیات بازار داخلى هر کشور و مکان آن در 
پذیرفته  انحصارى  سرمایه  نیازهاى  با  رابطه  در  کشور  این  که  معیّنى  کار  تقسیم  جهانى،  بازار  چهارچوب 
است، چگونگى وابستگى آن به سرمایه هاى انحصارى معیّن و غیره، تفاوت میکند. نوسانات قیمتها در عرصه 
تجارت خارجى، سیاستها، برنامه ها و حرکات سرمایه انحصارى در بازار داخلى، عملکرد دولت وابسته و 
غیره، هر یک میتواند بسته به چگونگى حاکمیت سرمایه انحصارى بر اقتصاد هر کشور تحت سلطه، به 
درجات مختلف در شکل انتقال بحران به بازار داخلى و تحمیل بار اثرات و عواقب آن بر دوش کارگران 
و زحمتکشان هر کشور، اهمیت یابد. در مورد ایران، با توجه به ارزیابى مختصرى که بدست دادیم، نقش 
صنعت نفت و از این طریق عملکرد بخش دولتى، و نیز تجارت خارجى و بویژه واردات حائز اهمیت است. 
نکته اى که باید در این رابطه مورد توجه قرار گیرد این است که در اوج بحران اقتصادى سرمایه دارى جهانى، 
بازار داخلى ایران در سالهاى 55-1353 شاهد رونقى موقت، و لیکن بى سابقه، بود. مسأله اساسى اینست 
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که این رونق خود منشائى جز عمق یافتن بحران امپریالیسم و تشدید رقابت در میان انحصارات امپریالیستى 
مختلف نداشت و افزایش سریع بهاى نفت، از نقطه نظر رقابت انحصارات در بازار جهانى، به مثابه ُمسّکنى 
موقت به سود امپریالیسم آمریکا و به زیان ژاپن و اروپاى غربى عمل نمود، و از نقطه نظر بازار داخلى ایران، 
به مبناى افزایش سریع و بى سابقه نرخ انباشت سرمایه بدل گردید. به بیان دیگر، رونق اقتصادى بازار داخلى 
در ایران در این سالها خود بگونه اى معکوس بازتاب انتقال سریع اثرات بحران (و در این مورد اثرات تشدید 
رقابت در بازار جهانى) بود[14]. با تسریع نرخ انباشت و تراکم و تمرکز سرمایه، نیاز به ارزش اضافه بیشتر 
براى حفظ تداوم سیر انباشت نیز شدت میگیرد. لیکن دوره "معافیت" بازار داخلى ایران از بحران اقتصادى 
سرمایه دارى جهانى و عواقب و آثار آن با سکون نسبى درآمد نفت به پایان رسید و رؤیاى بورژوازى ایران 
موجود  وضع  ابقاء  براى  آمیز  جنون  تقالیى  به  الجرم  سرمایه  سودآورتر  چه  هر  و  سریعتر  انباشت  براى 
بدل گشت. اعتبارات دولتى محدودتر شد، بسیارى از طرحها و پروژه هاى صنعتى و ساختمانى دولتى و 
خصوصى نیمه کاره ماندند و یا لغو شدند، دولت وابسته که به بهانه "نبودن زمینه هاى جذب سرمایه در داخل 
کشور"، به همراه دیگر دولتهاى وابسته به امپریالیسم عضو اوپک، و به نیابت از آمریکا پرداخت کمکهاى 
انحصارى  شرکتهاى  سهام  خرید  به  و  کرده  تقبل  انگلستان  و  مصر  چون  کشورهایى  به  را  معتنابهى  مالى 
آمریکایى و اروپایى پرداخته بود، و یا بازپرداخت وامهاى دریافتى پیشین را تسریع کرده بود، اینک مجددا 
براى تأمین کسرى بودجه دولتى دست به دامان وامهاى خارجى، آنهم با نرخى باالتر از قبل گردید. افزایش 
سریع بهاى کاالهاى وارداتى که در طى دوره رونق تحت الشعاع افزایش بهاى نفت قرار داشت و مانع مهمى 
بر سر راه انباشت سریع سرمایه قرار نمیداد، اثرات خود را بر هزینه تولید و سودآورى سرمایه هاى مختلف 
آشکار ساخت. بازار کار، با کاهش نرخ انباشت از رونق افتاد و بازار فروش کاال منقبض گردید. رقابت 
میان اقشار مختلف سرمایه اوج گرفت و بورژوازى ایران در مواجهه با بحران گویى ناگهان متوجه "خطاها" 
و "عدم کارآیى" دولت و وجود فساد و ارتشاء در درون آن گشت و بناى "ُغّر و لُند" و "اصالح طلبى" و 
اعالم "نارضایتى" گذاشت - ُغّر و لُندى که مبنایى جز خواست انقباض فعالیتهاى غیرمولّد و "اِسراف آمیز" 
دولتى و آزاد کردن ارزش - اضافه بیشتر براى انباشت سرمایه مولّد محتوائى نداشت. با عقب نشینى هاى 
موضعى دولت در مقابل بخش خصوصى، لیبرالیسم بورژوایى، که بویژه پس از سلب مالکیت دهه 40 از 
هرگونه محتواى مادى سیاسى- طبقاتى تهى شده بود، بار دیگر، و این بار در نهایت ِصرفا به منظور مهار 
انقالبى که میرفت بر متن بحران اقتصادى اوج گیرد، سر از تخم درآورد. لیکن بورژوازى "وحدت کلمه" را 
دقیقا در شرایطى از دست میداد که دولت بورژوایِى وابسته به امپریالیسم براى سازماندهى یورش به سطح 
معیشت کارگران و زحمتکشان و سرکوب مقاومت و یا تعرض آنان، به حداکثر انسجام درونى محتاج بود. 
مخارج و مصارف "غیرمولّد" دولتى، بویژه در عرصه هاى اجرایى، بیش از هر زمان دیگر ضرورت وجود 
خود را آشکار میساخت. امروز مشاهده تکاپوى بورژوازى در بازسازى زرادخانه شاهنشاهى، دستگاه وسیع 
و پرخرج ساواك، دستگاههاى تبلیغاتى و سیستم هاى وسیع جاسوسى و کنترل و غیره به همت چمران ها، 
بازرگان ها، بهشتى ها، قطب زاده ها و فروهرها، بیش از هر زمان دیگر بطالن تئورى هاى بورژوا- لیبرالى اى 
را که َدم از "حیف و میل" ثروتهاى "ملى" در زمان رژیم "ِخَرد گریز" شاه مزدور میزدند (و میزنند)، اثبات 
میکند. از نقطه نظر طبقه کارگر ایران و "خرد" سوسیالیستى او که در مارکسیسم - لنینیسم مادیت یافته 
است، نفس وجود سرمایه، اعم از مولّد و یا غیر مولّد، "ولخرج" و یا صرفه جو، رشوه خوار، و یا "پاك و 
متدین"، لکه ننگى بر تاریخ بشریت است، لکه ننگى که میباید با مبارزه اى قهرآمیز زدوده شود، و این هم 
اکنون آغاز شده است. از نقطه نظر بورژوازى و امپریالیسم، و "خرد" سودآورى و انباشت که حرکاتش را 
شکل میدهد، پرداخت مخارج "دستگاه متورم دولتى" تا آخرین ریال حقوق و مزایاى ثابتى ها و اویسى ها 
و... یک ضرورت تاریخى - طبقاتى است، ضرورت ابقاء حاکمیت طبقه و نظام تولیدى اى که مدت هاست 

حقانیت تاریخى خویش را از دست داده است.
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به این ترتیب نه تنها تمامى عوارض، عواقب و اثرات عمده بحران امپریالیسم جهانى در بازار داخلى ایران 
و شاخص و روابط اقتصادى آن متجلى گشت، بلکه این بحران از چنان عمق و دامنه اى برخوردار شد که 
مقدمات اوجگیرى انقالب حاضر را فراهم آورد، و همه اینها، تکرار میکنیم، بدون اینکه شرایط سودآورى 

سرمایه، ابتدا به لحاظ باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه دربازار داخلى ایران، نامساعدتر گشته باشد.

اما آنچه اینجا بیش از بررسى چگونگى بروز و انتقال بحران جهانى امپریالیسم به بازار داخلى ایران، بمثابه 
یک کشور سرمایه دارى تحت سلطه، مورد نظر ماست، بررسى اجمالى از عملکرد این بحران بمثابه جزئى 
این  عملکرد  محدودیت هاى  و  ویژگیها  و  جهانى،  امپریالیسم  یافته  شدت  تناقضات  تخفیف  مکانیسم  از 
تبدیل  از  ممانعت  در  ایران  بورژوازى  استیصال  درك  است.  کشورى  چنین  مشخص  شرایط  در  مکانیسم 
بحران اقتصادى به بحرانى سیاسى، و اینک عجز او در تخفیف این بحران سیاسى، در شناخت درست از 
این "ویژگى ها و محدودیت ها" نهفته است. ما در این مختصر به اشاراتى کوتاه پیرامون دو مؤلّفه اصلى این 
عملکرد، که قبال به آن اشاره کردیم، یعنى پاالیش درونى کل سرمایه اجتماعى و ازدیاد بارآورى آن از یکسو، 

و پروسه مستقیم تشدید نرخ استثمار طبقه کارگر از سوى دیگر، اکتفا میکنیم.

این ویژگى ها و محدودیت ها کدامند؟ با توجه به آنچه پیشتر گفتیم، در وهله اول آشکار است که عملکرد 
بحران در بازار داخلى کشورى چون ایران، و حتى توفیق کامل آن در تصفیه اقشار ضعیف تر سرمایه و 
تحمیل سطوح جدید فقر و فالکت بر طبقه کارگر، نمیتواند به تنهایى پاسخگوى مشکالت جهانى امپریالیسم 
و رافع بحران جهانى آن باشد. تجدید سازمان بهره کشى، از نقطه نظر امپریالیسم، امرى جهانى است که میباید 

- اگر بناست بحران عمومى آنرا خاتمه دهد - در سطح بازار جهانى تحقق پذیرد. چرا که:

اوال پاالیش درونى سرمایه در بازار جهانى، در عصر حاکمیت انحصارات بر تولید، قبل از هر چیز مستلزم 
فرجام تسویه حساب ریشه اى خود انحصارات با یکدیگر، از میدان بدر شدن برخى از آنان بسود انحصارات 
قدرتمندتر و تقسیم مجدد حوزه هاى صدور و انباشت سرمایه و نیز صدور کاال در سطح جهان است. ِصرف 
ورشکست شدن سرمایه هاى غیر انحصارى در بازار داخلى این یا آن کشور و متمرکز شدن تولید در دست 
انحصاراتى که هم اکنون بر تولید اجتماعى در این کشورها حاکمیت دارند، گره عمده اى از مسائل جهانى 

امپریالیسم نمیگشاید و در شدت رقابت میان خود انحصارات تخفیف قابل مالحظه اى را باعث نمیگردد.

ثانیا از نظر تشدید نرخ استثمار طبقه کارگر از طریق حمله اى همه جانبه به سطح معیشت آن هم سرمایه 
محتاج گشودن جبهه اى جهانى در مقابل کارگران و زحمتکشان است. گفتیم که چگونه بازتولید نیروى کار 
ارزان در کشورى چون ایران امرى جهانى است. امپریالیسم نمیتواند صرفا با شکست کارگران ایران بحران 
عمومى خود را به طرز تعیین کننده اى تخفیف بخشد، بى آنکه در همان حال فشار خود را بر کارگران و 
زحمتکشان دیگر کشورهاى جهان که درجه استثمارشان بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در تعیین چند و 
چون استثمار طبقه کارگر ایران بطرز تعیین کننده اى دخیل است، افزایش دهد. پیروزى امپریالیسم در یک 
جبهه و عقب نشینى و یا شکست آن در جبهه دیگر در مصاف با کارگران و زحمتکشان، هر آنچه در یک 
عرصه رشته شده است در عرصه دیگر پنبه میکند، و معنایى جز تداوم و تعمیق بحران جهانى امپریالیسم در 
بر نخواهد داشت. اما این ابدا به این معنى نیست که پس امپریالیسم جهانى از پیروزى در جبهه هاى منفرد 
چشم میپوشد و تا "پیدا شدن" راه حلى جهانى با بحران خود میسوزد و میسازد. کامال برعکس، امپریالیسم 
سیاست جهانى خود را در قبال طبقه کارگر دقیقا بر انفراد این جبهه ها و جدایى آنها از یکدیگر، بر سرکوب 
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جنبش کارگرى و ضد امپریالیستى در تک تک این جبهه ها، بر سازماندهى بهره کشى در بازار داخلى تک 
تک کشورها، طرح میریزد، و در این رابطه از برجسته کردن کوچکترین تفاوت هاى قومى، نژادى، ملى و 
فرهنگى در میان کارگران جهان فروگذار نمیکند. از سوى دیگر، همانطور که تشدید رقابت در میان اقشار 
مختلف سرمایه در یک کشور، به هیچ رو از دیدگاه سرمایه هاى مختلف، مبارزه واحد سرمایه را بر علیه 
طبقه کارگر تحت الشعاع قرار نمیدهد، انحصارات امپریالیستى نیز که در دوره بحران به رقابتى مرگبار با 
یکدیگر کشیده میشوند، آنجا که مبارزات سوسیالیستى و ضد امپریالیستى کارگران و زحمتکشان جهان نفس 
حاکمیت سرمایه را به زیر سؤال کشیده است، صرفنظر از اینکه جنبشهاى انقالبى تیغ بر گلوى کدام انحصار 
و یا دولت امپریالیستى معیّن نهاده اند، بى هیچ تردید و با آغوش باز، و البته با امید نشستن بر جاى رقیب، 

به دفاع از منافع سرمایه دارى جهانى میشتابند.

از سوى دیگر جهانى بودن بحران به این معناست که "فرجام" پروسه پاالیش درونى سرمایه در یک کشور 
معیّن و حتى سرکوب قاطع جنبش کارگرى و کمونیستى در آن، بخودى خود بازار داخلى آن کشور را از 
چنگال بحران نمیرهاند و دوره رونق با دوامى را بدنبال نمیآورد. هر چند شرایط سودآورى در بازار داخلى 
بالقوه ارتقاء یافته است، اما از نقطه نظر سرمایه انحصارى، که صرفا جزئى از آن در بازار داخلى هر کشور 
فعال است، حصول این شرایط بخودى خود کافى نیست، و عطش و نیاز انحصارات را به ارزش اضافه بیشتر 
حتى در چهارچوب بازار داخلى یک کشور معیّن نیز تخفیف نمیبخشد. به این ترتیب کل سرمایه اجتماعى، 
که تحت حاکمیت سرمایه انحصارى و تابع نیازهاى انباشت آن است، خصلت بحران زده خود را از دست 
نمیدهد و عوارض و اثرات بحران جهانى در بازار داخلى کشور به هر صورت برجاى میمانند. سرمایه با 
تشدید استثمار از امکانات تولیدى بیشترى برخوردار میگردد، شرایط استخدام و استثمار سودآور کارگران 
بیشترى فراهم میآید. اما شرایط جهانى (بازار فروش، بهاى وسایل تولید، محدودیت اعتبارات بین المللى 
و...) تولید بیشتر و اشتغال وسیعتر را توجیه نمیکند. هزینه تولید، علیرغم متمرکز شدن تولید و گشوده شدن 
زمینه هاى انباشت سرمایه در بازار داخلى، به علت افزایش روزافزون بهاى کاالهاى وارداتى کاهش قابل 
مالحظه اى نمییابد. از نقطه نظر اقشار مختلف سرمایه در بازار داخلى، و بویژه سرمایه هاى کوچک و متوسط 
رقابت تخفیف نمییابد، چرا که، قبل از هر چیز، نیاز سرمایه انحصارى به ارزش اضافه هرچه بیشتر و در 

نتیجه تکاپویش در عرصه رقابت، تخیف نیافته است؛ و...

امپریالیستى  سود  فوق  تولید  حوزه  بمثابه  که  سلطه،  تحت  کشور  داخلى  بازار  در  بخصوص  گفتیم  آنچه 
بارآورى  افزایش  در  بازارى  چنین  در  سرمایه  مختلف  اقشار  درونى  پاالیش  مینماید.  صدق  میکند،  عمل 
و بهره ورى کل سرمایه اجتماعى ابدا نقش تعیین کننده اى ایفا نمیکند، چرا که بازار داخلى این کشورها 
هم اکنون بطرز ویژه اى تحت حاکمیت و در خدمت انباشت سرمایه انحصارى عمل میکند و سرمایه هاى 
کوچک و متوسط در سودآورى کل سرمایه اجتماعى نقش کم اهمیت ترى دارا هستند. بعالوه، و بخصوص 
در شرایط ایران، این سرمایه ها عمدتا در عرصه ها و رشته هایى به حرکت درآمده اند که ورود به آن براى 
سرمایه انحصارى، با توجه به مقیاس کوچک تولید و تکنولوژى متناسب با آن، مقرون به صرفه نخواهد 
بود (حال آنکه براى سرمایه هاى کوچک هست). بعالوه باال کشیدن وسایل تولید سرمایه هاى کوچک و 
متوسط در این رشته ها، بخصوص در شرایط بحران که تمرکز سرمایه میباید با تمرکز هرچه بیشتر تولید، 
وسیعى  سطح  در  نمیتواند  باشد،  همراه  طریق،  این  از  بارآورى  افزایش  و  پیشرفته تر  تکنیکهاى  از  استفاده 
در دستور کار سرمایه انحصارى قرار گیرد. از این گذشته همانطور که قبال اشاره کردیم، بخش وسیعى از 
سرمایه هاى کوچک و متوسط در امر گردش و تحقق ارزش کاالهاى تولید شده توسط خود انحصارات و 
یا ارائه خدمات تکمیلى فنى و حاشیه اى - که مستلزم تولید برخى کاالهاى تکمیلى نیز هست - حرکت و 
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انباشت میکنند و ورشکستگى این سرمایه ها عمدتا جایى در سیاست سرمایه انحصارى در عرصه رقابت 
عرصه  در  که  تجارى اى  درشت  و  ریز  سرمایه هاى  فنى،  خدمات  و  نصب  تعمیرات،  (کارگاه هاى  ندارد 
خرده فروشى فعالند، سرمایه هاى کوچک و متوسط بخش حمل و نقل، انبارهاى کاال و... نمونه هایى از این 
"همزیستى مسالمت آمیز" سرمایه هاى انحصارى و غیرانحصارى را به نمایش میگذارند). البته این ابدا به این 
معنا نیست که سرمایه انحصارى هرگز در این عرصه ها پا به میدان نخواهد گذاشت. اما سرمایه انحصارى 
تنها هنگامى در ورشکست کردن و باال کشیدن اینگونه سرمایه و یا تصرف بازار فروش آنها ذینفع است که 
زمینه الزم براى تمرکز تولید و سرمایه و یا صدور کاال دراین عرصه ها، با توجه به درجه آماده بودن حداقلى 
از زیرساخت ها و خدمات معیّن و وجود بازار فروش متراکم، فراهم آمده باشد. به این ترتیب ورشکستگى 
سرمایه هاى کوچک هم، در هر مقطع و با توجه به شرایط، حد و حصر معیّنى دارد و عمدتا آن سرمایه هایى 
را در بر میگیرد که نه مستقیما با انحصارات، بلکه با سرمایه هاى کوچک و متوسطى که مستقیما در حاشیه 

انحصارات عمل میکنند، در رقابت قرار دارند.

نمونه بارز پروسه تمرکز در کشور تحت سلطه در شرایط بحران، سیاست رژیم کنونى، به ابتکار بنى صدر، در 
تمرکز تجارت خارجى است. بخودى خود تمرکز تجارت خارجى و کوتاه کردن دست سرمایه هاى ُخرد و 
کالن واسطه، از نقطه نظر سرمایه صنعتى در ایران قدمى در جهت کاهش هزینه گردش و کانالیزه کردن پول 
به عرصه تولید و استثمار است. اقدامى که سرمایه صنعتى در خطوط کلى به آن روى خوش نشان میدهد 
(با فرض اینکه به کارآیى دولت در این زمینه "بى اعتماد" نباشد، بعالوه این نکته را نیز میباید تأکید کرد که 
این حرکت در وهله اول مستلزم َصرف هزینه هاى هنگفتى از جانب دولت خواهد بود). اما بوضوح روشن 
است که متمرکزترین تجارت خارجى نیز بار عمده اى از دوش سرمایه در بازار داخلى در زمینه تأمین ارزش 
اضافه الزم براى رفع نیازهاى پروسه انباشت، بر نمیدارد، چرا که از نظر انباشت سرمایه در بازار داخلى، 
سرمایه شدیدا به تحصیل اجاره تفاضلى بخش نفت و عملکرد سرمایه دولتى بر مبناى آن، در عرصه ها و به 
شیوه اى که گفتیم، تکیه دارد. پاالیش درونى کل سرمایه اجتماعى از طریق کارکرد رقابت و متمرکز شدن 
تولید و سرمایه در دست دولت (محتمل ترین سیر تمرکز سرمایه در ایران با توجه به موقعیت و حرکت 
بخش دولتى در اقتصاد)، تأثیر تعیین کننده اى در حجم ارزش اضافه اى که دولت میباید به طرقى که گفتیم 
در خدمت انباشت سرمایه در بازار داخلى به جریان اندازد نخواهد داشت. افزایش قابل مالحظه درآمد نفت 
(با توجه به نیاز قابل مالحظه تر سرمایه به ارزش اضافه به دنبال تسریع نرخ انباشت در سالهاى 53-54) 
شرط الزم (و نه کافى) حرکت سرمایه دولتى در ایفاى نقش پُر اهمیت خویش است، و مقدار این درآمد 
(و افزایش آن را) عمدتا نه بورژوازى ایران بلکه بازار جهانى و نیازهاى مشخص سرمایه هاى انحصارى و 

روابط متقابل آنان تعیین میکند.

کشور  داخلى  بازار  در  آن  مشخص  بازتاب  و  امپریالیسم  جهانى  بحران  سطح  کلى ترین  در  ترتیب  این  به 
تحت سلطه اى چون ایران، سرمایه و بورژوازى را در تجدید سازمان سودآورى (از طریق پاالیش درونى) 
به استیصال میکشاند. اما این استیصال آنجا که بورژوازى کاهش سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را 
در دستور کار خود قرار میدهد بوضوح بیشترى آشکار میگردد[15]. اینجا دیگر سخن صرفا بر سر عجز 

بورژوازى در "خانه تکانى" مؤثر، و لیکن مسالمت آمیز، نیست.

براى بورژوازى، اینجا دیگر سخن بر سر عدم توفیق در حرکتى اقتصادى نیست، بلکه بر سر شکست در 
عرصه اى سیاسى است. کارگران و زحمتکشان کشور تحت سلطه بنا بر ماهیت سرمایه دارى عصر امپریالیسم 
و عملکرد آن در کشور تحت سلطه، حتى در شرایط متعارف و غیر بحرانى تولید نیز از نازلترین سطح 
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ممکن معیشت برخوردارند، نیروى کار خود را به ارزانترین بهاى ممکن در اختیار سرمایه قرار میدهند، و به 
سبعانه ترین وجه ممکن استثمار میشوند. یورش وسیع به سطح معیشت زحمتکشان و تحمیل ابعاد جدید فقر 
و فالکت بر آنان، براى بورژوازى مترادف است با فراخواندن کارگران و زحمتکشان به مصافى بر سر مرگ 
و زندگى، مصافى که توده هاى زحمتکش در آن به معناى واقعى کلمه چیزى جز زنجیرهایشان ندارند که از 
دست بدهند. به این ترتیب مبارزات "اقتصادى" کارگران و زحمتکشان کشور سرمایه دارى تحت سلطه، که 
در اوج رونق امپریالیستى با سرکوب مدام و مستمر دیکتاتورى عریان بورژوازى و امپریالیسم مواجه است، 
در شرایط بحران از ابعادى انقالبى برخوردار میشود. بورژوازى، بر متن بحران جهانى امپریالیسم، حق حیات 
توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش را در کشور تحت سلطه آشکارا انکار میکند، و کارگران و زحمتکشان 
نیز، که به هر رو جایى براى عقب نشینى ندارند، ناگزیر نفس حاکمیت بورژوازى را به زیر سؤال میکشند. 
بحران جهانى امپریالیسم نطفه بروز شرایط انقالبى را در خود میپرورد، لیکن این نطفه، دقیقا به دلیل وجود 
اولین  میگردد.  بارور  سلطه  تحت  کشور  در  عمدتا  سلطه،  تحت  و  متروپل  کشورهاى  در  متفاوت  شرایط 
جرقه هاى انقالب سوسیالیستى پرولتاریاى جهان بر علیه سرمایه و سرمایه دارى در باالترین مرحله اش، آتش 
انقالب دمکراتیک و ضد امپریالیستى را در کشور تحت سلطه شعله ور میسازد. انقالبى که از این نقطه نظر 
جزء الیتجزاى انقالب سوسیالیستى جهانى است، حال آنکه به دلیل انفرادش، بدلیل محدود بودن توانش 
به نیروى توده هاى زحمتکش کشور تحت سلطه، به دلیل فقدان شرایط ذهنى الزم در میان پرولتاریاى این 
کشورها از یکسو و وجود توده هاى وسیع زحمتکش و انقالبى غیر پرولتر از سوى دیگر (که همه و همه 
چهارچوب  در  اول  در وهله  است)، ناگزیر  این کشورها  سیاست  و  اقتصاد  حاکمیت امپریالیسم بر  نتیجه 

انقالبى دمکراتیک شکل میگیرد و بسط مییابد.

انقالب کنونى ایران یک چنین انقالبى است. سرمایه انحصارى و بورژوازى در ایران در یورش خود به 
طبقه کارگر و سایر زحمتکشان تاکنون آشکارا شکست خورده و از سنگرهاى بسیارى عقب رانده شده اند. 
و  انقالب -  سرکوب  و  است،  گشته  بدل  انقالب  "مسأله"  به  اینک  بحران  مسأله  بورژوازى  نظر  نقطه  از 
حتى المقدور تحت نام "انقالب" - گام اول او را در تحمیل فقر و فالکتى بى سابقه بر توده هاى زحمتکش 
ایران تشکیل میدهد. این جوهر و محتواى حرکت هر حکومت بورژوایى و خرده بورژوایى است که در 
پى ابقاء و احیاى حاکمیت سرمایه در کشور باشد، صرفنظر از اینکه این حکومت در چه قالبها و اَشکال 
مانُوورها  تاکتیکها،  کدام  از البالى  و  طبقاتى  سیاسى-  نیروهاى  و  عناصر  کدام  با  ایدئولوژیک،  سیاسى - 
که  است  حقیقتى  این  کند.  دنبال  امپریالیسم  خدمت  در  را  خود  کارگرى  ضد  سیاست  صحنه سازى ها،  و 
شناخت ماهیت جهانى بحران اقتصادى کنونى امپریالیسم، و بازتاب آن در بازار داخلى ایران، بما میآموزد. 
این حقیقتى است که کمونیست ها میباید، چون هر حقیقت طبقاتى- سیاسى دیگر، با صراحت و بى هیچ 
پرده پوشى و "مالحظات تاکتیکى و مرحله اى" در عرصه مبارزه طبقاتى به میان کارگران و زحمتکشان بُرده 

و قاطعانه تبلیغ کنند.

اهمیت ارزیابى مارکسیستى بحران اقتصادى بورژوازى ایران (که ما در این ضمیمه صرفا در چهارچوب 
امکانات و توانمان در شرایط موجود به اختصار به آن پرداخته ایم) نه از آنروست که بتوانیم مثال بهتر در 
باره "جهاد سازندگى"، "بنیاد مسکن" و "گرانفروشى" و غیره افشاگرى کنیم، که ُمچ استاد رضا اصفهانى ها 
یا  و  زنیم،  رقابت  کوس  بورژاوزى  با  اقتصادى  طرح پردازى  در  که  بگیریم،  را  اقتصادى شان  طرحهاى  و 
اینکه مبارزات سندیکایى و تدافعى کارگران را بر مبناى تئوریِک غنى ترى سازمان دهیم. ابدا. برخى از اینها 
اصوال وظیفه ما نیست و برخى دیگر نتیجه تبعى و فرعى شناخت غنى تر ما از بحران خواهد بود. براى 
کمونیست ها، درك ابعاد جهانى بحران اقتصادى امپریالیسم، درك استیصال بورژوازى ایران از حل یا تخفیف 
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بحران به شیوه اى مسالمت آمیز در محدوده بازار داخلى ایران، درك این واقعیت که بورژوازى ایران در عصر 
امپریالیسم موجودیت و بقاء خود را میباید در هر شرایطى در پیوند با سرمایه امپریالیستى جستجو کند و 
ناگزیر در بحران جهانى آن تا مغز استخوان سهیم گردد، درك مکان پرولتاریاى ایران، بمثابه جزء معیّنى 
از پرولتاریاى جهان در عرصه این بحران، و باألخره درك محتواى مبارزات کنونى کارگران و زحمتکشان 
کشور بر علیه فقر و فالکتى که بورژوازى و امپریالیسم در کمینشان نشانده است، درسهاى بسیار مهمى به 
همراه دارد. کمونیست ها قبل از هر چیز میآموزند که پرولتاریاى ایران اینک پرچم انقالب عظیم پرولتاریاى 
جهان را بر علیه امپریالیسم، یعنى سرمایه دارى در باالترین مرحله اش، بدوش میکشد، انقالبى که در پیروزى 
نهائى و قطعى خود ارمغانى جز سوسیالیسم به همراه نخواهد داشت - هر چند که "سوسیالیسم" امروز نه 
بر پرچم انقالب ما و نه بر اذهان توده هاى وسیع کارگران انقالبى آشکارا نقش نبسته باشد. کمونیست ها 
میآموزند که خود، بمراتب بیش از بورژوازى در حال احتضار، به یک "خانه تکانى" اساسى محتاجند. خانه 
دمکراتیزه  و  کردن  ملى  و  ایران  در  سرمایه دارى  "اصالح"  به  دل  که  جریاناتى  و  دیدگاه ها  تمام  از  تکانى 
کردن آن بسته اند، از تمام دیدگاه ها و جریاناتى که مبارزه ضد امپریالیستى را از دیدگاهى عموم خلقى از 
مبارزه بر علیه بورژوازى و سرمایه و حکومت پاسدار منافع آن جدا میکنند، از تمامى دیدگاه ها و جریاناتى 
که  پرولتر  انقالبى  پیشاهنگ  آن  پرورش  طریق  این  از  و  کارگر  طبقه  میان  در  سوسیالیسم  تبلیغ  بجاى  که 
بتواند رهبرى انقالب دمکراتیک را بدست گیرد و بر عرصه آن در شیپور بسیج براى سوسیالیسم بدمد، 
اپورتونیسم، سیاست بازى و "توکل" به ناخالصى هاى "دمکراتیک و ضد امپریالیستى" در درون طبقه حاکمه 
و حکومت را تبلیغ میکنند، و باألخره خانه تکانى از تمامى دیدگاه ها و جریاناتى که با تحمیل ذهنیت محدود 
و ناسیونالیستى خود بر طبقه کارگر ایران او را از نقشى که تاریخ برعهده اش نهاده است، نقشى که تنها با 

پرورش یافتن در مکتب سوسیالیسم و انترناسیونالیسم قادر به ایفاى آن است، باز میدارند.

از این دیدگاه است که ما براهمیت برخورد مارکسیستى به بحران اقتصادى کنونى، و مبارزات کارگران و 
زحمتکشان بر متن آن، تأکید میورزیم. اهمیت این عرصه براى کمونیست ها از این جهت نیست که میباید 
از اوضاع معیشتى توده هاى زحمتکش دفاع کرد (که همواره باید کرد)، و نیز از این جهت نیست که میباید 
به طبقه حاکمه امکان تثبیت حاکمیتش را نداد (که هرگز نباید داد)، بلکه از آنروست که از نظر عینى، این 
عرصه مشخص مبارزه مستقیما، هرچند بگونه اى ابتدایى، نقطه هشیارى پرولتاریاى ایران را بر وظایف دوران 
سیاسى  تهییج  و  سوسیالیسم  ترویج  براى  ممکن  وجه  بهترین  به  را  زمینه  و  میکند  بارور  خود  در  سازش 
در میان توده هاى وسیع کارگر، و نیز براى آغاز مبارزه اى پیگیرانه و سرسخت با تمامى انحرافات جنبش 

کمونیستى و از این طریق تثبیت بى چون و چراى لنینیسم در این جنبش آماده میسازد.

بهمن 1358، ژانویه- فوریه 1980

زیرنویسها

قابل  دولتى  هزینه هاى  و  اعتبارات  نقش  بررسى  با  کاالها،  ارزش  مستمر  کاهش  علیرغم  توّرم،  پدیده   [1]
توضیح است.

[2] در این مقطع، نظر به عدم شناخت کافى ما از پروسه سلب مالکیت در بسیارى از کشورهاى سرمایه دارى 
وابسته ما این حکم کلى را قابل تعمیم به تمامى این گونه جوامع نمیدانیم.
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[3] ما در اینجا به برخى ویژگیهاى عینى، تاریخى، و انکارناپذیر توسعه سرمایه دارى در ایران اشاره کرده ایم. 
شاید در این میان داغ دل هواداران "بورژوازى ملى" و "سرمایه دارى کالسیک و مستقل ایران" تازه شده 
باشد. ولى بدون شک در این دریغ و افسوس تنها هستند. بورژوازى ایران که بیش از 50 سال براى انجام 
این سلب مالکیت خود را به در و دیوار زده است و ناگهان آرزوى دیرینه اش را در عرض 5 سال (42-47) 
متحقق یافته است، بسیار هم از خصلت امپریالیستى این پروسه راضى است و رضایتش را هم بخوبى در 
تورم کیف پول و حساب بانکیش در ده سال اخیر، به نمایش گذاشته است. از نقطه نظر پرولتاریاى ایران 
هم ابدا تفاوت نمیکند که چگونه متولد شده، قابله تاریخیش که بوده، یا اینکه نانى که میخورد دسترنج کدام 
برادر و خواهر دیگرش در جهان است و یا ابزارى که او را در خدمت سرمایه بکار گرفته است ساخت 
کجاست. آنچه براى او مهم است این واقعیت است که دوشادوش دیگر کارگران انقالبى جهان به نابودى 
کل نظام بورژوایى اعم از "ملى و غیر ملى"، بپا خواسته است و هر روز بیش از پیش توان انجام این رسالت 

تاریخى را در خود مییابد.

تاریخى  شرایط  و  سرمایه دارى  حرکت  معاصر  قانونمندى  میان  مرز  کردن  مخدوش  بارز  نمونه  براى   [4]
عروج آن، رجوع کنید به "فاشیسم- کابوس یا واقعیت؟"، بخش اول، "راه کارگر". رفقاى راه کارگر بجاى 
توضیح قانونمندى حرکت جامعه سرمایه دارى وابسته ایران در شرایط مشخص حاضر، چگونگى عروج 
تاریخى این شرایط (تقسیم کار تاریخى، نابودى کشاورزى و عدم رشد "موزون" بخشهاى تولیدى در بازار 
داخلى و...) را جایگزین میکنند و این دیدگاه انحرافى را چنین تئوریزه میکنند: "سرمایه دارى وابسته حاصل 
یک تقسیم کار تحمیلى در سطح بین المللى است. در این رابطه در نظر گرفتن این حقیقت که در کشورهاى 
زیر سلطه معموال وابستگى از لحاظ زمانى مقّدم بر سرمایه دارى است اهمیت تعیین کننده دارد". (تأکید از 
ماست). حال آنکه چیزى که ابدا تعیین کننده نیست در واقع همان وجه وابستگى است که از نظر زمانى 
مقّدم بر سرمایه دارى است. رفقاى راه کارگر به این ترتیب با عمده کردن ویژگیهاى پروسه تاریخى عروج 
سرمایه دارى وابسته، ناگزیر از تحلیل وابستگى، آنجا که این وابستگى نه تنها از نظر زمانى بر سرمایه دارى 
مقّدم نیست، بلکه حاصل بازتولید هر روزه آنست، عاجز میمانند و در عمل همان دیدگاه "فنى" وابستگى را 
(که در آن خبرى از قوانین شیوه تولید سرمایه دارى نیست و ما در "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" اجزاء 
آن را به عنوان تبیین بورژوایى از مساله وابستگى، فهرست وار ذکر کردیم) با تزریق برخى لغات مارکسیستى 
چون "بازتولید گسترده"، "انباشت" و... به متن، از نو به خورد جنبش کمونیستى ما میدهند، آنهم در شرایطى 
که جنبش کمونیستى ما، بدون شک نه بخاطر "اسطوره"، بلکه بخاطر توزرد از آب در آمدن واضح و آشکار 
بورژوازى "ملى" و موضعگیرى علنى آن بر علیه انقالب، به تعمق در تبیین خود از سرمایه دارى وابسته 

وادار شده است.

[5] "اقتصاد نامتعادل سرمایه دارى هاى وابسته، دمکراسى بورژوایى را در این کشورها به عنوان یک نهاد 
تثبیت شده امکان خودنمایى نمیدهد" مقاله فوق الذکر راه کارگر صفحه 19 (تأکید از ماست).

[6] "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، 1- مقدمه و پیشگفتار"، "سهند" خرداد 58

[7] "سود متوسط مفهومى پایه اى است، با این معنا که سرمایه هایى که با حجم برابر، در مدت زمان برابر، 
مقدار برابرى سود بدست میآورند. این بنوبه خود بر این مفهوم استوار است که سرمایه در هر عرصه تولید 
میباید به تناسب حجم و مقدار خود، در کل ارزش اضافه اى که بوسیله کل سرمایه اجتماعى از کارگران 
بیرون کشیده شده است شریک شود. یا، به عبارت دیگر، تک تک سرمایه هاى منفرد میباید صرفا به مثابه 
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جزئى از کل سرمایه اجتماعى درنظر گرفته شوند و فرد فرد سرمایه داران به عنوان سهامدارانى در کل بنگاه 
تولید اجتماعى بشمار آیند که هر یک به تناسب سهم سرمایه اش، در کل سود حاصله سهیم میشود."

(مارکس، سرمایه، جلد سوم (انگلیسى) صفحه 209)

[8] "راه کارگر" میرود تا به پرچمدار عمده این دیدگاه بورژوایى در جنبش کمونیستى ما بدل گردد: "لیکن 
از آنجاکه بهره بردارى و غارت منابع نفتى علت اصلى عالقه مندى امپریالیسم به این کشور بوده است، مردم 
ما حضور غارتگران بیگانه را به طور آشکار در بطن زندگى خود لمس نمیکردند... امپریالیسم که در مناطق 
دیگر براى بهتر سازمان دادن غارت و بهره کشى مجبور است مولّدیت کار را در جهت خاصى افزایش بدهد، 
در کشور ما چنین اجبارى نداشت" (کابوس یا واقعیت، جزوه اول صفحه 13، تأکیدها از ماست) و یا از این 
روشن تر: "بورژوازى انحصارى هرگز به اندازه کافى تالش ریشه اى براى سازمان دادن بهره کشى از نیروى 
کار زحمتکشان ایران بعمل نیاورد (صد افسوس!) بلکه آنچنان در غارت و چپاول ثروتهاى ملى این سرزمین 
گرفتار شده بود که سازمان دادن ریشه اى بهره کشى را به "فرداى پرفراغت" واگذاشته بود" (جزوه دوم صفحه 
6). به زعم رفقاى "راه کارگر" محتواى اقتصادى امپریالیسم را در کشور ما، نه تولید فوق سود امپریالیستى 
بر مبناى بهره کشى سبعانه از زحمتکشان ایران بلکه "غارت منابع نفتى" "ثروتهاى ملى"(!) تشکیل میدهد. به 
عبارت دیگر نیازى به تئورى لنینى امپریالیسم نیست، چرا که سرمایه دارى از عصر امپریالیسم "فراتر رفته" و 
به عصر "اکتشافات" کریستف کلمب و ماژالن بازگشته است! پس، (بعنوان یک استنتاج موّجه سیاسى) پیش 

بسوى ملى کردن صنعت نفت و "سازماندهى ریشه اى بهره کشى" در بازار داخلى!!؟

فصلهاى  سوم  جلد  "سرمایه"  کنید به  تفاضلى" رجوع  توضیح تئوریک مقوله "اجاره  [9] براى تعریف و 
.38-43

[10] تغییرات صورى و حقوقى مناسبات دولت ایران با شرکتهاى استخراج کننده نفت تغییرى در ماهیت 
و منشاء این درآمد نمیدهد.

[11] "آنچه امکان صدور سرمایه را فراهم میسازد این است که یک سلسله از کشورهاى عقب مانده اکنون 
دیگر به دایره سرمایه دارى جهانى داخل شده اند، خطوط عمده راه آهن در آنها احداث گردیده و یا شروع 

به احداث شده، موجبات اولیه براى تکامل صنعت فراهم گردیده و غیره و غیره".
(لنین، امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه دارى، تأکیدها از ماست.)

[12] در مورد کار مولّد و غیر مولّد رجوع کنید به فصلهاى "زمان گردش" و "هزینه گردش" در سرمایه 
جلد دوم، همین طور رجوع کنید به کتاب "تئوریهاى ارزش اضافه" (جلد چهارم سرمایه)، کتاب اول، فصل 
چهارم، "تئوریهاى کار مولّد و غیر مولّد" و نیز ضمیمه، "قدرت تولیدى سرمایه، کار مولّد و غیر مولّد" (این 
کتاب متاسفانه به فارسى ترجمه نشده است). در مورد بازتولید و گردش کل سرمایه اجتماعى رجوع کنید 
به جلد دوم سرمایه بخش سوم، با همین نام. در مورد عملکرد، نقش و قوانین حرکت سرمایه هاى ربائى و 

تجارى رجوع کنید به سرمایه جلد سوم، فصل هاى 4 و 5.

[13] اعتبار در تولید سرمایه دارى (و نیز در تعمیق و شدت بخشیدن بر تناقضات درونى آن) نقش پُر اهمیتى 
داراست. تسهیل پروسه متوسط شدن نرخ سود، کاهش هزینه و زمان گردش در کل سرمایه اجتماعى و 
اقشار مختلف آن، تسهیل تمرکز تولید و ظهور انحصارات، و... به این نهاد در جامعه سرمایه دارى مکان 
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ویژه اى میبخشد. (رجوع کنید به سرمایه جلد سوم فصل 27). نقش اعتبار در کاهش هزینه و زمان گردش 
(و الجرم تسریع پروسه انباشت)، بخصوص با ظهور اعتبارات دولتى مسائل جدیدى ببار میآورد. اعتبار از 
یکسو به سرمایه داران امکان میدهد تا پروسه بازتولید را، پیش از آنکه کاالهاى تولید شده عمال در بازار به 
فروش رسند، آغاز کند، و از سوى دیگر، بر همین مبنا، میان پروسه تولید (و سرعت انباشت در آن) و امر 
تحقق ارزش کاالها، جدایى میافکند. این گسست، با ظهور اعتبارات دولتى و کنترل دولت بر عرضه آن، ابعاد 
وسیعى مییابد. تولید، بر مبناى اعتبارات دولتى، که دیگر تناسب خود را با حجم ارزش اضافه تولید شده از 
دست داده است، رشد مییابد حال آنکه فروش کاالها به بهایى معادل ارزش آنها، چنین گسترشى را توجیه 
نمیکند. سرمایه هاى مختلف قیمت کاالهاى خود را، براى جایگزین کردن مقدار ارزشى که بصورت اعتبار، 
در تولید پیش ریخته اند افزایش میدهند. اما در تحلیل نهائى بهاى کل تولیدات میباید معادل ارزش کل آنها 
باشد، این یک قانون گریز ناپذیر تولید سرمایه دارى است که نهایتا ُمهر خود را بر پروسه تولید و گردش 
کل سرمایه اجتماعى میکوبد. کاالها، به کمک اعتبارات دولتى، مستمرا تولید شده و به بازار ریخته شده اند، 
اما در حلقه فروش گرفتار گشته اند. به این ترتیب اضافه تولید از یکسو و تورم از سوى دیگر، به صورت 
همزمان، دامنگیر کل سرمایه اجتماعى میگردد و گسست پروسه تولید از امر تحقق که در کوتاه مدت انباشت 
سرمایه را تسریع میکند، خود به عاملى در جهت تعمیق بحران سرمایه دارى بدل میشود. (توضیح مفصل این 

مسأله را میباید به فرصت دیگرى واگذاشت).

[14] نیازى به تأکید نیست که رونق اقتصادى سرمایه دارى همواره از نقطه نظر سودآورى و انباشت سرمایه 
تعریف میشود و نه از نظر بهبود اوضاع زحمتکشان، بازتولید مستمر ارتش ذخیره کار در نظام سرمایه دارى 
مانع از آن است که سطح دستمزد کارگران بطور متوسط براى مدتى طوالنى از سطح حداقل معیشت فراتر 
رود. براى کارگران و زحمتکشان ایران سالهاى 55-53 ارمغانى جز تشدید نرخ استثمار و کاهش ملموس 
سطح معیشت آنان به همراه نداشت. قیمتها با سرعتى بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزدها، افزایش یافت؛ 
هزینه مسکن گاه تا 80 درصد درآمد کارگران را به خود اختصاص میداد و برخى محصوالت غذایى - و 

بخصوص گوشت و میوه - عمال از حیطه مصرف کارگران و زحمتکشان خارج گشت و...

[15] رفقایى که سخت گرفتار "کابوس و یا واقعیت" فاشیسم اند، (و "راه کارگر" در این مورد تنها نیست) 
فاشیسم  کنند.  روشن  آن  رفع  و  تخفیف  در  بورژوازى  امکانات  و  بحران  مسأله  با  را  خود  تکلیف  میباید 
بمثابه آلترناتیوى بورژوایى در تخفیف بحران از طریق سازماندهى تمرکز، با اتکاء بر توده هاى وسیع خرده 
بحران  رفع  در  عمال  بتواند  که  شود  جلوه گر  حاکم  "واقعیت"  یک  بمثابه  میتواند  جایى  تنها  بورژوازى، 
کردن  عمده  جز  چیزى  فاشیسم  "واقعیت"  مورد  در  هشدار  صورت  این  غیر  در  کند.  بازى  نقش  سرمایه 
"شکل ایدئولوژیک- سیاسى" حمله بورژوازى به پرولتاریا و بسیج نیروها براى مقاومت در مقابل استقرار 
این "شکل" ثمرى نخواهد داشت. در گرایشات فاشیستى هیأت حاکمه موجود تردیدى نمیتوان داشت. اما 
درگیر شدن و عمده کردن این گرایشات (و در نتیجه منحرف کردن ذهن زحمتکشان از محتواى بورژوا- 
امپریالیستى سیاستهاى رژیم، بخصوص آنجا که در قالبى فاشیستى جلوه گر نمیگردد)، در شرایطى که عمق 
یافتن بحران دورنماى اعتالى مبارزه طبقاتى و تضعیف حاکمیت عّمال جدید بورژوازى را ترسیم میکند، 
در شرایطى که گرایشات فاشیستى هیأت حاکمه کنونى هم اکنون در کردستان با پاسخ قهرآمیز توده هاى 
زحمتکش مواجه شده است و در شرایطى که توّهم توده ها به رژیم هر روز رنگ میبازد، جز طرح ضرورت 
اتخاذ تاکتیکهاى تدافعى و غفلت از مبارزات تعرضى کارگران و زحمتکشان و سازماندهى آن، و درنتیجه 
بازگذاردن دست رژیم در اتخاذ هر شیوه سرکوب که مناسب بداند (و از جمله شیوه هاى فاشیستى) معناى 
دیگرى نخواهد داشت. از نقطه نظر جنبش کمونیستى، قبول اجتناب ناپذیرى "واقعیت" فاشیسم و درنتیجه 
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قبول طرح جبهه واحد ضد فاشیستى (ولو "پرولترى") نتیجه اى جز نفى ضرورت تشدید مبارزه ایدئولوژیک 
با دیدگاه هاى انحرافى در جنبش کمونیستى (که همه بدون شک در "ضد فاشیست" بودن اتفاق نظر دارند)، 
و راهگشایى براى ورود و تقویت انواع نظرات بورژوا لیبرالى در میان صفوف کمونیست ها ببار نخواهد 
آورد. فاشیسم تنها از یک طریق میتواند در ایران به "واقعیت" بدل گردد و آنهم همانا پذیرش تحلیل رفقاى 
"راه کارگر" به وسیله جنبش کمونیستى و کارگرى است. این از معدود پیشگویى هایى است که خود پایه 

مادى تحقق خود را فراهم میکند!

درسهایى از شیوه برخورد لنین
به جنبش انقالبى دهقانان

الف. وظایف دمکراتیک پرولتاریاى انقالبى
شاید بى فایده نباشد اگر با این سؤال آغاز کنیم که اصوال پرولتاریا و کمونیستها را به مسأله ارضى و جنبش 
دهقانى چه کار؟ مگر نه اینست که پرولتاریا و کمونیستها براى نفى کامل مالکیت خصوصى بر وسایل تولید 
(و از جمله زمین) بطور اعم و استقرار مالکیت اشتراکى و مناسبات سوسیالیستى تولید مبارزه میکنند، حال 
آنکه مسأله ارضى در محتواى اقتصادى خود مسأله اى بر سر تعیین شکل مالکیت خصوصى بر زمین است و 
الجرم حل آن از نظر اقتصادى نمیتواند از چهارچوبى بورژوایى فراتر رود؟ و باز مگر نه اینست که پرولتاریا 
و کمونیستها در عرصه سیاسى به دنبال تصرف قدرت سیاسى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا هستند، حال 
آنکه آرمانهاى سیاسى جنبش دهقانى حد اکثر در محدوده مبارزه براى دمکراسى بورژوایى باقى میماند؟ 
به این ترتیب آیا نباید پرولتاریا در این تعارض بین دهقانان و مالکین در این انتخاب تاریخى میان اشکال 

دهقان- بورژوایى، فئودالى، و یا مالك- بورژوایى مناسبات ارضى، بیطرف بماند؟

طرح مسأله به این صورت بدون شک انتزاعى و انحرافى است. انحرافى چپ روانه که مسلما الاقل دامنگیر 
جنبش کمونیستى ما نیست. اما نقد این دیدگاه انحرافى این امکان را فراهم میکند تا در شیوه برخورد لنین 

به مسأله ارضى دقیق تر شویم:

آرى این یک واقعیت است که آرمان پرولتاریا و کمونیستها ایجاد دیکتاتورى یگانه طبقه کارگر و نفى هر 
گونه مالکیت خصوصى بر وسایل تولید است. اما این آرمان سوسیالیستى میباید از طریق بسط و اعتالى 
نیروهاى  با  مواجهه  در  و  مشخص  اجتماعى  اقتصادى-  عینى  شرایط  از  متنى  بر  پرولتاریا،  طبقاتى  مبارزه 
سیاسى دیگر طبقات اجتماعى، که هریک منافع مشخص خود را دنبال میکنند، متحقق گردد. پرولتاریا میباید 
از طریق مبارزه زنده طبقاتى نظام اجتماعى موجود را به نظام اجتماعى دلخواه خود متحول کند و از اینرو 
ناگزیر است که با تمامى نیروهاى طبقاتى اى که به انحاى مختلف در تغییر و یا ابقاء نظام موجود پا میفشارند 



168

برگزیده آثار  منصور حکمت

فعاالنه برخورد نماید.

چرا که او به دنبال ایجاد شرایط عینى و ذهنى اى است که مبارزه براى سوسیالیسم را تسهیل میکند و در هر 
قدم کسب قدرت سیاسى را بوسیله طبقه کارگر ممکن تر میسازد. مبارزات دهقانان برعلیه مالکین، مبارزه 
زنان براى کسب حقوق برابر در جامعه، مبارزه خلقهاى تحت ستم بر سر حق تعیین سرنوشت، مبارزات 
بسط  سر  بر  بلکه  نیست.  سوسیالیستى  مبارزه اى  بالواسطه  و  خود  بخودى  هیچیک  و...  مذهبى  اقلیتهاى 
حقوق دمکراتیک در چهارچوب جامعه اى بورژوازى انجام میپذیرد، و تحوالت و تغییراتى را در چهارچوب 
مناسبات موجود طلب میکند (اینکه این خواستها از نظر عینى تا چه حد در چهارچوب نظام بورژوایى 
قابل حصولند در اینجا مورد بحث ما نیست). اما پرولتاریا را به این بهانه (که این مبارزات مستقیما بر سر 
سوسیالیسم نیست) از دخالت در این مسایل و از برخورد فعال به نیروهاى طبقاتى و سیاسِى درگیر در آن 
بازداشتن و به "بیطرفى" خواندن معنایى نخواهد داشت جز سرنوشت تغییرات عینى جامعه را به تناسب 
قواى نیروهاى غیر پرولترى و سیاست و برنامه این نیروها واگذاردن و محروم کردن پرولتاریا از این حق 
مسلم که ُمهر خویش را بر هر مبارزه دمکراتیک در درون نظام بورژوایى بکوبد و از این طریق آن تغییراتى را 
که حرکت نهایى او را بسوى سوسیالیسم تسهیل و تسریع میکنند، باعث شود. از اینرو پرولتاریا و پیشاهنگان 

کمونیست آن در شرایط مشخصى وظایف دمکراتیک غیر قابل انکارى بر عهده دارند:

توده هاى  کامل  رهایى  را  خود  هدف  کارگر  طبقه  جنبش  آگاه  نماینده  بمثابه  دمکرات  سوسیال  "حزب 
زحمتکش از کلیه اَشکال ستم و استثمار قرار میدهد. نیل به این هدف - یعنى برانداختن مالکیت خصوصى 
و  سرمایه دارى  مولده  نیروهاى  گسترش  از  عالى  سطحى  سوسیالیستى -  جامعه  ایجاد  و  تولید  وسایل  بر 
تشکل طبقه کارگر را ایجاب میکند. بدون آزادى سیاسى، گسترش کامل نیروهاى مولده در جامعه جدید 
قابل  غیر  پرولتاریا  بسیج  و  تعلیم  سیاسى،  آموزش  وسیع،  و  آزاد  آشکار،  طبقاتى  مبارزه  وجود  بورژوایى، 
تصور است. از اینرو مبارزه مصمم براى آزادى کامل سیاسى و انقالب دمکراتیک همواره هدف پرولتاریاى 

آگاه بوده است"
(لنین، "وظایف سوسیال دمکراتیک پرولتاریاى انقالبى"، 1905)

 - میدهد  نشان  راه  یک  فقط  استثمار  و  ستم  یوغ  از  زحمتکشان  رهایى  براى  پرولتاریا  دیگر،  بعبارت 
سوسیالیسم، که خود در قدم اول در گرو تصرف قدرت سیاسى بوسیله پرولتاریا است. پرولتاریا براى کسب 
قدرت سیاسى نیازمند وجود شرایطى است که در آن مبارزه طبقاتى بگونه اى "آشکار، آزاد و وسیع" بر پایه 
"آموزش سیاسى، تعلیم و بسیج پرولتاریا" بسط و گسترش یابد. الجرم مبارزه براى فراهم آوردن این شرایط، 
این پیش شرطهاى حرکت نهایى بسوى سوسیالیسم، در دستور پرولتاریاى انقالبى قرار میگیرد. واضح است 
که از این نقطه نظر مبارزات دمکراتیک براى پرولتاریا هدفى درخود و غایى نیست، بلکه حلقه اى در روند 

کلى مبارزه مستقل و طبقاتى او براى سوسیالیسم است و تنها به این اعتبار اهمیت مییابد.

هر  در  و  جامعه،  هر  مشخص  شرایط  در  که  مسأله  این  تحلیل  که:  کرد  تأکید  نکته  این  بر  میباید  همینجا 
مقطع معین از روند مبارزه طبقاتى، پیش شرطهاى حرکت نهایى بسوى سوسیالیسم تا چه حد فراهم است، 
تحلیل اینکه چه موانعى سد راه "رشد آزادانه، وسیع و آشکار مبارزه طبقاتى و آموزش سیاسى، تعلیم و 
بسیج پرولتاریا" گشته است، و از همه مهمتر تحلیل پایه هاى مادى این موانع و گرهگاههاى اعتالى مبارزه 
طبقاتى پرولتاریا و شناخت نیروهاى سیاسى اى که در هر مقطع قادرند دوشادوش پرولتاریا در رفع این موانع 
مبارزه کنند، یک وظیفه مشخص و خطیر کمونیستهاى هر کشور است. بدیهى است که از این نقطه نظر 
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هیچ نسخه از پیش تعیین شده و جهانشمولى در باره چند و چون مسایل دمکراتیک همه جوامع و درجه 
اهمیت آنها در مبارزه طبقاتى پرولتاریا وجود ندارد. اینکه "محور اساسى هر انقالب دمکراتیک همواره و 
همه جا مسأله ارضى است" یک کلى گویِى الگوسازانه خرده بورژوازیى است که آسان طلبانه در بسیارى از 
موارد جانشین تحلیل مشخص از شرایط مشخص میگردد. لنین و بلشویکها اهمیت مسأله ارضى و جنبش 
دهقانى را، با توجه به تحلیل خود از شرایط اقتصادى- طبقاتى روسیه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، با 
توجه به تحلیل پایه هاى اقتصادى طبقاتى تزاریسم، بورژوازى لیبرال و جنبش انقالبى دهقانان، و با بررسى 
مشخص سیاستها و شیوه هاى مبارزاتى جنبش دهقانى در روسیه استنتاج کردند. لنین و بلشویکها نشان دادند 
که چرا و چگونه مسأله ارضى به گرهگاه اساسى انقالب روسیه بدل گشته است و نشان دادند که چگونه 
پرولتاریاى روسیه میباید متحدینش را درمبارزه دمکراتیک نه در صفوف بورژوازى لیبرال، بلکه در جنبش 

انقالبى دهقانان جستجو کند.

اما آیا از این واقعیت که پرولتاریا در مبارزات دمکراتیک شدیدا ذینفع است، چنین استنتاج میشود که وظایف 
دمکراتیک پرولتاریا به دفاع بدون قید و شرط از مبارزات دمکراتیک طبقات و اقشار انقالبى غیر پرولتر 
خالصه میشود؟ براى مثال در برخورد به مسأله ارضى و جنبش انقالبى دهقانان، آیا پرولتاریا میباید بدون 
قید و شرط از دهقانان در مقابل مالکین پشتیبانى کند و بر خواستها و شعارهاى اقتصادى و سیاسى آنان بى 

هیچ چون و چرایى صحه بگذارد؟

پاسخ این سؤال بى تردید منفى است. اگر انحراف اول با نفى وظایف دمکراتیک پرولتاریا سرنوشت مبارزات 
دمکراتیک (و بطریق اولى انقالب دمکراتیک) را یکسره به نیروهاى سیاسى و سیاستها و برنامه هاى طبقات 
غیر پرولتر وامیگذاشت، این انحراف دوم با پذیرش و تبعیت از دمکراتیسم طبقات غیر پرولتر عمال به همان 
نتیجه میرسد. اگر انحراف اول برمبناى بینشى ایده آلیستى و انتزاعى از مبارزه طبقاتى، اصوال از درك مکان 
و اهمیت وظایف دمکراتیک پرولتاریاى انقالبى در راه رسیدن به سوسیالیسم عاجز میماند، انحراف دوم 
با مخدوش کردن مرز موجود میان دمکراتیسم پرولترى، که از مبارزه اش براى سوسیالیسم مایه میگیرد، با 
دمکراتیسم غیرپرولترى و خرده بورژوایى، که در غایت امر از محدوده اقتصاد و سیاست جامعه بورژوایى پا 
فراتر نمیگذارد، عمال پرولتاریا را به دنباله َروى از بورژوازى میکشاند. پس واضح است که برخورد پرولتاریا 
با هر جنبش دمکراتیک غیر پرولترى میباید خصلتى دوگانه داشته باشد؛ چرا که پرولتاریا صرفا تا آنجا که 
هر جنبش انقالبى- دمکراتیک، و تحوالت اقتصادى و سیاسى اى که این جنبش طلب میکند، در خدمت 
ایجاد پیش شرطهاى حرکت نهایى طبقه کارگر بسوى سوسیالیسم قرار میگیرد، از آن پشتیبانى میکند. لنین 
و بلشویکها در هر قدم بر خصلت مشروط و دوگانه حمایت خود از جنبش انقالبى دهقانان ُمصّرانه تأکید 

میورزند:

"... فى الواقع سه طبقه وجود دارد که همگى در اهداف آنى و نهایى خود با یکدیگر مغایرت دارند: مالکین، 
دهقانان مرفه و بعضا دهقانان میانه حال و باالخره پرولتاریا. در واقع وظیفه پرولتاریا تحت این شرایط لزوما 
حالت دوگانه دارد. تمام دشوارى اى که در تنظیم یک برنامه و سیاست ارضى سوسیال دمکراتیک در روسیه 
وجود دارد در این است که چنین برنامه و سیاستى میبایست شرایطى را که در آن پرولتاریا میباید بیطرفى 
را مراعات کند و شرایطى را که در آن پشتیبانى و "شوراندن" الزم میشود، تا آنجا که ممکن است بروشنى 

و دقت تعیین نمایند".   (لنین، سرى ترجمه 3، صفحه 31 تأکیدها از ماست)

"این مسأله تنها یک راه حل میتواند داشته باشد: به همراه بورژوازِى دهقانى علیه تمام شیوه هاى سرواژ و 
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علیه مالکین صاحِب سرف؛ به همراه پرولتاریاى شهر علیه بورژوازى دهقانى و هر بورژوازى دیگر - چنین 
است "خِط" پرولتاریاى روستا و ایدئولوگهاى آن..."

یا باز به بیان دیگر:

"کمک به دهقانان وقتى مبارزه شان علیه مالك به توسعه و تحکیم نیروهاى دمکراتیک کمک میکند؛ بیطرفى 
نسبت به دهقانان وقتى مبارزه شان علیه مالك صرفا موضوع تسویه حساب بین دو بخش از طبقه زمیندار 

است، موضوعى که پرولتاریا و دمکراتها نسبت به آن بیتفاوتند". (صفحه 32)

ب. ارزیابى محتواى اقتصادى مسأله ارضى
چگونه میتوان مرز تعیین کننده موجود میان دمکراتیسم پرولترى و دمکراتیسم دهقانان انقالبى را در عمل 
مشخص کرد و بر این دشوارى عمده "تنظیم یک برنامه و سیاست ارضى سوسیال دمکراتیک" فائق آمد؟ گام 
اول بى تردید تحلیل و شناخت محتواى اقتصادى مسأله ارضى است. تنها کسب چنین شناختى است که به 
بلشویکها امکان میدهد تا اوال مکان مسأله ارضى را در سیر تحول جامعه بدقت ارزیابى کنند، ثانیا پایه هاى 
مادى حرکت و نیز محتواى اقتصادى آرمانهاى جنبش دهقانى را بشناسند، ثالثا، با نقد خصلت بورژوایى 
(و در مواردى اتوپیک) خواستهاى اقتصادى جنبش دهقانى، پرولتاریاى روستا را از نفوذ توّهمات خرده 
بورژوایى مصون داشته و وى را دوشادوش پرولتاریاى شهر و در تشکیالت مستقل سوسیال دمکراتیک به 
مبارزه براى سوسیالیسم فراخوانند و باالخره به مبارزه ایدئولوژیک خود بر علیه جریانات و نیروهایى که بر 

این توّهمات دامن میزنند شدت بخشند.

سوسیال دموکراسى روس مسأله ارضى را بمثابه مسأله اى که حل آن راهگشاى بسط و توسعه سرمایه دارى 
در روسیه تزارى است ارزیابى مینماید؛ یعنى برافتادن و از میان رفتن روابط و مناسبات کهنه فئودالى در 
عرصه روستا و بسط و تثبیت مناسبات بورژوایى. لنین و بلشویکها در این مورد کوچکترین توّهمى ندارند: 
حل مسأله ارضى در روسیه، صرفنظر از اینکه کدام نیروى طبقاتى (دهقانان یا مالکین بورژوا) به حل آن 
نایل آمده باشند، بى هیچ تردید به بسط مناسبات بورژوایى شدت میبخشد. بر این واقعیت نیز بخوبى واقفند 
که مناسبات جدید بورژوایى نه تنها استثمار توده هاى زحمتکش روستا را از میان نخواهد برد، بلکه بر دامنه 
آن نیز به مراتب خواهد افزود. لنین و بلشویکها از برسمیت شناختن خصلت کاپیتالیستى راه حل هاى مسأله 
ارضى (چه دهقانى و چه بورژوا مالکى) طفره نمیروند، بلکه برعکس بر آن تأکید میگذارند. تنها با برسمیت 
شناختن این واقعیت است که از یکسو میتوانند مرز میان دمکراتیسم پرولترى و برخورد پرولترى به مسأله 
ارضى را (که از مبارزه پرولتاریا براى سوسیالیسم مایه میگیرد) با شیوه هاى بورژوایى حل مسأله ارضى (اعم 
از دهقانى یا بورژوا مالکى) مشخص سازند، و از سوى دیگر قادر میگردند وجوه افتراق شیوه هاى بورژوایى 
مختلف حل این مسأله را بروشنى تعیین نمایند و آن نیروى بورژوایى مشخص (دهقانان) را که میباید در 
انقالب دمکراتیک روسیه مورد حمایت پرولتاریا قرار گیرد معلوم نمایند بى آنکه خصلت بورژوایى این 

جنبش را پرده پوشى کنند و به دامان اتوپیسم و انحرافات عموم خلقى و ماوراء طبقاتى درغلطند.

"کارگران و دهقانان، سوسیال دمکرات ها و نارودنیک ها . . . همگى در لزوم "پاکسازى" کاپیتالیستى نظام 
اینست  در  تفاوتشان  دارند.  توافق  زور  به  ارضى  مالکیت  امحاى  طریق  از  روسیه  در  کشاورزى  پوسیده 
و  مونیسیپالیزاسیون  کنونى -  جامعه  در  ارضى  انقالب  هرگونه  کاپیتالیستى  خصلت  دمکراتها  سوسیال  که 
ملى کردن، اجتماعى کردن و تقسیم - را، هر قدر هم آن انقالب رادیکال باشد، درك میکنند، در حالیکه 
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نارودنیکها این را نمیفهمند و مبارزه شان براى صورتبندى دهقان- بورژوا در مقابل مالك- بورژوا را در 
لفاف جمله پردازیهاى بیمایه و تخیلى در باره برابرى نظام ارضى عرضه میدارند." (همان کتاب صفحه 78)

لنین تأکید میکند که راه حل دهقانى مسأله ارضى نیز راه حلى کاپیتالیستى است و از این نقطه نظر ذره اى با 
راه حل استولیپینى تفاوت ندارد. با این وجود معتقد است که پرولتاریا باید از یورش دهقانان بر علیه مالکین 
حمایت کند، نه از آنرو که به توسعه سرمایه دارى در روسیه بعنوان هدفى در خود دلبسته است و نه به این 
خاطر که در روسیه توسعه سرمایه دارى دورنماى بهبود اوضاع زحمتکشان را جستجو میکند، بلکه به این 
خاطر که "بناى این روسیه کهنه، نفرین شده، فئودالى، استبدادى و برده دارى را با خاك یکسان نماید، نسلى 
جدید از مردمان شجاع و آزاد بوجود آورد، کشورهاى جدید و جمهورى بنا کند که در آن مبارزه پرولترى 

براى سوسیالیسم بتواند آزادانه گسترش یابد" . (همان کتاب صفحه 78 تأکید از ماست).

از  دیگر  رده اى  به  رده  یک  از  و  دیگر  طبقه  به  طبقه  یک  از  آوردن  روى  دمکرات  سوسیال  یک  نظر  "در 
زارعین و خرده مالکین، هیچ نتیجه اى ندارد، مگر آنکه با دستاوردهاى سیاسى اى که مبارزه طبقاتى پرولتاریا 

را تسهیل کند همراه باشد".
(همان کتاب صفحه 50 - تأکید از لنین)

اما کدام نیرو یا نیروهاى اجتماعى و به چه شکل و یا اَشکالى امکان حل این مسأله را دارند؟

اوال بدلیل اینکه

دهقانان  میان  در  را  روستا  پرولتاریاى  و  بورژوازى  متخاصم  طبقه  دو  پیش  مدتها  از  سرمایه دارى  "توسعه 
بوجود آورده است"، سیاست استولیپین براى حل مسأله ارضى، یعنى "ابقاى مالکیت ارضى" و "تثبیت نهایى 
(تا انقالب پرولترى) مالکیت خصوصى در تمام اراضى، هم اراضى مالکین و هم اراضى دهقانان" ممکن و 
نه تنها ممکن بلکه "بسیار ریشه اى (رادیکال) است زیرا که بنحوى ریشه اى (رادیکال) در حال از هم پاشیدن 

کمون قدیمى روستا و نظام کهنه فالحت در روسیه است".

ثانیا راه رشد کاپیتالیستى دیگرى براى کشاورزى روسیه از نظر عینى ممکن است، یعنى راه حل دهقان- 
نظام  کاپیتالیستى  پاکسازى  یعنى  زور"؛  به  ارضى  مالکیت  "امحاى  بورژوا:  مالك-  حل  راه  بجاى  بورژوا 
بوسیله  آنان  زمینهاى  انقالبى  مصادره  و  بزرگ  مالکیت  برانداختن  طریق  از  روسیه  در  کشاورزى  پوسیده 

دهقانان.

این دو راه حل بیشک توسعه سرمایه دارى در روسیه را تأمین خواهند کرد.

"تفاوت حقیقى راه حل دهقانى مسأله ارضى در انقالب بورژوایى روسیه و راه حل استولیپین- کادتى آن در 
اینست که اولى بیشک مالکیت اراضى مالکین را و دومى به ا حتمال زیاد مالکیت دهقانى را از میان خواهند 

برد. " (همان کتاب صفحه 77)

فئودالى  مناسبات  دمکراتیک  سیاسى-  دستاوردهاى  همراه  و  سریع  انقالبى،  حرکتى  طریق  از  اولى  اما 
و  بینوایى  با  همراه  و  تدریجى  اصالحات  و  رفرمها  طریق  از  دومى  حالیکه  در  کرد؛  خواهد  دگرگون  را 
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عقب ماندگى پرولتاریا و دهقانان. راه حل استولیپین- کادتى مسأله ارضى

ـُند" (تأکید از ما  "بى شک توسعه سرمایه دارى در روسیه را تأمین خواهد کرد، لیکن توسعه اى بینهایت ک
است) و

"براى پرولتاریا و دهقانان هزار بار دردناکتر از راه حل دیگر مسأله ارضى که از نظر عینى ممکن و نیز 
کاپیتالیستى است".

بر پایه چنین واقعیاتى است که پرولتاریا از تالش دهقان خرده پا براى خارج کردن زمین از چنگ مالکین 
بزرگ پشتیبانى میکند. پرولتاریا با درکى مارکسیستى از "محتوا، و اهمیت اقتصادى مبارزه دهقانان براى 
زمین" از در نظر گرفتن "مبارزه نیروهاى واقعى جامعه، مبارزه اى براى این یا آن راه از نظر عینى ممکن 
تکامل سرمایه دارى در کشاورزى" غافل نمیماند، و چون ف. دان از طرفى و نارودنیکها از طرف دیگر به 

عبارت  پردازى و تخیل درباره برابرى نظام ارضى نمیپردازد.

پرولتاریا بى آنکه به جمله پردازیهاى توخالى و دمکرات منشانه بپردازد اذعان دارد که موفقیت استولیپین 
قیمتى  چه  به  موفقیت  "این  بفهماند  مردم  به  اوال  دارد  وظیفه  اما  نیست  ممکن  غیر  ارضى  مسأله  حل  در 
حاصل خواهد شد"، و ثانیا با تمام نیرو براى راه حل کوتاهتر و سریعتر توسعه سرمایه دارى در کشاورزى 
دوام  آنقدر  بتواند  استولیپین  سیاست  توده ها  مبارزه  برغم  "اگر  اما  بجنگد.  دهقانى  انقالب  یک  طریق  از 
بیاورد که موفقیت راه "پروسى" (راه بورژوا- مالکى) را تأمین کند - آنوقت چه؟" آیا آنوقت لنین هم چون 
بخش وسیعى از جنبش کمونیستى کشور ما، این واقعیت تاریخى را با برچسب و بهانه "فرمایشى" بودن و 
"ملوکانه" بودن و "از باال" بودن ندیده میگیرد و به تکرار بیجان احکام کهنه شده میپردازد؟ خیر. لنین این 
واقعیت را بمثابه یک واقعیت انکار ناپذیر به رسمیت میشناسد، تحلیل میکند و تاکتیکهاى کمونیستها را بر 
اساس آن تعیین مینماید: "آنوقت نظام ارضى روسیه کامال بورژوایى خواهد شد، دهقانان بزرگ تمام سهم 
زمین را خواهند قاپید، کشاورزى سرمایه دارى خواهد شد و دیگر هیچ "راه حلى" براى مسأله ارضى تحت 
نظام سرمایه دارى - خواه ریشه اى (رادیکال) باشد و خواه غیر ریشه اى - ممکن نخواهد بود. آنوقت دیگر 
مارکسیستهایى که با خود صادقند، همه "برنامه هاى ارضى" را یکجا به زباله دان ریخته و به توده ها خواهند 
گفت: "کارگران هرچه از دستشان ساخته بود انجام دادند تا نه یک یونکر، بلکه یک سرمایه دارى آمریکایى 
نصیب روسیه سازند، کارگران اکنون شما را به پیوستن به انقالب اجتماعى پرولتاریا فرا میخوانند، چرا که 
پس از "حل" استولیپینى مسأله ارضى هیچ انقالب دیگرى که قادر باشد دگرگونى جدى اى را در شرایط 

اقتصادى زندگى توده هاى دهقانى سبب شود نمیتواند وجود داشته باشد". (صفحه 79)

ثالثا: بدلیل اینکه "هرگونه انقالب ارضى در روسیه کنونى هر قدر این انقالب مافوق رادیکال باشد از خصلتى 
کاپیتالیستى برخوردار است"، سوسیال دموکراسى در یک برنامه پرولترى هرگز دست به ماجراجویى نمیزند 
و هرگز اجازه نخواهد داد که افقهاى طالیى و خیره کننده در زمینه تغییرات در نظام ارضى از قبیل تقسیم به 
تساوى، ملى کردن، مونیسیپالیزاسیون و غیره، مبارزه طبقاتى علیه مالکیت بطور کلى را به فراموشى بسپارد. 
"نارودنیکها این را نمیفهمند و مبارزه شان براى صورتبندى دهقان- بورژوا در مقابل مالك- بورژوا را در 
لفاف جمله پردازى هاى بیمایه و تخیلى در باره برابرى در نظام ارضى عرضه میدارند". سوسیال دموکراسى 
از آنجا که نماینده منافع طبقاتى کارگر مزدى در کشاورزى است، بى هیچ پرده پوشى اعالم میدارد که اینگونه 
مسایل را بهمراه کل طبقه کارگر با مبارزه اى مجدد یکسره خواهد کرد. چرا که: "تا یک انقالب سوسیالیستى 
کامل بوقوع نپیوندد، حتى رادیکال  ترین و انقالبى ترین تدابیر یک رفرم ارضى، طبقه کارگر مزدى کشاورزى 
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را از میان نخواهد برد، خواب و خیال خرده بورژوا کردن همه مردم الطائالتى ارتجاعى است". (صفحه 48)

ج. برخورد سوسیال دموکراسى به جنبش دهقانى
وجود  دهقانى  توده  درون  (دمکراتیک)  انقالب  "فرداى"  که  نیروهایى  ترکیب  محاسبه  حاضر  حال  "در 
که  است  واقعیت  این  است  محرز  دموکراسى  سوسیال  براى  آنچه  اما  است".  پوچ  تخیلى  داشت  خواهد 
گرایش به مالکیت در دهقان صاحب زمین، "هر چه انقالب سریعتر پیش رود تعارضش با پرولتاریا بنحو 
سیاسى  جنبه  از  آنان  درك  عدم  دهقانان،  عقب ماندگى  و  جهل  شد".  خواهد  آشکار  شدیدترى  و  سریعتر 
جنبش، عجزشان از دریافتن این واقعیت که بدون تغییرى ریشه اى و دمکراتیک در "کل ساختار سیاسى کل 
حکومت"، تحقق خواستهاى آنان ناممکن باقى خواهد ماند، و حرکت خودبخودى و غریزى آنان که اساسا 
ریشه در ناآگاهى سیاسى شان دارد، واقعیتى است که سوسیال دموکراسى در برخورد با جنبش دهقانى مد 
نظر دارد. دهقان بزمین نیاز دارد، و احساس انقالبى اش، حس غریزى و بدوى اش از دموکراسى نمیتواند 

بیان دیگرى غیر از دست گذاشتن بر روى زمین مالکین بیابد".

پرولتاریاى  تشکل  و  دهقانى  قیامهاى  دمکراتیک  و  انقالبى  جنبه  است  اهمیت  حائز  ما  براى  اکنون  "آنچه 
روستا بطور مشخص، در یک حزب طبقاتى است. اصل مطلب اکنون در آگاهى دهقانان نسبت به لزوم در 
هم شکستن انقالبى نظام کهن و عملى نمودن آنست، و نه تنظیم طرحهاى خیالى در باره "توزیع مجدد کلى 
زمین" یا ملى کردن اراضى؛ بهمین جهت است که "اس آر"ها (انقالبیون سوسیالیست) بر اجتماعى کردن و 

غیره اصرار میورزند و ما بر کمیته هاى انقالبى دهقانى."

اوال، سوسیال دموکراسى بى آنکه دیدگاه طبقاتى را رها کند، بى آنکه در جستجوى راه حل جهانشمولى که 
همیشه جوابگوى مسأله است باشد، بى آنکه ماهیت دوگانه دهقان مرفه و میانه حال را از نظر دور دارد، در 
رابطه با جنبش دهقانى به برخوردى دوگانه قائل است. "تحت شرایط خاصى، و در موقعیتهاى معینى، این 
برخورد میباید نه تنها برخوردى دایر بر همدردى، متضمن پشتیبانى مستقیم، و نه تنها پشتیبانى ِصرف، بلکه 
عمال "شوراندن" باشد. تحت شرایط دیگرى، برخورد میتواند و باید بیطرفانه باشد". پرولتاریاى انقالبى از 
جنبش دهقانان تا آنجا که جنبشى انقالبى- دمکراتیک است، پشتیبانى کرده، در جهت رشد و اعتالى آن 
میکوشد؛ اما به محض اینکه این جنبش جنبه ارتجاعى پیدا کند، یعنى در مقابل منافع پرولتاریاى روستا قرار 
گیرد، در جبهه مقابل آن و برعلیه شان به مبارزه بر خواهد خواست. پشتیبانى پرولتاریا از جنبش دهقانى 
متکى بر تحلیلى طبقاتى بوده و به هیچوجه یک پشتیبانى کور و ماوراء طبقاتى نیست. "به همراه بورژوازى 
دهقانى علیه تمام شیوه هاى سرواژ و علیه مالکین صاحب ِسرف، به همراه پرولتاریاى روستا علیه بورژوازى 
دهقانى و هر بورژواى دیگر". و بدینسان اگر پرولتاریا از جنبش دهقانان تا حد مصادره اراضى حمایت 
میکند"... این به هیچوجه به معناى پشتیبانى از هرگونه طرح خرده بورژوائى نیست". "تا آن حد که جنبش 
درست به میزانى که، این  وقتى که، و  میکنیم ولى  پشتیبانى  آن  از  دارد،  انقالبى دمکراتیک  دهقانان جنبه 
جنبش جنبه ارتجاعى و ضد پرولترى بخود بگیرد، براى مبارزه بر علیه آن آماده میشویم (همین حاال و بى 
درنگ آماده میشویم). تمام جوهر مارکسیسم در این وظیفه دوگانه نهفته است، و به سادگى و ابتذال کشیدن 
یا خالصه کردن آن در یک وظیفه واحد و بسیط تنها از عهده کسانى ساخته است که مارکسیسم را درك 

نمیکنند". (صفحه 70)

ثانیا، سوسیال دموکراسى همواره و در همه شرایط خود را موظف به متشکل نمودن پرولتاریاى روستا و 
پیوند هرچه مستحکم تر وى با پرولتاریاى شهر میداند. پشتیبانى سوسیال دموکراسى از جنبش دهقانى، و 
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کمک به دهقانان در عرصه مبارزات دمکراتیک نیز به اعتبار تسهیل و تسریع گذار به وظیفه جدید و عالى تر، 
یعنى انقالب سوسیالیستى است که معنا و محتواى خود را باز مییابد. "زیرا ما از انقالب دمکراتیک بیدرنگ 
و درست مطابق با میزان نیروى خویش، یعنى نیروى پرولتاریاى آگاه و متشکل، به انقالب سوسیالیستى گذر 

خواهیم کرد. ما هوادار انقالب بى وقفه ایم". (تأکید از ماست. صفحه 71)

سوسیال دموکراسى از آنجا که حزب سیاسى پرولتاریاست، با قاطعیت تمام و بدون کوچکترین انحرافى 
از موضع طبقاتى پرولتاریا تالشى بیدریغ در جهت تشکل پرولتاریاى روستا داشته و تعارض منافع وى را 
با منافع بورژوازى دهقانى توضیح میدهد. "باید پرولتاریاى روستا را به پیکارى براى انقالب سوسیالیستى 
فراخوانده، برایش روشن سازیم که ِسرِّ رهایى از فقر و ستم، نه در تبدیل بخشهایى از دهقانان به خرده 

بورژوا، بلکه تنها در جایگزینى کل نظام بورژوایى با نظام سوسیالیستى است". (صفحه 29)

ثالثا، "براى آنکه بتوان به رفرم ارضى که در روسیه کنونى اجتناب ناپذیر است، نقش دمکراتیک و انقالبى 
و  مالکین  با  رویارویى  در  دهقانان،  خود  ابتکار  به  باید  ارضى  رفرم  دارد،  وجود  راه  یک  تنها  بخشید 
بوروکراسى و رویارویى با دولت، به عبارت دیگر باید به کمک ابزارى انقالبى انجام پذیرد. بدترین نحوه 
توزیع زمین، پس از انجام رفرمى از این نوع، بر کلیه نظریه هاى کنونى ما از هر جهت برترى دارد". سوسیال 
دموکراسى دست به طرح پردازى براى شیوه هاى عملى برنامه هاى مختلف ارضى نخواهد زد، این مطلبى 
چه  نحوى،  به  دهقانى  جنبش  به  در برخورد  و  ارضى  باب مسأله  در  لنین  نوشته هاى  تمامى  در  که  است 
بطور مستقیم و چه غیر مستقیم، و بر مبناى نقد نظرات انحرافى و اتوپیستى رایج، بیان شده است. اما حزب 
پرولتاریا موظف به ارائه شعارى قطعى و مشخص در رابطه با این مسأله است، چرا که ". . . لحظه انقالبى 
کنونى به روشنى و صراحت شعارى قطعى و مشخص را طلب میکند": تشکیل کمیته هاى انقالبى دهقانى، 
و آنگونه که در ماده 4 برنامه حزب تصریح شده است "تشکل کمیته هاى انقالبى دهقانى به منظور امحاى 
تمامى بقایاى سرواژ، تغییر و تحول در تمامى مناسبات روستایى بطور اعم بر اساس موازین دمکراتیک، 
اتخاذ تدابیر انقالبى به منظور افزایش سهم زمین دهقانان، حتى تا حد مصادره اراضى مالکین". (صفحه 38)

"ایده آل سوسیال دموکراسى ایجاد کمیته هاى سوسیال دمکراتیک ِصرف در تمام دهاتست، کمیته هایى که 
تمام سوسیال دمکراتها و فقط سوسیال دمکراتها، یعنى کسانى که ایدئولوژى پرولتاریا را پذیرفته اند، را در 
بر دارد. و بعد ائتالف این کمیته ها با تمام عناصر انقالبى- دمکرات و گروهها و محافل دهقانى براى ایجاد 
کمیته هاى انقالبى. خواست سوسیال دموکراسى سوق دادن تمام دمکراتهاى انقالبى بطرف قیام است. دوش 
به دوش آنان ولى "بدون اختالط و امتزاج با آنان" در سنگرهاى خیابانى شهرها و بر ضد مالکین و پلیس در 
دهات مبارزه خواهد کرد. کمیته هاى انقالبى دهقانان آنگونه تشکلى است که خواستهاى دهقانان را فرموله 
میکند، لیکن بدون وجود این کمیته ها هرگونه اصالحات در حکم هیچ است. وجود این کمیته ها و اتکاء به 

آنها پیروزى قیام دهقانى را میسر میسازد".

با امضاء مهدى میرشاهزاده و منصور حکمت در اسفند 1358 منتشر شده است.
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رزمندگان و راه کارگر:

جدال بر سر تحقق سوسیالیسم خلقى*

مجادله  به  کارگر"  راه  شعار  "سه  محتواى  و  مفهوم  برسر  کارگر"  "راه  و  "رزمندگان"  که  است  چندى 
برخاسته اند. دو گروه، خود سواالت محورى این مجادله را چنین فرموله میکنند: اوال "چه طبقه اى باید در 
انقالب ما نابود شود؟" و ثانیا، "چه سیستمى را باید از جا کند؟"، و ظاهرا هر دو بر سر اینکه این "نظام 
سرمایه دارى وابسته" است که باید در انقالب دمکراتیک ما نابود شود به توافق میرسند و مجادله بر سر 
اینکه آیا نابودى "بورژوازى بزرگ انحصارى" براى این منظور کافى است یا "بورژوازى متوسط" هم باید 

نابود شود، ادامه مییابد.

آنچه از همین ابتدا پیدا است اینست که در وراى این فرمولبندى انتزاعى از مساله - که هر دو گروه را در 
تداوم بحث به مقوالت عام تر و انتزاعى ترى چون طبقه، سیستم و... میکشاند - سؤال گرهى انقالب حاضر، 
یعنى محتواى اقتصادى و سیاسى پیروزى انقالب دمکراتیک ایران از دیدگاه پرولتاریا، نهفته است. سؤالى که 
هیچیک تمایلى به طرح مستقیم آن نشان نمیدهند و بى هیچ تعمقى درباره معناى اقتصادى و پیش شرطهاى 
یعنى  کرده اند،  ابداع  خود  که  معضلى  انتزاعى  بررسى  در  همچنان  تولیدى"  سیستم  یک  "نابودى  سیاسى 
"لزوم" یا "عدم لزوم" نابودى بورژوازى لیبرال در انقالب ما سرگرم میمانند. به عبارت دیگر، چهار چوب 
ما،  کشور  در  دمکراتیک  انقالب  خصوصیات  بررسى  و  تحلیل  میبایست  را  مجادله  این  اصولى  و  اصلى 
مطالبات اقتصادى و سیاسى پرولتاریا از این انقالب و از این طریق، بررسى و تعیین وظایف کمونیستها در 
انقالب حاضر تشکیل دهد. و اگر از زاویه این چهارچوب اصولى به مسأله نگاه کنیم به وضوح درمییابیم 
که "مجادله" راه کارگر و رزمندگان برسر "سرنوشت بورژوازى لیبرال" در محتواى خود در واقع تأکیدى 
است بر توافق دو گروه بر سر "ضرورت تحقق سوسیالیزم خلقى" - که خود اساسى ترین انحراف جنبش 
کمونیستى در سطح مقوالت برنامه اى است (رجوع کنید به سرمقاله همین شماره). ضرورت افشاى این 
انحراف برنامه اى، و از اینطریق مقابله با استنتاجات تاکتیکى انحرافى که بر آن متکى است، علت اصلى عالقه 
و ورود ما باین بحث است، و به این منظور پس از بررسى انتقادى نقطه نظرات مطروحه در این مجادله و 
توضیح درك پوپولیستى هر دو گروه از انقالب دمکراتیک و سوسیالیسم، موضع خود را در قبال این مسائل 
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مثبتا خواهیم شکافت.

ابتدا نگاهى دقیق تر به مجادله دو گروه بیاندازیم:

رزمندگان در مقاله "درباره سه شعار راه کارگر" (شماره 9)، راه کارگر را "متهم" میکند که با جدا کردن 
مبارزه بر علیه امپریالیسم از مبارزه برعلیه سیستم موجود و علیه طبقه سرمایه دار، در واقع انقالب دمکراتیک 
پیروزمندى را در نظر دارد که در آن ضمن آنکه سیستم موجود از بین نمیرود، انقالب نیز پیروز میشود... 
"(تاکیدها از ماست) چرا که راه کارگر تنها شعار "نابودى سرمایه انحصارى وابسته" را طرح میکند، در 
حالیکه به اعتقاد رزمندگان "نابودى سرمایه انحصارى وابسته، نابودى سیستم سرمایه دارى وابسته نمیباشد". 
از  دارد"  بعهده  را  وابسته  سرمایه دارى  سیستم  نابودى  وظیفه  ما  "انقالب  است  معتقد  اکیدا  که  رزمندگان 
این مقدمات که "سرمایه انحصارى وابسته یا سرمایه بزرگ در یک سیستم معیّن عمل میکند یعنى سیستم 
سرمایه دارى وابسته به امپریالیسم" و همچنین "حقیقت آنست که بورژوازى ایران اکنون نماینده سیاسى اى 
دارد که بورژوازى لیبرال خطاب میشود" و نیز بورژوازى لیبرال در حال حاضر نماینده کل بورژوازى ایران 
است"، به این نتیجه میرسد که "نابودى بورژوازى انحصارى وابسته" (یعنى شعار راه کارگر) براى "نابودى 
سیستم سرمایه دارى وابسته" کافى نیست، بلکه بورژوازى لیبرال نیز باید نابود گردد. رزمندگان در انتهاى 
مقاله خود این بحث را بصورت دو سؤال، دو سؤالى که به زعم او "همه بطریقى از آن میگریزند"، جمعبندى 

میکند: "چه طبقه اى در انقالب ما باید نابود شود؟" و "چه سیستمى را باید از جا برکند؟"

راه کارگر (شماره 25) در پاسخ به رزمندگان این "اتهام" را که گویا راه کارگر نمیخواهد سیستم سرمایه دارى 
وابسته را در یک انقالب دمکراتیک نابود کند شدیدا رد میکند: "ما مى گوییم زمانى میهن ما وابسته است 
که سرمایه دارى بصورت شیوه مسلط تولید در آن جریان داشته باشد. بنابراین وقتى راه کارگر میگوید باید 
دستان امپریالیسم از میهنمان قطع گردد، اساسا به این رابطه تولیدى مسلط نظر دارد. سیستمى که ما از آن 
سخن میگوییم این است و طبیعى است راه کارگر معتقد است این سیستم باید نابود شود. در هیچیک از 
آثار و نوشته هاى راه کارگر مطلبى دال بر بقاى سرمایه دارى بصورت شیوه مسلط تولید و اشاره اى مبنى بر 
بقاى این سیستم نمیبینیم" (تأکید اول در اصل و بقیه از ماست). در حقیقت اختالف راه کارگر با رزمندگان 
در این است که راه کارگر نابودى بورژوازى انحصارى وابسته را براى نابودى سیستم سرمایه دارى وابسته 
کافى میداند و از رزمندگان میپرسد "آیا نابودى سرمایه دارى وابسته در گرو نابودى سرمایه متوسط است؟!" 

و البته پاسخ خود او به این سؤال منفى است.

ما در اینجا وارد این بحث نمیشویم که رفقا بر مبناى چه "تحلیل اقتصادى" آشفته اى [1] "سیستم نابود 
شدنى" و "طبقه نابود شدنى"[2] در انقالب، را استنتاج میکنند. این خود به بحث مفصلى نیاز دارد که باید 
در نوشته دیگرى به آن پرداخت، همانطور که گفتیم، قصد ما نشان دادن و نقد درك پوپولیستى راه کارگر 
و رزمندگان از انقالب دمکراتیک، نقش، وظایف و مطالبات پرولتاریا در این انقالب و مفهوم اقتصادى و 
سیاسى پیروزى آن است. به همین منظور بررسى خود را از آنچه هر دو گروه بر سر آن اتفاق نظر دارند، 

یعنى ضرورت نابودى سیستم سرمایه دارى وابسته در انقالب حاضر آغاز میکنیم.

با اندك تعّمقى در تلقى رزمندگان و راه کارگر از سرمایه دارى وابسته، و البته با قدرى خوشبینى نسبت به 
این تلقیات (چرا که پایین تر خواهیم دید که التقاط در اقتصاد، اساس انحراف پوپولیستى دو گروه است)، 
در مییابیم که وقتى رفقا از "نابودى سیستم سرمایه دارى وابسته" سخن میگویند، در واقع نمیتوانند منظورى 
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جز نابودى سیستم سرمایه دارى در کلیت آن داشته باشند. چرا که از نظر رزمندگان "طبقه سرمایه دار ایران 
جامعه  سرمایه دارى  اقتصادى  "ساختمان  است"،  امپریالیسم  به  وابستگى  در  کم  یا  بیش  که  است  طبقه اى 
ما، وجود بورژوازى را با وجود سرمایه دارى وابسته منطبق نموده است" و نیز "بورژوازى ملى در ایران 
اسطوره اى بیش نیست"، و راه کارگر نیز معتقد است که "بورژوازى ملى مقوله اى متعلق به گذشته است" و 
"براى اینکه میهن ما وابسته نباشد باید روابط تولیدى مسلط در آن سرمایه دارى نباشد"، یعنى "سرمایه دارى 
بصورت شیوه مسلط تولیدى در میهن ما (پس از پیروزى انقالب دمکراتیک) وجود نداشته باشد". و بنابراین 
گرچه هر دو گروه همه جا از "نابودى سرمایه دارى وابسته" در انقالب حاضر سخن میگویند، اما از آنجا که 
بدرست بر این عقیده اند که کل سرمایه دارى ایران وابسته است. گریزى از پذیرش این نتیجه منطقى نخواهند 
داشت که "وظیفه انقالب حاضر نابودى کل سیستم سرمایه دارى در ایران است"! پذیرش این حکم ما را به 

یکى از دو تعبیر زیر از انقالب حاضر میرساند:

1) انقالب حاضر انقالبى سوسیالیستى است، و

2) انقالب حاضر انقالبى دمکراتیک است، اما پیروزى آن به معناى نابودى سیستم سرمایه دارى در ایران 
میباشد.

نابودى  داریم  ایران  سرمایه دارى  وابستگى  از  که  درکى  علیرغم  بخواهیم  اگر  یعنى  اینصورت،  غیر  در 
"سرمایه دارى وابسته" را با "نابودى سرمایه دارى" مترادف نگیریم، آنگاه تعریف و تعبیر سومى نیز میتوان از 

"نابودى سرمایه دارى وابسته در انقالب حاضر بدست داد:

"سیستم  بوسیله  آن  شدن  جایگزین  و  وابسته"  سرمایه دارى  "نابودى  حاضر  انقالب  پیروزى  شرط   (3
سرمایه دارى ملى و مستقل" است. البته ما آگاهیم که رفقا (و بخصوص رفقاى رزمندگان که مدت درازى 
انقالب  یک  درباره  آنان  نظرات  از  اینکه  از  میدانند)  "اسطوره"  را  ملى  بورژوازى  که  ماه -  چند  است - 
دمکراتیک پیروزمند چنین استنتاجى شود سخت برخواهند آشفت. با اینهمه بگذارید این شق سوم را بعنوان 
یک احتمال مطرح کنیم. پایین تر خواهیم دید که آیا محتواى واقعى "انقالب دمکراتیک پیروزمند" از دید 
هر دو گروه همین است یا خیر. ابتدا الزم است ببینیم کدامیک از تعابیر فوق با نظرات رفقا در باره انقالب 

ایران در تطابق است.

1) شق اول: "انقالب ما بالواسطه انقالبى سوسیالیستى است و وظیفه استقرار دیکتاتورى پرولتاریا را برعهده 
دارد".

این حکمى است که یک تروتسکیست منسجم و یک ایده آلیست پیگیر بر پایه "ضرورت نابودى سیستم 
سرمایه دارى در انقالب حاضر بى هیچ درنگ و تردیدى صادر میکند و باین ترتیب گریبان خود را از شر 
توضیح و توجیه تناقضاتى که اعتقاد به "ضرورت نابودى سیستم سرمایه دارى در یک انقالب دمکراتیک" 
کارگر  راه  به  نه  و  رزمندگان  به  نه  تروتسکیسم  وصله  که  است  واضح  اما  میسازد.  خالص  میآورد،  ببار 
چسبندگى ندارد. راه کارگر از همان ابتدا (فاشیسم، کابوس یا واقعیت، جزوه اول، ص 29) اعالم میدارد 
که "براى جلوگیرى از سوء تفاهمات باید تأکید کنیم که از نظر ما در مقطع کنونى مرحله انقالب ایران 
سوسیالیستى نیست"، و رزمندگان پس از اینکه لزوم نابودى "سیستم سرمایه دارى وابسته" و نابودى کل طبقه 
بورژوازى را "اثبات" میکند، بالفاصله میافزاید : "اینجا نمیتوان فورا فریاد کشید: اى داد! اى امان! آنها انقالب 
سوسیالیستى را ترویج میکنند! نه! (واقعا شگفت انگیز است که یک کمونیست براى مرزبندى با تروتسکیسم 
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انقالب سوسیالیستى را حتى ترویج هم نکند! فریاد ما اینست که اى داد! اى امان! اینها انقالب سوسیالیستى 
را حتى ترویج هم نمیکنند!) بهر حال وقتى رفقا با این حرارت با ایده سوسیالیستى بودن انقالب حاضر 
مرزبندى میکنند، ما هم میپذیریم که اولین تعبیرى که ما از "ضرورت نابودى سیستم سرمایه دارى در انقالب 
حاضر" بدست دادیم هیچ قرابتى با نظرات دو گروه ندارد. ما نیز این فرض (که باید گفت فرض " انسجام 

در انحراف" است) را پس میگیریم و به سراغ شق دوم میرویم.

2) شق دوم: انقالب حاضر انقالبى دمکراتیک است و نابودى سیستم سرمایه دارى محتواى اقتصادى پیروزى 
آن را تشکیل میدهد. این یک موضع التقاطى تمام عیار است، انقالب را دمکراتیک ارزیابى میکند، اما وظیفه 
نابودى سرمایه دارى، که چیزى جز استقرار سوسیالیسم نیست، را براى آن تعریف مینماید. دمکراتیک بودن 
انقالب از جمله بدین معناست که پرولتاریا تنها نیروى طبقاتى محرکه آن نیست و پیروزى کامل انقالب، از 
نظر سیاسى، خود را نه در استقرار حکومت پرولتاریا و متحدین غیر پرولترش (خرده بورژوازى، دهقانان 
و...) متجلى میسازد. ("جمهورى دمکراتیک خلق"، "دیکتاتورى اتقالبى کارگران و دهقانان" و...) به این 
ترتیب وظیفه نابودى سرمایه دارى بمثابه یک وجه تولید بر عهده انقالبى قرار داده شده است که از نقطه نظر 
ترکیب طبقاتى نیروهاى محرکه آن و نیز از نظر محتواى سیاسى پیروزى اش، استقرار جمهورى دمکراتیک 
است  سوسیالیستى  آرمانى  آرمان،  باشد.  داشته  خود  دستور  در  را  وظیفه اى  چنین  نمیتواند  اصوال  خلق، 
(نابودى سرمایه دارى)، اما نیروهاى طبقاتى و نیز حکومتى که قرار است به آن تحقق بخشند، خلقى اند. این 
ایده التقاطى مضمون اصلى اندیشه رزمندگان و راه کارگر هر دو را تشکیل میدهد، و براى آنکه مطمئن 

شویم که مواضع رفقا را تحریف نکرده ایم کافیست به متون خود رفقا رجوع کنیم. رزمندگان مینویسد:

سخن  است  حاکم  که  اقتصادى اى  طبقه  و  دارد  وجود  که  سیستمى  نابودى  از  مشخصا  "ما 
خیر  دهد:  مى  پاسخ  طبعا  و  است"،  انقالب  بودن  سوسیالیستى  معناى  به  این  آیا  میگوییم، 
و  طبقاتى  ترکیب  میباشد.  وابسته  سرمایه دارى  سیستم  نابودى  معناى  به  بورژوازى  "نابودى 
بورژوازى  خرده  توده هاى  که  میدهد  نشان  بما  گردد  نابود  باید  که  سیستمى  و  دیگر  اقشار 
و پرولتاریا نیروى محرکه انقالب ما میباشند و چنین ترکیبى از نیروها، با توجه به خواست 
آنها، به معناى وجود پروسه دمکراتیک تحول انقالب و استقرار دیکتاتورى دمکراتیک خلق 
به رهبرى طبقه کارگر میباشد "و نیز: "واقعا معنى اینکه همه سرمایه هاى وابسته باید از میان 
برداشته شوند و ملى گردند چیست؟" و پاسخ میدهد که با توجه به اینکه "وجود بورژوازى 
ملى و یا سرمایه مستقل ملى" در ایران "رد" شده است. "این عبارت... نمیتواند جز بمعناى 
ما  انقالب  قوى  سوسیالیستى  جنبه  نتیجه  در  و  ایران  در  سرمایه دار  طبقه  بالفاصله  نابودى 

نباشد".
(رزمندگان، شماره 6، نقد برنامه حداقل فدائى)

و راه کارگر نیز مینویسد:

"براى نابودى "جریان سرمایه" و براى نابودى سرمایه دارى بصورت شیوه مسلط تولید باید با 
قدرت سیاسى پاسدار آن درگیر شد. باید قدرت سیاسى را تصرف کرد. تصرف قدرت سیاسى 
این امکان را میدهد که اهرمهاى اساسى و کلیدى اقتصاد را در دست گیریم، یعنى سرمایه دارى 
بصورت شیوه مسلط تولید و جریان سرمایه اساسا درهم شکسته و قدرت اقتصادى نیز همراه 

قدرت سیاسى در دست طبقه کارگر و متحدینش قرار گیرد".
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آنچه نقل کردیم جاى هیچ شک و شبه اى باقى نمیگذارد که هر دو گروه اساس آموزش هاى سوسیالیسم 
علمى و مارکسیسم انقالبى را در مورد انقالب دمکراتیک و سوسیالیستى و پیش شرطهاى سیاسى و اقتصادى 
که  سوسیالیسم،  میکند:  اراده  را  چیز  یک  تنها  سرمایه دارى  نابودى  از  مارکسیسم  میکنند.  نفى  یک  هر 
پیش شرط سیاسى آن استقرار دیکتاتورى پرولتاریا است حکومتى که خود حاصل مبارزه طبقاتى پرولتاریا، 
خواستار  روشنى  به  کارگر  راه  و  رزمندگان  آنکه  حال  است،  بورژوازى  علیه  بر  معین،  طبقه  یک  بمثابه 
نابودى سرمایه دارى (استقرار سوسیالیسم) از طریق یک انقالب دمکراتیک اند! برقرارى سوسیالیسم بوسیله 
جمهورى دمکراتیک خلق، بدون دیکتاتورى پرولتاریا! رفقا بى سر و صدا ضرورت "درهم شکستن دولت 
خود  "مارکسیسم"  از  را  و...  پرولتاریا"  دیکتاتورى  پرولتاریا"،  توسط  سیاسى  قدرت  "تسخیر  بورژوازى"، 
حذف کرده اند. آموزش مارکسیسم درباره دولت (که لنین آن را چکیده مارکسیسم میدانست) یکجا از قلم 
افتاده و با تحریف پوپولیستى آن جایگزین شده است. و این نه "انطباق" مارکسیسم با شرایط مشخص 
جامعه ماست و نه هیچ "نوآورى و تعمیقى" در تئورى سوسیالیسم. بیاد بیاوریم که سوسیالیسم علمى اساسا 
در تقابل با انواع دیگر سوسیالیسم، یعنى ایدوئولوژى هاى رادیکال بورژوائى - آنارشیسم، پوپولیسم... - که 
در پى استقرار سوسیالیسم توسط "خلق" بودند، رشد کرد و خصوصا در روسیه، مارکسیسم در مقابله و 
مبارزه با پوپولیستهاى تمام عیارى چون ناردونیکها و اس-آرها تثبیت شد. (رجوع کنید به مناظرات سوسیال 
دمکراسى روس با پوپولیستها، بویژه در "دوستان مردم کیانند"، لنین و "سوسیالیسم و مبارزه سیاسى" و 

"اختالفات ما"، پلخانف).

پس از گذشت بیش از یک قرن از کمون پاریس و بیش از 60 سال از انقالب اکتبر، هنوز رفقاى ما سوداى 
نابودى سرمایه دارى و استقرار سوسیالیسم را بدون مبارزه طبقاتى پیگیر، بدون دیکتاتورى یک طبقه و فقط 
یک طبقه، بدون دیکتاتورى پرولتاریا، در سر میپرورانند. مارکسیسم هرگز ایده و آرمان سوسیالیسم را بخود 
منحصر ندانسته است، اما همواره ثابت کرده و به شهادت تاریخ نشان داده است که این تنها مارکسیسم 
است، این تنها سوسیالیسم علمى است که امکان تحقق واقعى این آرمان را میسر میسازد. "بشریت قرنها و 
حتى هزاران سال رؤیاى از بین بردن "یکباره" همه انواع استثمار را داشته است، ولى این رؤیاها همچنان 
به صورت رؤیا باقى ماندند تا زمانى که میلیونها استثمار شده در سراسر جهان در یک مبارزه پیگیر، استوار 
و همه جانبه متحد شدند تا جامعه سرمایه دارى را در مسیر تکاملى که آن جامعه طبعا میپیمود تغییر دهند. 
رؤیاهاى سوسیالیستى تنها آنگاه به مبارزه سوسیالیستى بدل شد که سوسیالیسم علمى مارکس، اشتیاق تغییر 
جامعه را به مبارزه یک طبقه معین مرتبط ساخت. خارج از مبارزه طبقاتى، سوسیالیسم یک عبارت تهى است 

یا یک رؤیاى ساده لوحانه. (لنین، سوسیالیسم خرده بورژوائى و سوسیالیسم پرولترى).

اینچنین  که  کسى  میکند،  طلب  دمکراتیک  انقالب  یک  از  مستقیما  را  سرمایه دارى  نابودى  که  کسى  آرى، 
اشتیاق "نابودى" سرمایه دارى را از مبارزه و انقالب یک طبقه معین (پرولتاریا) ُمنفک میکند، در همان حال 
سوسیالیسم خود را نیز به سوسیالیسم خرده بورژوائى تنزل میدهد، و در ماهیت و حرکت هرگونه تمایزى 
میان  از  را  "نستوه"  مجاهدین  دیگر  و  خلق  مجاهدین  چون  بورژوائى  خرده  سوسیالیستهاى  و  خود  بین 
على"،  عدل  "حکومت  توحیدى"،  بى طبقه  "جامعه  با  تفاوتى  هیچگونه  کسى  چنین  سوسیالیسم  برمیدارد. 
"قسط اسالمى" و... نخواهد داشت. سوسیالیسمى که تفاوتش حتى با "سوسیالیسم" دروغینى که شارالتانها 

موعظه میکنند تفاوت بین "رؤیاى ساده لوحانه" و "عبارتى تهى" است.

رفقا این حکم پایه اى مارکسیسم را فراموش کرده اند که "سرمایه دارى و امپریالیسم را نمیتوان به هیچ طریقى 
حتى از طریق "ایده آل ترین" تحوالت دمکراتیک از بین برد، اینها تنها از طریق انقالب اقتصادى میتوانند 



180

برگزیده آثار  منصور حکمت

نابود گردند" (لنین، پاسخ به کى یِفسکى) و این انقالب اقتصادى، یعنى استقرار سوسیالیسم، یعنى نشاندن 
شده  برنامه ریزى  دادن  سازمان  با  مبادله  و  تولید  وسائل  بر  خصوصى  مالکیت  جاى  بر  اجتماعى  مالکیت 
تولید اجتماعى... "که پیش شرط ضرور آن" دیکتاتورى پرولتاریا است. یعنى تصرف قدرت سیاسى بدست 
پرولتاریا" (نقل از برنامه حزب سوسیال دمکرات روسیه). و در اولین قدم در سطح مقوالت برنامه اى، رفقا 
این بدیهیّت مارکسیستى، این جزء الینفک برنامه جنبش کمونیستى را از یاد برده اند، که نابودى سرمایه دارى 
به معناى استقرار سوسیالیسم است و این خود منوط به تسخیر قدرت سیاسى توسط پرولتاریا، منوط به 
و...)  خلق  دمکراتیک  دیکتاتورى  خلق،  دمکراتیک  (جمهورى  خلق  حکومت  است.  پرولتاریا  دیکتاتورى 

نمیتواند سرمایه دارى را نابود کند و وعده سوسیالیسم خلقى فریبى بیش نیست.

اندازه  یک  به  هردو  کارگر  راه  و  رزمندگان  نظرات  به  پوپولیسم  که  کنیم  تأکید  است  الزم  همینجا  اما 
چسبندگى دارند، حتى اگر راه کارگر بدنبال "نابودى سیستم سرمایه دارى" در انقالب دمکراتیک نباشد و 
"فقط" نابودى سیستم سرمایه دارى "بصورت شیوه مسلط تولید" را طلب کند، چرا که اوال، مارکسیسم هر 
گاه از نظام سرمایه دارى (و یا هر وجه تولید دیگر) سخن میگوید، مشخصا همان "شیوه مسلط تولید" را 
مدنظر دارد. "سیستم سرمایه دارى" و "سرمایه دارى بمثابه شیوه مسلط تولید" در مارکسیسم معناى متفاوتى 
ندارند، ثانیا، اگر قصد راه کارگر از ذکر عبارت "شیوه مسلط تولید" اشاره به این نکته باشد که سرمایه دارى 
در انقالب دمکراتیک کامال نابود نمیشود، باز هم سر سوزنى از موضع پوپولیستى خود عدول نکرده است، 
زیرا مارکسیسم به روشنى حتى آغاز پروسه تحول تولید سرمایه دارى به کمونیسم را (یعنى فاز پایینى جامعه 
کمونیستى را که معموال سوسیالیسم خوانده میشود)[3] منوط به دیکتاتورى پرولتاریا کرده است، و لذا ایده 
"نابودى سرمایه دارى به صورت شیوه مسلط تولید" در یک انقالب دمکراتیک در معرض همان انتقادها 

است که ایده "نابودى سرمایه دارى":

دیگرى  به  یکى  تبدیل  انقالبى  دوران  یک  کمونیستى  جامعه  و  سرمایه دارى  جامعه  "میان 
قرار دارد که همچنین منطبق با یک دوران گذار سیاسى میباشد که حکومت آن نمیتواند جز 

دیکتاتورى انقالبى پرولتاریا باشد". (مارکس، نقد برنامه گوتا)
و نیز:

بدون  قهر،  بدون  که  میشد  تصور  آینه  هر  میبود  اتوپى ها  ترین  پوچ  و  سفاهت  "بزرگترین 
مدتها  از  مارکس  تئورى  است.  امکان پذیر  سوسیالیسم  به  سرمایه دارى  از  گذار  دیکتاتورى، 
پیش با نهایت صراحت بر ضد این یاوه گوئى خرده بورژوا- دمکراتیک و آنارشیستى سخن 
گفته است. و روسیه سالهاى 1918-1917 نیز صحت تئورى مارکس را در این مورد با چنان 
وضوح و با چنان طرز محسوس و مؤثرى تأیید میکند که فقط افرادى که بطرز نومید کننده اى 
ُکند ذهن اند و یا جّدا تصمیم گرفته اند از حقیقت رخ بتابند ممکن است هنوز در این مورد 
گمراه باشند. یا دیکتاتورى کورنیلوف... یا دیکتاتورى پرولتاریا، هر راه حل بینابینى یا فریب 
مردم توسط بورژوازى است... و یا حالتى از ُکند ذهنى دمکراتهاى خرده بورژوا... که درباره 
وحدت دمکراسى، دیکتاتورى دمکراسى، جبهه عمومى دمکراتیک و اراجیفى از این قبیل یاوه 

سرائى میکنند".
(لنین، وظایف نوبتى حکومت شوروى)

فکر میکنیم خطوط کلى التقاط مواضع رزمندگان و راه کارگر در مورد رابطه "نابودى سرمایه دارى" و " 
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یک  پیش شرطهاى  و  وظایف  گروه  دو  هر  باشد:  شده  روشن  کافى  اندازه  به  دمکراتیک"  انقالب  پیروزى 
انقالب سوسیالیستى را با وظایف و پیش شرطهاى یک انقالب دمکراتیک در هم ریخته و مغشوش میکنند. 
از یکسو در برخورد به انقالب دمکراتیک به توهمات "چپ روانه" دچارند، و از سوى دیگر، دقیقا به این 
خاطر که وظایف انقالب سوسیالیستى آتى را بر عهده انقالب دمکراتیک حاضر نهاده اند، در واقع ضرورت 
و  مکان  و  اهمیت  الجرم  و  سوسیالیستى،  انقالب  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  پرولتاریا،  پیگیر  طبقاتى  مبارزه 

وظایف سوسیالیستى پرولتاریا در انقالب حاضر، را فراموش میکنند و به راست میافتند.

تا اینجا بحث ما، همانطور که پیش تر اشاره کردیم، بر برداشتى غیر انتقادى و خوشبینانه از تلقیات اقتصادى 
رزمندگان و راه کارگر متکى بود. به عبارت دیگر ما فرض کرده بودیم که اوال هر دو گروه به معناى واقعى 
از  را  "وابستگى"  نابودى  و  واقفند  است  ایران  در  سرمایه دارى  کلیت  خصیصه  "وابستگى"  که  حکم  این 
نابودى سرمایه دارى جدا نمیکنند، و ثانیا از مارکس و مارکسیسم میپذیرند که "نابودى سرمایه دارى" معنائى 
جز استقرار سوسیالیسم نخواهد داشت. با چنین مفروضاتى مشاهده کردیم که هر دو گروه ناگزیر محتواى 
اقتصادى انقالب دمکراتیک و وجوه سیاسى آن (نیروهاى طبقاتى محرکه و حکومت حاصل پیروزى آن) 
را بگونه اى التقاطى و پوپولیستى به یکدیگر ربط میدهند، و سوسیالیسم خلقى عنوان مناسبى براى چهار 

چوب عمومى این التقاط است.

اما یک چنین فرمولبندى التقاطى اى از رابطه اقتصاد و سیاست در پیروزى انقالب دمکراتیک، در واقعیِت امر 
از درکى بورژوایى از اقتصاد جامعه سرمایه دارى مایه میگیرد. در واقع از همان ابتدا آشکار بود که جز این 
هم نمیتواند باشد. سوسیالیسم خلقى خود لفافه اى سوسیالیستى براى رادیکالیسم بورژوایى است و دقیقا با 
عجز خود در ارائه نقدى پرولترى از مناسبات تولید سرمایه دارى، از سوسیالیسم علمى متمایز میشود. آنکس 
که در صدد است تا "سیستم سرمایه دارى" را به شیوه اى غیر پرولترى (خلقى) نابود کند، فى الواقع قبل از 
هر چیز درك غیر پرولترى خود را از این سیستم برمال میسازد. پس اکنون الزم است که "خوشبینى" را کنار 

بگذاریم و به تلقى اقتصادى رفقا از "نابودى سیستم سرمایه دارى" نگاهى بیندازیم.

سؤالى که رزمندگان و راه کارگر باید به آن پاسخ گویند اینست: حال که قرار است در "جمهورى دمکراتیک 
خلق" (یا هر نام دیگرى که حکومت پرولتاریا و متحدانش در انقالب دمکراتیک به خود بپذیرد) سیستم 
سرمایه دارى نابود شود، وجه تولیدى که جانشین آن میگردد، آن مناسبات اجتماعى تولید که ناظر بر بازتولید 
زیست اجتماعى افراد خواهد بود، چیست؟ سوسیالیسم؟ "اى داد، اى امان، شما که انقالب سوسیالیستى 
انقالب دمکراتیک  در  شما که بر سر نابودى آن  نمیکنید"، سرمایه دارى؟ مسلما خیر،  حتى ترویج هم  را 
اتفاق نظر دارید. یک پاسخ احتمالى میتواند وجه تولیدى باشد که نه سرمایه دارى است و نه سوسیالیستى، 
وجه تولید موهوم سومى که "سمت گیرى سوسیالیستى" دارد، یا همان "راه رشد غیِر سرمایه دارى" است 
که به معناى دقیق تر و علمى تر همان سرمایه دارى است. راه کارگر در این زمینه سِرنخهائى بدست میدهد. 
درست است که در یکجا مینویسد "اما راه رشد غیر سرمایه دارى کاش سرابى بیش نبود (کذا) و ایکاش 
خوش  دل  پندارهایى  چنین  به  که  است  واقع بین  این  از  بیش  کارگر  طبقه  داشت(!)  وجود  امکانى  چنین 
کند". (راه کارگر شماره 27) و بدین طریق - یعنى بطریق هنرمندانه خاص راه کارگر - آلترناتیو "راه رشد 
سرمایه دارى" را "رد" میکند، اما در جائى دیگر و باز بطریق خاص راه کارگر، با ابهام تمام از سیستمى که 
پس از نابودى سیستم سرمایه دارى جانشین آن میشود چنین سخن میگوید: "آنگاه در پروسه  اى دیگر و در 
سیستمى دیگر که روابط و کیفیت دیگرى به آن غلبه دارد..." و این ابهام در چند و چون این "سیستم دیگر" 
وقتى در کنار "مؤلفه هاى دیگر" دستگاه فکرى راه کارگر قرار گیرد، معنائى جز راه رشد غیر سرمایه دارى 
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نمیتواند داشته باشد.

اما اسمش را هر چه بگذارند، محتواى عملى آن اقدامات جمهورى دمکراتیک خلق که "سرمایه دارى را 
نابود میکند" کمابیش از البالى سطور نوشته هاى هر دو گروه سر بر میکند، و این محتوى چیزى نیست 
جز مصادره کردن و ملى کردن سرمایه دارى توسط جمهورى دمکراتیک خلق، رزمندگان "مصادره و ملى 
اعالم کردن سرمایه وابسته" را "خصلت ویژه انقالب"، و معادل "جنبه سوسیالیستى قوى تحول انقالبى در 
ایران" ارزیابى میکند، که البته "به قدرت پرولتاریا" ولى همچنان در یک انقالب دمکراتیک و همراه متحدین 
غیر پرولتر طبقه کارگر در این انقالب انجام میگیرد. (رجوع کنید به رزمندگان شماره 6 نقد برنامه حداقل 
فدائى، و همچنین نقل قولى که پیشتر از همین مقاله آوردیم) و راه کارگر نیز مینویسد: "براى نابودى "جریان 
سرمایه" و براى نابودى سرمایه دارى بصورت شیوه مسلط تولید باید با قدرت سیاسى پایدار آن درگیر شد. 
باید قدرت سیاسى را تصرف کرد. تصرف قدرت سیاسى این امکان را میدهد که اهرمهاى اساسى و کلیدى 
اقتصاد را در دست گیریم. یعنى سرمایه دارى بصورت شیوه تولید و جریان سرمایه اساسا درهم شکسته و 
قدرت اقتصادى نیز همراه قدرت سیاسى در دست طبقه کارگر و متحدینش قرار گیرد". و نیز "بورژوازى 
بزرگ و سرمایه بزرگ حلقه هاى اصلى و کلیدى اقتصاد را در دست داشته و دارد... بنا بر این (میتوان)... با 
تصرف مواضع سرمایه بزرگ "جریان سرمایه" و سرمایه دارى بصورت شیوه مسلط تولید را در ایران از بین 
برد". (البته ما ابتدا در معناى اصطالح نظامى "تصرف مواضع" در این چهارچوب درماندیم و تعمیق کردیم، 
باالخره به این نتیجه رسیدیم که قاعدتا منظور راه کارگر - بشیوه خاص خودش - باید مصادره و ملى کردن 

بانکها و صنایع سنگین و بزرگ باشد).

به هر رو مساله روشن است، هر دو گروه مالکیت دولت پرولتاریا و متحدانش در انقالب دمکراتیک بر 
غلط  یکسره  برداشت  این  گرفته اند.  معادل  سرمایه دارى"  "نابودى  با  را  شده  ملى  و  مصادره  سرمایه هاى 
است. در برنامه سوسیال دمکراسى روسیه نابودى سرمایه دارى به روشنى "نشاندن مالکیت اجتماعى برجاى 
مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و مبادله، با سازمان دادن برنامه ریزى شده تولید اجتماعى..." تعریف شده 
بود. حتى اگر رفقا بپندارند که "مصادره و ملى کردن" در حکم ایجاد "مالکیت اجتماعى" است هنوز باید 
بخاطر بیاورند که "سازمان دادن برنامه ریزى شده تولید و توزیع اجتماعى" جزء الینفک تولید سوسیالیستى 
با  لنین  "مناظره  به  کافیست  است،  روشن  کامال  مسأله  این  قبال  در  مارکسیسم  موضع  حال  هر  به  است. 
کمونیستهاى چپ" [4] رجوع کنیم. کمونیستهاى چپ بر این اعتقاد بودند که "استفاده سیستماتیک از ابزار 
تولید باقیمانده تنها وقتى متصور است که یک مشى بسیار قاطع سوسیالیزه کردن دنبال شود" و لنین در 

پاسخ مینویسد:

"این " کمونیستهاى چپ" محترم چقدر قاطعند، اما چه اندك از خود نشانه تفکر بروز میدهند. 
منظورشان از دنبال کردن "مشى بسیار قاطع سوسیالیزه کردن" چیست؟ انسان ممکن است 
در مورد مسأله ملى کردن یا مصادره قاطع باشد یا نباشد، اما تمام نکته در این است که حتى 
بیشترین "قاطعیت" ممکن در جهان نیز براى عبور از ملى کردن و مصادره به سوسیالیزه کردن 
کافى نیست... تفاوت بین سوسیالیزه کردن و مصادره ساده در این است که مصادره را میتوان 
فقط با "قاطعیت" به عمل آورد، بدون توانایى محاسبه و توزیع دقیق. حال آنکه سوسیالیزه 

کردن بدون این توانایى نمیتواند واقع شود...

سرکوب  کندن،  ریشه  از  نمیکند  توجه  که  بورژواست  خرده  انقالب  یک  ویژه  خصلت  این 
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کردن و... براى سوسیالیسم کافى نیست. براى یک خرده مالک که علیه مالک بزرگ به خشم 
آمده است، اینها کافى است. اما هیچ انقالبى پرولتاریایى هرگز تا چنین اشتباهى سقوط نخواهد 

کرد".
(لنین، چپ روى کودکانه و ذهنیت خرده بورژوایى، تاکید در اصل است)

همین جا و در حاشیه یادآورى کنیم که کمونیستهاى چپ الاقل هنگامى مصادره و ملى کردن را معادل 
نابودى سرمایه دارى و سوسیالیزه کردن میگرفتند که قدرت سیاسى در دست پرولتاریا بود، حال آنکه رفقا 

در رابطه با "جمهورى دمکراتیک خلق" به چنین توهماتى مبتال هستند.

به هرحال مسأله بر سر این است که ملى کردن، مصادره و... سرمایه دارى را نابود نمیکند، بلکه سرمایه دارى 
انحصارى دولتى را بوجود میآورد و یا بسط میدهد. بدیهى است که در چنین حالتى ماهیت طبقاتى دولت 
سرمایه داران  و  یونکرها  دست  در  دولتى"  انحصارى  "سرمایه دارى  لنین  گفته  به  مییابد.  کننده  تعیین  نقش 
آلمانى" یعنى "اعمال شاقه نظامى براى کارگران" و همین "سرمایه دارى انحصارى دولتى" در دست یک 
"دولت انقالبى و دمکراتیک" گامى است بسوى سوسیالیسم. لیکن نه خود سوسیالیسم است و نه نابودى 
"دولت  حاکمیت  شرایط  در   - این  و  است،  دولتى"  انحصارى  "سرمایه دارى  همچنان  بلکه  سرمایه دارى، 
انقالبى و دمکراتیک" گامى است بسوى سوسیالیسم زیرا یک "دولت انقالبى دمکراتیک" مناسب ترین حالت 
سیاسى براى بدست گیرى قدرت توسط پرولتاریا و آنگاه "سرمایه دارى انحصارى دولتى" مناسب ترین حالت 
اقتصادى براى شروع ساختمان سوسیالیسم است (براى تفصیل این مطلب توسط لنین، رجوع کنید به "خطر 
مه 1918  بورژوایى"،  خرده  ذهنیت  و  کودکانه  روى  "چپ  و  سپتامبر 1917،  آن"  با  مبارزه  راه  و  فالکت 

بترتیب، قبل و بعد از انقالب اکتبر).

اما چه چیز باعث آن است که رزمندگان و راه کارگر مصادره و ملى کردن توسط "دولت انقالبى دمکراتیک" 
را با نابودى سرمایه دارى معادل بگیرند؟ همانطور که گفتیم ریشه را باید در درك بورژوائى دو گروه از 
سرمایه و نظام سرمایه دارى جستجو کرد[5]. مارکسیسم سرمایه را بمثابه یک رابطه اجتماعى درك میکند، 
رابطه اى که متکى بر جدایى کامل تولید کنندگان از وسائل تولید است، رابطه اى که در آن کارگر بى ابزار، 
نیروى کار خودش را بمثابه یک کاال به بورژوازى صاحب ابزار مبفروشد، رابطه اى که به این اعتبار متضّمن، 
تولید ارزش اضافه است. سرمایه دارى، تولیِد کاالئِى تعمیم یافته است و سرمایه، یا "رابطه سرمایه"، رابطه اى 
است که در آن نیروى کار بمثابه کاال، به تملک بورژوازى درمیآید تا توسط وسائل تولید (کاالهاى دیگر 
اسطوره  به  کنید  رجوع  بحث  این  مفصل  توضیح  (براى  شود.  مصرف  مولّد  گونه اى  به  او)  تمّلک  تحت 
بورژوازى ملى و مترقى، 2). اما سرمایه دارى در ضمن نظامى است که در آن رابطه اجتماعى موجود میان 
انسانها به صورت رابطه اى میان اشیاء متجلى میشود (فتیشیسم کاالئى)، و این آخرى دقیقا کل تفکر راه 
کارگر و رزمندگان را در برخورد با مقوله سرمایه نشان میدهد. هر دو گروه، چون بخش وسیعى از جنبش 
کمونیستى، سرمایه را نه بصورت یک رابطه اجتماعى، بلکه بمثابه یک شیئ (و آنهم نه "رابطه اى میان اشیاء") 
مینگرند و درك میکنند. سرمایه براى اینان "پول" است، "کارخانه" است، "کاال در انبار و در بازار" است، 
همه جور شیئى هست، اما رابطه تولید ارزش اضافه نیست، بعالوه این اشیاء مختلف را از آنرو "سرمایه" 
نام نهاده اند که به "سرمایه داران" تعلق دارند. نظام سرمایه دارى نظام این سرمایه داران، و سرمایه اجتماعى 
نیز جمع سرمایه هاى این سرمایه داران، تلقى میشود. خوب، اینک واضح است چرا مصادره و ملى کردن 
"معادل" نابودى سرمایه دارى است، کافى است این "اشیاء"، آن کارخانه ها، این حلقه"ها" و آن "کلیدها" 
را از دست "سرمایه داران" بگیریم، سرمایه داران که بدون این اشیاء سرمایه  "دار" نیستند، چیزى "ندارند"، 
و پرولتاریا و متحدانش با تملک آن به "سرمایه" دار بدل نمیشوند! یک جو "قاطعیت" در مصادره تکلیف 
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نظام سرمایه دارى را یک شبه، حتى در همان چهارچوب انقالب دمکراتیک، یکسره میکند و زحمت پیگیرى 
مبارزه طبقاتى انقالبى بر علیه بورژوازى، تسخیر قدرت سیاسى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا را از دوش 
طبقه کارگر، و زحمت سازماندهى مستقل این مبارزه و بخصوص تعیین وظایف سوسیالیستى پرولتاریا در 

انقالب حاضر را از دوش کمونیستها برمیدارد!

مصادره و ملى کردن سرمایه دارى را نابود نمیکند، چرا که سرمایه یک رابطه اجتماعى است، رابطه اى که 
جامعه بورژوائى زیست اقتصادى خود را از طریق آن، در چهارچوب قوانین درونى آن، سازماندهى میکند. 
تولید اجتماعى - این پیش فرض وجود بشریت - در این نظام بر اساس قوانین حرکت و انباشت سرمایه، بر 
اساس قانون تولید ارزش و ارزش اضافه - شکل میگیرد و سازمان مییابد. نابودى سرمایه دارى نیز الجرم به 
معناى جایگزینى این سازمان تولید، با سازمانى جدید است. سازمانى که اساس تولید ارزش و ارزش اضافه 
را نفى کند و بر جاى آن تولید و توزیع برنامه ریزى شده متکى بر مالکیت اجتماعى بر وسائل تولید و مبادله 
(یعنى دقیقا نفى تولید کاالئى بطور کلى) را بنشاند. باز نشناختن این بدیهیت مارکسیسم تنها به پوپولیسم (به 
معناى اخص کلمه) منجر نمیشود، بلکه به زنجیرى از انحرافات، در سطوح برنامه و تاکتیک، ولونتاریسم، 

کودتاگرى، بوروکراتیسم، رفرمیسم و... دامن میزند.

خالصه کالم: اگر مصادره و ملى کردن به معناى نابودى سرمایه دارى نیست، بلکه به معناى بسط سرمایه دارى 
عنوان  تحت  را  سرمایه دارى  نوعى  امر  واقعیت  در  کارگر  راه  و  رزمندگان  پس  است،  دولتى  انحصارى 
نابودى سرمایه دارى به طبقه کارگر عرضه میکنند. تأکید کنیم که بحث ما ابدا بر سر مطلوبیت و یا عدم 
مطلوبیت مصادره و ملى کردن و بسط سرمایه دارى انحصارى دولتى - در شرایط وجود دولت دمکراتیک 
و انقالبى - نیست. چه گفتیم چنین حالتى میتواند براى پرولتاریا پس از تسخیر قدرت سیاسى و استقرار 
دیکتاتورى خویش مناسب ترین حالت اقتصادى براى ساختمان سوسیالیسم باشد، و اگر رزمندگان و راه 
کارگر تمرکز سرمایه در دست دولت پرولتاریا و متحدانش در انقالب دمکراتیک را از چنین زاویه اى، و با 
چنین تعبیرى، طرح میکردند، بحث ما دیگر نه بر سر انحرافات رفقا، بلکه در چهاچوب تالش براى تدقیق 
این "مناسب ترین حالت اقتصادى" شکل میگرفت. البته باید تأکید کرد که در چنین حالتى نفس بحث بر سر 
"مناسب ترین حالت اقتصادى براى ساختمان سوسیالیسم"، در مقابل مباحثات مفصلى که جنبش کمونیستى 
دنبال  پرولتاریا،  توسط  قدرت  بدست گیرى  براى  سیاسى"  حالت  "مناسب ترین  مورد  در  میباید  اکنون  هم 
کند، در درجه دوم اهمیت قرار میگرفت. اما همانطور که گفتیم اِشکال کار اینجا است که رزمندگان و راه 
کارگر "نوعى سرمایه دارى" را بجاى "نابودى سرمایه دارى" ترویج میکنند، و اگر بخاطر بیاوریم که رفقا در 
اکثر موارد نه از "نابودى سرمایه دارى" بلکه در واقع از "نابودى سرمایه دارى وابسته" سخن گفته اند، حدس 
وابسته"  "سرمایه دارى  جاى  بر  است  قرار  سرمایه دارى"  "نوع  این  که  میشود  نزدیکتر  واقعیت  به  اولیه مان 
آشناى  قامت  و  قد  پرولتاریا"،  دیکتاتورى  "نفى  و  خلقى"  "سوسیالیسم  پرده  پس  از  سان  بدین  و  بنشیند. 
قدیمى ما، "سرمایه دارى مستقل" پیدا میشود و مقوالتى که "اسطوره اى بیش نیستند" و" به گذشته تعلق 
دارند" در پیش چشمان نه چندان ناباور ما، زنده، واقعى و دست نخورده ظاهر میشوند تا بار دیگر بر بى 
اعتبارى امپریسم (تجربه گرائى) بمثابه شیوه اى براى دستیابى به احکام صحیح تئوریک، تأکید گذارند. این 
شق سوم، یعنى همان دیدگاه هاى شبه - سه جهانى تا پس از قیام، است که چنین به سهولت از شق دوم 

(سوسیالیسم خلقى) استنتاج میشود:

3) شق سوم : انقالب دمکراتیک ایران وظیفه نابودى سرمایه دارى "وابسته" و استقرار سرمایه دارى "ملى و 
مستقل" را دارد. سالها است که جنبش کمونیستى ما از این تَوّهم در رنج بوده است که اساس محرومیتها و 
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عقب ماندگى هاى اقتصادى و مشقات سیاسى طبقه کارگر و سایر زحمتکشان ایران میباید نه در سرمایه دارى 
ایران بلکه در وابستگى سرمایه دارى ایران جستجو شود. این دیدگاه بورژوائى که نوع عتیق و صریح آن 
امروز عمدتا در نزد سه جهانى ها یافت میشود، وظیفه محورى انقالب ایران را نابودى سرمایه دارى وابسته 
و استقرار سرمایه دارى ملى و مستقل ارزیابى کرده و در این راه "بورژوازى ملى"، که پس از خلع ید دهه 
40 به راستى اسطوره اى بیش نبود، را متحد طبیعى پرولتاریاى ایران در انقالب دمکراتیک قلمداد مینمود. 
و  شکوفا  صنایع  اقتصادى"،  "پیشرفت  دمکراسى،  میرسید  حکومت  به  که  آنگاه  ملى"  "بورژوازى  این  و 
رفاه عمومى براى تمامى خلق به ارمغان میآورد. معجزات منتسب به این موجود افسانه اى به تفصیل در 
متون گذشته بسیارى از گروه هاى کمونیستى مورد بحث قرار گرفته است و ما نیازى به ذکر مجدد آن در 
این مختصر نمیبینیم. مسأله اساسى این است که "اعتقاد به بورژوازى ملى" تنها یکى از جلوه هاى وجود 
توهمات بورژوائى نسبت به ضرورت، امکان و مطلوبیت استقرار "سرمایه دارى ملى و مستقل" در ایران است 
و تازمانى که این دومى از دیدگاهى مارکسیستى به نقد کشیده نشود، صرف اعالم این که "بورژوازى ملى 
اسطوره اى بیش نیست"، "افسانه است"، و یا "متعلق به گذشته است" به معناى طرد منشویسم از دستگاه 
فکرى بسیارى از نیروهاى کمونیست کشور نیست. سیر انقالب پس از قیام بهمن درسهاى بسیارى براى 
جنبش کمونیستى، به همراه آورده است. یک تحول انقالبى طوالنى ظرفیت واقعى طبقات را برمال میسازد 
و انقالب ایران به قیمت گزاف خون هزاران کارگر و انقالبى، از جمله نشان داد که اعتقاد به بورژوازى 
ملى توهّمى بیش نیست. اما از دریافتهاى تجربى تا ادراکات تئوریک فاصله بسیار است. جنبش کمونیستى، 
"بورژوازى ملى" را از ادبیات تئوریک "خط زد"، معتقدین به آن را مستوجب داغ "سه جهانى" دانست، با 
آن مرزبندى سیاسى کرد اما به خود ننگریست تا در بقایاى اعتقادش به "سرمایه دارى غیر وابسته"، پوچى 
و سطحى گرائى چنین مرزبندیهائى را دریابد. به این ترتیب است که میبینیم به جبران "راست روى"ها و 
باورهاى منشویکى به "بورژوازى ملى"، به جبران آوانس دادن هاى گذشته به "سرمایه دارى ملى"، امروز به 
پرولتاریا "نابودى سیستم سرمایه دارى" در "انقالب دمکراتیک" را وعده میدهند، و بار دیگر میکوشند تا 

"سرمایه دارى ملى و مستقل" را با ظاهرى چپ به خورد جنبش کارگرى بدهند.

اما باید اذعان کرد که انحرافات پخته تر شده اند. در این فرمولبندى جدید از "سرمایه دارى ملى و مستقل" 
دو نکته مهم به چشم میخورد:

اوال، پیشرفتى که در فرمولبندى اقتصادى مساله به عمل آمده است این است که این "نوع دیگر سرمایه دارى" 
که قرار است جانشین "سرمایه دارى وابسته" شود، این بار متمرکز و انحصارى تعریف میشود، حال آنکه در 
تعابیر خام قبلى ُخرد کردن سرمایه ها، به عنوان یک خواست اقتصادى پرولتاریا تئوریزه و مطالبه میشد، و 
نکته دوم، و این بسیار مهم است، افتادن وظایف "بورژوازى ملى سابق" بدوش پرولتاریا است. پرولتاریا در 

تعابیر جدید به عامل اجرائى همان اتوپى "سرمایه دارى ملى و مستقل" تبدیل شده است.

با این ترتیب انحراف منشویکى جنبش کمونیستى تغییر شکل داده و در ظاهرى کامال مقابل تجلى پیشین 
میخواندند،  تروتسکیست"  "شبه  را  ملى"  "بورژوازى  مقوله  منتقدین  سابقا  که  آنها  است.  یافته  بروز  خود 
بندى  نیم   منشویک  همیشه  تروتسکیستى" (تروتسکى  "شبه  یعنى  منشویکى،  شیوه اى  به  دقیقا  خود  اینک 
در  که  است  خاطر  همین  به  میکنند.  تئوریزه  دمکراتیک،  انقالب  در  را  سرمایه دارى  سیستم  نابودى  بود) 
"اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، 2" نوشتیم: "نکته اساسى اینجا است که همانطور که در جزوه اول نیز ذکر 
کردیم مقوله بورژوازى ملى محل تالقى انحرافات ریشه اى تر و بنیادى ترى است... پس علیرغم اینکه فشار 
خام تجربه معتقدین به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را به عقب نشینى وادار نموده است، هنوز جنبش 



186

برگزیده آثار  منصور حکمت

کارگرى و کمونیستى ما شکست این نظریات را تئوریزه و تثبیت نکرده است. مبارزه با این انحرافات ناگزیر 
میباید ادامه یابد. اما آنچه مسلم است این مبارزه دقیقا به این اعتبار که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى 
الاقل در این مقطع کمرنگ شده است میباید به گونه اى دیگر ادامه یابد و بر طرد و رد جلوه دیگرى از این 
انحرافات پایه اى متمرکز شود. این محل تمرکز جدید در تحلیل نهائى به نظر ما همانا مسأله تعیین محتواى 
اقتصادى پیروزى انقالب دمکراتیک ایران از دیدگاه منافع مستقل پرولتاریا است... از این نقطه نظر مرز 
تعیین کننده میان منشویسم و بلشویسم را در جنبش کمونیستى ما اعتقاد و یا عدم اعتقاد به مکان، ضرورت 
و مطلوبیت استقرار "سرمایه دارى ملى و مستقل ایران" بمثابه محتواى پیروزى انقالب ترسیم میکند. اتوپى 
سرمایه دارى ملى و مستقل اینک صرفا عامل اجرائى خود - یعنى "بورژوازى ملى" - را از دست داده است 

و منشویسم میرود تا از خود پرولتاریا یک چنین عامل اجرائى اى بسازد..."
...

در این بخش نشان دادیم که چگونه مجادله راه کارگر و رزمندگان، و احکام مورد توافق و تأکید آنان در 
این مجادله، حاکى از فقدان شناخت مارکسیستى در نزد رفقا از مقوالت برنامه اى پایه است. دیکتاتورى 
پرولتاریا در عمل نفى شده و غیر ضرورى اعالم میگردد. مبارزه طبقاتى پیگیر پرولتاریا براى تسخیر قدرت 
سیاسى و استقرار دیکتاتورى طبقاتى اش پرده پوشى میشود و سوسیالیسم این آرمان برحق پرولتاریا و پایان 
دهنده تمامى اشکال آنتاگونیسم اقتصادى در جامعه بشرى، به سرمایه دارى انحصارى دولتى تنزل یافته و 
حاضر  انقالب  در  پرولتاریا  دمکراتیک  وظایف  میشود.  قالب  توده ها  به  پرولتاریا  اقتصادى  حل  راه  نام  به 
حاضر مخدوش میشود.  سوسیالیستى در عصر  میافتد و رابطه انقالب دمکراتیک و انقالب  بالکّل از قلم 
انقالب دمکراتیک وظایف انقالب سوسیالیستى را برعهده میگیرد و الجرم ضرورت تعریف دقیق وظایف 
سوسیالیستى پرولتاریا در انقالب حاضر، و چگونگى تلفیق آن با وظایف دمکراتیک یکسره از دستور کار 
جنبش کمونیستى خارج میشود. اگر دقت کنیم در حقیقت هیچ بند یک برنامه کمونیستى سالم نمیماند. 
این بحث را در شماره بعد ادامه خواهیم داد. بگذارید بخش حاضر را با طرح این سوال "حاشیه اى" خاتمه 
دهیم: در شرایطى که مقوالت بنیادى یک برنامه کمونیستى چنین بى اعتبار و مسخ گشته اند، آیا نگرانى 
آن "اشباِح بى هویت" که وحدت اصولى جنبش کمونیستى را در گرو مبارزه ایدئولوژیک پیگیر، به منظور 
دستیابى و تثبیت مواضع لنینى در سطح برنامه و تاکتیک (به معناى گسترده آن) میدانند، نگرانى کسانى که 
مشکل اساس جنبش کمونیستى را نه "خرده کارى محلى" بلکه "اپورتونیسم سراسرى" ارزیابى میکنند، و لذا 
خواهان وحدت بر سر مواضع لنینى اند، نگرانى کسانى که در هر "وحدت اصولى" ابتدا سراغ "اصول" این 
وحدت (برنامه؟) را میگیرند و به مکانیک "جذب شدن به نزدیک ترین قطب تشکیالتى" رضایت نمیدهند، 

بى مورد است؟

توضیحات:

مثل  ارتباط  این  دارد...  حضور  نیز  جهانى  بازتولید  در  ایران،  در  سرمایه  "گردش  مینویسد  رزمندگان   [1]
ارتباط باز تولید در فرانسه و... آمریکا نمیباشد. زیرا در این گونه کشورها ارزش اضافه حاصله به چهارچوب 
کشور سرمایه گذارى کننده بازمیگردد... اما در ایران سرمایه مالى امپریالیستها در ترکیب با انواع سرمایه هاى 
کوچک، متوسط و بزرگ داخلى، بخش عظیمى از ارزش اضافه را از پروسه تولید جامعه ما خارج میکند... 

در اینجا صحبت از جریان سرمایه است".

اندکى آشنائى با مارکسیسم مقوالت و مفاهیمى که مارکسیسم در خدمت نقد اقتصاد سیاسى بکار میگیرد، 
کافى است تا سهل انگارانه بودن و "من درآوردى" بودن نحوه کاربرد مفاهیمى چون "گردش سرمایه"، 
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"بازتولید"، "پروسه تولید" و... را توسط رزمندگان براى خواننده روشن سازد. گردش سرمایه در "بازتولید 
ما  چه؟  یعنى  میشود،  خارج  ما"  جامعه  تولید  "پروسه  از  اضافى  ارزش  چه؟  یعنى  دارد"  حضور  جهانى 
کنند.  اجتناب  مارکسیستى  فهم-  قابل  و   - دقیق  اصالحات  بکاربردن  از  دارند  اصرار  رفقا  چرا  نمیدانیم 
"جریان سرمایه" نیز یکى از اصالحات اختراعى رزمندگان است که ما تاکنون در نقد مارکس از اقتصاد 
سیاسى به آن برخورد نکرده ایم. اما به هر حال اگر این جمالت پرطمطراق و کم محتوا را از عبارات و لغات 
شبه مارکسیستى تزریقى به آن بتکانیم، چیزى که آخر سر دست ما میماند همان تئورى معروف "غارت و 
چپاول برون مرزى" است، که بر جاى تئورى امپریالیسم لنین نشسته است. رزمندگان همچنان نگران "خارج 
شدن" ارزش اضافه از "پروسه تولید جامعه ما(!)" است، و نه معترض بر نفس تولید آن از گرده طبقه کارگر 

محروم ایران.

در مورد راه کارگر وضع از این هم روشن تر است. "غارت و چپاول ارزش اضافى و ثروتهاى بیکران خلق 
ما"، امپریالیسم که "ارزشها(؟!) و ثروتهاى ما را به یغما میبرد" و... همچنان ترجیع بند مقاالت راه کارگر 
است. باز هم اعتراضى به تولید ارزش اضافه در شرایط امپریالیستى (استثمار امپریالیستى کارگران ایران) 
نیست، هر چه هست نوحه خوانى براى "خروج" آن از کشور است، رفقا! صدور سرمایه به ایران یعنى ورود 
استثمار  از  حاصله  اضافه  ارزش  هرچه  است.  سرمایه  صدور  محتاج  امپریالیسم  "کشور"،  به  اضافه  ارزش 
طبقه کارگر ایران توسط انحصارات امپریالیستى بیشتر در "پروسه تولید جامعه ما" (بخوان کشور ما) بماند، 
این معناى انباشت سریعتر سرمایه امپریالیستى و تشدید استثمار توده هاى پرولتر خواهد بود. پاسخ نهائى و 
اصولى ما به امپریالیسم نه تقاضاى سرمایه گذارى هرچه بیشتر در ایران، بلکه دیکتاتورى پرولتاریا و خلع 
ید از بورژوازى است. آیا کسى که محتواى اقتصادى مبارزه ضد امپریالیستى اش را اعتراض به "خروج ارز" 
(این تمام معنى حرف رفقا است) تشکیل میدهد، میتواند در همان حال ادعا کند که مبارزه بر علیه امپریالیسم 

را از مبارزه بر علیه سرمایه دارى جدا نمیکند؟!

[2] رفقا به کرات از "نابودى بورژوازى" سخن میگویند. گمان میکنیم منظور نابودى فیزیکى "بورژواها" 
نباشد، بلکه غرض نابودى مالکیت خصوصى بورژوائى بر وسائل تولید، و به این اعتبار نابودى نقش مالک 
خصوصى (بورژوا) بمثابه یک طبقه است. در این صورت آیا رفقا با مارکس که بورژوازى، پرولتاریا را به 
اعتبار هم، و به مثابه تز و آنتى تز، تعریف میکند مخالفند؟ آیا نابودى بورژوازى بمثابه طبقه استثمارگر حاکم، 
در همان حال به معناى نابودى پرولتاریا بمثابه طبقه استثمار شونده اصلى نیست؟ و اگر هست، آیا رفقا در 

معناى عباراتى که چنین سهل انگارانه بکار میبرند تعمق میکنند؟

[3] رجوع کنید به لنین، دولت و انقالب، فصل 5، بخشهاى 2، 3 و 4.

با  اکتبر  انقالب  پیروزى  از  پس  اندکى  که  میشد  اطالق  بلشویکها  از  گروهى  به  چپ"  "کمونیستهاى   [4]
مخالفت  به  آن  اقتصادى  سیاستهاى  و  لیتوفسک  برست  صلح،  مورد  در  شوروى  دولت  اعمال  و  نظریات 

پرداختند.

دارى  سرمایه  کردن  ملى  و  مصادره  نتیجه  اینکه  به  الجزایر،  اوضاع  به  اشاره  در  خود  رزمندگان  البته   [5]
انحصارى دولتى است توجه دارد، اما علت این امر را "فقدان رهبرى پرولتاریا" ارزیابى میکند. این بیانگر 

استنباطى متافیزیکى از مقوله "رهبرى پرولتاریا" است که باید در فرصت دیگرى به آن پرداخته شود.



188

برگزیده آثار  منصور حکمت

بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست - (دوره اول)، شماره 1 - اول مرداد 
1359

 رزمندگان و راه کارگر: جدال برسر تحقق سوسیالیسم خلقى

بخش دوم
بسوى سوسیالیسم شماره دو - شهریور 1359
ایرج آذرین - منصور حکمت - غالم کشاورز

در شماره قبل نشان دادیم که چگونه تلقى راه کارگر و رزمندگان از وظایف انقالب ما یک تلقى التقاطى 
است که در حاکمیت سوسیالیسم خلقى بر دیدگاه هاى هر دو گروه ریشه دارد. آنچه رفقا در طول یکسال 
استنتاج  تبدیل  یافته اند،  دست  بدان  حاضر  انقالب  پیروزى  سیاسى  و  محتواى اقتصادى  زمینه  در  گذشته 
رفع  را  حاضر  وظیفه انقالب  که  رایج،  راست  استنتاج  است.  آن  از  چپ  استنتاج  به  پوپولیسم  از  راست 
موانع توسعه سرمایه دارى در ایران و ایجاد زمینه هاى شکوفایى آن در چهارچوبى "ملى و مستقل" قلمداد 
میکرد، در نزد رفقا به استنتاج چپ، که خواهان نابودى فورى سرمایه دارى (و ناگزیر استقرار سوسیالیسم) 
در این انقالب است، تبدیل میشود. همین واقعیت که اساس تئوریک این استنتاجات دست نخورده باقى 
است، بهترین گواه شیوه آمپریستى برخورد رفقا به مقوالت تئوریک است. دو قطب "انسجام"، دو قطبى 
که رزمندگان و راه کارگر با دیدگاه هاى موجود خود ناگزیرند میان آن نوسان کنند، چیزى جز راه رشد 
غیر سرمایه دارى و تز سه جهان از یکسو و تروتسکیسم از سوى دیگر، نیست؛ دوقطبى که با نفى نقش و 
مکان انقالب دمکراتیک ما در مبارزه براى رسیدن به سوسیالیسم، و با مخدوش کردن رابطه میان وظایف 
میشوند.  بدل  سوسیالیسم  تحقق  راه  سر  بر  مانعى  به  پرولتاریا، عمال  سوسیالیستى  وظایف  و  دمکراتیک 
انقالب  در  را  آن  پیش شرطهاى  بتواند  و  بخواهد  ایران  انقالبى  پرولتاریاى  بى آنکه  سوسیالیسم،  تحقق 
دمکراتیک حاضر فراهم سازد، غیر ممکن است. از نقطه نظر نتیجه نهائى، یعنى تحقق سوسیالیسم، آن سه 
جهانى که اصوال با انکار وظایف سوسیالیستى پرولتاریا در انقالب حاضر او را به عصاى دست بورژوازى 
از  را  سوسیالیسم  به  رسیدن  راه  تنها  او  دمکراتیک  وظایف  انکار  با  تروتسکیست که  آن  و  میکند،  تبدیل 
سوسیالیسم  راه  سر  که بر  هستند  موانعى  دو  هر  دارند،  نقش  یک  دو  هر  میدارد،  نگاه  پوشیده  پرولتاریا 
اگر  رزمندگان  و  کارگر  راه  و  کند،  جاروبشان  راه پرولتاریا  سر  از  باید  لنینیسم  که  موانعى  گرفته اند،  قرار 
را  یکى  آن  گاه  و  مانع  این  گاه  عمل  در  میتوانند  حداکثر  باشند،  آن  گاه  و  گاه این  تئورى  در  بخواهند 
رفیع تر و حجیم تر سازند. هدف بالفصل رزمندگان و راه کارگر در انقالب حاضر، یعنى "نابودى سیستم 
سرمایه دارى در یک انقالب دمکراتیک "در بهترین حالت خود تکرار تئورى هاى باطل سوسیالیسم خلقى 
رزمندگان  منظور  واقعا  آنچه  خود، یعنى  واقعى  در حالت  و  است.  بورژوائى  خرده  سوسیالیسم  همان  یا 
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پاندول  که  مادام  است.  چپ  ظاهرى  در  مستقل  و  ملى  "آرمان "سرمایه دارى  احیاى  است،  کارگر  راه  و 
استنتاجات راه کارگر و رزمندگان بر محور پوپولیسم نوسان میکند، محتواى مواضعشان، حتى اگر دست از 
سرمایه دارى "ملى" بشویند و عاشقانه و بیتابانه سوسیالیسم را خواستار شوند، همواره راست خواهد ماند. 

 
پرولتاریاى ایران باید بداند که از انقالب دمکراتیک چه میخواهد و نیز باید به روشنى و بى هیچ ابهامى درك کند که 
انقالب حاضر از نظر عینى در پیروزى خود اصوال چه میتواند به او بدهد. در یک کالم پرولتاریاى انقالبى ایران باید 
محتواى اقتصادى و سیاسى پیروزى انقالب حاضر (یک انقالب دمکراتیک در ایران) را به روشنى تعریف کند. 

 
و  عینى  شرایط  حکم  حاظر به  انقالب  ما  اعتقاد  به  داده ایم،  توضیح  خود  گذشته  متون  در  که  همانطور 
را  سرمایه دارى  نابودى  نمیتواند  حاضر  باشد .انقالب  سوسیالیستى  بالواسطه  انقالبى  نمیتواند  خود  ذهنى 
اقشار  و  طبقات  وجود  ما،  انقالب  محرکه  نیروهاى  طبقاتى  ترکیب  داشته باشد.  خود  بالفصل  دستور  در 
خود  دمکراتیک  خواست هاى  به  دستیابى  براى  انقالبى  شیوه اى  به  که  پرولتاریا،  کنار  در  غیر پرولترى 
دیگر،  سوى  از  پرولتاریا  بسیج  براى  ذهنى الزم  شرایط  نبودن  آماده  و  یکسو،  از  میزنند  مبارزه  به  دست 
انقالب کنونى ایران را در چهارچوبى دمکراتیک مشروط و محدود میسازد. انقالب کنونى آخرین حلقه 
در سلسله جنبشها و انقالباتى است که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون بارها با هدف ایجاد تحوالت بنیادى 
دمکراتیک در ایران شکل گرفته اند و فرجام وظایف ناتمام خویش را به انقالب حاضر سپرده اند. اما این 
انقالب دمکراتیک از ویژگى خاصى برخوردار است. انقالب حاضر بر متن بحرانى اقتصادى ظهور کرده 
است که ریشه در مناسبات سرمایه دارى ایران دارد، بحرانى که بازتاب بحران جهانى سرمایه دارى عصر ما 
(امپریالیسم) است، بحرانى که به این دلیل از نقطه نظر پرولتاریا پاسخى جز نابودى سرمایه دارى بطور کلى 
و استقرار سوسیالیسم) و از نقطه نظر بورژوازى، شکست قطعى انقالب و آغاز دوره جدیدى از انباشت 
سرمایه بر اساس قوانین سرمایه دارى عصر امپریالیسم) نمیتواند داشته باشد .یا سوسیالیسم یا سرمایه دارى 
در کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم، این دوراهى اى است که بحران اقتصادى ایران پیشاروى ما، و نیز 
بورژوازى، میگذارد. تنها سوسیالیسم میتواند بحران زیر بناى اقتصادى جامعه را به گونه اى انقالبى - و نه 
ارتجاعى - پاسخ گوید، لیکن طبقات انقالبى جامعه، که بر متن این بحران اقتصادى مبارزات طبقاتى خود 
را تا سطح یک انقالب بسط داده اند، خود در عمل، بحکم شرایط عینى و ذهنى حاکم بر انقالب، نمیتوانند 
این پاسخ را ارائه دهند. این نه یک بن بست تئوریک بلکه تناقضى مادى و عملى در خارج از ذهن ما 
است. رزمندگان و راه کارگر بر آن میشوند تا این بن بست را در ذهن حل کنند. آنان اوال سوسیالیسم را 
بمثابه چاره نهایى میپذیرند (و این مایه خشنودى است)، ثانیا دمکراتیک بودن انقالب را نیز به رسمیت 
میشناسند (و این نیز مایه خشنودى است)، اما به یکباره به کمک یک معّلق تئوریک پوپولیستى مشکل را 
حل میکنند: "چه اشکالى دارد، سوسیالیسم را در همین انقالب میآوریم" ، "سرمایه دارى را در یک انقالب 
دمکراتیک، با همین ترکیب طبقاتى موجود اردوگاه انقالب و با همان حکومت خلقى اى که بر این ترکیب 
بست  بن  که  کارگر  راه  و  که رزمندگان  چرا  است!  یأس  مایه  تماما  این  و  میکنیم"،  نابود  شد  خواهد  بنا 
درز  با  بخصوص  و  سرمایه دارى،  عملى نابودى  و  ملزومات مادى  تمامى  گرفتن  درز  با  را  خود  تئوریک 
گرفتن ضرورت پیگیرى مبارزه طبقاتى تا دیکتاتورى پرولتاریا، "حل" کرده اند، قاعدتا کارى هم به چند و 
چون پراتیکى که باید این ملزومات مادى را متحقق سازد، نمیتوانند داشته باشند. اما مارکسیسم-لنینیسم 
که هدف خود را تغییر جهان خارج، و نه راحت کردن خیال خود درباره آن، قرار داده است هم پاسخ 
بن بست تئوریک سوسیالیستهاى خلقى و هم چاره انقالب حاضر را بوضوح در اختیار دارد. اگر بحران 
اقتصادى جامعه ما را تنها با سوسیالیسم میتوان به شیوه انقالبى حل کرد، و اگر انقالب حاضر که خود 
ریشه در این بحران دارد قادر به ارائه سوسیالیسم نیست، پس چه باید کرد؟ پاسخ تنها و تنها یک چیز 
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است، انقالب بى وقفه، و محتواى پیروزى انقالب حاضر، از نظر سیاسى و اقتصادى نیز جز فراهم کردن 
پیش شرطهاى گذار انقالب حاضر به انقالبى سوسیالیستى، جز ایجاد زمینه هاى عینى و ذهنى یک انقالب 
سوسیالیستى، چیزى نمیتواند باشد. قصد ما نیز در این مقاله باز کردن این نکته است و به این منظور باید 
از بررسى محتواى سیاسى و اقتصادى انقالب دمکراتیک بطور اعم، و انقالب ما بطور اخص، آغاز کنیم. 

 
ابتدا این نکته را تأکید کنیم که انقالب دمکراتیک از نقطه نظر پرولتاریا قبل از هر چیز به اعتبار اهداف و 
وظایف سیاسى اش اهمیت مییابد. و تحوالت اقتصادى اى که میباید در این انقالب صورت پذیرد در ارتباط 
با تأثیرات سیاسى خود براى پرولتاریا اهمیت مییابند .وظیفه یک انقالب دمکراتیک، از نقطه نظر پرولتاریا، 
رفع موانع بسط مبارزه او براى سوسیالیسم است .این نکته چه درباره انقالب حاضر ایران که به اعتقاد ما 
وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه دارى در ایران را ندارد، و چه براى مثال در باره انقالب 1905 روسیه، که از 
نظر اقتصادى وظیفه رفع موانع توسعه سرمایه دارى در روسیه را داشت، صدق میکند. انقالبات دمکراتیک 
در کشورهاى مختلف و در مقاطع تاریخى متفاوت وظیفه و قابلیت ایجاد تحوالت اقتصادى مختلفى را 
دارا هستند، اما زاویه برخورد پرولتاریاى انقالبى به این وظایف اقتصادى گوناگون همواره یکسان است. 
پرولتاریاى انقالبى و مارکسیسم- لنینیسم همواره و همه جا در این تحوالت اقتصادى تحقق شرایطى را 
جستجو میکنند که مبارزه طبقاتى پرولتاریا بر علیه بورژوازى و براى سوسیالیسم را سهلتر، بالنده تر، آزادانه تر 
اجتماعى  و  اقتصادى  شرایط  از  نظر  صرف  جا،  همه  و  همواره  پرولتاریا،  که  سازد، چرا  یافته تر  بسط  و 
متفاوت، خواهان انقالب بى وقفه است. سوسیالیسم تنها هدِف درخودِ پرولتاریا است و انقالبات دمکراتیک 
و ملى تحوالت ضرورى و عملى اى هستند که پرولتاریاى انقالبى میباید به حکم شرایط عینى و ذهنى حاکم 
بر جامعه به ناگزیر مبارزه خود را براى سوسیالیسم از دل آن، در پرتو شرکت پیگیر در آن و بر اساس 
دستاوردهاى آن سازماندهى کند. این را آموزگاران کبیر پرولتاریا بارها و بارها تأکید کرده اند. در مانیفست 
کمونیست - این نخستین بیانیه استقالل طبقه کارگر جهانى - هنگام طرح چگونگى شرکت پرولتاریا در 
انقالب دمکراتیک 1848 آلمان، مارکس و انگلس تصریح میکنند که پرولتاریا تا پیروزى انقالب دمکراتیک 
دوشادوش بورژوازى دمکرات (در شرایط 1848 آلمان بورژوازى نیروئى ضد فئودال و دمکرات محسوب 
میشد) خواهد جنگید، و بالفاصله پس از پیروزى انقالب دمکراتیک با سود ُجستن از دستاوردهاى سیاسى 
و اقتصادى انقالب دمکراتیک مبارزه برضد بورژوازى را آغاز خواهد کرد. انگلس در سال 1894 در رابطه با 
تاکتیکى که حزب سوسیالیست ایتالیا(پیروان مارکس و انگلس) میبایست در انقالب دمکراتیک آینده اتخاذ 

میکردند همین معنا را تکرار میکند: 

"(مارکسیستها) هیچ گاه از دیده دور نمیدارند که این دوره ها تنها مرحله هائى هستند که به هدف 
اساسى مى انجامند، یعنى به پیروزى پرولتاریا در بدست آوردن حاکمیت سیاسى همچون ابزار 
دگرگون ساختن جامعه. جاى آنها در صفوف کسانى است که در راه دستیابى بر هر کامیابى 
بى میانجى به سود طبقه کارگر میرزمند. اما آنها همه این کامیابى ها را - چه سیاسى و چه اقتصادى 
 -تنها چون پاداشى جداگانه ارزیابى میکنند، از این رو آنها به هر جنبش انقالبى و یا پیشرو 
چون گامى در سوى راه خویش مینگرند... این تاکتیک که هیچگاه هدف بزرگ را از دیده بدور 
نمیدارد، سوسیالیستها را از آن نومیدى و دلسردى که دیگر حزبهاى داراى آینده نگرى کمتر - 
خواه جمهورى خواهان ناب و خواه سوسیالیستهاى رقیق القلب - بناگزیر دچارش میگردند، 
وا میرهاند. این حزبها آنچه را که مرحله اى است ساده، چون هدف نهائى جنبش میپذیرند." 

(انگلس، انقالب آینده ایتالیا و حزب سوسیالیست) 
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و باز در مورد چگونگى شرکت مارکسیستها و حزب پرولتاریا در انقالب دمکراتیک انگلس مینویسد: 
“... اگر جنبش به راستى جنبش همگانى و ملى (سراسرى) باشد، آنگاه افراد ما، پیش از آن 
که از آنان دعوت شود، جاى خود را در آنجا میگیرند و روشن است که شرکت ما در چنین 
جنبشى بدیهى است. اما در چنین موردى باید بر خود روشن سازیم و میبایست در این باره 
آشکارا اعالم داریم که ما چون حزبى مستقل که موقتا در اتحاد با رادیکالها و جمهوریخواهان 
بوده، اما از ریشه با آنها تفاوت دارد، شرکت میکنیم، و اینکه ما درباره پیامد مبارزه در صورت 
پیروزى هیچ خیال واهى نداریم و اینکه این پیامد به هیچ روى نمیتواند ما را خرسند سازد 
و براى ما تنها یکى از مراحلى است که به آن دست یافته ایم، تنها یک پایگاه عملیاتى براى 
میگردند( ." جدا  هم  از  ما  راههاى  پیروزى  روز  همان  در  اینکه  است، و  بعدى  پیروزیهاى 

همانجا، تاکیدها از ماست) 
لنین نیز در برخورد با انقالب دمکراتیک 1905 دقیقا همین روش را دارد: 

یعنى نیروى  خویش،  نیروى  میزان  با  مطابق  درست  و  درنگ  بى  دمکراتیک،  انقالب  از  "ما 
انقالب  ما هوادار  کرد،  خواهیم  گذار  سوسیالیستى  انقالب  به  متشکل  و  آگاه  پرولتاریاى 

بیوقفه ایم، در نیمه راه توقف نخواهیم کرد."(برخورد سوسیال دمکراسى به جنبش دهقانى)
در این خصوص میتوان به دهها رهنمود روشن و صریح از مارکس و انگلس و لنین اشاره کرد، اما همین قدر 
براى روشن شدن بحث ما کافى است. پرولتاریا در انقالب دمکراتیک در جستجوى ایجاد زمینه ها، بدست 
آوردن پایگاه هاى عملیاتى و در یک کالم تحقق پیش شرطهاى سیاسى و اقتصادى ادامه مبارزه طبقاتى تا 
برنامه  در  مطالبات اقتصادى  و  اقتصاد،  است.  سیاسى  مبارزه اى  همواره  طبقاتى  مبارزه  سوسیالیسم است. 
پرولتاریا براى انقالب دمکراتیک، تنها میتواند به مثابه زمینه اى براى بسط این مبارزه سیاسى طرح شوند، 
مبارزه اى که پرولتاریا خواهان ادامه بیوقفه آن تا سوسیالیسم است. تئورى انقالب بیوقفه مارکس، انگلس و 
لنین، در نزد رزمندگان و راه کارگر، از نظر سیاسى و اقتصادى، به تئورى "انقالبات منطبق" تبدیل میشود! 

 
سوسیالیستى  که" انقالب  است  حکم  این  با  مترادف  است"  سرمایه دارى  نابودى  حاضر  انقالب  ”وظیفه 
همین انقالب دمکراتیک است"! این تمام مفهوم عملى سوسیالیسم خلقى است، که انقالب دمکراتیک را، 
با الصاق وظیفه "استقرار" یک نظام تولیدى به آن (چه "استقرار" سرمایه دارى "ملى" باشد و چه "نابودى 
سرمایه دارى" و الجرم "استقرار" سوسیالیسم) به هدفى درخود براى پرولتاریا ارتقاء میدهد. پرولتاریا، آنجا 
که براى استقرار یک نظام تولیدى مبارزه میکند، تنها و تنها سوسیالیسم را مّد نظر دارد، که خود محتاج 
یک انقالب سوسیالیستى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا است. پرولتاریا دو آرمان اقتصادى - یکى براى 
انقالب دمکراتیک و دیگرى براى انقالب سوسیالیستى - ندارد. سواى سوسیالیسم، هر نظام تولیدى دیگر 
نظام طبقاتى و استثمارگر است و پرولتاریا با این هدف که نوعى از استثمار را جانشین نوع دیگر ُکنَد در 
مبارزات و انقالبات دمکراتیک شرکت نمیکند. پرولتاریا در انقالب دمکراتیک خواهان ایجاد مناسب ترین 
حالت سیاسى و مناسب ترین حالت اقتصادى، براى بسط مبارزه طبقاتى بر علیه بورژوازى و هموار کردن 
آن پیش  اقتصادى  و  سیاسى  حاالت  مناسب ترین  این  دیگر،  عبارت  به  است.  انقالب سوسیالیستى  راه 
شرطها، پایگاه هاى عملیاتى و ملزوماتى هستند که زمینه الزم را براى دستیابى پرولتاریا به اهداف سیاسى و 

اقتصادیش (دیکتاتورى پرولتاریا و نابودى سرمایه دارى و استقرار سوسیالیسم) فراهم میکنند. 

از همین جا به روشنى میبینیم که با دو دسته شرایط سیاسى و اقتصادى از نظر تئوریک متمایز و قابل تفکیک 
مواجهیم: 
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1 (شرایط سیاسى و اقتصادى اى که پرولتاریا در مقابل جامعه سرمایه دارى و بمثابه جانشین آن طرح میکند. 
شرایطى که تحقق آن مستلزم یک انقالب سوسیالیستى، استقرار دیکتاتورى پرولتاریا و نابودى سرمایه دارى 

است. 

2 (شرایط سیاسى و اقتصادى اى که پرولتاریا از جامعه سرمایه دارى طلب میکند. شرایطى که "حاالت" معینى 
را به یک جامعه سرمایه دارى، از نظر سیاسى و اقتصادى، تحمیل میکند، و به این اعتبار به خودى خود ناقض 
مبانى عام نظام سرمایه دارى نیست و لذا در حکم نابودى سرمایه دارى نیست. شرایطى که میتواند و میباید 

در یک انقالب دمکراتیک پیروزمند تحقق یابد. 

در باره شرایط اقتصادى و سیاسى نوع اول، یعنى آلترناتیو پرولتاریا در مقابل جامعه سرمایه دارى و مقوالت 
بنیادى آن، هیچ کمونیستى بنابه تعریف نباید ابهام داشته باشد. همه ما باید به اندازه کافى با تئورى سوسیالیسم 
علمى آشنا باشیم و به اهمیت مقوالت، مفاهیم و روابطى چون پایه هاى استثمار در جامعه سرمایه دارى، 
قوانین حرکت این جامعه و ضرورت انکشاف آن بسوى سوسیالیسم، بحران و امپریالیسم، انترناسیونالیسم 
پرولترى، مبارزه طبقاتى، صف مستقل پرولتاریا و حزب کمونیست، دیکتاتورى پرولتاریا و... در تبیین و 
تعیین وجوه سیاسى و اقتصادى، و نیز راه تحقق، آلترناتیو پرولتاریا (یعنى سوسیالیسم) واقف باشیم. تنها 
رویزیونیستهاى تمام عیار و آب از سرگذشته میتوانند اصول تئوریک و مقوالت بنیادى اى را که مارکسیسم 

براى تبیین سوسیالیسم و انقالب سوسیالیستى به روشنى تثبیت نموده است، علنا به زیر سؤال کشند. 
 

کار آنجا به اشکال برمیخورد که بحث، چون بحث رزمندگان و راه کارگر، بر سر شرایط سیاسى و اقتصادى 
نوع دوم و ارتباط آن با تحقق سوسیالیسم آغاز میشود، و این اشکال در عمل ناگزیر به نفى و نقض اصول 

تئوریک پایه اى سوسیالیسم میانجامد. 

نگاهى دیگر به مجادله رزمندگان و راه کارگر این نکته را روشن میکند. گفتیم که مارکسیستها در تالش براى 
تبیین محتواى سیاسى و اقتصادى پیروزى یک انقالب دمکراتیک، بى شک میباید با این سؤال آغاز کنند: 

نهائى  حرکت  براى  میتواند  انقالب  این  اقتصادى که  حالت  مناسب ترین  و  سیاسى  حالت  ”مناسب  ترین 
پرولتاریا بسوى سوسیالیسم فراهم کند چیست و چگونه باید دستیابى به این شرایط را تضمین کرد؟" این 
دقیقا وجه تمایز شیوه برخورد لنین و بلشویکها به انقالب دمکراتیک در قیاس با منشویکها است. بلشویکها 
و منشویکها هردو بر سر مقوالت سوسیالیسم علمى و حتى این که انقالب 1905 "باید چه سیستمى را از 
جا برَکنَد"، در ابتداى کار با هم توافق دارند. آنچه لنین و بلشویکها را از منشویکها متمایز میکند این واقعیت 
است که در حالیکه منشویکها انقالب دمکراتیک را صرفا بمثابه یک تحول تاریخى، با وظیفه جایگزینى 
نظامهاى معین تولیدى، و به قول لنین از دیدگاه "ابدیت "مینگرند، لنین و بلشویکها آن را تحولى ارزیابى 
سازد (رجوع  پرولتاریا فراهم  براى پیشروى  را  اقتصادى  و  سیاسى  مناسب ترین حاالت  میباید  که  میکنند 
کنید به مباحثات" دوتاکتیک..."). پس در حالیکه منشویک ها رهبرى مبارزات دمکراتیک را به بورژوازى 
وامیگذارند تا نقش تاریخى خود را در تحول ابدى "سیستمها" به پیش بََرد، لنین و بلشویکها خواهان آنند 
که پرولتاریا رهبرى این مبارزات را بر عهده گرفته و خود تحقق تحوالت مورد نیاز خود را تضمین کند. 
اگر منشویکها از شرکت در دولت انقالبى سر باز میزنند تا در مقابل بورژوازى، این رسول تحول "تاریخى"، 
نقش اپوزیسیون افراطى را ایفا کنند، لنین و بلشویکها خواهان آنند که پرولتاریا در این دولت شرکت کند 
تا آنچه را که از یک انقالب دمکراتیک طلب میکند به فعالترین شکل، و از باال و پائین هر دو، دنبال کند. 
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اگر منشویکها از زاویه رشد "سیستم سرمایه دارى" و "نابودى بقایاى سرواژ" به سیاست ارضى استولیپین 
مینگرند و از "موفقیت"هاى او سخن میرانند، لنین و بلشویکها با تأکید بر این که استولیپین و دهقانان از نقطه 
نظر "سیستمى" که به ارمغان میآورند تفاوتى ماَهوى ندارند، اعالم میدارند که تنها پیروزى جنبش دهقانى و 
اشکال معینى که این پیروزى به نظام ارضى در روسیه میبخشد و نیز تأثیرى که بر ساخت حکومت میگذارد، 
مناسب ترین حاالت سیاسى و اقتصادى را براى پیشروى پرولتاریا ایجاد میکند، و لذا پرولتاریا را به حمایت 
از جنبش دهقانى معطوف و متعهد میگردانند (رجوع کنید به "هفت مقاله در باره مساله ارضى و جنبش 
دهقانى"، بخصوص مقاله آخر). و باز پس از انقالب فوریه این نقطه عزیمت لنین را به روشنى میبینیم، آنگاه 
که به "بلشویکهاى قدیمى "هشدار میدهد که فرجام انقالب دمکراتیک را از روى تحقق و یا عدم تحقق 
اشکال سیاسى و اقتصادى از پیش تعیین شده قضاوت نکنند، بلکه بر این واقعیت نظر کنند که مناسبترین 
حاالت سیاسى و اقتصادى براى حرکت بسوى استقرار دیکتاتورى پرولتاریا و نابودى سرمایه دارى در اشکال 

غیِر منتظره اى هم اکنون فراهم آمده اند (رجوع کنید به" درباره تاکتیکها "مقاله اول) 

در  باید  را  سیستمى  میکنند" :چه  حرکت  منشویکها  شیوه  به  آنها  میکنند؟  چه  رزمندگان  و  کارگر  راه  اما 
انقالب حاضر از جا برَکنَد؟" سؤال، انحراف منشویکى خود را ناگزیر به پاسخ خود منتقل میکند، چرا که 
به هرحال هر دو باید در پاسخ سؤال خود سیستمى را نام ببرند، و میبرند: "سرمایه دارى". حال اگر سؤال 
را به شیوه لنین طرح کنیم پوچى بحث رزمندگان و راه کارگر کامال روشن میشود: "مناسب ترین حاالت 
پرولتاریا  دیکتاتورى  بسوى  حرکت  براى  انقالب دمکراتیک  این  در  میتوانیم  ما  که  اقتصادى اى  و  سیاسى 
و نابودى سرمایه دارى بوجود بیاوریم چیست؟" و رزمندگان و راه کارگر پاسخ میدهند: از نظر اقتصادى 
"نابودى سرمایه دارى"، از نظر سیاسى "جمهورى دمکراتیک خلق"، و این پاسخ مجموعه اى از یک التقاط 
(در تعیین پیش شرطهاى سیاسى سوسیالیسم) و یک دور باطل و هیچ نگویى (در تعیین پیش شرطهاى 
اقتصادى آن) است. التقاط، چرا که جمهورى دمکراتیک خلق آن وضعیت سیاسى اى اعالم شده است که 
میتواند ناظر بر نابودى سرمایه دارى باشد، این جمهورى وظایف دیکتاتورى پرولتاریا را بر عهده گرفته و این 
دومى را کامال غیر ضرورى اعالم کرده است. این رویزیونیسم تمام عیار است، تجدید نظر طلبى در اصول 
و مقوالت پایه اى سوسیالیسم علمى است. و دور باطل، چرا که "نابودى سرمایه دارى" پیش شرط "نابودى 

سرمایه دارى" قرار گرفته است! و این چپ روى کودکانه است! 

نقطه عزیمت رزمندگان و راه کارگر هر دو در برخورد به انقالب دمکراتیک، نقطه عزیمتى منشویکى است، 
چرا که اینان نه از زاویه پیگیرى مبارزه طبقاتى تا استقرار دیکتاتورى پرولتاریا، بلکه از زاویه جایگزینى 
"سیستمها" نابودى یکى و استقرار دیگرى، به انقالب دمکراتیک برخورد میکنند. براى آنکه حاصل عملى 
این برخورد، و ادامه منطقى آن را بررسى کنیم الزم است بحث خود را از آنجا که رها کردیم ادامه دهیم. 

 
برخورد  میدهند.  تشکیل  کمونیستى را  یک برنامه  اساسى  جزء  دو  دقیقا  شمردیم  که  شرایطى  دسته  دو 
مبارزه  و  هویت  پرچم  که  در برنامه حزب،  هرچیز  از  قبل  میباید  را  انقالب  بنیادى  مسائل  به  حزب  یک 
این  حزبى.  متفکرین  جدلى  متون  و  مناظرات  صرفا در  نه  و  کرد  جستجو  است،  پرولترى  مستقل  جنبش 
متشکل  انقالبى  پرولتاریاى  نتواند  تا  بازنیابد،  حزبى  برنامه  یک  را در  خود  تئوریک  ماحصل  تا  مجادالت 
و همجهت  همسو  طبقاتى  مبارزه  سازماندهى  و  تهییج  و  ترویج  امر  در  برنامه،  اساس  بر  حزب را،  در 
کند، به وظیفه بنیادى خود عمل نکرده است. برنامه چهارچوبى است که در آن تئورى به رهنمود عمل 
در  حزب  از  گفتن  سخن  کارگر،  طبقه  با جنبش  علمى  سوسیالیسم  تلفیق  از  گفتن  سخن  و  میشود،  بدل 
مطلوب  شرایط  دسته  دو  است.  بى محتوا  و  پوچ  حزبى،  برنامه  انقالبى به  تئورى  تبدیل  پروسه  از  انتزاع 
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ارائه میشوند.  حداقل)  (برنامه  مطالبات  و  حداکثر)  (برنامه  اصولى  جزء  دو  بصورت  در برنامه  پرولتاریا، 
رسیدن  راه  از  صحیح  نهائى، شناخت  هدف  از  روشنى  "تصویر  خود  کلیت  در  حداقل  و  حداکثر  برنامه 
(لنین،  میدهد  دست  به  جنبش"  فورى  وظایف  نقطه یا  آن  واقعى  شرایط  از  دقیقى  مفهوم  و  هدف  آن  به 
جامعه  علیه  بر  است  جنگى  اعالن  و  دادخواست  هم  خود  کلیت  در  برنامه  انقالبى"). این  "آوانتوریسم 
موجود و طبقات حاکم، و هم پرچمى است که پرولتاریا تمامى زحمتکشان و توده هاى تحت ستم را به یک 
مبارزه رهائیبخش تحت لواى آن فرا میخواند. آلترناتیو سیاسى و اقتصادى پرولتاریا (دیکتاتورى پرولتاریا 
را  حداقل  بخش  پرولتاریا،  اقتصادى  و  سیاسى  فورى  و خواستهاى  برنامه،  حداکثر  بخش  سوسیالیسم)  و 
تشکیل میدهند .برنامه حداکثر و حداقل در کلیت خود، مسیر مادى حرکت جنبش پرولترى را از شرایط 
موجود تا سوسیالیسم در رئوس کلى آن تبیین میکنند. برنامه حداکثر و حداقل در کلیت خود چکیده درك 
پرولترى از ملزومات مادى و اهداف انقالبى بیوقفه است. برنامه حداقل بنوبه خود بیانگر شرایطى است که 
پرولتاریا تحقق آن را براى تسهیل مبارزه طبقاتى خویش بر علیه بورژوازى الزم میشمرد. برنامه حداقل، 
که جدا از برنامه حداکثر مفهومى ندارد و نمیتواند در انزوا از آن درك شود، در بر گیرنده چکیده نظرات 
پرولتاریاى انقالبى در مورد مناسب ترین حاالت سیاسى و اقتصادى براى رسیدن به سوسیالیسم، با توجه 
به تعریف دقیقى از نیازهاى پرولتاریا در یک کشور معیّن در یک مقطع معیّن، است. برخورد مارکسیستى 
به محتواى سیاسى و اقتصادى پیروزى انقالب دمکراتیک نیز تنها در پروسه دستیابى به این برنامه و تبلیغ 
و تثبیت آن در جنبش کارگرى معنا و مفهوم واقعى خود را باز مییابد (به این نکته باز خواهیم گشت.) 

 
اما این مناسب ترین حاالت سیاسى و اقتصادى که چکیده برخورد کمونیستى را به محتواى پیروزى انقالب 
دمکراتیک تشکیل میدهند و میباید بصورت یک برنامه حداقل طرح و تدوین شوند، در رئوس کلى کدامند؟ 

 
ما در متون دیگر خود مشروحا بر پیش شرطهاى سیاسى حرکت نهائى پرولتاریا بسوى سوسیالیسم تأکید 
گذارده ایم (رجوع کنید به" خطوط عمده"،" دورنماى فالکت..."،" کمونیستها و جنبش دهقانى..." و...) و 
اینجا تفصیل بیشترى را الزم نمیدانیم، همین قدر اشاره میکنیم که رکن اساسى این پیش شرطها در عام ترین 
بیان خود، چیزى جز دمکراتیزه شدن) کردن) روبناى سیاسى جامعه نیست. تبعیت ارگانهاى حکومتى از 
نمایندگان مستقیم مردم، جدائى مذهب از دولت، به رسمیت شناخته شدن حق ملل در تعیین سرنوشت 
دمکراتیکى  حقوق  و همه  همه  و...  بیان  اجتماعات،  آزادى  تضمین  مرد،  و  زن  حقوق  برابرى  خویش، 
هستند که پرولتاریا تنها در پرتو مبارزه اى پیگیر براى تحقق آن میتواند و باید حرکت نهائى خود را بسوى 
شدن  دمکراتیزه  کرده ایم،  تأکید  نیز  قبال  که  همانطور  ایران،  مشخص  در مورد  دهد،  سازمان  سوسیالیسم 
روبناى سیاسى جامعه و تحقق شرایط سیاسى دمکراتیکى که موانع بسط آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتاریا 
را رفع نماید، مستلزم به زیر کشیدن حکومت بورژوازى سراپا متکى بر امپریالیسم است. تنها پیروزى یک 
جنبش دمکراتیک انقالبى، تحت هژمونى پرولتاریاى انقالبى و حزب کمونیست او میتواند ضامن تثبیت و 

حفظ دستاوردهاى دمکراتیک مورد نیاز پرولتاریاى ایران باشد. 

اما در مورد مناسب ترین حالت اقتصادى یا محتواى اقتصادى پیروزى انقالب دمکراتیک از دیدگاه پرولتاریا، 
قبل از هر چیز باید از خود بپرسیم که مِالك کمونیستها در مورد "مناسب" بودن این یا آن وضعیت اقتصادى 

چیست؟ 

مناسب ترین حالت اقتصادى در پیروزى انقالب دمکراتیک براى پرولتاریا حالتى است که: 
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تحمیل  او  بر  جامعه سرمایه دارى  که  اقتصادى  مشقات  از  پرولتاریا  ساختن  آزادتر  چه  هر  با  بتواند  اوال، 
میکند، زمینه شرکت هر چه وسیع تر او را در مبارزه طبقاتى بر علیه بورژوازى و نظام سرمایه دارى بطور 
نظر  تجدید  برنامه  پیش نویس  در  همچنین  و  روسیه  بلشویک  حزب  قدیم  در برنامه  نماید.  فراهم  کلى 
سوسیالیسم  پرولتاریا در  کامل  رهایى  که  واقعیات  این  توضیح  از  پس  سال 7191،  در  لنین  شده بوسیله 
میسر است و دیکتاتورى پرولتاریا شرط الزم استقرار سوسیالیسم است، به عبارت دیگر پس از توضیح 
مصون  که” براى  میگردد  طرح  نکته  این  بالفاصله  (برنامه حداکثر)  پرولتاریا  طبقاتى  مبارزه  نهائى  هدف 
رهائى"  براى  مبارزه  پیگیرى  در  قابلیتش  بسط  براى  روحى،  و  فیزیکى  تباهى  از  کارگر  طبقه  داشتن 
میکند. مبارزه  میشود،  ارائه  فوق  عبارت  دنبال  به  که  خویش،  حداقل  مطالبات  تحقق  براى  حزب 

 
و نیز در برنامه تجدید نظر شده، آنجا که وظایف حزب پرولتاریا مطرح میشوند میخوانیم: 

”وظیفه بالفاصله حزب پرولتاریا جنگیدن براى یک نظام سیاسى است که به بهترین وجهى 
پیشرفت اقتصادى و حقوق مردم را بطور کلى تضمین کرده و باالخره کم مشقت ترین گذار به 

سوسیالیسم را ممکن میسازد." 
لنین نیز در مرورى کوتاه و خالصه بر برنامه 1903 مینویسد: 

”7 )سپس برنامه اصالحاتى را که باید به فوریت براى طبقه کارگر انجام شود تا زندگى آسانترى 
براى آنها ایجاد گشته و آنها را قادر سازد که با آزادى بیشترى براى سوسیالیسم بجنگند متذکر شده. 

براى  سریعا  باید  که  اصالحاتى  مورد  در  را  ویژه اى  اشارات  برنامه  8)این 
با  آزادانه  و  آسانى  به  که  سازد  را قادر  آنها  تا  شود  انجام  کشاورزان  تمام 
بردارد".  در  بپردازند،  روسیه بجنگ  سراسر  بورژوازى  و  بورژوازى روستائى 

(به روستائیان فقیر، تاکیدها از ماست) 
 

دهد که  ارائه  اقتصادى  اشکال  آن  در  را  فوق  محتواى  که  است  حالتى  اقتصادى"  حالت  "مناسبترین  ثانیا، 
پس از پیروزى پرولتاریا بر بورژوازى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا، راه را براى تبدیل مالکیت خصوصى 
هموارتر  کاالئى،  تولید  بجاى  شده  ریزى  برنامه  کردن اقتصاد  جانشین  و  اجتماعى  مالکیت  به  بورژوائى 
نماید. در عام ترین و انتزاعى ترین حالت میتوان گفت که تمرکز هرچه بیشتر سرمایه در دست یک دولت 
انقالبى و دمکراتیک، یعنى همان حالتى که رزمندگان و راه کارگر نامش را نابودى سرمایه دارى گذاشته اند، 
مناسب ترین حالت اقتصادى براى پرولتاریا است. اما این چیزى نیست که کمونیستهاى کشورهاى مختلف 
آخر"  "گام  و  سرمایه دارى  شدن  انحصارى  مورد  در  تئوریک  عام  احکام  به اعتبار  صرفا  شرایطى  هر  در 
آن به سوسیالیسم، اتوماتیک در برنامه خود بگنجاند. مصادره و ملى کردن این یا آن صنعت و یا بخش 
مطلوبیت  و  شده  ارزیابى  مشخص  مورد  در هر  میباید  کردن،  ملى  و  مصادره  اصوال  یا  و  معین،  اقتصادى 
آن براى راهگشایى مبارزه طبقاتى، و ساختمان سوسیالیسم) پس از دیکتاتورى پرولتاریا(، مجددا تحلیل 
و اثبات شود. اشکال اقتصادى اى که مناسب ترین حالت اقتصادى را براى بسط مبارزه طبقاتى در بردارد و 
لذا مطالبات حداقل ما بر آن ناظر است، اشکالى نیست که صرفا از تئورى تکامل سرمایه دارى و چگونگى 
تحول آن به سوسیالیسم استخراج شوند، بلکه بر چند و چون اشکال اقتصادى معیّن موجود در یک جامعه 
معیّن، و امکاناتى که انقالب و نهادهاى حاصل از انقالب خود فراهم میآورند، متکى است. مصادره و ملى 
کردن یکى از اشکالى است که در اختیار پرولتاریا است. شکلى است که تنها در شرایط معیّن مطلوب ترین 
شکل محسوب میشود. سیر انقالب و چگونگى بسط و ادامه مبارزه طبقاتى، میتواند هر بار اشکال نوینى 
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را به ارمغان آورد. مصادره و ملى کردن، تولید تعاونى، اقتصاد جنگى در مناطق آزاد شده، کنترل و نظارت 
مستقیم شوراهاى کارگرى بر تولید و توزیع، و... اشکال متنوعى از چگونگى تحقق برنامه حداقل پرولتاریا 

را در انقالب دمکراتیک بدست میدهند. 
 

میبینیم که اساس کار در تعریف مطالبات حداقل، یا محتواى پیروزى انقالب از دیدگاه پرولتاریا، حرکت از 
زاویه نیازهاى مبارزه طبقاتى پرولتاریا و تالش در جهت رفع موانع انکشاف آزادانه آن تا استقرار دیکتاتورى 
پرولتاریا است .رزمندگان و راه کارگر که از زاویه جابجا کردن و نابودکردن و بنا کردن" سیستمها" به این 
انقالب برخورد میکنند، و لذا هیچ گونه اشاره اى به مساله محورى مبارزه طبقاتى پرولتاریا بر علیه بورژوازى 
شبه  و  منشویکى  گیرى هاى  موضع  و  پوپولیستى  گرائى هاى  ذهنى  ورطه  سقوط به  جز  چاره اى  ندارند، 
تروتسکیستى نخواهند داشت. از همین جا است که میبینیم در سراسر مجادله رزمندگان و راه کارگر پیش 
شرطهاى سیاسى پیروزى انقالب، دمکراسى و مبارزات دمکراتیک، کامال از قلم افتاده اند. و باز دو گروه، 
آنجا که بدون آن که خود متوجه باشند درباره محتواى برنامه حداقل سخن میگویند، این محتوا را نه از 
دیدگاه یک طبقه معین (پرولتاریا) در یک کشور معین و با هدف نهائى معین (سوسیالیسم)، بلکه از دیدگاه 
"تکامل تاریخى جامعه"، "ابدیت" و بطور خالصه از دیدگاهى ماوراء طبقاتى (و لذا بورژوائى) مورد بحث 
قرار میدهند .رزمندگان و راه کارگر به این ترتیب به مناسب ترین حاالت سیاسى و اقتصادى در پیروزى 
انقالب حاضر و ارتباط آن با مبارزه براى سوسیالیسم، به اشکال اقتصادى و سیاسى مشخص و محتملى که 
این "حاالت" خود را در قالب آن بیان خواهند کرد، و به برنامه حداکثر و حداقل بطور کلى، کامال القید و 
بیتفاوت میمانند. تحلیل ماتریالیستى و طبقاتى از انقالب دمکراتیک قبل از هر چیز مستلزم حرکت از نقطه 

عزیمتى ماتریالیستى و طبقاتى است، و رزمندگان و راه کارگر در قدم اول همین را فاقدند. 
 

گفتیم که محتواى پیروزى انقالب دمکراتیک ایجاد مناسب ترین حاالت سیاسى و اقتصادى براى بسط مبارزه 
طبقاتى است، که از نقطه نظر پرولتاریا قبل از هر چیز در مطالبات حداقل به فشرده ترین شکل بیان میشود. 
از نظر اقتصادى، تحقق این مطالبات ابدا به معناى نابودى سرمایه دارى نیست، به معناى استقرار یک نظام 
تولیدى "دیگر" نیست، بلکه صرفا الگوئى است که پرولتاریا بر اقتصاد بورژوائى تحمیل میکند و شرط و 
شروطى است که بر کارکرد این نظام میگذارد .اما به همین اعتبار، در عین این که مطالبات حداقل پرولتاریا 
از محدوده قوانین بنیادى نظام تولیدى کاپیتالیستى فراتر نمیرود، از امکانات عملى بورژوازى در آن مقطع و 
بخصوص از شرایط مطلوب تولید براى بورژوازى فراتر میرود .دخالت پرولتاریاى انقالبى در تعیین طول 
روز کار، حداقل دستمزد، ایام مرخصى، شرایط بیمه و بهداشت، چگونگى اداره صنایع، اوضاع معیشتى 
بیکاران و نیز چند و چون موقعیت زحمتکشان غیر پرولتر، اساس مالکیت خصوصى بورژوائى بر وسائل 
تولید و مبادله، تولید کاالئى و خرید و فروش نیروى کار را نقض نمیکند، اما بى شک بر شرایط سودآورى 
و انباشت سرمایه محدودیتها و شروطى میگذارد. این واقعیت که برنامه حداقل از نظر تئوریک از محدوده 
یک جامعه بورژوائى فراتر نمیرود، اما از امکانات عملى بورژوازى فراتر میرود، کلید اصلى بحث و نقطه 
حرکت ما در بررسى محتواى اقتصادى پیروزى انقالب حاضر است .انقالب دمکراتیک ما وظیفه ندارد، 
و نمیتواند، سرمایه دارى را در ایران نابود کند، نابودى سرمایه دارى ایران وظیفه یک انقالب سوسیالیستى 
است که انقالب حاضر میباید راهگشاى آن گردد. از سوى دیگر سرمایه دارى ایران، همانطور که بارها تأکید 
کرده ایم، سرمایه دارى عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه است. "وابستگى"، عبارتى که تنها میتواند بر 
این وجه سرمایه دارى ایران داللت کند، از سرمایه دارى ایران بطور کلى قابل تفکیک و تجزیه نیست. قطع 
"وابستگى" و ایجاد سرمایه دارى "ملى و مستقل" در ایران، یا به عبارت دقیق تر تغییر مکان اقتصادى ایران 
از یک کشور تحت سلطه به کشورى "مستقل) "که در عصر امپریالیسم به مفهوم تبدیل ایران به یک کشور 
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امپریالیست است) یک اتوپى بورژوائى است، غیر قابل تحقق است و از آن مهم تر ابدا خواست پرولتاریاى 
ایران نیست. به این دلیل پرولتاریاى ایران محتواى پیروزى انقالب ایران را نیز "قطع وابستگى" و "حفظ و 
بسط سرمایه دارى" تعریف نمیکند .پرولتاریاى ایران در این انقالب از نظر اقتصادى تحمیل آن چنان شرایطى 
را بر اقتصاد موجود طلب میکند که مناسب ترین حالت اقتصادى را براى حرکت نهائى او بسوى سوسیالیسم 
در بر داشته باشد. بحث چند و چون محتوا و اشکال این مطالبات پرولترى در درون جنبش کمونیستى ما 
هنوز حتى آغاز هم نشده است و ما به طریق اُولى نمیتوانیم یک برنامه جامع کمونیستى، "شامل تعریف 
دقیقى از مطالبات حداقل و اشکال عملى تحقق آن، بدست دهیم، اما میتوانیم محور اساسى و عامل تعیین 
کننده محتواى این مطالبات را، بر مبناى شناخت خود از سرمایه دارى ایران، طرح کنیم و براى شرکت در 
مبارزه ایدئولوژیک پیگیرى که میباید به منظور دستیابى به یک برنامه لنینى در جنبش کمونیستى ایران دامن 

زده شود، اعالم آمادگى کنیم. 

ایران کشورى سرمایه دارى و تحت سلطه امپریالیسم است، که اساس اقتصاد آن را تولید فوق سود امپریالیستى 
بر مبناى استثمار نیروى کار ارزان پرولتاریا تشکیل میدهد. نتیجه تبعى این رابطه معین میان کار و سرمایه، 
هم چنین مکان ویژه اى است که تولید کنندگان خرده پا، در شهر و در روستا، در این اقتصاد احراز میکنند. 
سطح معیشت اینان نیز، به واسطه تمّلک بخش اعظم تولید اضافه شان توسط بورژوازى، به سطحى بسیار 
نازل کاهش یافته و مستمرا در معرض جدائى کامل از وسائل تولید خویش قرار دارند، و به این اعتبار غیر 

مستقیم و بالقوه جزئى از ارتش ذخیره کار در بازار داخلى را تشکیل میدهند. 
(رجوع کنید به" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى- 2"، "دورنماى فالکت و اعتالى نوین انقالب، ضمیمه" 

،" کمونیستها و جنبش دهقانى..."،" خطوط عمده")    

انقالب ما نیز بر متن بحرانى اقتصادى در چنین نظامى ظهور کرده است. این بحران اقتصادى بحرانى در یک 
جامعه سرمایه دارى و بازتاب بحران جهانى امپریالیسم در کشور تحت سلطه است. که بنا به تعریف تنها راه 
خروج انقالبى از آن سوسیالیسم است. اما مکان اقتصاد ایران بمثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم، فقدان 
شرایط ذهنى یک انقالب سوسیالیستى بالواسطه و وجود اقشار غیرپرولترى که به دالئلى که گفتیم قادرند 
به شیوه اى انقالبى با نظام موجود دست به مبارزه زنند، این انقالب را در چهارچوب انقالبى دمکراتیک 
محدود میسازد؛ انقالب دمکراتیکى که بى آن که بى وقفه به یک انقالب سوسیالیستى متحول شود، بى آنکه 
میدان  به  آن  هوادار  نیروهاى  و  شود،  طرح  جامعه  سطح  در  انقالبى) سوسیالیسم)  اقتصادى  آلترناتیو  تنها 
موجود  شرایط اقتصادى  به  تسلیم  و  شکست  از  ناگزیر  بلکه  نمیرسد،  فرجام  به  تنها  نه  فراخوانده شوند، 
است. یا سرمایه دارى در کشور تحت سلطه امپریالیسم، یا سوسیالیسم، راه حل اقتصادى میانه اى نیست. 
پس هرقدر متحدین کنونى پرولتاریا، متکى بر آرمان هاى اقتصادى خود، به انقالب حاضر چون هدفى در 

خود بنگرند، پرولتاریا نمیتواند و نباید چنین کند. 
”در گذشته تفاوت اقتصادى بین مستعمرات و ملل اروپائى... در این بود که مستعمرات در 
مبادله کاال سهیم بودند ولى هنوز نقش در تولید سرمایه دارى نداشتند. امپریالیسم این اوضاع را 
کامال تغییر داده است. از جمله مشخصات امپریالیسم صدور سرمایه است. تولید سرمایه دارى 
این  ساختن  خارج  که  نحوى  مییابد به  استقرار  مستعمرات  در  بیشترى  چه  هر  سرعت  با 
مستعمرات از زیر سلطه سرمایه دارى اروپائى غیرممکن میشود. قاعده عمومى این است که 
جدائى مستعمرات، چه از نظر نظامى و چه از نظر ترقى، تنها بوسیله سوسیالیسم قابل تحقق 
یا  و  است،  وقوع  قابل  استثنائى  حالت  یک  در  تنها  نظام سرمایه دارى،  تحت  امر  این  است. 
به قیمت یک سلسله انقالبها و قیامها، چه در مستعمرات و چه در متروپل. ("لنین، ترازنامه 
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مباحثه اى پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت خویش) 
لنین به روشنى تنها راه رهائى کشور تحت سلطه را در عصر امپریالیسم، بر طبق "قاعده عمومى" سوسیالیسم 
میداند. "قاعده عمومى" دقیقا بیانگر درك لنینى از مناسبات سرمایه دارى، ویژگیهاى عصر امپریالیسم و بحران 
آن است .پاسخ به هر بحران سرمایه دارى از دیدگاه میلیونها انسان تحت استثمار، بر طبق قاعده عمومى، 
تنها یک چیز است: سوسیالیسم. اما نکته مهم اینجاست که لنین وقوع انقالب سوسیالیستى را به قیمت یک 
سلسله انقالبات و قیامها ممکن میداند. انقالب دمکراتیک ایران، دقیقا جزء آن "سلسله انقالبها و قیامها" 

است که از دیدگاه منافع زحمتکشان تنها میتواند و باید به یک چیز منجر شود، به سوسیالیسم. 

از این نقطه نظر فرمولبندى پرولتاریاى انقالبى ایران از محتواى اقتصادى پیروزى انقالب حاضر، مطرح 
و ارائه آن در قالب مطالبات حداقل، نیز باید ناظر بر این واقعیت عصر امپریالیسم، یعنى ضرورت عینى 
تحول انقالبات دمکراتیک به انقالب سوسیالیستى، و یا به عبارت دیگر تحقق سوسیالیسم از طریق یک 
سلسله انقالبها باشد. به عبارت دیگر اگر در آلمان 1848 و در روسیه 1095 انقالب بى وقفه یک خواست 
طبقاتى پرولتاریا است که زمینه اقتصادى آن میتواند به درجات مختلف فراهم باشد یا نباشد، امروز در عصر 
امپریالیسم و در کشور تحت سلطه، وقوع یک سلسله انقالبات، انقالب بى وقفه، تا جائى که بحران جامعه 
عینى  ضرورت  یک  "قاعده عمومى"  طبق  بر  بگیرد،  سوسیالیسم  در  را  خود  انقالبى  پاسخ  تنها  بورژوائى 
اقتصادى نیز هست. این خصوصیت کشور ما بمثابه یک کشور تحت سلطه امپریالیسم است، و لذا بررسى 

محتواى مطالبات حداقل ما نیز میباید بر درك این خصوصیت استوار باشد. 

رکن اساسى این مطالبات اقتصادى و رشته اى که بند بند آن را به هم پیوند میدهد، جز خواست پرولتاریا 
مبنى بر نفى و نابودى شرایط فالکتبار و شاق اقتصادى که سرمایه دارى ایران بر کارگران و زحمتکشان جامعه 
تحمیل میکند نمیتواند باشد. اگر این فشار شاق اقتصادى حاصل و تابع قوانین حرکت سرمایه دارى در ایران 
تحت سلطه است، نابودى آن نیز مستلزم تالش در جهت بیرون کشیدن عملى سطح معیشت کارگران و 
زحمتکشان از سلطه قوانین انباشت سرمایه در چنین کشورى است. انباشت سرمایه در کشور تحت سلطه، 
فقر و فالکت وسیع را بمثابه اوضاع متعارف کارگران و زحمتکشان بازتولید میکند. این انباشت سرمایه است 
که سطح معیشت کارگران و زحمتکشان را تعیین میکند. ارزش نیروى کار در اقتصاد سرمایه دارى ایران و 
بنا بر قوانین انباشت در آن، به گونه اى تعیین میشود که این فقر و فالکت را تداوم بخشد. سطح معیشت 
زحمتکشان غیر پرولتر نیز (که ارتقاء آن جزء مطالبات ما است)، از یکسو با سطح معیشت پرولتاریا تناسب 
مییابد و از سوى دیگر تابع چگونگى انباشت سرمایه و رقابت در عرصه هاى مختلف تولید است. این نیز 
الجرم در سطح نازلى ابقاء میگردد. مطالبات پرولتاریاى انقالبى میباید به گونه اى طرح شود که امکانات این 
استثمار وحشیانه را از بورژوازى سلب کند. مطالبات اقتصادى پرولتاریا، در وهله اول در تعیین ارزش نیروى 
کار در اقتصاد سرمایه دارى ایران، با اهرمهاى سیاسى از باال و پایین دخالت میکند. این مطالبات خواهان 
آن است که کارگران را از فشار شاق اقتصادى تحمیلى تا سرحد ممکن برهاند تا امکانات ارتقاء آگاهى 
سیاسى، تشکل و بسیج وسیع آنان را در مبارزه بر علیه بورژوازى فراهم سازد. مطالبه حداقل دستمزدى 
فراتر از آنچه بورژوازى کشور تحت سلطه مایل و قادر به پرداخت آن است، مطالبه افزایش مستمر و منظم 
همین سطح دستمزد به تناسب افزایش بارآورى کار و نیز تورم، مطالبه ایام مرخصى بیشتر، بیمه و بهداشت 
رایگان و مناسب، مطالبات ویژه زنان کارگر و... همه و همه "دخالت کردن" و بشدت هم دخالت کردن، در 
پروسه تعیین سطح معیشت در جامعه سرمایه دارى است. اینگونه "دخالت کردن" بدین معناست که پرولتاریا 
میخواهد ارزش نیروى کار، بیرون از قوانین عام تعیین ارزش کاالها در جامعه سرمایه دارى، تعیین شود. 
سرمایه دارى کشور تحت سلطه اى چون ایران نیروى کار را به مثابه یک کاالى ارزان میخواهد و بازتولید 
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مطالبات  در  پرولتاریا  شود.  برچیده  میباید  یغما  خوان  این  که  میکند  ما اعالم  حداقل  مطالبات  و  میکند، 
اقتصادى حداقل خود اعالم میکند که خود او، مستقل از قوانین انباشت سرمایه، و بر مبناى مناسب ترین 
حالت اقتصادى مورد نیاز براى بسط مبارزه طبقاتى، ارزش نیروى کار و چگونگى مصرف آن را در پروسه 
تولید، تعیین کرده است. این بى شک دست و پاى بورژوازى ایران را، بمثابه کشورى تحت سلطه که در آن 
انباشت سرمایه متکى بر تولید فوق سود امپریالیستى است، در قید و بند قرار میدهد .اما کامال روشن است 
که هیچ یک از این مطالبات ناقض تولید بورژوائى و مبانى عام آن نیست. این مطالبات تنها از امکانات عملى 
بورژوازى در یک کشور معین پا فراتر نهاده اند. اما بى شک اساس تولید کاپیتالیستى را، که مبتنى بر مالکیت 
اقتصادى  مطالبات  نکرده اند.  نقض  کار است،  نیروى  بودن  کاال  و  کاال  تولید  تولید،  وسائل  بر  خصوصى 
پرولتاریا براى متحدین غیر پرولترش، مثال مطالبات دهقانى پرولتاریا، نیز در عین آن که مبانى عام یک جامعه 
سرمایه دارى را نقض نمیکند، در صورت تحقق خویش الگوى معینى را بر رابطه بورژوازى (انحصارى و 
غیرانحصارى) با اقشار تهیدست خرده بورژوازى تحمیل میکند. شکل و الگوئى که سرمایه دارى ایران بمثابه 

یک کشور تحت سلطه امپریالیسم را از سیر مطلوب انباشت خویش منحرف میسازد. 

زمینه هاى  در  خود  اقتصادى حداقل  مطالبات  تحقق  براى  ایران  پرولتاریاى  تالش  و  دخالت  ترتیب  باین 
سلطه  جهت نفى  در  حرکت  معناى  به  بلکه  نابودى سرمایه دارى،  معناى  به  نه  امر  محتواى  در  مختلف، 
مطالبات  است .تحقق  زحمتکشان  و  کارگران  معیشت  سطح  و  اقتصادى  زیست  بر  امپریالیسم  اقتصادى 

پرولتاریا به معناى نفى واقعیت عملى بازار داخلى ایران بمثابه حوزه تولید فوق سود امپریالیستى است. 

اما آیا این به معناى نابودى سرمایه دارى "وابسته" و استقرار سرمایه دارى "مستقل" است؟ ابدا چنین نیست. 
نفى عملى رابطه تولید فوق سود - در شرایط تحقق کامل مطالبات پرولتاریا - به معناى استقرار نظامى 
سرمایه دارى اما مستقل از تولید فوق سود در ایران نیست. چرا که حقوق اقتصادى اى که پرولتاریا و متحدینش، 
به قیمت مبارزات خود و به کمک اهرمهاى سیاسى اى که پیروزى انقالب در اختیارشان میگذارد - شوراها، 
حکومت موقت انقالبى، هیأتهاى بازرسى کارگرى، قوانین دمکراتیک کار و غیره - به کف میآورند، نه تنها 
حاصل پروسه تولید و بازتولید مستمر سرمایه دارى در ایران نیست، بلکه تحمیلى بر آن است. این پروسه 
انباشت سرمایه نخواهد بود که معیشت کارگران و زحمتکشان را در سطح ارتقاء یافته آن تعیین و بازتولید 
خواهد کرد. برعکس، سرمایه دارى ایران، دقیقا به این اعتبار که به تنها شکل ممکن - سرمایه دارى در کشور 
تحت سلطه امپریالیسم - به زیست خود ادامه میدهد، سودآورى خود را با "تحمیالت" اقتصادى پرولتاریا 
و متحدینش ناسازگار خواهد یافت. این شرایط جدید را پرولتاریا و زحمتکشان از بیرون قلمرو اقتصادى، 
و از وراى قوانین اقتصادى حرکت آن، به آن تحمیل خواهند کرد. براى این که این نکته را روشن تر توضیح 
دهیم، کافیست مثال توقف کامل تولید (مثال در حالت یک اعتصاب عمومى) و یا کم کارى کارگران را در 
شرایط کنونى در نظر بگیریم. توقف تولید و یا کم کارى بى شک پایه سودآورى سرمایه را براى مدت معینى 
به مخاطره میافکند. در یک اعتصاب عمومى در ایران، ممکن است در طول مدت اعتصاب دینارى ارزش 
اضافه تولید نشود، و یا در یک کم کارى، یک شاهى فوق سود عاید سرمایه داران نگردد، اما آیا کسى هست 
که مدعى باشد در طول مدت اعتصاب، سرمایه دارى در ایران از میان رفته و یا در طول کم کاریها روابط 
امپریالیستى بر ایران حاکم نبوده و سرمایه دارى ایران "مستقل" شده است؟ !تمایزى که ما تالش کرده ایم در 
متون مختلف خود میان سرمایه دارى و سرمایه داران قائل شویم، اینجا اهمیت خود را کامال آشکار میکند. 
سرمایه رابطه تولید ارزش اضافه است، و سرمایه دار، سرمایه شخصیت یافته است. رابطه تولید ارزش اضافه، 
رابطه اى است که در آن نیروى کار به مثابه یک کاال توسط سرمایه خریدارى میشود تا در یک پروسه تولید با 
هدف تولید ارزش اضافه به گونه اى مولّد مصرف شود و سرمایه دارى نظامى متکى بر این رابطه معین است. 
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بدین ترتیب واضح است که مارکس سرمایه دارى بودن یک نظام را از روى مشاهده روزمره حساب سود و 
زیان سرمایه داران، از مشاهده این که آیا پولى که براى بسط یافتن و یا خرید نیروى کار به حرکت در میآید 
عمال بسط یافته است یا خیر، استنتاج نکرده است. سرمایه دار متضرر، سرمایه دارى که شاید حتى قادر نبوده 
است یک شاهى ارزش اضافه، تا چه رسد به فوق سود، به جیب بزند، سرمایه دارى که "سرمایه پولى اش 
بسط نیافته است"، سرسوزنى از سرمایه دار بودنش کم نمیشود. به همین ترتیب سرمایه دارى "وابسته" اى 
که براى مدتى معین قادر به کسب فوق سود نباشد نیز نام "مستقل" بخود نمیگیرد. "استقالل" از تولید فوق 
سود، به این معناست که سرمایه دارى ایران بتواند بى آن که به فوق سود متکى باشد انباشت متعارف خود را، 
بدون سقوط به ورطه بحران اقتصادى، سازماندهى کند، بتواند خود بر اساس قوانین اقتصادى خود معیشت 
کارگران و زحمتکشان را در سطح ارتقاء یافته آن باز تولید نماید و این مناسبات را، مستقل از فوق سود، 
ُکّال به چهارچوب رشد نیروهاى مولده تبدیل سازد. و این آن اتوپى است که تا همین اواخر بوسیله هواداران 
بورژوازى در جنبش کمونیستى بخورد پرولتاریا داده میشد. واقعیت این است که تحمیل مطالبات اقتصادى 
حداقل به سرمایه دارى ایران - بمثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم - سودآورى سرمایه را به مخاطره 

میافکند، اما این دقیقا سودآورى سرمایه در یک بازار متکى به فوق سود است که به مخاطره افتاده است. 

به جرأت میتوان گفت که کل سرمایه اجتماعى در ایران الاقل از پس از قیام بهمن در شرایطى مشابه یک 
"کم کارى تعمیم یافته" زیسته است. شرایطى که َصرف نظر از اقشار معینى از سرمایه داران، مابقى بورژوازى 
تولید را به سطحى زیر ظرفیت متعارف و با سودآورى نازل کاهش داده و به انتظار فیصله یافتن مسأله 
سیاسى به نفع خود نشسته است. اما کمونیستها به صراحت مناسبات تولیدى حاکم بر جامعه را  قدرت 
همچنان سرمایه دارى در کشورى تحت سلطه امپریالیسم و متکى بر تولید فوق سود مینامند. نفى شرایط 
امپریالیستى تولید و استثمار بوسیله قدرت متشکل پرولتاریاى انقالبى و از طریق اهرمهاى سیاسى و قانونى، 
نه به معناى نابودى سرمایه دارى و نه مترادف با استقرار سرمایه دارى "مستقل" است، بلکه فقط و فقط به 
معناى سوق دادن سرمایه دارى "وابسته" ایران به یک بحران عمیق اقتصادى است. سرمایه دارى ایران، دقیقا 
از آن جهت که همچنان، در" فرداى" پیروزى انقالب دمکراتیک، سرمایه دارى متکى بر استثمار امپریالیستى 
است، نمیتواند با مطالبات اقتصادى پرولتاریا که محور آن فراتر رفتن از امکانات بورژوازى در چنین کشورى 
است، سازگار باشد. به درجه اى که پرولتاریاى انقالبى و متشکل قادر گردد تا مناسب ترین حالت اقتصادى را 
براى بسط مبارزه طبقاتى به بورژوازى تحمیل کند، به همان درجه بورژوازى در نامساعدترین شرایط براى 
انباشت قرار گرفته و لذا سرمایه دارى ایران به یک بحران حاد و عمیق اقتصادى فرو میرود. مطالبات اقتصادى 
ابتدائى ترین  تأمین  بر  ناظر  انقالب دمکراتیک،  پیروزى  اقتصادى  محتواى  این  انقالبى،  پرولتاریاى  حداقل 
از  که  است  حقوقى  چنین  این  تأمین  دقیقا  و  است،  جامعه  و زحمتکشان  کارگران  براى  اقتصادى  حقوق 

امکانات عملى سرمایه دارى و بورژوازى ایران فراتر است. 
 

تحوالت اقتصادى اى که پرولتاریا در برنامه حداقل خود طالب آن است و در پیروزى انقالب دمکراتیک 
به  ایران،  در  بورژوازى  و  سرمایه دارى  عملى  با امکانات  خود  عملى  ناسازگارى  بدلیل  میگذارد،  اجرا  به 
یک بحران عمیق اقتصادى دامن میزند. این دقیقا به این معناست که نظام سرمایه دارى در ایران با بازتولید 
و ارتقاء زیست اقتصادى توده ها و با رشد نیروهاى ُمولّده در تناقض قرار گرفته است. این خصلت عام 
عصر امپریالیسم است که در آن مناسبات تولید بورژوائى به قیودى بر رشد نیروهاى مولده و ارتقاء زیست 
اقتصادى توده ها بدل شده است، و از این رو این عصر، در عین حال، عصر نابودى این قیود و به معناى 
عام عصر انقالبات پرولترى است، انقالباتى که هدف نهائى آن بَرکندن ریشه اى این مناسبات است. اما در 
"فرداى" پیروزى انقالب دمکراتیک ما، این خصلت عام عصر حاضر، تجّلى تاّم و تمام خود را در شرایط 
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خاص جامعه ما باز خواهد یافت و تحول سوسیالیستى زیربناى اقتصادى ایران را به شرط الزم رفع موانع 
رشد نیروهاى مولده بدل خواهدکرد، که این بنوبه خود ضرورت استقرار دیکتاتورى پرولتاریا بمثابه پیش 
شرط سیاسى این تحول اقتصادى را طرح میکند. این واقعیت که محتواى اقتصادى پیروزى انقالب حاضر 
استقرار  بر  ناظر  محتواى اقتصادى  این  که  واقعیت  این  نیست،  ایران  در  سرمایه دارى  توسعه  موانع  رفع 
یک نظام تولیدى دیگر نیست، بلکه شرط و شروطى بر سرمایه دارى موجود ایران است، این واقعیت که 
سرمایه دارى ایران در عمل قادر به انباشت سودآور در محدوده چنین قیود و شروط "تحمیلى" نخواهد 
بود، و باالخره این واقعیت که پرولتاریا بالفاصله و به میزان نیروى متشکل خود بسیج براى سوسیالیسم 
را آغاز خواهد نمود، همه این واقعیات، به این نکته اشاره و تأکید دارند که "مناسب ترین حالت اقتصادى" 
مورد نظر پرولتاریا، نمیتواند یک حالت اقتصادى "با دوام" باشد. جمهورى دمکراتیک خلق نمیتواند" اقتصاد 
دمکراتیک خلق"، را بمثابه زیربناى تولیدى خود داشته باشد. روبناى حکومتى جامعه در "فرداى" پیروزى 
انقالب دمکراتیک ("جمهورى دمکراتیک خلق" یا هر حالت سیاسى دیگر که بیانگر حاکمیت پرولتاریاى 
انقالبى و متحدین دمکراتش باشد) از یکسو با نیازهاى عملى انباشت سرمایه در ایران در تناقض است، 
و از سوى دیگر خود ارگان سیاسى یگانه آن طبقه اى (پرولتاریا) نیست که قادر به ارائه آلترناتیو اقتصادى 
جامعى (سوسیالیسم) در مقابل این زیربنا باشد. از نقطه نظر بورژوازى حل این تناقض، میباید بصورت 
تحول روبناى سیاسى به نفع زیر بناى اقتصادى موجود) سرمایه دارى مبتنى بر فوق سود) باشد. این به معناى 
بازگرداندن دیکتاتورى تمام عیار بورژوازى است. از نقطه نظر پرولتاریا نیز حل این تناقض تنها میتواند به 
معناى تحول روبناى سیاسى، اما بنفع زیر بناى اقتصادى آتى) سوسیالیسم) باشد. و این به معناى ضرورت 
استقرار دیکتاتورى پرولتاریا است .این همان دوراهى عینى و عملى است که ِحّدت یافتن بحران اقتصادى 
و مبارزه طبقاتى در "فرداى" پیروزى این انقالب در سطح جامعه طرح میکند و زمینه عینى انقالب بى وقفه 

را فراهم میسازد: 
تشدید  جدى،  صورت  به  سرمایه دارى  جامعه  در  ذاتى  طبقاتى  تضاد  “...هرگاه 
پرولتاریا  دیکتاتورى  یا  و  بورژوازى  دیکتاتورى  جز  به  دیگرى  بدیل  شود، هیچ 
هستند".  بورژوائى  خرده  مرثیه هاى  و  ارتجاعى  سوم،  راه  یک  رؤیاهاى  نمیماند. 

(لنین، در باره دیکتاتورى و دمکراسى، ص 23) 
اما این ابدا به این معنى نیست که پرولتاریاى انقالبى در "فرداى" پیروزى انقالب دمکراتیک، خود بالفاصله 
و به شیوه اى اراده گرایانه برنامه حداقل خویش را زیرپا گذاشته و اجراى برنامه حداکثر خود را در دستور 
میگذارد .ابدا. پرولتاریا نه تنها به برنامه حداقل خود وفادار میماند، بلکه دقیقا همزمان و در کنار مبارزه براى 
تحقق و تضمین این مطالبات است که ضرورت فراتر رفتن از آن و پیگیرى مبارزه طبقاتى تا سوسیالیسم را 
توضیح داده و تبلیغ خواهد کرد. تفاوت بحران اقتصادى سرمایه دارى ایران، در شرایط حاکمیت پرولتاریا 
و متحدینش با هر بحران دیگر و از جمله بحران کنونى، در این است که در آن حالت پرولتاریاى انقالبى 
میخواهد، میتواند و باید بار عواقب بحران را نه بر دوش توده هاى زحمتکش، بلکه بر دوش بورژوازى قرار 
دهد، دقیقا به درجه اى که پرولتاریاى انقالبى در تحقق مطالبات حداقل خود موفق شود، به همان درجه 
مناسب ترین حالت اقتصادى براى بسط مبارزه طبقاتى و بسیج پرولتاریا براى سوسیالیسم فراهم خواهد آمد. 
پس مبارزه براى تحقق همه جانبه مطالبات حداقل، و براى مدت الزم، علیرغم وجود بحران اقتصادى، یک 
نیاز انکار ناپذیر پرولتاریا است. اگر این مناسب ترین حالت اقتصادى از نقطه نظر تئوریک حالتى "بادوام" 
نیست، پرولتاریاى آگاه میباید در دفاع از آن، آن را در عمل تا زمانى که شرایط ذهنى الزم براى استقرار 
دیکتاتورى پرولتاریا فراهم آید، و حتى پس از آن، مادام که روابط اقتصادى بورژوائى ریشه کن نشده اند، 
دوام بخشد. پافشارى و پیگیرى پرولتاریا در امر تحقق برنامه حداقل، و مقابل قراردادن آن با عجز بورژوازى 
در صّحه گذاردن بر آن، خود زمینه اى تعیین کننده براى تبلیغ ضرورت فراتر رفتن از این برنامه، استقرار 
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دیکتاتورى پرولتاریا و نابودى سرمایه دارى بطورکلى است. 
 

پس اگر بورژوازى براى خروج از بحران اقتصادى خویش، قبل از هرچیز مبارزه را براى بازپس گرفتن 
دستاوردهاى سیاسى پرولتاریا و متحدینش شدت میبخشد، پرولتاریاى انقالبى نیز به نوبه خود، در عین 
پافشارى بر مطالبات حداقل، اعالم میدارد که تنها با فراتر رفتن از این دستاوردها، با فراتر رفتن از" جمهورى 
دمکراتیک خلق" و با هر شکل دیگرى که قالب مجموعه این دستاوردها را تشکیل میدهد، تنها با استقرار 
دیکتاتورى پرولتاریا میتوان حل بحران جامعه بورژوائى را به شیوه انقالبى (با نابودى جامعه بورژوائى بطور 
کلى) آغاز کرد. در این میان، متحدین پرولتاریا در انقالب دمکراتیک نیز ناگزیر میباید از تمایل اتوپیک خود 
مبنى بر ُمـعّلق ماندن در میان پرولتاریا و بورژوازى چشم پوشیده و میان این دو اردوگاه یکى را انتخاب کنند. 
متحدین کنونى پرولتاریا از "فرداى" انقالب دمکراتیک ناگزیر از تجزیه اند تا بخشى به بورژوازى و بخشى 
به پرولتاریا بپیوندند. به این ترتیب، بر متن تداوم و تعمیق بحران اقتصادى نظام موجود، و در تداوم انقالب 
دمکراتیک، انقالبى جدید با اهداف جدید و با ترکیبى جدید از نیروهاى محرکه طبقاتى شکل خواهد گرفت. 

 
آنچه اثباتا در مورد انقالب بى وقفه و شرایط عینى و ذهنى آن (درپاسخ به پوپولیسم رزمندگان و راه کارگر) 

گفتیم را خالصه کنیم: 

1)پرولتاریاى انقالبى هرگز به انقالب دمکراتیک بمثابه هدفى در خود نمینگرد و همواره خواهان تحول 
بى وقفه آن به یک انقالب سوسیالیستى است. 

2)انقالب حاظر انقالبى دمکراتیک است که وظیفه آن رفع موانع بسط آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتاریا براى 
سوسیالیسم است. 

3)محتواى پیروزى این انقالب عبارت از استقرار یک سیستم دمکراتیک سیاسى به رهبرى پرولتاریا است 
که از نظر اقتصادى معادل است با نفى سلطه امپریالیسم و نیازهاى انباشت سرمایه در کشور تحت سلطه بر 

زیست اقتصادى و معیشت کارگران و زحمتکشان. 

4)این شرایط نه به معناى نابودى سرمایه دارى و نه مترادف با استقرار سرمایه دارى "ملى و مستقل" (و به این 
اعتبار "رفع موانع توسعه سرمایه دارى") است، بلکه به معناى تحمیل مناسب ترین حاالت سیاسى و اقتصادى 

براى انکشاف آزادانه مبارزه طبقاتى، بر نظام موجود است. 

5)تحمیل این شرایط بر سرمایه دارى ایران توسط پرولتاریا و متحدینش، بحران اقتصادى نظام موجود را 
ِحّدت بخشیده، قطب بندى و مبارزه طبقاتى را تشدید کرده و ضرورت عینى بسط انقالب حاضر را به یک 

انقالب سوسیالیستى طرح میکند. 

6)تنها حزبى متکى بر مواضع و برنامه لنینى، با درکى روشن از رابطه انقالب دمکراتیک و سوسیالیستى در 
ایران (زمینه هاى عینى و ذهنى انقالب بى وقفه) و مسلح به برنامه اى که چکیده این درك را در خود منعکس 
سازد، میتواند در رأس پرولتاریا و متحدین دمکراتش پیروزى انقالب حاضر را (که چیزى جز تحول آن 
به یک انقالب سوسیالیستى نیست) تضمین کرده و در رأس طبقه کارگر و زحمتکشانى که به او خواهند 

پیوست، مبارزه براى سوسیالیسم را سازماندهى و رهبرى نماید. 
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ما در این مقاله به ناگزیر تنها به محتواى انقالب حاضر و زمینه هاى عینى و ذهنى تحول آن به انقالب 
سوسیالیستى پرداختیم، و به سیر عملى سیاسى و اقتصادى این تحول، مگر من باب مثال، اشاره نکردیم. در 
شرایط کنونى گریزى از این امر (نه براى رزمندگان و راه کارگر و نه براى ما) نیست، زیرا دستیابى به تحلیل 
دقیقى از محتمل ترین سیر عملى انقالب و اشکال مشخصى که در زمینه هاى اقتصادى و سیاسى در پروسه 
تکوین انقالب طرح خواهند شد، تعریف دقیق اشکال اقتصادى و سیاسى اى که برنامه حداقل کمونیستى میباید 
خواستار آن باشد، تعیین شعارها و شیوه هاى تبلیغى، ترویجى و سازماندهى که به نوبه خود میباید بر این برنامه 
متکى گردند، همه و همه در گرو مبارزه پیگیر ایدئولوژیک با اپورتونیسم حاکم بر جنبش کمونیستى از یکسو، 
و شرکت عملى هرچه وسیع تر و آگاهانه تر جنبش کمونیستى در مبارزات اقتصادى و سیاسى پرولتاریا است. 

 
و باالخره ضرورى است که نگاهى به عواقب عملى دیدگاه پوپولیستى رزمندگان و راه کارگر بیندازیم. 

 
گفتیم که سوسیالیستهاى خلقى، چون رزمندگان و راه کارگر، در ذهن خود از فراز پروسه تحول انقالب 
دمکراتیک حاضر به یک انقالب سوسیالیستى، که باید در جهان خارج از ذهن صورت پذیرد، میپرند و 
خیال خود را با الصاق وظایف انقالب سوسیالیستى آتى به انقالب دمکراتیک حاضر یکسره راحت میکنند. 
این بدان معناست که رفقا، اگر در التقاط خود پیگیر باشند، از هم اکنون در قبال تمامى مسائلى که این 
در  میدهد،  قرار  کمونیستى  و  کارگرى  پیشاروى جنبش  دیگر  انقالبى  به  انقالب  یک  تحول  مادى  پروسه 
قبال گامهاى عملى اى که میباید برداشته شوند، ملزوماتى که میباید فراهم شوند، و بطور خالصه در قبال 
تمام وظایفى که تحقق این تحول بر دوش کمونیست ها میگذارد از خود از نظر تئوریک سلب مسئولیت 
میکنند. اگر سوسیالیسم در پیروزى همین انقالب حاصل میآید، دیگر چه لزومى خواهد داشت که درباره 
این گامهاى عملى بیندیشیم؟ چه لزومى خواهد داشت که خود را در تعیین دقیق وظایف سوسیالیستى و 
دمکراتیک پرولتاریا، که دیگر نیازى به تفکیک و پیوند دیالکتیکى شان نیست، دردسر دهیم؟ دیگر چه لزومى 
خواهد داشت که در مواجهه با "دمکراتها" (که رزمندگان و راه کارگر با احراز صالحیت آنان در مبارزه 
پرولتاریا  خاص  سوسیالیسم  از  اند)  زده  شناسنامه شان  بر  ُمهر" سوسیالیست"  سرمایه دارى"  "نابودى  براى 
انقالب دمکراتیک  اگر  داشت؟  خواهد  معنائى  و  ضرورت  چه  پرولتاریا  استقالل  دیگر  سخن بگوییم؟ 
سوسیالیسم،  درباره  که  است  آن چیزهایى  تمامى  به  نیازى  چه  دیگر  اصوال  میکند،  نابود  را  سرمایه دارى 

انقالب سوسیالیستى و شیوه هاى رسیدن به آن از مارکس و انگلس و لنین آموخته ایم؟ 

اما اِشکال کار بسیار بیش از آن است که در سطح آسان طلبى تئوریک محدود بماند. سوسیالیسم خلقى از 
مجّردترین سطوح تئوریک تا مشخص ترین و عملى ترین زمینه هاى فعالیت سیاسى نردبان تنزلى را پله به پله 

طى میکند که حاصلى جز به شکست کشانیدن پرولتاریاى ایران، در همین انقالب حاضر، ندارد. 

دیکتاتورى  دادیم.  روشنى نشان  میکند. در شماره قبل این امر را به  سوسیالیسم علمى تجدید نظر  1)در 
انقالب  یک  در  سرمایه دارى  که  چرا  میشود،  رفقا حذف  این  ایدوئولوژیک  دستگاه  از  کلى  به  پرولتاریا 

دمکراتیک، با اتکاء بر جمهورى دمکراتیک خلق و با همیارى خلق نابود میشود. 
و  نیست  مارکسیست  هنوز  باشد،  داشته  قبول  را  طبقات  که فقط مبارزه  ”کسى 
نشده  خارج  بورژوائى  سیاست  و  بورژوائى  تفکر  چهارچوب  از  هنوز  است  ممکن 
تا قبول  را  طبقات  مبارزه  نظریه  قبول  که  است  کسى  آن  فقط  مارکسیست  باشد... 
بورژواى  خرده  یک  عمیق  کامال  تمایز  دهد .وجه  بسط  پرولتاریا  دیکتاتورى  نظریه 
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است."  نکته  همین  در  مارکسیست  یک  با  بزرگ)  بورژواى  همچنین  (و  عادى 
(لنین، دولت و انقالب، منتخب آثار، ص 925، تاکیدها از لنین) 

دقیقا اهداف  پرولتاریا  حداکثر  برنامه  مقوالت  تمامى  و  علمى  سوسیالیسم  مسخ  با  خلقى  سوسیالیستهاى 
مبارزه طبقاتى پرولتاریا را از او پوشیده نگاه میدارند، کارگرانى که در مکتب سوسیالیسم خلقى آموزش 
یابند، بى شک هیچ چیز راجع به اهداف مبارزه طبقاتى خود و ماهیت سیاسى این مبارزه نخواهند آموخت. 

 
2)سوسیالیسم خلقى اساس ضرورت هژمونى پرولترى در انقالب دمکراتیک را به زیر سؤال میکشد، و از 
فراهم آوردن ملزومات مادى این هژمونى شانه خالى میکند. این واقعیت که انقالب دمکراتیک حاضر تنها 
میتواند در تحول خود به یک انقالب سوسیالیستى به فرجام رسد، به این معناست که انقالب حاضر را 
تنها آن طبقه اى میتواند به پیروزى رساند که با هدف مشخص فراتر رفتن از آن در آن شرکت میکند، و به 
حکم شرایط عینى و منافع طبقاتى اش قادر است از یک انقالب دمکراتیک فراتر رود. تنها پرولتاریاى آگاه 
بر اهداف مبارزه طبقاتى میتواند رهبر و ضامن پیروزى انقالب حاضر باشد. استنکاف از بردن این آگاهى 
- سوسیالیسم بمثابه هدف نهائى و انقالب بى وقفه بمثابه تنها راه حصول آن - جز شانه خالى کردن از وظیفه 
تربیت پیشاهنگ انقالبى و رهبر همین انقالب دمکراتیک معنائى ندارد. به این ترتیب میبینیم که سوسیالیسم 
خلقى تنها ناقض سوسیالیسم علمى نیست، بلکه ناقض دمکراتیسم پیگیر پرولترى نیز هست .سوسیالیسم 
خلقى که در حرف سوسیالیسم را به اتکاء خلق و براى خلق در یک انقالب دمکراتیک معمول میدارد، در 
عمل از مبارزه براى پیروزى یک انقالب دمکراتیک نیز استنکاف میورزد. چرا که اصوال از تأمین ملزومات 
هژمونى پرولترى در این انقالب طفره میرود. تا پرولتاریاى ایران نیاموزد که فرجام انقالب کنونى جز با 
تحول آن به یک انقالب سوسیالیستى میسر نیست، نمیتواند، تأکید میکنیم نمیتواند، همین انقالب حاضر را 
نیز به پیروزى رساند .انقالب سوسیالیستى را ترویج نکردن تنها خیانت مستقیم به امر سوسیالیسم نیست، 

بلکه در شرایط مشخص جامعه ما خیانت به امر دمکراسى و جنبش دمکراتیک نیز هست. 

نقض استقالل ایدئولوژیک پرولتاریا، نفى ضرورت استقالل تشکیالتى او را نیز به همراه میآورد. اگر انقالب 
دمکراتیک سرمایه دارى را نابود میکند، آنگاه تشکیالت مستقل پرولترى نیز اهمیت خود را از دست میدهد 
و میتواند به سهولت، اگر نه در نام بلکه در عمل، به تشکیالتى که کلیه اقشار و طبقاتى را که نیروهاى 
پوپولیسم  شود.  بدل  تشکیالتى خلق،  ابزار  به  کند،  جمع  خود  در  هستند  دمکراتیک  انقالب  یک  محرکه 
آشکار در زمینه تشکیالت نمونه هائى چون "حزب کمونیست کارگران و دهقانان" را بدست داده است. اما 
پوپولیسم خجول، در لفظ حزب را خاص پرولتاریا اعالم میدارد، اما در عمل آن را براى خلق میخواهد و 
ضرورت ایجادش را از نیازهاى جنبش دمکراتیک استنتاج میکند (رجوع کنید به سرمقاله همین شماره.( 
نمیتواند  انقالب دمکراتیک  پیروزى  و  پرولتاریا  هژمونى  از  سخنى  پرولترى،  مستقل  حزب  یک  غیاب  در 
باشد و سوسیالیستهاى خلقى اگر از مواضع تئوریک خود استنتاجات دقیق و غیر التقاطى تشکیالتى کنند، 
جز رّد حزب مستقل پرولتاریا به موضعى نخواهند رسید و لذا در عمل به عاملى بر سر راه پیروزى انقالب 

دمکراتیک نیز تبدیل خواهند شد. 
”فقط یک دالل خرده بورژوا میتواند هژمونى را بصورت یک سازش، یک برسمیت شناسى 
متقابل، و یا به عنوان شرایط یک توافق در حرف، تصور کند. از دیدگاه پرولترى هژمونى در 
نبرد، با کسى است که از همه فعاالنه تر بجنگد، که هیچ فرصتى را براى وارد آوردن ضربه 
به دشمن از دست ندهد، که همیشه گفته را با عمل منطبق کند و نتیجتا رهبر ایدئولوژیک 
و  کارگر  نماید." ( لنین، طبقه  انتقاد  را  نیم بند  هرنوع مشى هاى  و  باشد  دمکرات  نیروهاى 

دمکراسى بورژوائى) 
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استقالل پرولتاریا در ایدئولوژیک و تشکیالت، شرطى که سوسیالیسم خلقى قادر به تأمین آن نبوده و در 
عمل مانع آن است، نیاز مبرم پرولتاریا در تثبیت هژمونى خویش بر جنبش انقالبى بر اساس درك لنینى فوق 
است. اما رکن دیگر تأمین هژمونى پرولترى، قابلیت پرولتاریا در مبارزه پیگیر براى مطالبات دمکراتیکى 
است که انگیزه حرکت متحدین او را در این انقالب تشکیل میدهد .پرولتاریا نه تنها نمیتواند نسبت به 
این تحوالت، تغییرات و اصالحات دمکراتیک بى تفاوت باشد، بلکه خود میباید آن را به جامع ترین شکل 
فرموله کرده و براى آن مبارزه کند. این شرط الزم جلب متحدین به مبارزه اى انقالبى و تضمین پیگیرى 
آنان در این مبارزه است. گفتیم که پرولتاریاى انقالبى در بخش حداقل برنامه خود دقیقا اینگونه مطالبات را 
نیز بمثابه جزئى از محتواى پیروزى یک انقالب دمکراتیک طرح میکند. سوسیالیستهاى خلقى که محتواى 
پیروزى یک انقالب دمکراتیک را نابودى سرمایه دارى ارزیابى میکنند، به زبان دیگر ضرورت ارائه مطالبات 
حداقل را توسط پرولتاریا نفى میکنند. سوسیالیست خلقى، چون رزمندگان و راه کارگر، که قبال در ذهن 
خود خلق را على العموم به جبهه سوسیالیسم (نابودى سرمایه دارى) آورده است، نیازى نمیبیند که در جهان 
خارج توجه پرولتاریا را به توده هاى دمکراِت غیِر پرولتر و ضرورت اِعمال رهبرى پرولترى بر مبارزات 
دمکراتیک فراخواند. او دیگر به "متحدى" نیاز ندارد، چرا که خود هم اکنون مرز میان متحدین پرولتاریا 
و خود پرولتاریا را با مبتذل کردن سوسیالیسم و تبدیل آن به یک آرمان عموم خلقى از میان برده است. از 
رزمندگان و راه کارگر سؤال میشود که: برنامه حداقل شما، که انقالب دمکراتیک میباید در پیروزى خود به 
آن جامه عمل پوشید چیست؟ و هر دو پاسخ میدهند" نابودى سرمایه دارى"، یعنى همان "برنامه حداکثر"، 
همان "سوسیالیسم"! رفقا القیدتر از هر تروتسکیست]6 [دوآتشه اى اصوال دور متحدین پرولتاریا، انگیزه 
شرکت آنان در یک انقالب دمکراتیک، مطالبات غیر سوسیالیستى آنان، و نیاز پرولتاریا به جلب آنان بزیر 

پرچم رهبرى خویش را قلم گرفته اند. 
 

در این خصوص بحث بسیار است و ما به ناگزیر مطلب را همین جا خاتمه میدهیم و روشن کردن بیشتر مقوالت و 
نکاتى که در این مقاله طرح شد را به مقاالت دیگرى موکول میکنیم. اما الزم است در خاتمه به نکته اى در مورد نقش و 
مکان مبارزه ایدئولوژیک براى راه کارگر و رزمندگان، آن گونه که در مجادله مورد بحث مستتر است، اشاره کنیم. 

 
قبل از هرچیز مشخص نیست که رزمندگان و راه کارگر از ورود به این بحث چه اهدافى را دنبال میکرده اند 
و با پایان بخشیدن به آن به چه نتایج مشخصى رسیده اند. هر دو گروه بحثى انتزاعى راجع به چند و چون 
سیستم و طبقاتى که باید در انقالب حاضر نابود شوند، را دنبال میگیرند بى آنکه بتوانند چگونگى تأثیر 
سرنوشت این بحث را بر امر تبلیغ، ترویج و سازماندهى پرولتاریا تعریف کنند. عدم درك این مسأله که از 
انقالب دمکراتیک تا نابودى سیستم سرمایه دارى پروسه اى است که میباید در خارج از ذهن و در جهان ماّده 
طى شود، پروسه اى که در هرگام پراتیک معینى را در عرصه هاى مختلف فعالیت از کمونیستها طلب میکند، 
باعث میشود که رزمندگان و راه کارگر نتوانند از" مبارزه ایدئولوژیک" خود به دستاوردى مشخص برسند. 
است. 2)  دمکراتیک  انقالب  میماند. (معلومات: 1)  مجهولى  دو  معادله  حل دو  به  بیشتر  گروه  دو  تالش 
اقتصاد ایران سرمایه داریست و مجهوالت: 1) چه سیستمى باید نابود شود. 2) چه طبقه اى باید نابود شود). 
در شرایطى که جنبش کمونیستى مسأله برنامه را حل نکرده است در شرایطى که علیرغم عدم حل مسأله 
برنامه، مساله تبلیغ، ترویج و سازماندهى مبارزه طبقاتى و انقالبى در سطح وسیع بر عهده این جنبش قرار 
گرفته است، بدیهى است که مبارزه ایدوئولوژیک قبل از هر چیز میباید معطوف به دستیابى، تدقیق و تثبیت 
اصول برنامه و تاکتیک کمونیستى، و شرایط و ملزومات اتخاذ این گونه تاکتیکها در عرصه هاى مختلف 
عملى باشد. اما گویا رزمندگان و راه کارگر را با این مقوالت و مسائل کارى نیست، چرا که رزمندگان بخود 
اجازه میدهد تا در میان حیرت ناظران، در مقام داور مبارزه ایدئولوژیک، کار را متوقف کرده و نتیجه را به 
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این ترتیب اعالم کند: 
 

”اینک یک دوره مبارزه ایدئولوژیک میان ما و راه کارگر و همه کسانى که اندیشه ها و تئورى هاى مشابه 
آنان را دنبال میکنند به پایان میرسد. ما نشان دادیم که چگونه راه کارگر با تردید و دودلى سرانجام میپذیرد 
که باید بورژوازى لیبرال را نابود کرد، دیدیم که راه کارگر قبول میکند که باید سیستم سرمایه دارى وابسته 
به امپریالیسم را نابود کرد .و این نابودى دامن سرمایه متوسط را هم میگیرد. اگرچه آنها کوشش میکنند که 
نشان دهند حرف جدیدى نمیزنند، ولى به هر حال آنچه را که گفتیم بطور نسبى پذیرفته اند و در همین حد 

این امر مثبت است. 
...اینک جمع بندى از یک دوره مبارزه ایدئولوژیک را باید خاتمه داد. لیکن راه کارگرى که به 
اساس مسأله میپردازد، باید بداند که در استدالل نه به شعارهائى که ظاهر شده اند و بَعد ناپدید 
گردیده اند... بلکه به اساس مسأله باید برخورد کرد... به هر ترتیب راه کارگر در ادامه مبارزه 
ایدئولوژیک خود با ما نه تنها اینگونه از زیر بار تقبل خطاى گذشته خود میگریزد، بلکه بدتر 
شروع به ارائه نظرات ما به "روایت خود" و کرارا با میل خود میکند. بطورى که جائى براى 

برخورد بیشتر باقى نمیماند." (رزمندگان 81 تاکیدها در اصل است) 
”اساس" مساله، یعنى اساس مبارزه ایدئولوژیک دو گروه نه برنامه، نه تاکتیک و نه حتى شعارها (که میآیند، 
میروند و گاه به دالئل "تکنیکى" دوباره میآیند (هیچ کدام نیستند، بلکه این است که حریف یا احکامى عام 
و انتزاعى را بپذیرد و یا به لطایف الحیل از پذیرش آن بگریزد و الجرم "سه اخطاره" شده و همراه" با تمام 
کسانى که اندیشه ها و تئورى مشابه (!) آنان را دنبال میکنند"، از دور مسابقه خارج شود! آنچه دست آخر 
براى پرولتاریا در مبارزه طبقاتى مانده است، نه تدقیق رئوس برنامه و تاکتیک، نه ارتقاء شیوه ها و دقت 
مقوالت ترویجى، نه دستیابى به یک سیاست واحد تبلیغى بر اساس روشن شدن مطالبات حداقل، نه پیدایش 
اشکال اصولى تر سازماندهى بر اساس ارزیابى مشخص شرایط، و نه حتى گامى بسوى یکى از اینها، بلکه 
لبخند رضایت ناموجهى است که "تا دوره بعد "مبارزه ایدئولوژیک بر چهره رزمندگان نقش بسته است. 
مبارزه ایدئولوژیک که این چنین بخود معطوف باشد و در خود به سرانجام رسد، دیگر جزئى از مبارزه 
طبقاتى نبوده بلکه کشمکشى آکادمیستى است. بدیهى است که وقتى هیج نیاز عملى مبارزه طبقاتى طرفین 
مباحثه را به فرجام بخشیدن به آن و شکل دادن آن در قالب برنامه و تاکتیک کمونیستى و رهنمودهاى 
مشخص تبلیغى، ترویجى و سازماندهى، متعهد نمیکند، آنگاه واضح است که یک چنین مبارزه ایدئولوژیکى 
نمیتواند جز از طریق "کسل شدن" یکى از طرفین بحث از "گریختن" دیگرى و اعالم یکجانبه "کفایت 

مبارزه" به نقطه پایان خود برسد. 

 با امضاء ایرج آذرین - منصور حکمت و غالم کشاورز در  "بسوى سوسیالیسم" دوره اول شماره هاى 1 
و 2 ، آبان و شهریور  59- سپتامبر و نوامبر  1980منتشر شده است.

توضیحات:

[6] بدنیست در حاشیه اشاره مختصرى به تروتسکیسم بنمائیم (منظور از تروتسکیسم در اینجا تز "انقالب 
مداوم" اوست) تروتسکیسم از این حکم درست که رهائى پرولتاریا تنها با یک انقالب سوسیالیستى و در 
سوسیالیسم میسر است، این استنتاج غلط را میکند که پرولتاریا میباید در همه حال فورى و بى واسطه براى 

یک انقالب سوسیالیستى مبارزه کند. 
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در  پرولتاریا  شرکت  و  مبارزه پرولتاریا براى دمکراسى  لزوم  منکر  کامال  حرف  در  چند  هر  تروتسکى 
نکردن  درك  یعنى  سوسیالیستى،  انقالب  واقعى  نکردن پروسه  درك  بدلیل  اما  نیست،  دمکراتیک  انقالب 
نسبت  عمال  پرولتاریا،  طبقاتى  مبارزه  انکشاف  براى  ضرورى  شرایط سیاسى-اقتصادى  بودن  فراهم  لزوم 
به تعیین و فرموله کردن شرایط تحقق خواستهاى اقتصادى-سیاسى پرولتاریا در انقالب دمکراتیک، یعنى 
شرایط پیروزى انقالب دمکراتیک، القید و حتى بیتفاوت است. چنین است که تروتسکى در انقالب 1905 
روسیه، با شعار لنین "دیکتاتورى انقالبى پرولتاریا و دهقانان" مخالفت میکند و شعار "حکومت تزارى نه، 
حکومت کارگرى" را تبلیغ مینماید. تروتسکیسم درك نمیکند که حصول "حکومت کارگرى "دقیقا محتاج 
پیش شرطهائى است که (در 1905) "دیکتاتورى انقالبى پرولتاریا و دهقانان" جامع ترین شکل تحقق آنها را 
در بر میگیرد. "دیکتاتورى انقالبى"(...در 1905) الزم است تا پرولتاریا با سودجستن از دستاوردهاى سیاسى 
و اقتصادى خویش در آن، به گفته لنین "بیدرنگ" اما "درست مطابق با میزان نیروى خویش یعنى نیروى 

پرولتاریاى آگاه به انقالب سوسیالیستى گذار" (کند.) 

تروتسکى خواهان سرعت هر چه بیشتر، خواهان پریدن از طول راه و حتى خواهان تحقق فورى انقالب 
سوسیالیستى است. تروتسکیسم که از "اشتیاق" به سوسیالیسم آغاز میکند، با نادیده گرفتن پروسه واقعى 
تحقق سوسیالیسم، یعنى درك نکردن ضرورت حرکت از پیش شرطهاى انقالب سوسیالیستى، در عمل نه 
میافتد.  فرسنگها دور  سوسیالیسم  واقعى  مسیر  تنها  از  بلکه  دارد  معمول  فورا  را  نمیتواند سوسیالیسم  تنها 
لنینیسم درگیِر پراتیک پروسه مادى تکامل بخشیدن یک انقالب دمکراتیک به انقالب سوسیالیستى است، و 
در هر مقطع با دقت تمام در تالش فراهم آوردن مولفه هاى مادى (عینى و ذهنى) است که الزمه ادامه این 
پروسه است. برعکس، تروتسکیسم، به شیوه ایده آلیستى ناب، تمام پروسه را در ذهن به فرجام میرساند و 
حاصل نهائى این پروسه ذهنى را در تمام لحظات مقابل واقعیت قرار میدهد. به این ترتیب شعار "تزار نه، 
حکومت کارگرى"، بهترین تاکتیکى را که در حرف به طبقه کارگر در انقالب دمکراتیک عرضه میکند، "باقى 
ماندن بصورت یک اپوزیسیون افراطى" است. و این در عمل، یعنى سپردن سرنوشت انقالب دمکراتیک 

بدست طبقات غیر پرولتر، و این دقیقا محتواى منشویستى تروتسکیسم است. 
 

اما الزم است چند کلمه اى نیز درباره انتقاد رایج در جنبش کمونیستى ما نسبت به تروتسکیسم بگوئیم. 
 

انحراف تروتسکیسم، در آنجا نیست که جنبش کمونیستى معموال بدنبال آن میگردد، ایراد تروتسکى در 
"جلو انداختن" انقالب سوسیالیستى و "میانبُر زدن "به انقالب سوسیالیستى نیست. تنها کسانى که در حرف 
میتوانند  کرده اند  سقوط  پرولتاریا"  موقت  "متحدان  نمایندگان  حد  تا  عمل  و در  مانده اند  باقى  کمونیست 
انقالب  به  راه  کوتاه ترین  کمونیستى باید خواهان  هر  کنند.  انتقاد  سوسیالیستى"  انقالب  به  زدن  "میانبُر  از 
هر  اما  باشد.  سرمایه دارى  آفرین  بدبختى  و  نفرت بار  به حیات  دادن  خاتمه  زودتر  هرچه  و  سوسیالیستى 
کمونیستى باید بیاموزد که لنینیسم تنها راه و بالطبع "کوتاه ترین راه" به انقالب سوسیالیستى و سوسیالیسم 
است. راه کوتاه ترى وجود ندارد .انحراف تروتسکیسم نیز در "جلو انداختن" انقالب سوسیالیستى نیست، 

بلکه برعکس لفاظى" چپ" تروتسکیسم تنها نتیجه اش نفى وقوع انقالب سوسیالیستى در عمل است.
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بیانیه نشریه ما 
سرمقاله اولین شماره بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان 

کمونیست
 اول مرداد 1359 

23 ژوئیه 1980
جنبش کارگرى ایران مهمترین دوران تاریخ خود را میگذراند. بر بستر تعمیق مبارزه طبقاتى، جذبه هاى آن 
"وحدت کلمه"اى که به خرده بورژوازى اجازه داد که به نام آن هژمونى اش را بر مرحله نخست انقالب 
تحمیل کند، جذبه هاى "وحدت کلمه"اى که از فقدان آگاهى در بین کلیه طبقات مردم نسبت به مناسبات 
واقعى بین منافعشان و عدم درك روشن آنان از تناسب قوا، شیوه هاى عمل و اهداف نزدیک و دور یکدیگر 
ناشى میشد، فرومیریزد. طبقات مختلف که قیام با آنچنان نیروى شگرفى آنان را "به خود" آورد و وادارشان 
ساخت که به نحوى صریح تر و قطعى تر نسبت به یکدیگر و نسبت به کل مساله ارتجاع سیاسى امپریالیستى 
تعیین روش سازند، اکنون نه تنها در برنامه ها و شعارهاى تاکتیکِى ارائه شده از طرف رهبرانشان، بلکه در 
تداوم حضورشان در زندگى و مبارزه سیاسى، غسل تعمید یافته، طبیعت واقعى خود را آشکار ساخته و 
سیماى سیاسى واقعى خود را باز مییابد. احزاب مختلف بورژوائى و رژیم کنونى سرمایه با تالشهاى سبعانه 
براى تحکیم دوباره ارتجاع سیاسى و با بخون کشیدن جنبش کارگرى، بطور اخص، و جنبش هاى "حق 
طلبانه" بطور اعم، به پرولتاریا و دیگر طبقات زحمتکش این واقعیت را که مطالباتشان از انقالب، "نان، 
استقالل و آزادى"، در چهارچوب جمهورى "عدل اسالمى" تحقق ناپذیر است تفهیم میکنند و آنان را بار 
دیگر به عرصه نبردهاى بزرگ طبقاتى فرامیخوانند. طبقه کارگر زنجیر خرافه ها را میگسلد، "درس هاى قیام" 
و روزهاى قیام هر روز براى او زنده تر میگردد و هر دم آن رویارویى طبقاتى بزرگ که باید مساله اساسى 
انقالب - مساله قدرت حاکمه - را یکسره سازد، نزدیکتر میشود. تمایالت پرتوانى که اکنون کارگران نسبت 
به "سوسیالیسم" - سوسیالیسم و نه الزاما کمونیسم - از خود نشان میدهند، حاکى از کوشش و آمادگى 

پرولتاریا براى متمایز ساختِن طبقاتى خویش در عرصه انقالب بر اساس سیاستى واقعا پرولترى است. 

نیروى  و  ستون فقرات  که  ایران،  کارگرى  جنبش  بى سابقه  رشد  شتاب  و  گسترش  دامنه  دیگر،  سوى  از 
نظیر  کم  جهان  کنونِى  شرایط  گفت در  میتوان  که  است  آنچنان  میسازد،  را  حاضر  انقالب  حرکت  عمده 
است. پرولتاریاى ایران، به حکم موقعیت کشور ما در کِل نظام سرمایه دارى امپریالیستى جهانى و به خاطر 
جایگاه خود در کل مناسبات اجتماعى ایران، بطور کلى و به دلیل وجود شرایط انقالبى در جامعه ما بطور 
اخص، پیشاپیش پرولتاریاى منطقه قرار گرفته و وظیفه قرار گرفتن در صفوف مقدم پرولتاریاى جهانى را 
فراروى خود دارد. اینچنین است که اکنون "شبح کمونیسم ایران" براى بورژوازى، رژیم کنونى اش و احزاب 
مختلفش چنان دهشتى واقعى برانگیخته است که در پس هر "تزلزل" لیبرالى در صفوف خود، و در وراى 
هر گونه "التقاط" فکرى و سیاسى خرده بورژوایى نیز چهره توفنده آن را میبیند. بورژوازى "جهاد اکبر" خود 
را علیه کمونیسم آغاز کرده است. نشریات کمونیستى را توقیف میکند، چاپخانه ها را میبندد، کمونیست ها 
را به زندان میافکند، تصفیه مینماید، اعدام میکند، ولى هر روز بر تعداد کمونیستها افزوده میشود. اینک این 
امر که "به جاى هر کمونیستى که بر زمین میافتد ده ها تن سر برمیآورند" نه یک رویا که واقعیت است. 
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کمونیستها در تداوم فداکارى ها و شهامت انقالبى قهرمانان مرحله پیشین، ایمان و عزم راسخ خود را به امر 
رهایى پرولتاریا نشان میدهند. جنبش کمونیستى به موازات جنبش کارگرى توقف)) نمیکند ((و با گامهاى 

بلند به پیش میرود. 

((در چنین ))شرایطى است که کمونیسم ایران فرصت آن را یافته است تا در تلفیق با جنبش طبقه کارگر 
از یک جنبش اجتماعى روشنفکران به حزب انقالبى پرولتاریا ارتقاء یابد. ضرورت ایجاد حزب کمونیست 
ایران به حدى نیرومند است که هیچ انقالبى کمونیست و نیز هیچ کارگر آگاهى نیست که "مطلوبیت" ایجاد 
حزب را درنیافته باشد و بر آن تاکید نورزد. فشار روزافزون این ضرورت و ناتوانى جنبش ما در پاسخگویى 
به آن، موجد بحرانى است که گرفتار آنیم. این بحران چیست و موانع سد راه تحقق این هدف - ایجاد 

حزب کمونیست - کدامند؟ 

اعتالى جنبش خودبخودى طبقه کارگر بدون پیوند با جنبش کمونیستى و در متن یک بحران انقالبى که 
وسیعترین توده هاى کارگر را به درون جنبش جذب کرده و میکند، نمیتوانست موجب رشد ایدئولوژى 
بورژوایى در میان کارگران نگردد. طبقه کارگر که در جریان مبارزه اقتصادى خود در انقیاد ایدئولوژیک 
بورژوازى - تریدیونیسم - بود، در مبارزه دمکراتیک- ضدامپریالیستى نیز به هژمونى خرده بورژوازى تن در 
داد. پذیرش هژمونى خرده بورژوازى از طرف توده هاى کارگرى که اسیر خرافه هاى کهن و عقاید ریشه دار 
بورژوایى بودند، باعث شد که کارگران در مبارزات مستقیم و انقالبى خود، و در اوج این مبارزات، یعنى 
قیام بهمن، نه تنها از لحاظ سیاسى- عملى، بلکه از لحاظ ایدئولوژیک نیز فروکوفته شوند .بدین ترتیب 
نقدى که پرولتاریا بر متن انقالب از ایدئولوژى بورژوایى آغاز کرد، نقدى که پرولتاریا ابزارها و شیوه هایش 
را از خود بورژوازى میگرفت، از سوسیالیسم در چهارچوب دمکراسى بورژوایى - یعنى سوسیالیسم اتوپیک 

- فراتر نرفت و نمیتوانست برود. 

جنبش کمونیستى محروم از یک بنیاد استوار تئوریک، بى آنکه حساب خود را با جریانات فکرى بورژوایى 
در درون خود تصفیه کرده و به درکى روشن و تثبیت شده از اهداف، وظائف و شرایط مبارزه پرولتاریا 
اقتصادى و  استقبال از جنبش طبقه کارگر در برابر هر دو شکل مبارزه کارگران -  دست یافته باشد، در 
سیاسى - به آسانى سر فرود آورد. این سر فرود آوردن یا دنباله روى از جنبش خودبخودى طبقه کارگر، 
در شرایط رشد و توسعه پرشتاب این جنبش، موجب تشدید و بارز شدن انحرافات)) مضمر ((در درون 
جنبش کمونیستى گردید. لذا براى جنبش کمونیستى ما دنباله روى نه به معناى انحراف در زمینه تاکتیک، 

بلکه متناظر با اپورتونیسم هم در عرصه برنامه و هم در عرصه تاکتیک است: 

اپورتونیسم در برنامه، بر مبناى جایگزینى سوسیالیسم خلقى (خرده بورژوایى (بجاى سوسیالیسم پرولترى 
که مشخصه عمده آن عبارت است است: نقد ویژگى ها و کاستى هاى سرمایه دارى ایران بجاى نقد کلیت 
وجود  نفى  و کاستى ها،  ویژگى ها  این  اساس  بر  جامعه  اقتصادى  تناقضات  توضیح  و  دارى  سرمایه  این 
مبارزه طبقاتى در درون "جبهه خلق"، برخورد اخالقى به انترناسیونالیسم، مخدوش کردن وظایف انقالب 

دمکراتیک و انقالب سوسیالیستى، و تخفیف و فراموشى نقش دیکتاتورى پرولتاریا. 

به  "چپ"  و  تئوریک" راست"  استنتاج  دو  سوسیالیسم  از  غیرپرولترى  درك  این  از  مشخص تر،  سطح  در 
عمل میآید. درك "چپ" آنارکو-سوسیالیسم، که میخواهد سوسیالیسم را بدون مبارزه طبقاتى پرولتاریا و 
دیکتاتورى پرولتاریا و از طریق یک انقالب دمکراتیک "پیروزمند" متحقق سازد، و درك "راست"، رفرمیسم 
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و یا تحقق سوسیالیسم از طریق اصالحات تدریجى در رژیم سرمایه دارى. 

اپورتونیسم در عرصه تاکتیک: که با فراموشى و انکار اصول تاکتیک پرولتاریا در انقالب دمکراتیک یعنى 
نقش هژمونى پرولتاریا به عنوان پیش شرط پیروزى این انقالب و نقش ضدانقالبى بورژوازى در آن، خود را 
در بى اصولى و نوسان سیاست ها در برخورد به رژیم کنونى بورژوازى، نقد غیرپرولترى از احزاب بورژوایى 
و خرده بورژوایى، و تابع نگردانیدن وظایف در قبال مبارزه اقتصادى کارگران به وظیفه اساسى تربیت و 

سازماندهى سیاسى طبقه کارگر، بارز میسازد. 

اکونومیسم و "فدائیسم" دو شکل عمده اپورتونیسم - با محتواى طبقاتى یکسان - در جنبش کمونیستى 
ماست. درباره اکونومیسم در سطح جنبش بسیار گفته شده و هنوز باید گفته شود. اما در مورد فدائیسم - که 
نه محدود به سازمان چریکهاى فدائى خلق میباشد و نه مورد حمایت تمام رفقاى منتسب به این سازمان 
- کار 95 با موعظه صلح و صفاى طبقاتى، به رسمیت شناختن نقش دولت به عنوان ارگان سازش طبقات، 
سقوط کامل به ناسیونالیسم، استقبال از تشدید تضییقات علیه کمونیست ها و مبارزات انقالبى پرولتاریا بطور 
ـُـرد بطور اخص، و مطالبه تحکیم دستگاهِ این تضییقات، یعنى دستگاه  اعم و مبارزات انقالبى زحمتکشان ک
دولتى، به صراحت نشان داد که "فدائیسم" چیزى جز انعکاس لیبرالیسم بورژوایى - یا به بیان سیاسى دقیق تر 

آن، بنى صدریسم - در درون جنبش کمونیستى نیست. 

را  رسالت  این  یکسو آوانتوریسم  از  نمیماند.  باقى  کیفر  بى  اپورتونیستى  معاصى  این  همیشه  چون  البته 
ـّـح خلق را سازمان  ـّـغ یک سیاست "فعال" و" انقالبى" باشد - (هسته هاى مسل برعهده میگیرد که مبل
دهیم - چریکهاى فدائى)، و از سوى دیگر تخفیف و فراموشى نقش دیکتاتورى پرولتاریا، و ناتوانى در 
پاسخگویى به مسائل مبرم جنبش کارگرى، گرایش هاى آنارکوسندیکالیستى، روحیه ضد حزبى و گریز از 
در  پاى  هنوز  که  "پیکار"گرانى  و ایضا  مشورت  نشریه  میکند - (خبرکارگر،  رشد  کمونیست  روشنفکران 

زنجیر گذشته دارند.) 

بر  است  امرى  جنبش - که  این  پراکندگى  شکل  در  را  خود  ما  کمونیستى  جنبش  در  اپورتونیسم  بحران 
همگان معلوم - آشکار میسازد. براى جنبش کمونیستى ایران پراکندگى نه نتیجه محدود ماندن فعالیت به 
"کار محلى"، "خرده کارى" و فقدان ادامه کارى، بلکه نتیجه تداوم اپورتونیسم "سراسرى" است. به عبارت 
دیگر امروز پراکندگى جنبش کمونیستى بیش از هر چیز جدایى "خط"هاى مختلف، جدایى در درون این 
"خط"ها و جدایى گروه هاى منتسب به این "خط"هاست. "خط"هایى که تمایزشان نسبت به یکدیگر بیش 
از هر چیز در کیفیت و چگونگى مخدوش ساختن اهداف، ماهیت و شرایط مبارزه طبقاتى پرولتاریا بوده و 

الجرم "سکتاریسم"ِ حاملین آن را موجب میشود. 

کدام  است:  سؤال این  نیست.  تردیدى  است،  ایران  کمونیست  حزب  ایجاد  کمونیست ها  وظیفه  اینکه  در 
گامهاى عملى معینى را باید در جهت تحقق این هدف برداشت؟ در اینجا صحبت نه بر سر وظایف دائمى 
و وقفه ناپذیر کمونیستها، ترویج، تهییج و سازماندهى - بلکه سخن بر سر حلقه اصلى مبارزه است. حلقه 

اصلى مبارزه براى ایجاد حزب کمونیست ایران کدام است؟ 

براى فائق آمدن بر پراکندگى جنبش کمونیستى باید بر بحران اپورتونیسم که موجد این پراکندگى است، 
فائق آمد. همه پذیرفته ایم که براى وحدت سازمانى، وحدت ایدئولوژیک و مرزبندى قاطع ضرورى است. 
به اعتقاد ما تنها مرزبندى لنینى، مرزبندى قاطع و روشن بر اساس برنامه و تاکتیک است و هر وحدتى 
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بجز وحدت در برنامه و تاکتیک (به مفهموم گسترده آن)، وحدتى غیر لنینى خواهد بود. شکست کنفرانس 
وحدت، انشعاب گروه هاى وابسته و سرنوشت محتوم "وحدت"هایى که از آغاز نطفه انشعاب را در خود 
مى پرورانند، نشان میدهد که وحدت بر سر اساس مؤلفه هایى بجز این دو مؤلفه، متزلزل، موقت و صورى 

است. 

حزب کمونیست ایران تنها میتواند حزبى با برنامه کمونیستى باشد. دستیابى به برنامه و تاکتیک کمونیستى 
ناپذیر  خستگى  پژوهش  مستلزم  خود  (که  پیگیر تئوریک  مبارزه  از  جدا  آن)  گسترده  مفهوم  به  (تاکتیک 
تئوریک نیز هست)، مبارزه اى که در پیوند ناگسستنى با جنبش واقعا توده اى و واقعا انقالبى باشد، امکان 
پذیر نیست. مبارزه تئوریک یکى از اشکال مبارزه طبقاتى پرولتاریا است و از این رو نمیتواند در انزوا از 

اشکال دیگر این مبارزه در هر مقطع دنبال شود. 

"سوسیالیست هاى حقیقى"،  میکنند  اطالق  را  خود  که  طور  آن  یا  ها"،  "سوسیالیست  این 
به  صرفا  واقعى، بلکه  جنبش  یک  حاصل  و  تظاهر  بمثابه  نه  را  خارجى  کمونیستى  ادبیات 
مثابه نوشته هاى تئوریکى مینگرند که ... در جریان یک پروسه" فکر محض" تکامل یافته اند. 
این هرگز به خاطر اینان خطور نکرده است که این نوشته ها، حتى وقتى یک سیستم را تبلیغ 
میکنند، از نیازهاى عملى و کلیت شرایط زیست یک طبقه معین در یک کشور معین مایه 

میگیرند... 

اینان سیستم ها و مقاالت جدلى کمونیستى را از جنبش واقعى، یعنى چیزى که خود صرفا 
بیان آنند، جدا میکنند... اینان ذهنیت عرصه هاى معین و تاریخا مشروط زندگى را از خود این 

عرصه ها جدا میکنند... 

در این حرکت اینان پایه هاى تاریخى واقعى را رها میکنند و از آنجا که از ارتباط واقعى 
این دو بى خبرند، به سهولت به کمک "مطلق" و یا شیوه ایدئولوژیک دیگرى، این ارتباط را 

برقرار میکنند. 

(کلیات آثار مارکس و انگلس، جلد 5، انگلیسى، صفحات 455 تا  457 )     
نادرست  و تلقى  برداشت  دو  با  که  است  آن  مستلزم  تئوریک  مبارزه  نقش  و  مکان  از  صحیح  درك  پس 
مرزبندى کنیم: اوال مبارزه تئوریک را به کوششى آکادمیستى تبدیل نسازیم و بکوشیم تا در هر قدم نشان 
دهیم که تالش تئوریک ما چگونه در تطابق با شرایط زیست و مبارزه یک طبقه معین (پرولتاریا) در یک 
کشور معین (ایران (قرار دارد و چگونه راهگشاى مبارزه طبقاتى پرولتاریا در هر مقطع است. این مالك 
اساسى است و نه درجه "ملموس" بودن و یا "تجریدى" بودن مقوالت، مفاهیم و روابطى که در مباحثات 
خود به آن میپردازیم. مبارزه تئوریک میتواند - و در موارد بسیارى باید - حتى متضمن پرداختن به مسائل 
متدولوژیک و فلسفى نیز باشد بى آنکه ذره اى از ارتباط مستقیم آن با مبارزه اقتصادى و سیاسى کاسته شود. 
و ثانیا، به دیدگاهى عمل گرایانه در تئورى نغلطیم و تئورى را تا سطح ابزارى حقیر در خدمت توجیه این یا 
آن حرکت عملى و این یا آن موضعگیرى تاکتیکى تنزل ندهیم، و این مستلزم اتکاء بر دستاوردهاى تئوریک 

تثبیت شده جهانى پرولتاریا، مارکسیسم لنینیسم، خواهد بود. 
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طبقاتى  مبارزه  یک شکل  مثابه  به  را  تئوریک  مبارزه  اهمیت  و  مکان  هیچگاه  آنارشیسم  و  اپورتونیسم 
درنیافته اند. در جنبش کمونیستى ما نیز چنین است. وقتى که رفقاى پیکار بر این اعتقادند که روش و تئورى 
جنبش  برابر  در  شدنشان  تسلیم  پرولتاریاست)1 (به  طبقاتى  مبارزه  محتوا حاصل  در  علمى  سوسیالیستى 
خودبخودى لفافه تئوریک میدهند. رفقاى پیکار فراموش میکنند که تئورى سوسیالیسم علمى از همانجا 
آن  "از  و  اقتصادى  مناسبات  از  یعنى  میگیرد،  سرچشمه  آن  از  پرولتاریا  مبارزه طبقاتى  که  است  برخاسته 
تئوریهاى فلسفى، تاریخى و اقتصادى نشو و نما یافته است که نمایندگان دانشور طبقات دارا تتبّع نموده اند". 
وقتى رفقاى کومله دسترسى به تئورى انقالبى را بدون شرکت در پراتیک)2 (محال میدانند، اساسا دسترسى 
به تئورى انقالبى را تعلیق به محال میکنند .رفقاى کومله از یاد میبرند آن پراتیکى که به تئورى انقالبى شکل 
نهائى اش را میبخشد فعالیت عملى جنبش واقعا انقالبى است، و جنبش وقتى انقالبى است و تا آنجا انقالبى 
است که تئورى انقالبى ناظر بر آن است. آلترناتیو رفقاى کومله: پاسخگویى به مسائل اساسى انقالب مبتنى 

بر حوزه مادى فعالیت هر گروه(3 )ارزش آن را دارد که به مثابه فرمول پراتیسیسم تثبیت گردد. 

توافق فدائیان خلق با این نکته که: "در برخورد با هر مساله مشخص ابتدا باید اصول ناظر بدان مساله را 
فراگرفت تا مسیر خود را روشن نماییم"، تنها نشان دهنده اپورتونیسم آنهاست، زیرا بر خالف ادعاهایشان 
حتى یکبار نیز در کردار به همین آموزش لنین وفادار نماندند. جنبش کمونیستى میبایست به این آموزش 
لنین وفادار بماند و به القیدى تئوریک خود فائق آید. نقش و اهمیت مبارزه تئوریک بویژه آنگاه که به 

کیفیتهاى زیرین توجه داشته باشیم، آشکارتر میگردد. 

اول آنکه سلطه اپورتونیسم بر جنبش ما امرى خودبخودى بوده است. نباید از یاد برد که کمونیسم ایران 
حساب خود را با جهان بینى بورژوا -دمکراتیک تصفیه نکرده است. جنبش کمونیستى ما در انجام وظیفه 
از  ساختن پرولتاریا  جدا  براى  ناپذیر  اجتناب  مبارزه  یعنى  دمکراتیک،  انقالب  در  اوالى خود  بخصوص 
دمکراسى عام بورژوایى و بویژه مبارزه علیه گرایشاتى که این دمکراسى در درون جنبش کمونیستى موجب 
میشود، کمترین کار جدى و قطعى اى از پیش نبرده است. انحراف مسلط پیشین، تروریسم، در جریان یک 
مبارزه ایدئولوژیک مغلوب نشد، بلکه در نتیجه سترونى ذاتى خود در برابر جنبش خودبخودى توده اى از 
پاى درآمد. "مشى چریکى" نه به مثابه جریان ایدئولوژیک -سیاسى متعلق به طبقه معین، بلکه صرفا به مثابه 
یک تاکتیک "رد" شد. به این خاطر مبانى تئوریک این انحراف، درك غیر مارکسیستى یا نقد غیر پرولترى 
مبارزه طبقاتى  نفى  طبقات،  مرزبندى هاى  محو  امپریالیسم،  از  لنینى  غیر  برداشت  در ایران،  دارى  سرمایه 
پرولتاریا و هژمونى این طبقه به عنوان پیش شرط هر انقالب پیروزمند در دوران معاصر، پراتیسیسم و... 

همچنان پابرجا مانده است و نقش خود را در اپورتونیسم کنونى جنبش کمونیستى بازى میکند. 

و  انحرافات  انتقال  به معناى  عمال  ما  براى  کمونیستى  جنبش  انترناسیونالیستى  خصلت  اینکه،  دوم 
سردرگمى هاى جنبش کمونیستى جهانى به ایران بوده است و نه بررسى مستقل تجربیات این جنبش در 
ممالک مختلف و به کار بستن نقادانه آن. ما در این مقطع با بسیارى انحرافات جنبش کمونیستى جهانى 
جنبش  موقعیت کنونى  گردیم.  برخوردار  آن  مثبت  دستاوردهاى  از  باشیم  توانسته  آنکه  بى  در روئیم  رو 
جهانى کمونیستى، طرح مسائل به غایت پیچیده، و فقدان یک اتوریته بین المللى - مانند کمینترن - نقش 
و اهمیت مبارزه تئوریک را به منظور استفاده نقادانه از تجربیات پرولتاریاى ممالک دیگر که شتاب رشد 
جنبش کارگرى ما آن را کامال ضرورى میسازد از یک سو، و موضع گیرى مستقل جنبش کمونیستى ما از 



213

برگزیده آثار  منصور حکمت

سوى دیگر، دو چندان میسازد. 

و سوم اینکه، جنبش کمونیستى ما نخستین قدم هاى جدى و عملى خود را در استقبال از جنبش طبقه 
کارگر، جنبشى که از وسعتى عظیم برخودار است، برمیدارد. براى آن که در هر گامى که توده ها برمیدارند 
به آنها کمک نمود تا از قید نفوذ بورژوازى رها شوند و آگاهى آنان را در جهت سوسیالیسم هدایت نمود، 
براى آن که هر مساله خاص را با وظایف عام پرولتاریا در انقالب مربوط ساخت، براى آنکه با کار فعال 
و نفوذ ایدئولوژیک نقش رهبرى را در تمام سازمانهاى توده اى و علنى کارگرى بر عهده گرفت، ما نه تنها 
باید به شدِت کوشش هاى خود براى حصول برنامه مشخص طبقاتى که به وسیله آن بتوان تمامى فعالیت 
تهییجى و سازماندهى عملى در بین توده ها را هم جهت کرد و در تشکیالت واحد به یکدیگر پیوند زد 
بیفزاییم، بلکه باید در عین حال به تمام آن مسایلى که هم اکنون امر سازماندهى عملى توده ها فرارویمان 
گذارده است پاسخ گوییم. این بدان معنا است که ما نه تنها باید پاسخ بسیارى مسائل پیشین را بدست بدهیم، 
بلکه باید در جهت حل بسیارى مسائل که در گذشته مطرح نبوده اند و امروز در زمره مسائل حاد و کلیدى 
جنبش ما محسوب میشوند حرکت کنیم. لذا اعتالى جنبش خودبخودى توده ها آگاهى بسیار بیشترى را در 

کار تئوریک، سیاسى و تشکیالتى الزامى ساخته است. 

فائق آمدن بر اپورتونیسم "خودبخودى" و دست یابى به وحدت معنوى ضرورت مسلم جنبش کمونیستى 
ماست. در پاسخ به چنین ضرورتى است که ما تصمیم به انتشار یک نشریه تئوریک- سیاسى گرفته ایم. 
مسائلى که در این نشریه مطرح خواهند شد نیز از این وظیفه منتج میشوند. ما قصد داریم در حد توان خود 
تمامى مقوالت برنامه اى و تاکتیکى (به مفهوم گسترده آن) را مورد بحث قرار دهیم. خواهیم کوشید تا نشریه 
ما کیفرخواستى علیه کلیت نظام سرمایه دارى ایران گردد .تناقضات اقتصادى این نظام پوسیده را، به مثابه 
نظامى سرمایه دارى در کشور تحت سلطه امپریالیسم، از دیدگاه پرولتاریا به نقد کشد، ریشه هاى استثمار 
ویژگى هاى  نیز  و  و امپریالیسم  سرمایه  از  روشنى  درك  مبناى  بر  را  زحمتکش  و  کارگر  وسیع  توده هاى 
مناسبات سرمایه دارى در کشورى تحت سلطه امپریالیسم چون ایران، برمال و افشا سازد، و اجتناب ناپذیرى 
انکشاف آن را به سوى سوسیالیسم در هر قدم آشکار و اثبات نماید. خواهیم کوشید تا نشریه ما ابزارى 
باشد در خدمت تسلیح پرولتاریاى ایران، به مثابه جزیى از ارتش جهانى پرولتاریا، به تئورى انقالبى که او 
را در ایفاى نقش دوران سازش به عنوان گورکن این نظام قادر میسازد. ما وظیفه خود میدانیم که از هدف 
جنبش کمونیستى که سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاریا براى تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر و 
سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان و بناى جامعه سوسیالیستى است دفاع کرده و با تمامى تالشهایى 
که در جهت تخفیف اهداف جنبش، تضعیف خصلت انقالبى آن و مخدوش کردن وظایفش صورت میگیرد 
طبقات  رهبرى  کسب  از  است  عبارت  پرولتاریا  مقدم  طبقاتى  وظیفه  که  ما معتقدیم  کنیم.  مبارزه  قاطعانه 
جمهورى  استقرار  ارتجاع و  این  سرنگونى  امپریالیستى،  سیاسى  ارتجاع  علیه  مبارزه  در  جامعه  زحمتکش 
براى  اجتماعى  اقتصادى-  پیروزى هاى  تامین حداقل  با  که  کارگر)  طبقه  رهبرى  (به  دمکراتیکى  انقالبى- 
پرولتاریا، شرایط مبارزه پیروزمندانه او را براى سوسیالیسم فراهم میسازد. ما همچنین خواهیم کوشید تا 
با ارزیابى وضعیت سیاسى در هر مقطع، بر مبناى روابط طبقات، وظایف کمونیست ها را در قبال اردوگاه 
ضدانقالب و احزاب غیرپرولترى در عرصه هاى مختلف مبارزه تعیین کرده و شیوه هاى مبارزه کمونیستى در 
این عرصه ها را پیدا کنیم. به این ترتیب نشریه ما ابزارى در خدمت بسط، نقد و تکمیل پالتفرم هاى تاکتیکى 
ما، و از این طریق مبناى حرکت ما در جهت تحقق وحدت عمل کمونیستها در عرصه هاى مختلف، خواهد 
بود. در این راه بى شک مبارزه با تمامى انحرافات برنامه اى و تاکتیکى که فوقا بدان اشاره کردیم، انحرافاتى 
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که در اشکال گوناگون بروز کرده و جنبش کارگرى را از تحقق پیروزمندانه اهداف خویش بازمیدارند، را 
وظیفه خود میدانیم. 

بر  آن  عهده  از  تنهایى  که به  میدانیم  و  آگاهیم  داده ایم  قرار  خود  مقابل  در  که  وظیفه اى  دشوارى  به  ما 
نخواهیم آمد، و چنین ادعائى نیز نداریم. وحدت معنوى کل جنبش کمونیستى و غلبه بر بحران اپورتونیسم 
میتواند  تنها  ما  تالشهاى  و  است  خطیر  امر  این  در  کمونیستها  کلیه  مستلزم شرکت  کنونى،  خودبخودى 
بخشى از این حرکت باشد. ما همچنین به بُرد یک نشریه تئوریک- سیاسى واقفیم و تفاوت آن را با یک 
و  بینابینى  بخش  براى  این نشریه  میدانیم  عین اینکه  در  رو  این  از  داریم.  نظر  مد  تبلیغى  سیاسى-  نشریه 
بطریق اولى بخشهاى عقب مانده پرولتاریا چندان مأنوس نخواهد بود، بر خالف کسانى که هنگام گفتگو 
با کارگران کودکان را مد نظر دارند، معتقدیم یک نشریه تئوریک- سیاسى براى کارگران آگاهى که از بطن 
جنبش کارگرى برمیخیزند و نیز براى روشنفکران م.ل .ضرورى و سودمند است و ما نیز همین کارگران و 

روشنفکران را مخاطب قرار میدهیم. 

و باالخره به نکته اى در مورد شیوه کار خود اشاره کنیم. اگر سکتاریسم - منافع گروهى را براى منافع کل 
جنبش کارگرى مقدم قرار دادن - دامنگیر جنبش کمونیستى است، ما خواهیم کوشید تا نه تنها سکتاریست 
نباشیم، بلکه تا آنجا که ممکن است با آن مقابله کنیم. ما صفحات معینى از نشریه خود را بر روى دیگر 
گروههاى جنبش کمونیستى، که در عرصه مبارزه مواضعى انقالبى اتخاذ میکنند، میگشاییم. هر چند اینجا 
و آنجا با آنان اختالف نظر داشته باشیم. ما پیشرفت و رشد سازمانها و گروههاى کمونیست را پیشرفت 
و رشد خود میدانیم چرا که خود را نه یک "قطب" بلکه جزئى از جنبش کمونیستى به شمار میآوریم. به 
عالوه همانطور که در مبارزه تئوریک با دیگر گروهها و سازمانها صراحتا با اسم و رسم به آنان اشاره میکنیم 
و برخالف شیوه هاى رایج با گوشه و کنایه با "اشباح" جدل نمیکنیم، هر جا که دستاوردى تئوریک و یا 
رهنمودى پراتیک بر اساس مواضع لنینى طرح گردد نیز، از هر سو که باشد، باز صراحتا آن را به رسمیت 

خواهیم شناخت و با جدیت تمام به مبارزه براى تثبیت و تبلیغ آن خواهیم پیوست. 

   * * *

این متن سرمقاله اولین شماره بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست است که 
بدون امضا در تاریخ اول مرداد 1359 منتشر شده است. 

این متن از روى بسوى سوسیالیسم اسکن شده تایپ شده است و کلماتى که در بین دو پرانتر ((...)) واقع 
شده اند کلماتى هستند که قابل خواندن نبوده اند و از سر حدس نوشته شده اند. 

 زیرنویسها
1 - رجوع کنید به س.چ.ف.خ و جنبش نوین کمونیستى، از انتشارات سازمان پیکار 

2 - شورش شماره 1 

3 - شورش شماره 1 
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جنگ، تئورى و "تئورى جنگ" 
بسوى سوسیالیسم شماره 3، سوم آبان 1359

جنگ ایران و عراق یکى از آن تحوالت سریع سیاسى است که صرفنظر از عواقب و آثار عینى خود، از 
این نظر نیز حائز اهمیت است که استوارى تئورى و صحت و استحکام مبانى تاکتیکى جنبش کمونیستى ما 
را به بوته آزمایش مى سپارد. سیر" مسالمت آمیز" تکامل جنبش کمونیستى ایران، با جنگ ایران و عراق، 
جنگى که تاثیرات عمیقى بر شرایط زیست و مبارزه طبقات جامعه بر جاى نهاده است، دستخوش تالطم 
مى گردد. جریان مستمر و کمابیش رو به صعود طرد اپورتونیسم از صفوف جنبش کمونیستى، که خود را 
در نمونه هایى چون طرد اکثریت اپورتونیست مرکزیت سازمان چریکهاى فدایى خلق توسط اقلیت انقالبى 
آن، قوت گرفتن جناح چپ در سازمان پیکار، آشکار شدن تدریجى گرایشات "اکثریتى" راه کارگر و روشن 
شدن نسبى محتواى راست عبارت پردازى هاى چپ رزمندگان، تجلى مى بخشید، اینک به وقفه اى تعیین 
براى  مساعدى  زمینه  الزاما  عینى  نظر  از  شرایط جدید  که  آنرو  از  نه  کننده،  تعیین  گردد.  مى  دچار  کننده 
پاگرفتن مجدد اپورتونیسم فراهم مى سازد، بلکه از این نظر که اوال، دستاوردهاى تئوریک معدود و تثبیت 
نشده، اما بهر حال گرانقدر و حیاتى جنبش به مخاطره مى افتد، و ثانیا، انحرافات کهنه قالب عوض مى 
کنند، مرزهاى سازمانى را درمى نوردند و در اشکالى جدید و عمدتا در دو شکل رجعت به اصل، رجعت 
به ناسیونالیسم خرده بورژوایى از یکسو، و آنارکو- پاسیفیسم، متکى بر فرمالیسم تئوریک و الگوسازى از 

سوى دیگر، تظاهر مى یابند. 

این طبیعى است که رشد و تکامل آگاهى را مالك رشد تکامل جنبشى بدانیم که مى خواهد و باید که رهبر 
آگاه پرولتاریا باشد. گسترش کمى جنبش کمونیستى، در زمینه هاى مختلف انسانى، تشکیالتى، فنى، مالى، 
تبلیغاتى و غیره، بى شک نیاز حیاتى و شرط الزم ایفاى نقشى است که این جنبش در پایان بخشیدن به حیات 
ننگین سرمایه دارى برعهده دارد، اما تمام اینها وقتى مکان واقعى خود را در سیر تکامل جنبش پرولترى باز 
مى یابند که برنامه و تاکتیکى لنینى به حرکتشان درآورد و سمت وسوى فعالیت شان را تعیین کند. تاریخ 
جنبش کمونیستى مملو از نمونه هاى درهم کوبیده شدن سریع گسترده ترین امکانات و تشکیالت بدلیل 
سلطه سیاست اپورتونیستى بر آن و یا برعکس رشد و گسترش سریع امکانات و تشکیالت جریانات واقعا 
کمونیستى در مدتى بسیار کوتاه است. بدون دستاورد برنامه اى و تاکتیکى، دستاورد تشکیالتى نمى توان 
داشت و بدون فکر پرولترى، هیچ بدنه اى در خدمت پرولتاریا به حرکت در نخواهد آمد. اما سیر تکامل 
آگاهى مارکسیستى - لنینیستى نیز بنوبه خود سیرى است که در آن هر دستاورد تئوریک، و هر رهنمود برنامه 
اى و تاکتیکى که بر این تئورى بنا مى کنیم، مى باید تثبیت شده و محفوظ داشته شوند، در غیر اینصورت، 
یعنى در صورتى که پیشروى ما متکى بر تثبیت قدم بقدم دستاوردها نباشد، در صورتیکه حلقه هاى رشد و 
تکامل یک به یک و در هر قدم تکمیل نگردند، آنگاه نخستین ضربه غیر منتظره مى تواند ما را نه یک حلقه، 

نه یک گام، بلکه دهها گام و تا سرحد نقطه صفر به عقب بازگرداند. 

تاکتیکهاى انحرافى بخش اعظم جنبش کمونیستى در قبال جنگ ایران و عراق گواه غیرقابل انکارى است بر 
القیدى عمیقى که جنبش ما در قبال تئورى، و سیر ضرورى تکامل و تثبیت دستاوردهاى آن از خود نشان 
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داده است. القیدى تئوریک، نه از آن رو که جنبش به تئورى نپرداخته است، بلکه از آن جهت که یا در 
این تالش دستیابى به اصول برنامه و تاکتیک لنینى اصوال مد نظر نبوده است، و یا آنکه سیر تبدیل تئورى 
به رهنمودى براى عمل آنچنان کند و الك پشتى دنبال شده است که امروز، قریب دو سال پس از قیام، 
که جنگ ایران و عراق از احوال تئوریک ما مى پرسد، بضاعتى نداریم که عرضه کنیم، دو موضع انحرافى 
امروز در قبال جنگ ایران و عراق در جنبش طرح شده اند، اول سوسیال شوینیسم و میهن پرستى خرده 
بورژوایى و دوم، آنارکوپاسیفیسم، یا سیاست بى تفاوتى در قالب عبارات انقالبى مبنى بر ضرورت تبدیل 
جنگ ایران و عراق به قیام و جنگ انقالبى داخلى، القیدى تئوریک حاکم بر جنبش را در هر دو زمینه، هر 

چند به درجات مختلف، مى توان به روشنى دید: 

به  صرفا  اینجا  در  آنجا که  (از  اند،  کرده  اتخاذ  رزمندگان  و  کارگر  راه  که  است  موضعى  اول،  1 )مورد 
کمونیستها برخورد مى کنیم، کارى به "اکثریت" نداریم .(اینجا حتى سخن بر سر این نیست که چرا این رفقا 
نتوانسته اند "تالش تئوریک "یکسال و نیمه خود را بصورت اصول برنامه اى و تاکتیکى جمعبندى کنند تا 
همان رادیکالیسم پوپولیستى متوسط شان را محفوظ بدارد و از پرتاب شدن ناگهانى و غیر ارادى شان بدامان 
سیاست صریح خوده بورژوایى جلو گیرد. بحث بر سر آنست که انحراف شووینیسم اصوال گریبانگیر آن 
جریاناتى شده است که هرگز نتوانستند به سوسیالیسم بمثابه یک علم برخورد کنند، جریاناتى که کوشیده 
اند از مارکس و انگلس و لنین فراتر روند، نوآورى کنند و در یک کالم "از خود ببافند ."راه کارگر سمبل 
چنین شیوه برخوردى به سوسیالیسم علمى است و رزمندگان از این نظر از برخى رگه هاى راه کارگرى رنج 
مى برد. آنچه در مقطع آغاز جنگ ایران و عراق دستمایه تئوریک اینان بود، احکامى التقاطى، خود پرداخته 
و ناگزیر متزلزل بود. آنگاه که جنگ ایران و عراق به ناگزیر لبخند امتنان از خود را تا اطالع ثانوى از چهره 
ایشان زدود و به جستجوى ریسمانى، خط مشى و رهنمودى براى اعالم موضع سریع کشانیدشان، تنها نقطه 
اتکاءشان، نه مواضعى که بدست آورده اند، بلکه مواضعى گشت که هنوز از کف نداده بودند. اینان "رجعت 
به اصل" کردند و روح خفته (و باید گفت نیمه بیدار) پوپولیسم و ناسیونالیسم خرده بورژوایى را بال اراده 
در خود بیدار ساختند، به یکباره از فراز دهها گام که الاقل مدعى بودند به جلو برداشته اند، پریدند و به 
همان عواطف انقالبى عموم خلقى اى که کمونیسم ایران ناگزیر از دل آن برخاسته است، بازگشتند. اما این 
عواطف، هر قدر هم که شجاعانه و انساندوستانه باشند، همچنان عواطفى پوپولیستى اند، و کسانى که علم 
مبارزه یک طبقه را جانشین آن ننموده اند، با جوشش عواطف خود تا تبدیل به جانبازترین و دلیرترین میهن 
پرستان پیش خواهند رفت. در اینکه انحراف سوسیال شووینیستى، نه فقط برخالء اصول برنامه و تاکتیک 
لنینى، بلکه بر غیبت کامل تئورى مارکسیستى بطور اعم، بنا شده است بیش از این نیازى به تفصیل نیست. 

را  آن  پیکار  که سازمان  مشخص،  انحراف  این  کند.  مى  فرق  وضع  پاسیفیسم   - آنارکو  مورد  در  2 )اما 
نمایندگى مى کند، به اصرار پاى "تئورى" را به میان مى کشد، اما این نه تئورى مارکسیسم، که خواستار 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص است، بلکه مسخ مارکسیسم و تبدیل آن به الگو پردازى است. مجموعه 
اى از احکام و مواضع تاکتیکى که در انتزاع از تفاوت موجود میان شرایطى که این احکام و مواضع در آن 
طرح و اتخاذ شده اند، با شرایط مشخص امروز ما، بگونه اى اختیارى عرضه مى شوند. فرمالیسم پیکار 
در اینست که بجاى آنکه تئورى مارکسیسم را در خدمت تحلیل شرایط مشخصى که جنگ را ضرورى 
و ایجاب کرده اند قرار دهد، از نفس جنگ، بمثابه یک مشاهده آغاز مى کند و در تئورى، بدنبال" فصل" 
مربوط به جنگ مى گردد، تا رهنمودهاى عملى خود را بالواسطه از آن استخراج کند. کسى که گوش فلک 
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را با فریاد "جنگ ادامه سیاست است" کر کرده است چگونه در برخورد به جنگ، تئورى خود را فقط در 
باید  نمى  نیز  جنگ  قبال  در  پرولتاریا  موضع  آیا  کند؟  مى  جستجو  "جنگ"  در مورد  "پیشینیان"  مباحثات 
ادامه موضع پرولتاریا در قبال سیاست باشد که این جنگ شکل قهر آمیز ادامه آنست؟ و اگر چنین است 
"پیشینیان"  آیا  است؟  امپریالیستى"  تئورى" جنگهاى  باز  هم  سیاست  این  درك  براى  "مربوط"  تئورى  آیا 
ابتدا  امپریالیستى،  جنگهاى  قبال  در  پرولترى  موضع  اتخاذ  و  درك  آنان براى  آیا  بودند؟  کرده  چنین  خود 
اقتصاد عصر امپریالیسم و سیاست مبتنى بر این اقتصاد را نشناخته و در قبال آن موضع گیرى نکرده بودند؟ 
چگونه سازمانى که تا پیش از جنگ حتى شعار سرنگونى را نیز طرح نمى کند، امروز با بروز جنگ بین دو 
بورژوازى، که بزعم رفقاى پیکار ریشه در اختالف منافعى مستقل از انقالب ایران دارد، ناگهان نه تنها زمان 
را براى طرح شعار سرنگونى مناسب مى بینند، بلکه تا سرحد دعوت به سرنگونى نیز پیش مى روند؟ این 
کدام تئورى است که جنگ را ادامه سیاست مى داند، اما فقط براى بورژوازى؟! آیا جنگ داخلى "عادالنه" 
پرولتاریا نیز نباید ادامه سیاست او باشد، و اگر چنین است آیا امروز شرایط عینى و ذهنى الزم براى آنکه 
این سیاست هم بگونه اى قهر آمیز دنبال گردد فراهم اند؟ چرا پیکار براى اتخاذ موضع مثال به این حکم 
تئوریک بزرگان رجوع نکرد که "با قیام بازى نکنید"؟ آیا پیکار اومانیست، آنقدر اومانیست نیست که بداند 
یک قیام و یا جنگ داخلى شکست خورده، بدون حزب، بدون صف مستقل و رهبرى پرولتاریا، بدون برنامه 
و بدون تمامى ملزومات براى دست زدن به اقدام قهرآمیز براى تصرف قدرت سیاسى، پرولتاریا و تمامى 
دستاوردهاى محدود تا کنونى او را به "گوشت دم توپ" ضد انقالب بدل خواهد ساخت و "پوست و 
گوشت و استخوان" او را به مصالحى براى سازماندهى دوره جدیدى از انباشت سرمایه تبدیل خواهد کرد؟ 
اینها همه مسائلى تئوریک اند که پیکار مى توانست به همان شیوه فرمالیستى به فصول مربوط به آنها، "فصل 
تئورى قیام"، "فصل تئورى بحران"، "فصل برنامه و تاکتیک" و غیره در کتب حدیث رجوع کند. اما پیکار 
بیش از این فرمالیست است که چنین کند، او جنگ را مى بیند و لذا تئورى جنگ را مى خواهد. او مسائل 
تئوریک ناظر بر معضل خود را از روى شکل مساله اى که پیشاروى خود دارد انتخاب مى کند و در تئورى 
در جستجوى هر سطرى که نامى از این شکل برده شده است کنکاش مى کند. این چیزى نیست جز به لفظ 

تئورى چسبیدن و الجرم از فراز متد و محتواى آن پریدن! 

اما مکان واقعى تئورى در تبیین مساله جنگ چیست؟ بطور خالصه: 

1 )تئورى باید بتواند ضرورت جنگ را تحلیل کند. ظاهرا همه کسانى که عبارت "جنگ ادامه سیاست است 
..." را شب و روز تکرار مى کنند نیز همین هدف را دارند. اما پائین تر نشان خواهیم داد که چگونه آنچه ابدا 
در بررسى هاى میهن پرستان و آنارکو - پاسیفیست ها مطرح نیست مفهوم مارکسیستى "ضرورت "است. 
منظور از توضیح ضرورت جنگ، توضیح و تحلیل مکان آن در سیر قانونمند مجموعه مناسبات تولیدى 
و روابط طبقاتى معینى است که این جنگ بر متن آن و در رابطه با نیازهاى تحول و انکشاف آن صورت 
مى پذیرد. اینجا خاورمیانه است، منطقه خلیج فارس است، منطقه اى است که در آن سرمایه انحصارى به 
رهبرى امپریالیسم آمریکا تا پیش از انقالب ایران مناسبات معینى را با پرولتاریاى کشورهاى منطقه (و به 
این اعتبار با توده هاى زحمتکش غیر پرولتر) برقرار ساخته بوده است، مناسباتى که در چارچوب تقسیم 
امپریالیستى جهان مکان و معناى خاص خود را داشته و یکى از شروط جهانى تولید و بازتولید مناسبات 
امپریالیستى تولید (تا پیش از شروع تالشى جدید و احتمالى براى تقسیم مجدد جهان) را تشکیل مى داده 
است. اینجا، در این منطقه و در مهمترین کشور تحت سلطه در خلیج فارس (از نظر اقتصادى و سیاسى)، 
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انقالبى در جریان است که این مناسبات را با توازن و تعادل امپریالیستى درونى آن، مورد تهدید قرار داده و 
ادامه آن، اقتصاد و سیاست امپریالیستى را نه فقط در ایران بلکه در تمامى خاورمیانه به ورطه بحران خواهد 
افکند. اینجا پرولتاریا آرمانها، اهداف و امکانات معینى دارد و سرمایه انحصارى نیز بهمین ترتیب بدنبال 
ایجاد و احیاى شرایط اقتصادى و سیاسى معینى است. اینجا آرایش معینى، بواسطه جریان انقالب در ایران، 
میان دو اردوگاه انقالب و ضد انقالب بر سر مسائل معینى بوجود آمده است، و... ضرورت جنگ را توضیح 
دادن، یعنى مکان آنرا در سیر انکشاف این مناسبات تولیدى و روابط و رویاروئى هاى طبقاتى تحلیل کردن. 
چه کسى مى تواند به جنگى میان طبقات (هر چند طبقه اى) در متن این مجموعه مناسبات برخورد کند بى 
آنکه اقتصاد و سیاست را، با توجه به موقعیت دو طبقه اصلى متخاصم، پرولتاریا و بورژوازى، در این مقطع 
معین مورد تحلیل قرار دهد؟ کدام متن کالسیک در باره جنگ مى تواند، بى آنکه تعقل، تفکر و شناخت 
مشخص کمونیستهاى امروز آنرا با تحلیل مشخص از شرایط مشخص امروز و اینجا پیوند دهد، بالفاصله 
و بالواسطه رهنمودى عملى بدست دهد؟ آرى، جنگ ادامه سیاست است بطرق قهرى، اما سیاست طبقات 
خود از مکان تولیدى آنها و عکس العمل آنها، بمثابه بازتاب انسانى مکانهاى تولیدى معین، نسبت به قوانین 
ضرورى حرکت و انکشاف مناسبات تولیدى نشات مى گیرد، و اگر این دومى را ندیده باشیم، ضرورت 
جنگ را درك نخواهیم کرد، زیرا ضرورت ظهور آن سیاستى را که جنگ ادامه قهر آمیز آنست را نفهمیده 

ایم. به این نکته باز مى گردیم. 

2 (تئورى باید "امکان جنگ" - یعنى شرایط عینى اقتصادى و سیاسى که جنگ براى بروز و ادامه خویش 
به آن متکى است - را توضیح دهد. تئورى باید این نکته را توضیح دهد که کدام شرایط اقتصادى و سیاسى 
(و نظامى)، ادامه قهر آمیز سیاست را بصورت جنگ دو کشور معین به منصه ظهور مى رساند، تئورى باید 
توضیح دهد که چرا جنگ میان این دو کشور معین مى تواند یکى از اشکال ادامه قهرآمیز سیاست طبقات 
باشد، و بر این مبنى اوال، احتمال تحول جنگ را به اشکال دیگر، ثانیا سیر محتمل بسط و ادامه آن، و ثالثا 
اصوال  موجود،  و سیاسى  اقتصادى  شرایط  به  توجه  با  آیا  بشناسد.  آنرا  خاتمه  سیاسى  و  اقتصادى  شرایط 
شروع و ادامه این جنگ مى تواند به ضروریات و نیازهایى که موجد آنند پاسخ دهد؟ براى این منظور جنگ 
تا کى و تا بوجود آوردن کدام تحوالت معین مى باید ادامه یابد؟ آیا این جنگ معین به ایجاد این تحوالت 
قادر است؟ اگر نه، ادامه قهر آمیز سیاست موجد این جنگ معین در چه اشکال دیگرى دنبال خواهد شد؟ 
آیا شکست و پیروزى طرفین متخاصم، الزاما با شکست و پیروزى سیاست موجد جنگ مترادف است و.... 

3 (تئورى باید، در گام بعد، از تحلیل ضرورت بنیادى و امکان عملى جنگ فراتر رفته و مطلوبیت طبقاتى 
جنگ (مطلوبیت براى طبقات معین) را بررسى کند. از آنجا که مفسرین عجول جمله "جنگ ادامه سیاست..." 
دقیقا همین مقوله "مطلوبیت طبقاتى جنگ" را با مساله "ضرورت جنگ" اشتباه گرفته اند، الزمست قدرى 

در باره این مساله اثباتا توضیح دهیم. 

تا آنجا که از ضرورت و امکان جنگ سخن مى گوییم، قوانین و شرایط عینى موجود مسلط بر جامعه و 
خارج از ذهن انسانها را مد نظر داریم. اما وقتى از خود جنگ، بمثابه یک واقعیت بالفعل صحبت مى کنیم، 
پاى انسانها و ذهنیت و شعور طبقاتى آنها کامال بمیان کشیده مى شود. ضرورت و امکان جنگ مقوالتى 
در یک  کشورها  سیاسى  و  اقتصادى  مشخصات  و  جوامع  حرکت  اقتصادى  و  عینى  قوانین  که به  هستند 
مقطع تاریخى معین مربوط مى شوند. اما طبقات بازتاب انسانى این مناسبات اقتصادى اند، و لذا آنچه را 
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که در واقعیت امر بصورت قوانینى بیرون از اراده شان وادار به حرکت شان مى کند، اینان بصورت "منافع 
و اهداف ویژه" خود در این یا آن مقطع معین فرموله و تعریف مى کنند و با تعریف و اتخاذ پراتیکى(
فرهنگى، سیاسى، نظامى و...) براى دستیابى به این اهداف و منافع، در عمل سیر انکشاف مناسبات اجتماعى 
و روابط طبقاتى را، با دخالت و حرکت ارادى خود، به پیش مى رانند. این اهداف ویژه بى شک در همان 
محدوده اى که قوانین(ضروریات) و امکانات عینى بدان تحمیل مى کنند، دنبال گرفته مى شوند، اما کامال 
بر آن منطبق نیستند چرا که منافع و اهداف ویژه طبقات بیان ضروریات عینى تحول مناسبات اجتماعى از 

زاویه شعور طبقاتى معینى هستند: 

"تغییرات زیربناى اقتصادى، دیر یا زود به تحول تمامى روبناى عظیم مى انجامد. در مطالعه این تحوالت 
همواره الزم است تمایزى قائل شویم، بین تحول مادى وضعیت اقتصادى تولید، که مى تواند با دقت علوم 
طبیعى تبیین شود، با آن اشکال حقوقى، سیاسى ، هنرى، مذهبى و یا فلسفى - و بطور خالصه با آن اشکال 
ایدئولوژیکى - که انسانها در آن اشکال از این تناقض (در زیربناى اقتصادى)آگاه شده و با مبارزه خویش 

یکسره اش مى کنند." (مارکس، پیشگفتار نقد اقتصاد سیاسى) 

بعبارت دیگر، انقالب حاصل حاد شدن تضاد میان رشد نیروهاى مولده و مناسبات تولیدى است که مانع 
رشد  "راه  شعار  با  که  یافت  نخواهید  کسى را  هرگز  اما  است،  انقالب  ضرورت  این  اند،  گشته  آن  رشد 
نیروهاى مولده گشوده باید گردد!" در انقالب شرکت کند! (البته داریم کسانى را که با این شعار، از زیر 
انقالب شانه خالى کنند) براى مثال یک انقالب بورژوایى کالسیک، به اعتبار نقش اش در راهگشایى از رشد 
نیروهاى مولده ضرورت مى یابد، اما هیچیک از اقشار و طبقات اجتماعى با این هدف در انقالب شرکت 
نمى کنند و به آن جلب نمى شوند. آنها انقالب را، و الجرم تناقض زیرین آنرا، در همان اشکالى مى فهمند و 
تصویر مى کنند که مارکس فوقا اشاره مى کند. تجارت آزاد مى خواهند، برابرى در برابر قانون مى خواهند، 
آزادى علم از چنگال مذهب را مى خواهند، نان مى خواهند، جدایى مذهب از دولت را مى خواهند، پارلمان 
مى خواهند از بین رفتن دیون اربابى را مى خواهند، و... به "نیروهاى مولده" و تناقض آن با "مناسبات تولید" 
اندیشه هم نمى کنند، اما در همین این و آن خواستن ها، تحولى را باعث مى گردند که در واقعیت امر به 
ضرورت انقالب، به تناقض زیربنایى جامعه، پاسخ مى گوید و راه را براى رشد نیروهاى مولده مى گشاید. 
مطلوبیت طبقاتى جنگ، و یا بعبارت دیگر اهداف و منافع ویژه اى که انعکاس ضروریات عام تر و بنیادى 
ترى در ذهن طبقات معین است، الجرم خود در سطحى روبنایى معنى دارد .جنگ را صرفا با "اهداف ویژه" 
طرفین متخاصم توضیح دادن چیزى جز سیاست را به دیپلماسى و "سیاست خارجى" تنزل دادن نیست، 
حال آنکه جنگ و دیپلماسى هر دو ادامه سیاستند. تمام آنچه که میهن پرستان و آنارکو-پاسیفیست هاى 
ما تا کنون بنام تحلیل تئوریک از جنگ ایران و عراق تحویل داده اند، چیزى جز سیر و سیاحت در همین 
سطح روبنائى، سطح مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت جنگ براى این یا آن طبقه معین نبوده است: "بورژوازى 
عراق این را مى خواهد، بورژوازى ایران آن را"، "پرولتاریاى ایران و عراق منفعتى در جنگ ندارند"، یا 
"بنفع پرولتاریاى ایران است که جلوى عراق بایستد" و... سیاستى که جنگ ایران و عراق ادامه آنست، براى 
این تحریف کنندگان احکام لنینى، معنائى جز لیست کردن" مطالبات" طبقات از جنگ نداشته است. تاکتیک 
پرولتاریا هم از همین سطح" مطلوبیت و مطالبات" استخراج مى شود: "جنگى حادث شده است که دالئلش 
مستقل از مبارزه طبقاتى در ایران است، حال ببینیم منافع پرولتاریا، حالت مطلوب براى پرولتاریا در این 

جنگ چیست؟" این سوال را پاسخ دهید، تاکتیک پرولترى را یافته اید! 
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در اینکه توضیح مطلوبیت طبقاتى جنگ جزء الیتجزاى هر تحلیل مارکسیستى است تردیدى نیست. اما 
منحصر کردن تحلیل به این سطح، جز قضاوت کردن بورژوازى بر حسب آنچه او درباره خود مى گوید، و 
الجرم جز از کف دادن قدرت تحلیل تئوریک مارکسیستى از ضروریات و قوانین حاکم بر حرکت طبقات 

و به این اعتبار گسستن کامل از تئورى درطرح و اتخاذ تاکتیکها نتیجه اى نخواهد داشت. 

طبقاتى این  امکان و مطلوبیت  باشد ضرورت،  قادر  عراق  جنگ ایران و  در برخورد به  اما آن تئورى که 
جنگ را بشکافد، ناگزیر مى باید در وهله اول به مسائلى پاسخ دهد و یا داده باشد که حتى قبل از آغاز 
جنگ پیشاروى جنبش کمونیستى و کارگرى ما قرار داشته است. اگر توضیح ضرورت جنگ مستلزم تحلیل 
مناسبات بنیادى میان کار و سرمایه در ایران و منطقه و تحوالت کنکرت آن است، بدیهى است که "انقالب 
ایران" بعنوان بنیادى ترین و تعیین کننده ترین عامل در سیر تحول این مناسبات در چند ساله اخیر مى باید 
محور این تحلیل تئوریک قرار گیرد. اگر نخواهیم مانند پیکار از سطح مطلوبیت طبقاتى جنگ آغاز کنیم و 
تحلیل را با بیوگرافى بورژوازى ایران و عراق و اشتیاقات، امیال و تخاصماتى آغاز کنیم که این دو بورژوازى 
"همواره داشته اند" و امروز "دست بر قضا "بروز خارجى یافته اند، یعنى اگر بخواهیم مارکسیستى فکر کنیم 
و معتقد باشیم که تحوالت اجتماعى، و از جمله جنگ میان دو بورژوازى تصادفى و اختیارى رخ نمى دهند 
و از نظر تاریخى، هر میل و هوس "قائم بذات" طبقاتى تنها آنگاه امکان تحقق مى یابد که ضروریات بنیادى 
حرکت جامعه و مناسبات تولیدى و طبقاتى تحقق آنرا ضرورى و ممکن کرده باشند و بطور خالصه اگر در 
تحلیل جنگ ایران و عراق از مناسبات کار و سرمایه و تحوالت و اوضاع و احوال کنکرت آن حرکت کنیم، 
آنگاه گریزى نخواهیم داشت از اینکه تحلیل جنگ را ادامه تحلیل خود از سرمایه دارى امپریالیستى در ایران 
و منطقه و اثرات انقالب ایران برآن، بدانیم. بنابراین اگر بخش اعظم جنبش کمونیستى مساله جنگ و تاکتیک 
پرولترى در قبال آن را به نادرست جدا از تئورى و مواضع برنامه اى و تاکتیکى خود در قبال انقالب ایران 
بررسى مى کند، ما باید تاکید کنیم که نظر به اهمیت تعیین کننده انقالب ایران در سیر انکشاف مناسبات 
امپریالیستى کار و سرمایه در ایران و منطقه، موضع گیرى در قبال جنگ ناگزیر مى باید بر تئورى، مواضع 

برنامه اى و مشى تاکتیکى ما در قبال انقالب ایران متکى باشد و با آن در تطابق قرار گیرد. 

اینجاست که به نکته اى که در ابتداى بحث به آن اشاره کردیم مى رسیم :تاکتیکهاى بخش اعظم جنبش 
کمونیستى در قبال مساله جنگ، افشاگر کم کارى قابل مالحظه اى است که جنبش در زمینه تبدیل تئورى به 
اصول برنامه و تاکتیک بدان گرفتار بوده است. جنبش کمونیستى تاکتیکهاى خود را در قبال مسائل سیاسى 
و از جمله جنگ حاضر، که یکى پس از دیگرى مستقل از اراده او طرح مى شوند، عمدتا بگونه اى گسسته 
و جدا از یک مشى تاکتیکى مشخص که مبتنى بر تحلیل مشخص جامعه و انقالب ایران و برنامه مشخص 
در قبال آن باشد، طرح و اتخاذ مى کند. مادام که چنین است از انحرافات تاکتیکى، و از آن مهمتر از بروز 

این انحرافات در اشکال متنوع، گریزى نخواهد بود. 

بنظر ما، مشى تاکتیکى که تحلیل مارکسیستى شرایط جامعه و انقالب و اهداف آن اتخاذ آن را ضرورى و 
اصولى مى سازد، مشى "دفاع از انقالب و تداوم بخشیدن به آن" است. ما در مقاالت و جزوات مختلف، با 
بررسى خصوصیات بنیادى سرمایه دارى ایران، ماهیت و محتواى انقالب حاضر، و سیر تحول دو اردوگاه 

انقالب و ضد انقالب، در دفاع از این مشى چنین استدالل کرده ایم که: 
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سیاسى  و  هاى اقتصادى  شرط  پیش  آورنده  فراهم  باید  مى  ایران  دمکراتیک  انقالب  اوال، 
و  ها  شرط  این پیش  باشد.  سوسیالیسم  بسوى  پرولتاریا  نهایى  حرکت  براى  مشخص 
دستاوردها مى باید بوجود آیند، حفظ شوند، بسط داده شوند و این همه به قابلیت نیروى 
داشت.  خواهد  بستگى  این دستاوردها  از  دفاع  رهبرى  و  سازماندهى  در  پرولتاریا  مستقل 
شرط  پیش  این  ایجاد  پروسه  بتواند  که پرولتاریا  آنست  معناى  به  حاضر  انقالب  پیروزى 
ها و دستاوردهاى اقتصادى و سیاسى را "از باال" تسهیل و تسریع کند. انجام این امر خود 
بمنظور  دستاوردها  این  بسط  و  بهمن  کاره  نیمه  قیام  دستاوردهاى  قاطعانه از  دفاع  مستلزم 
رهبرى  به  باید  مى  که  است  دیگرى  قیام  براى  الزم  ذهنى  و  عینى  آوردن شرایط  فراهم 
قیام  براى این  الزم  ذهنى  و  عینى  شرایط  که  مادام  رسد.  پیروزى  به  انقالبى  پرولتاریاى 
انقالب  از  دفاع  اند،  فراهم نیامده  پرولتاریا)  طبقاتى  مبارزه  در  اى  حلقه  (بمثابه  پیروزمند 
بمعناى عام فوق مشى تاکتیکى عمومى پرولتاریا خواهد بود. بعبارت دیگر برنامه پرولتاریا 
رشته  آن  بهمن،  قیام  از  پس  مشخص  شرایط  تحلیل مشخص  بر  مبتنى  حاضر  انقالب  در 
عمومى که تاکتیکهاى کمونیستها را در این دوره به هم پیوند مى دهد، تعیین نموده است. 

و  آمیز بورژوازى  قهر  تهاجم  بودن  محتوم  ایران،  دارى  سرمایه  مشخص  تحلیل  ثانیا، 
سیاسى  جریانات  به رهبرى  و  مختلف  اشکال  در  پرولتاریا،  به  و  انقالب  به  را  امپریالیسم 
مختلف بورژوازى ایران (چه در حکومت و چه در اپوزیسیون (و یا حتى نیروهاى بورژوازى 
مقاومت  سازماندهى  بمعناى  انقالب"،  "دفاع از  است.  نموده  آشکار  اعم،  بطور  امپریالیست 
در  نیز  کلمه  اخص  معناى  به  محتوم،  تهاجم  مقابل این  در  پرولتاریا  رهبرى  به  اى  توده 
را  او  تاکتیکى  مشى  کننده  تعیین  ارکان  از  یکى  و  گیرد  قرار مى  انقالبى  پرولتاریاى  دستور 
در  بهمن  قیام  فرداى  همان  از  را  سیاسى،  مباحثات  که  است  اى  این نکته  دهد.  مى  تشکیل 
در  نیز  و  بود،  انقالب  ضد  تهاجم  اصلى  عامل  مدتها  تا  که  اسالمى  رژیم جمهورى  مقابل 
مى دهد.  پیوند  بیکدیگر  عراق،  و  ایران  جنگ  اینک  و  امپریالیستى  اپوزیسیون  قبال کودتاى 

و ثالثا، تا زمانى که شرایط عینى و ذهنى الزم براى قیام به رهبرى پرولتاریا و استقرار دولت 
انقالبى فراهم نیامده است، یعنى تا زمانى که دفاع از انقالب و حفظ و بسط دستاوردهاى آن 
لزوما باید از پائین، و نه از باال و پائین هر دو صورت پذیرد، جلوگیرى از تثبیت حکومت ضد 
انقالبى کنونى بورژوازى یا وحدت یافتن صفوف بورژوازى، یکى از ارکان تعیین کننده مشى 
تاکتیکى پرولتاریا است. از اینرو دفاع از انقالب نمى تواند و نباید با دفاع از حکومت و یا 
جناحى از بورژوازى، چه در تئورى و چه در عمل مترادف قرار گیرد. لذا دفاع از انقالب این 
معنى را نیز در بردارد که پرولتاریا مقابل تمام تالشهایى که بورژوازى در اشکال مختلف، و هر 
روز بیشتر به گونه اى قهر آمیز، براى استقرار هژمونى سرمایه انحصارى در صفوف بورژوازى 

بدان دست مى زند، مقاومت کرده و آنرا قاطعانه سرکوب نماید. 

از اینجاست که ما معتقدیم دفاع از انقالب و حفظ تداوم آن، بمثابه مشى تاکتیکى پرولتاریا، از پس از قیام 
بهمن تا کنون و تا زمانى که تعرض براى تصرف قدرت سیاسى بدلیل شرایط عینى و ذهنى در دستور قرار 
نگرفته است، مستقل از جنگ حاضر، و یا هر تهاجم بالفعل دیگر ضد انقالب اصولى بودن خود را به ثبوت 



222

برگزیده آثار  منصور حکمت

رسانیده است. تنها یک خرده بورژوازى محبوس در الفاظ، و یا کسى که خود هنوز رژیم جمهورى اسالمى 
و "انقالب" را مترادف مى گیرد، مى تواند سیاست" دفاع از انقالب در مقابل جنگ سرمایه داران" را دفاع 
طلبى در مقابل عراق بداند. منتقدین سیاست دفاع از انقالب در مقابل جنگ، باید مشخصا این را نشان 
دهند که اکنون آنچنان شرایط عینى و ذهنى فراهم اند که سیاست پرولتاریا مى باید به سیاست تعرض براى 
تسخیر قدرت سیاسى بدل شود. در غیر اینصورت، شعار تبدیل جنگ به جنگ داخلى و قیام و... رجزخوانى 

آنارشیستى بیش نخواهد بود. 

که  است  معینى  آنچنان تاکتیک  تعیین  میدهد،  قرار  پرولتاریا  برابر  در  مشخص  جنگ  این  که  اى  وظیفه 
مشى تاکتیکى او را در شرایط جدید به بهترین وجه پیگیرى نماید. نکته مهم در این میان تعیین آن اشکال 
معینى است که انقالب از جانب جنگ بطور اعم و عملکردهاى دو رژیم ایران و عراق بطور اخص مورد 
تهاجم قرار گرفته است. اشکالى که مقابله پرولتاریا با آن نه تنها هجوم بورژوازى را پس مى راند، بلکه امر 
سازماندهى و ارتقاء آگاهى پرولتاریا را، که شرط الزم نزدیک شدن به قدرت سیاسى است، به پیش مى 

برد. 

امروز سردرگمى تاکتیکى جنبش کمونیستى بیش از پیش فقدان یک مشى تاکتیکى پرولترى را برمال ساخته 
از  مشخص  تحلیل  و  حاضر  انقالب  در  روشن کمونیستى  برنامه  یک  فقدان  از  خود  بنوبه  این  و  است، 
شرایط پس از قیام مایه مى گیرد .جنگ این خاصیت را داشته است که این خالء را به وجه خیره کننده اى 
مشهود ساخته است. نتایج عملى تاکتیکهاى انحرافى، یعنى تقویت رژیم جمهورى اسالمى توسط سوسیال 
شوینیست ها و آب ریختن به آسیاب اپوزیسیون امپریالیستى توسط آنارکو - پاسیفیستها، و الجرم فرستادن 
پرولتاریا به دنبال بورژوازى از هر دو سو، آنقدر اسفبار خواهد بود که جنبش کمونیستى را به نقد عینى از 
القیدى تئوریک خود، و بى توجهى اش به اصول برنامه و تاکتیک پرولترى، بکشاند. نکته مثبت اینست که 
مصالح این نقد هم اکنون در موضعگیرى ها و مباحثات درون جنبش کمونیستى بر سر مساله جنگ فراهم 

آمده است. 

سوم آبان 1359- 25  اکتبر 1980
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سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقى ایران 

سوسیالیسم خلقى انحراف حاکم بر جنبش کمونیستى ما است. ما در این مقاله به ارکان تئوریک پایه اى این 
دیدگاه انحرافى در زمینه هاى فلسفى، اقتصادى و سیاسى به اختصار اشاره میکنیم. در این مقاله قصد ما نه 
بسط تفصیلى این سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقى، بلکه طرح الگوئى است که بتواند وجوه مختلف 
نقد ما را از این دیدگاه در مقاالت مختلف و در آینده، بیکدیگر پیوند دهد و اشاره اى باشد بر جبهه هاى 
عمومى مبارزه تئوریک بر علیه پوپولیسم. این جبهه ها هم اکنون در جنبش کمونیستى گشوده شده اند. ما 
به سهم خود تا کنون کوشیده ایم وجوه اقتصادى و سیاسى (و تا حدودى متدولوژیک) پوپولیسم را به نقد 
بکشیم و به این تالش ادامه خواهیم داد. در زمینه فلسفى اصوال کمتر در جنبش کمونیستى کار شده است و 
برخورد صریح و عمیق به این جنبه از انحرافات جنبش کمونیستى در واقع با مقاله ارزشمند "بحثى در باره 
تئورى و پراتیک" از رفقاى رزمندگان... (م . ل) در نشریه "راه سوسیالیسم" نیز سود جسته ایم (ما مطالعه 
این مقاله را، صرفنظر از برخى ابهامات و اشکاالتى که در باره آن داریم، به رفقا و هواداران توصیه میکنیم). 
طبیعى است که بحث ما در این زمینه نمیتواند اقناعى و تشریحى باشد و براى کسانى که متون ما را تعقیب 
کرده اند لزوما بحث تازه اى در برنخواهد داشت. اما همانطور که گفتیم عمدتا تالش کرده ایم تا رئوس نقد 

مارکسیستى از سوسیالیسم خلقى در ایران را در زیر چتر یک مقاله جمعبندى کنیم. 

ذکر این نکته ضرورى است که اگر لنین در مقاله "سه منبع و سه جزء مارکسیسم "با قاطعیت اعالم میدارد 
که سوسیالیسم علمى آموزشى محدود و جامد و بدور از شاهراه تکامل تمدن جهانى نبوده، بلکه خود ادامه 
مستقیم و بالواسطه آموزش بزرگترین نمایندگان فلسفه و علم اقتصاد و سوسیالیسم است، ما، امروز که 
مارکسیسیم و سوسیالیسم علمى خود پیشروترین نماینده تفکر و تمدن بشرى در این هر سه زمینه است، 
اعالم میکنیم که سوسیالیسم خلقى و سه منبع و سه جزء آن در ایران دستگاه فکرى پوسیده اى را تشکیل 
از خاطر  میباید هر چه قاطع تر و سریع تر  جهانى است و  از شاهراه تکامل تفکر  جدا  کامال  میدهد که 
پرولتاریاى ایران و پیشاهنگان انقالبى آن زدوده شود. بهمین ترتیب، اگر مارکسیسم حاصل نقد و تکامل 
بخشیدن آگاهانه دستاوردهاى فلسفه، اقتصاد و سیاست عصر خویش است، سوسیالیسم خلقى ایران، بیانگر 
ذکر  شاید  دلیل  این  به  است.  ما  کمونیستى  جنبش  در  "عتیق"  ناآگاهانه انحرافاتى  و  بخودى  خود  بقاى 
"فوئرباخیسم" و یا "کائوتسکیسم" بعنوان "منبع" براى سوسیالیسم خلقى در ایران صحیح نباشد، چرا که 
پوپولیستهاى ما خود ادامه منطقى تفکر خویش را در این گرایشات جستجو نمیکنند و لذا سه جزئى که ما 
برمیشماریم الزاما، از نظر تحلیلى و تاریخى، منشاء سوسیالیسم خلقى در ایران نیستند، بلکه غایت منطقى و 

تئوریزه شده مبانى فکرى خام این انحراف را تشکیل میدهند. 
...

در  نمیتواند  هیچکس  نیست.  تردیدى  است  ماتریالیسم  ایران  در  خلقى  سوسیالیسم  فلسفى  پایه  اینکه  در 
هیچیک از متون جنبش کمونیستى، حتى در آثار بخشهائى از آن که تا مغز استخوان دچار انحراف پوپولیسم 
اما  بیابد.  ماده  بر  روح  و  عین  بر  ذهن  تقدم  یا  و  خدا"  و  "خالق  به وجود  اعتقاد  بر  دائر  احکامى  اند 
خصوصیت  فوئرباخ، بلکه  ماتریالیسم  خصوصیت  تنها  نه  این  است.  ماتریالیسم  گونه  هر  این خصوصیت 
ماتریالیسم عامیانه قرن هیجدهم، که انگلس فوئرباخ را در مرزبندى با آن محق میدانست، نیز هست. اهمیت 

و جوهر انقالبى ماتریالیسم مارکس و انگلس نیز بنوبه خود نه در به رسمیت شناختن این حکم عام هر 
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گونه ماتریالیسم، بلکه در فراتر رفتن از آن و ایجاد تحولى بنیادى در آن است. تحولى که حاصل پیوند 
ماتریالیسم با دیالکتیک است، که این دومى خود دستاورد دستگاه فلسفى هگل است. دیالکتیک مرز میان 
ماتریالیسم پیگیر مارکس و انگلس را به ماتریالیسم پیش از مارکس، که بنا بر خصلت متافیزیکى خود ناگزیر 
در تحلیل نهائى به دامان ایده آلیسم در میغلطد، ترسیم میکند. و این دقیقا دیالکتیک است که از دستگاه 
فلسفى ناظر بر سوسیالیسم خلقى ایران کال و کامال غایب است. ماتریالیسم سوسیالیست هاى خلقى در 
جنبش کمونیستى ما از بنیاد متافیزیکى است. براى درك این نکته الزم نیست به متون فلسفى سوسیالیستهاى 
خلقى رجوع کنیم (صرفنظر از اینکه چنین متونى عمدتا وجود ندارد) و یا پى آن بگردیم که پاسخ آنها 
را به مسائل قدیمى متافیزیک، چون جبر و اختیار، وحدت و کثرت، حدوث و وجوب و غیره بیابیم. پایه 
فلسفى انحراف پوپولیستى حاکم بر جنبش کمونیستى ایران میباید از البالى متون سیاسى و اقتصادى این 
جنبش استنتاج شود. و در همین حد بنظر ما متافیزییسم سوسیالیستهاى خلقى در سه وجه اساسى خود را 

آشکار نموده است:

1 - تبیین متافیزیکى و غیر دیالکتیکى پدیده ها، روابط و مناسبات و تحوالت اجتماعى. 
2 - درك متافیزیکى از پروسه شناخت، نقض متد دیالکتیکى شناخت شرایط عینى اجتماعى و سقوط کامل 

به الگوسازى از یکسو و آمپریسم (تجربه گرائى) از سوى دیگر. 
3 - بر همین اساس، عجز از درك رابطه دیالکتیکى تئورى و پراتیک و به این ترتیب درغلطیدن به آکادمیسم 

در تئورى و اکونومیسم و آوانتوریسم در عمل. 

1 - متافیزیسم در تبیین جامعه

دیالکتیک به تعریف کلى انگلس عبارتست از "علم قوانین عام حرکت - اعم از قوانین حرکت جهان و 
تفکر انسانى - دو مجموعه از قوانین که در درونمایه یکسانند و در تعین و تظاهر متفاوت" (1) به رسمیت 
شناختن قوانین عینى حرکت جهان مادى (و جامعه به مثابه جزئى از آن) به معناى آن است که بپذیریم اوال 
پدیده ها، اشیاء و روابط واقعى، در عین حال ضرورى اند، حاصل ضروریات عینى اند، تصادفى و اتفاقى 
نیستند و در حرکت خود بر اساس قوانین عینى معینى انکشاف میابند، و ثانیا جهان مادى متشکل از پروسه 
هاى الینقطع تحول و حرکت ماده از سطحى به سطح دیگر است، تحولى که اشیاء و پدیده ها، تعینات 
و بروزات آن هستند. انکشاف این پروسه ها و تحول دائمى جهان ماده خود به این معناست که اشیاء و 
پدیده ها بوجود میایند و از میان میروند، از هست به نیست و از نیست به هست گذر میکنند. نقطه عزیمت 
ماتریالیسم دیالکتیکى نیز ناگزیر نه اشیاء و پدیده ها، بلکه پروسه ها است، پروسه هائى که از وحدتى بنیادى 

و مادى و ارتباطى تنگاتنگ برخوردارند. 

میزند.  زانو  آن  مقابل  کهن در  متافیزیکى  ماتریالیسم  که  است  دیالکتیکى  ماتریالیسم  اى  پایه  احکام  اینها 
متافیزیک نه از پروسه ها، بلکه از اشیاء آغاز میکند و باز اشیاء و پدیده ها را نه چون حاصل انکشاف 

قانونمند جهان مادى، بلکه به مثابه موضوعاتى درخود، قائم به ذات و متفرق تلقى مینماید. 

لنین چگونگى کاربرد متد دیالکتیکى را در تبیین و تحلیل جامعه چنین خالصه میکند: 
"آنچه مارکس و انگلس - در تمایز از متد متافیزیکى - متد دیالکتیکى نام نهادند، چیزى بیشتر 
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یا کمتر از متد علمى جامعه شناسى نیست که جامعه را به مثابه ارگانیسمى زنده و در حال 
انکشاف دائم (و نه به عنوان چیزى که اجزاء آن بطور مکانیکى بیکدیگر متصل بوده و لذا 
اجازه هرگونه ترکیب اختیارى عناصر مختلف اجتماعى را میدهد) در نظر میگیرد که بررسى 
آن مستلزم آن است که آن مناسبات تولیدى که صورت بندى اجتماعى معینى را تشکیل میدهد 
بطور ابژکتیف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قوانین کارکرد و انکشاف آن تحقیق شود". 

(دوستان مردم کیانند) 
بعبارت دیگر ماتریالیسم تاریخى - کاربرد ماتریالیسم دیالکتیکى در تبیین جامعه - در برخورد با یک جامعه 
معین در وهله اول و پیش از آنکه به بررسى اجزاء و عوامل متشکله آن بپردازد، آنرا بصورت "ارگانیسمى 
زنده"، بصورت پروسه هاى دائم تحول و تکامل در نظر میگیرد که تابع قوانین حرکت خاصى است و الجرم 
چگونگى حرکت و فعل و انفعال اجزاء متشکله آن میباید بر مبناى درك قوانین بنیادى حرکت آن - یعنى 
قوانین حاکم بر مناسبات تولید توضیح داده شود. تحلیل زیربناى اقتصادى، محور برخورد دیالکتیکى به 
جامعه و مناسبات اجتماعى است. ماتریالیسم تاریخى از بررسى شخصیت هاى سیاسى، احزاب و یا حتى 
طبقات آغاز نمیکند. بلکه از شناخت مناسبات تولیدى خاصى حرکت میکند که این شخصیت ها، احزاب 
معینى  جهات  در  و  میبخشد  مشخصى موجودیت  عینى  ضروریات  و  قوانین  چهارچوب  در  را  طبقات  و 

بحرکت وامیدارد. 

سوسیالیسم خلقى ایران متافیزیسم حاکم بر دستگاه فکرى اش را مکررا با نقض احکام پایه اى فوق به ثبوت 
رسانیده است. تمام آنچه سوسیالیست هاى خلقى ایران از "تحلیل زیربناى اقتصادى" به مثابه جزء تعیین 
کننده جامعه میفهمند،" تحلیل طبقات است". بعبارت دیگر سوسیالیستهاى خلقى ما پیش از آنکه قوانین 
عام تولید سرمایه دارى و انباشت سرمایه، قوانین حرکت سرمایه دارى عصر امپریالیسم را دریابند، و پیش 
از آنکه عملکرد خاص این قوانین عام را در کشور ایران، به مثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم، بررسى 
کنند، یکسره و ابتدا به ساکن بررسى انقالب ایران را بر مبناى جدول بندى طبقاتى آغاز میکنند. لیستى از 
بورژوازى  خرده  خصوصى،  لیبرال  بوروکرات، لیبرال،  انحصارى،  بورژوازى  میشود:  تهیه  اقشار  و  طبقات 
مرفه، سنتى و مدرن، دهقانان فقیر، متوسط و مرفه، پرولتاریا و... و در ستون مقابل هر طبقه و قشر "منافع" 
آن نوشته میشود، آنگاه بازى شمارش "تضادها" آغاز میشود، منافع طبقات، جدا از قوانین تحرکت جامعه اى 
که این طبقات اجزاء کنند، با یکدیگر مقابله و مقایسه میشوند و مبارزه سیاسى و طبقاتى، دشمنان و متحدین 

پرولتاریا، مرحله انقالب، سیاست و تاکتیکهاى پرولتاریا از این طریق "تبیین و تحلیل" میگردد. 

این متافیزیک کامل است، چرا که پیش از آنکه جامعه را به مثابه یک پروسه و یک ارگانیسم زنده بنگرد، 
سیر انکشاف آنرا قانونمند بداند و قوانین حاکم بر آن را بر اساس بررسى مناسبات تولید درك کند به یکباره 
از اجزاء معینى در این جامعه (طبقات (آغاز میکند و نظریات خویش را نه بر قوانین حرکت آن کلیتى که 
این طبقات اجزاء آنند (مناسبات تولید) بلکه بر ارتباطاتى اختیارى و مکانیکى میان این اجزاء که خود به 
آنها الصاق میکند بنیاد میگذارد، و در این میان با چسباندن لفظ "تضاد" به هر تفاوتى که میان منافع مفروض 
براى اقشار و طبقات مختلف میابد، و یا با استفاده از لفظ "دیالکتیک "در هر جا که به نتایج دوگانه میرسد 
و محتاج التقاط میگردد، مدعى ارائه تحلیلى مارکسیستى نیز میشود. غافل از اینکه در این شیوه تحلیل نه 
تنها مقوله "تضاد"، بلکه همان نقطه عزیمت سوسیالیسم خلقى یعنى مقوله "طبقه" نیز به ابتذال کشیده شده 
و از هر معنى و مفهومى تهى گردیده است. مقوالتى چون بورژوازى، پرولتاریا، خرده بورژوازى و غیره در 
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دستگاه متافیزیکى تفکر سوسیالیستهاى خلقى به مفاهیمى کامال مجرد و گسسته از مکان تولیدى این اقشار 
و طبقات در مناسبات تولیدى یک کشور معین در یک مقطع تاریخى معین بدل میشوند. طبقات، جدا از 
مناسبات معینى که در آن موجودیت یافته اند و بر اساس قوانین بنیادى آن به حرکت در میایند، مفاهیمى 
انتزاعى اند. این طبقات دیگر نه طبقات اجتماعى، بلکه طبقاتى مجرد و ذهنى اند که چون انسان مجرد 
فوئرباخ، میباید براى توجیه چند و چون حرکاتشان دست به دامن فلسفه بافى در مورد "جوهر حقیقى" 

آنها گشت. 

حرکت از طبقات مجرد بجاى حرکت از مناسبات تولیدى تاریخى و واقعى، متدى آشکارا متافیزیکى است، 
زیرا که این در حکم همان حرکت از اشیاء و پدیده هاى ظاهرا اتفاقى (تا آنجا که به سوسیالیستهاى خلقى 
مربوط میشود) بجاى حرکت کردن از پروسه ها و روابط قانونمند اجتماعى است. این نکته با بررسى وجوه 

دیگر متافیزیسم سوسیالیست هاى خلقى روشن تر خواهد شد. 

2 - متافیزیسم در تئورى شناخت - الگوپردازى و آمپریسم.

اولین حکم ماتریالیسم دیالکتیکى در زمینه تئورى شناخت اینستکه تفکر انسانى میتواند به شناخت جهان 
واقعى خارج از ذهن نائل آید: 

”اما مساله رابطه تفکر و هستى وجه دیگرى نیز دارد و آن اینست که تفکر ما در باره جهانى که 
ما را احاطه نموده است چه ارتباطى با خود این جهان دارد؟ آیا تفکر ما قادر است به شناخت 
واقعیت  از  درستى  انعکاس  میتوانند  ما  مقوالت ذهن  و  ها  ایده  آیا  آید؟  نائل  واقعى  جهان 

بدست دهند؟"  (انگلس، "لودویک فوئرباخ و...") 
پاسخ این سوال بیشک مثبت است: 

"ماتریالیسم یعنى بازشناختن وجود قانون عینى در طبیعت و پذیرش اینکه این قانون خود را 
با دقت تقریبى در ذهن انسان منعکس میکند". (لنین،" ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم")       

آنچه در دو نقل قول فوق حائز اهمیت است اینست که تکیه انگلس و لنین هر دو بر قابلیت تفکر انسانى در 
شناخت جهان واقعى و قوانین عینى در طبیعت است. بعبارت دیگر سوال ابدا این نیست که آیا ذهن انسان 
قادر به انعکاس اشیاء و پدیده هاست یا خیر. پاسخ این سوال میتواند حتى در نزد الادریون (آگنوستیک ها) 
که به شىء در خود غیر قابل شناخت قائلند نیز مثبت باشد. مساله بر سر اینستکه آیا تفکر انسانى قادر است 
از نمود واقعیات فراتر رفته و به جوهر آن، که چیزى جز ضرورت آن و قوانین عینى حاکم بر آن نیست، 
دست یابد؟ عبارت" جهان واقعى" در نقل قول فوق از انگلس به همان چیزى اشاره دارد که عبارت" قوانین 
عینى" در نقل قول مذکور از لنین، زیرا این هر دو بر مقوله ضرورت در جهان مادى اشاره دارند. ضرورت 
اساس "واقعیت" است، و جهان واقعى براى ماتریالیسم دیالکتیکى، نه به مثابه مجموعه اى از اشیاء و پدیده 
ها و عناصر و عوامل متفرق، و اتفاقى که به گونه اى اختیارى در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند، بلکه به 
مثابه حرکت الیزال و قانونمند ماده و پروسه الینقطع تحول آن از سطحى به سطح دیگر درك و تعریف 
میشود. بنابراین پاسخ مثبت به سوال انگلس در مورد قابل شناخت بودن جهان واقعى، بدین معنى است که 
چون لنین بپذیریم که تفکر انسانى قادر است سیر دیالکتیکى تحول جهان مادى را در خود منعکس کند - 
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بپذیریم که تفکر انسانى میتواند به قوانین عینى حرکت جهان واقعى پى ببرد. 

در واقع اگر این نکته را بخاطر آوریم که: "دیالکتیک یعنى علم قوانین عام حرکت - اعم از حرکت جهان 
شناخت  تئورى  زمینه  آنگاه  یکسانند"  درونمایه  در  که  قوانین  از  مجموعه  انسانى، دو  یا تفکر  و  خارج 
ماتریالیسم دیالکتیکى را تشخیص میدهیم. تفکر انسان خود جزئى از جهان مادى است و لذا تابع همان 
قوانین دیالکتیکى حرکت است که جهان ماده بطور کلى تابع آن است. این درونمایه یکسان امکان میدهد 
تا ارتباط متقابل مقوالت در ذهن انسان بتواند با ارتباط واقعى (که مقوالت خود انعکاس ذهنى آن هستند) 
در انطباق قرار گیرد، و به این ترتیب ذهن انسان امکان یابد تا سیر دیالکتیکى حرکت جهان واقعى را در 
خود منعکس کرده و قوانین عینى و ضرورى آنرا بصورت روابط منطقى میان مقوالت، یعنى بصورت قوانین 

تئوریک بیان نماید. 

اما تفکر انسان آنگاه، و به درجه اى، میتواند به شناخت قوانین عینى حرکت جهان (و جامعه) نزدیک شود 
که آگاهانه متد دیالکتیکى را بکار بندد: 

"تفاوت این دو مجموعه از قوانین (قوانین حرکت جهان خارج و تفکر انسان) در اینستکه 
در حالیکه در طبیعت، و همچنین تا امروز در بخش اعظم تاریخ بشرى، این قوانین خود را 
ناآگاهانه و بصورت ضرورت خارجى در میان سلسله هاى بى پایان وقایع بظاهر اتفاقى اعمال 

میکنند، ذهن انسان میتواند آنها را آگاهانه بکار بندد ("انگلس، "لودویک فوئرباخ و...") 
دیالکتیکى شناخت را مارکس، انگلس و لنین در متون مختلف مورد بحث قرار داده اند. این همان  متد 
متدى است که به "حرکت از خاص به عام و از عام به خاص "معروف شده است. اما این سیرى است 
که هر متدولوژى ماتریالیستى شناخت (به معناى عام) و بویژه علم اقتصاد بورژوائى که شدیدا بر آمپریسم 
متکى است نیز بکار میبندد. مساله بر سر چگونگى و اصول" حرکت از عام به خاص و بالعکس" است. 
متد دیالکتیکى در حرکت از "خاص به عام" بر تجرید واقعى تکیه میکند - تجرید نه به معناى جدا شدن 
اختیارى از واقعیت مشخص و خیال پردازى و حدس و گمان در باره آن، بلکه به عنوان فراتر رفتن از 
نمود بالفصل آن و کشف ضرورت و قوانین درونى حرکت آن، قدم اول در متد دیالکتیکى شناخت حرکت 
از کنکرت به مجرد است. این حرکتى است که سیر واقعى حرکت ماده، که پدیده کنکرت حاصل آنست، 
را دنبال میکند و قدم به قدم، در تطابق با سطوح مختلف حرکت در درون پدیده ها، به مقوالتى تجریدى 
(مجرد) که این سطوح را بیان میکنند، دست میابد. واضح است که مقوالت مجردى که در طى این پروسه 
تجرید بدست میایند، نه مقوالتى اختراعى، بلکه انعکاس ذهنى روابط بنیادى تر و واقعى در درون خود 

پدیده ها خواهند بود. 
"اساسا"، هگل در مقایسه با کانت حق دارد. تفکرى که از کنکرت به مجرد حرکت میکند 
- با فرض اینکه تفکرى صحیح باشد (و کانت مانند تمامى فالسفه از تفکر صحیح سخن 
میگوید) - نه تنها از حقیقت دور نمیشود، بلکه به آن نزدیک تر میگردد، تجرید ماده، تجرید 
یک قانون طبیعت، تجرید ارزش، و غیره و بطور خالصه تمام تجریدهاى علمى (صحیح، و 
جدى و نه پوچ) طبیعت را عمیق تر، درست تر و کامل تر منعکس میکنند. از ادراك زنده به 
فکر مجرد و از این به پراتیک - این سیر دیالکتیکى شناخت حقیقت و واقعیت عینى است". 

(لنین، دفترهاى فلسفى، کلیات آثار، جلد 83 ص 171) 
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اما چگونه میتوان مطمئن شد که یک پروسه تجرید "علمى"، "صحیح" و واقعى است؟ مارکس این مبحث 
را نسبتا به تفصیل در کتاب نقد اقتصاد سیاسى (قسمت "متد اقتصاد سیاسى") توضیح میدهد. در وهله اول 

باید در مفهوم "کنکرت" دقیق شد: 
"کنکرت، از آنرو کنکرت است که محل تمرکز مولفه ها و تعینات بسیارى است. و لذا وحدت 
روابط متنوعى است. بنابراین در پروسه تفکر کنکرت بصورت یک پروسه تمرکز، بصورت 
یک نتیجه، تظاهر میابد و نه به عنوان نقطه عزیمت. حتى اگر نقطه عزیمت در واقعیت و لذا 

همچنین نقطه عزیمت مشاهدات و ادراکات باشد". (متد اقتصاد سیاسى) 
بعبارت دیگر، کنکرت سنتزى نهائى از یک سلسله تضادها، و یا محل تالقى یک سلسله روابط و پروسه هاى 
عینى است. و پروسه تجرید جز تعقیب قدم به قدم این تضادها و مولفه ها، و یک به یک بررسى کردن آنها 
و درك چگونگى ارتباط متقابل شان، چیزى نیست. اما نکته مهم اینست که در این سیر "تعقیب قدم به قدم 
تضادها" تفکر میباید قدم به قدم از نمود پدیده ها فراتر رود و به مقوالت و روابط بنیادى و تعیین کننده آنها 
دست یابد. مقوالت تجریدى میباید بهمان ترتیب در ذهن ردیف شوند، که روابط و تضادهاى عینى اى که 
این مقوالت بازتاب آنند، در جهان واقعى ردیف شده اند. این همان منعکس کردن سطوح مختلف حرکت 
است. تئورى ارزش مارکس شاهکارى در کاربرد متد دیالکتیکى است. نقطه عزیمت مارکس، کاال به مثابه 
یک واقعیت کنکرت است ودست یافتن به مفهوم" کاال" خود مبین آنست که یک قدم از مشاهده این یا آن 
کاالى معین فراتر رفته ایم و این مفهوم عام را انتزاع کرده ایم)، و مارکس قدم به قدم با عزیمت از همین 
مشاهده، پروسه تجرید را تا دستیابى به بنیادى ترین روابط و مقوالت اقتصاد سرمایه دارى و توضیح عام 

ترین قوانین انباشت سرمایه طى میکند. 
و  ترین  متداول  ترین،  بنیادى  و  ترین  متعارف  ترین،  ساده  ابتدا  مارکس  سرمایه  کتاب  "در 
که  اى  رابطه  میدهد،  قرار  تحلیل  مورد  را  (کاالئى)  بورژوائى  ترین رابطه جامعه  روزمره 
تحلیل، تمامى  و  تجزیه  طریق  از  مارکس  کاال.  مبادله  یعنى  برمیخوریم،  آن  به  میلیونها بار 
تضادها (یا سرمنشاء تمامى تضادهاى) جامعه نوین را در همین پدیده بسیار ساده (در این 
حرکت هر  و  رشد  انکشاف) یعنى  تحلیل  ادامه  میکند.  آشکار  بورژوائى)  جامعه  "سلول" 
میدهد".  نشان  پایان  تا  آغاز  از  آن  منفرد  در جمع اجزاء  را  جامعه  این  و  تضادها  دو (این 

(لنین، دفترهاى فلسفى ، ص362 ) 
مارکس از کاال آغاز میکند و تحلیل خود را توضیح قوانین عام تولید سرمایه دارى بپایان میدهد و در این 
میان در هر قدم به مقوالتى در سطوح مختلف تجرید، که منعکس کننده سطوح مختلف حرکت جامعه 
بورژوائى در سیر تحول و کارکرد واقعى آنند، دست میابد. ارزش مبادله، ارزش، کار مجرد اجتماعا الزم، 
ارزش اضافه، نرخ سود، قانون ارتش ذخیره کار، همه مقوالت و روابطى تجریدى، اما بیشک واقعى، هستند 

که مارکس در طى پروسه تجرید به آنها میرسد. 

خالصه کالم اینکه قائل بودن به وجود قوانین عینى و ضرورى در جهان ماده، و اثبات این "اعتقاد" در عمل، 
معنائى جز کاربرد متد دیالکتیکى شناخت ندارد که خود در وهله اول مستلزم حرکت از "خاص به عام" بر 
اساس پروسه تجرید از واقعیات کنکرت به مقوالت مجرد واقعى است. سوسیالیسم خلقى ایران، با عجز 
از درك متد دیالکتیکى شناخت و اهمیت مقوله و پروسه تجرید در این متدولوژى، تمامى آنچه را که در 
باره قوانین اجتماعى بر زبان میاورد به لفاظى هاى توخالى تبدیل میکند. در واقعیت امر سوسیالیسم خلقى 
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ایران از دو سو از متد دیالکتیکى منحرف میگردد: الف) الگو سازى و ب) آمپریسم، و این هر دو انحراف تا 
آنجا که ناقض دیالکتیک و مبتنى بر متافیزیک اند، در درونمایه یکسانند و الجرم پیوندى ناگسستنى دارند. 
الگوسازى، یا منتقل کردن غیر انتقادى استنتاجات تئوریک منتج از یک شرایط خاص اجتماعى، به شرایط 
دیگر، به وضوح از تعریف مارکسیستى "کنکرت" فاصله میگیرد و به طریق اولى از پروسه تجرید واقعى 
در شرایط جدید طفره میرود. الگوسازان، شرایط کنکرت جدید را تکرار شرایطى تجربه شده و تئوریزه 
شده به حساب میاورند و لذا از همان آغاز به شرایط مشخص جدید بگونه اى تجریدى برخورد میکنند. 
نیمه فئودال و نیمه مستعمره خواندن نظام تولیدى در ایران، گنجاندن مساله ارضى به مثابه مساله اصلى 
در دستور کار انقالب حاضر ایران، سراغ کردن بورژوازى "ملى" با هزار توجیه و بهانه، تعریف متحدین 
پرولتاریا بر اساس الگوهاى از پیشى مبتنى بر تجارب انقالبات پیشین، و غیره، تعابیرى که جنبش کمونیستى 
ما را تا ماهها پس از قیام بهمن در دنباله روى از بورژوازى به بند کشیده بود، جلوه هاى متنوع متدولوژى 

الگوسازانه شناخت بوده است. 

این طرز تفکر متافیزیکى و غیر انتقادى، امروز در مواجهه با دریاى واقعیات" غیر منتظره" و "خارج از الگو" 
کامال به ورشکستگى کشیده شده و میرود تا مکان خویش را در نزد پوپولیستها کامال از دست بدهد. اما 
مساله اساسى اینجاست که سوسیالیسم خلقى ایران الگوهاى تئوریک پیشین خود را نه از زاویه دیالکتیک، 
بلکه بر مبناى آمپریسم به نقد کشیده است. نقد آمپریستى از الگوسازى محور تجدید نظرهائى است که 
در تحلیل هاى جنبش کمونیستى، که بشدت از پوپولیسم رنج میبرد، "حادث" شده است. آمپریسم با تکیه 
آورى الگوسازان  روى  اعتبار  به  امروز  اش،  طوالنى  سابقه  از  صرفنظر  خود  خاص،  تعمیم تجربیات  بر 
ورشکسته، به متدولوژى اصلى شناخت در نزد پوپولیستها بدل گشته است. آمپریستها نیز از "خاص به عام" 
حرکت میکنند، و بر مبناى مشاهدات خاص احکام عام صادر میکنند (و زیادى هم صادر میکنند). اما این 
با متد دیالکتیکى از زمین تا آسمان فاصله دارد. اساس حرکت در متدولوژى آمپریسم، نه فراتر رفتن از 
نمود پدیده ها و مشاهدات و ادراکات حسى، بلکه ایجاد رابطه هاى اختیارى و ذهنى میان آنهاست. تکرار 
و همزمانى مشاهدات اساس متد آمپریستى است. آمپریستم نه در پى درك قوانین عینى حرکت و تکامل 
پدیده ها، بلکه در جستجوى توجیه این حرکت، از طریق برقرار ساختن "قوانینى" ذهنى در میان آنهاست. 
یک آمپریست به سادگى میتواند از تکرار این مشاهده که در جامعه کنونى زنان در ورود به دانشگاه و یا 
بودن  العقل  ناقص  حکم  برخوردارند،  مردان  به  نسبت  نسبى کمترى  موفقیت  از  تخصصى  مشاغل  احراز 
زنان را صادر کند. این حکمى عام (مبتنى بر حرکت از خاص) اما بى شک اختیارى، جعلى و ذهنى است. 

در مقابل متد دیالکتیکى که بر تچرید واقعى متکى است، از همین مشاهدات و با شکافتن، و فراتر رفتن از 
آنها، به حکم ستم کشیدگى زنان در جامعه سرمایه دارى و ارتباط این ستم کشیدگى با تولید ارزش اضافه، 
میرسد و این نیز حکمى عام و تجریدى، اما واقعى، علمى و صحیح است. برخورد بخش اعظم جنبش 
کمونیستى ما به بورژوازى لیبرال و هیئت حاکمه، نقطه ضعف اصلى آمپریسم، یعنى عجز کامل از ارائه 
هرگونه ارزیابى و پیش بینى علمى، را آشکار میکند. تغییر و تحول در جهان مادى در هر قدم آمپریست 
ها را به تجدید نظر در احکام خود، که متکى بر تجارب گذشته اند، وادار میسازد. بورژوازى "ملى" با هر 
جنایت و خیانتى که لیبرالها مرتکب میشوند، قدم به قدم و از پس ماجرا، توسط سوسیالیستهاى خلقى خلع 
درجه میشود تا باالخره پس از دو سال مشاهده، سوسیالیستهاى خلقى آنقدر "تجربه" کسب میکنند تا بر 
اساس آن و باز نه بر اساس درك مارکسیستى از پایه اقتصادى بورژوازى لیبرال، حکم به هوادار امپریالیسم 
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بودن آن بدهند. هیئت حاکمه متشکل از این بورژوازى (و دیگران) در نزد سوسیالیستهاى خلقى به همین 
سیر خلع درجه دچار میشود، تا زمانیکه" کفایت تجارب" (و تجارب هرگز کافى و "قطعى" نیستند و لذا در 
بازگشت همواره بر روى رفقا باز است) اجازه دهد تا مهر "ضد انقالبى" بر سینه او کوبیده شود. آیا شناخت 
این حقیقت اخیر مستلزم این تجارب گزاف بوده است؟ آیا مارکسیسم و متد دیالکتیکى شناخت قادر نبود 
بر اساس تجرید علمى از نمود بورژوازى لیبرال، و تحلیل قوانین بنیادى حاکم بر حرکت این قشر، سیر 
حرکت او را پیش بینى کند و پرولتاریا را از سیر و سیاحت در این شهر فرنگ تجارب خونبار معاف نماید؟ 

آمپریسم راهى جز این سیر و سیاحت حضورى نمیشناسد. 

اما متد دیالکتیکى بى شک قادر بود تا از طریق، اوال، تجرید از بورژوازى لیبرال ایران و درك این پدیده 
به مثابه بازتاب و تجلى انسانى قشر معینى از سرمایه در بازار داخلى ایران (سرمایه متوسط)، ثانیا، تجرید 
از این قشر معین سرمایه و تحلیل و درك خصوصیات کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى (که سرمایه 
متوسط جزئى از آن و تابع ضروریات حرکت آن است)، ثالثا، فراتر رفتن از این مرحله تجرید، و تحلیل 
امکان مشخص سرمایه دارى ایران، به مثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم، در نظام جهانى امپریالیسم، 
امپریالیسم  عصر  دارى  سرمایه  عام  سیاسى  هاى  گرایش  و  اقتصادى  درك خصوصیات  رابعا،  باالخره  و 
و باالخره درك رابطه امپریالیسم و ارتجاع سیاسى، و بطور خالصه از طریق فراتر رفتن از مشاهدات و 
ادراکات حسى در مورد نمود بورژوازى لیبرال ایران و درك قوانین عینى و عامى که بر حرکت این قشر 
از بورژوازى حاکم است، از همان آغاز) و این نه آغاز انقالب، بلکه آغاز حاکمیت مطلق تولید سرمایه 
دموکراتیک بروشنى  انقالب  و  پرولتاریا  قبال  در  را  لیبرال  بورژوازى  حرکت  سیر  ایران بود)  در  دارى 
و  دموکرات  نمیتواند  نمیخواهد و  ایران  در  بورژوازى  از  قشرى  "هیچ  حکم  کند.  بینى  پیش  و  تحلیل 
که  است،  تجرید  دیالکتیکى  پروسه  یک  مبتنى بر  و  واقعى  اما  عام،  حکم  یک  باشد"  امپریالیست  ضد 
آمپریست ها نه دو سال قبل و نه امروز قادر به درك آن نبوده و نیستند. آمپریسم، بنا بر خصلت خود، 
شناخت خود،  آمپریستى  متدولوژى  بر  بنا  ایران  خلقى  سوسیالیستهاى  و  است،  فلسفى رویزیونیسم  پایه 
دارند.  گرایش  به رویزیونیسم  عمومى  قاعده  طبق  بر  کند،  ادبشان  قدم  به  قدم  تجربه  سیر  که  چند  هر 

اما وجه دیگر پروسه شناخت، یعنى حلقه بازگشت از "عام به خاص" و یا به عبارت دیگر پروسه اثبات 
حقانیت و صحت تئورى، ما را به بررسى عجز سوسیالیسم خلقى از درك رابطه دیالکتیکى میان تئورى و 

پراتیک میرساند. 

3- سوسیالیسم خلقى و "فوئرباخیسم" عجز کامل از درك رابطه دیالکتیکى تئورى و پراتیک. 

متقابل  "رابطه  عام  حکم  که  مارکسیسم آشنا هست  احکام  با  حد  آن  تا  شک  بى  ایران  خلقى  سوسیالیسم 
تئورى و پراتیک" را طوطى وار تکرار کند. اما تلقى علمى سوسیالیسم خلقى ایران از این حکم، بیگانگى 
کاملش را از آن برمال میسازد. رابطه تئورى و پراتیک در ماتریالیسم تاریخى - کاربرد ماتریالیسم دیالکتیکى 

در علم جامعه - چیست؟ 

گفتیم که تئورى (تئورى صحیح) در مورد روابط اجتماعى، از طریق پروسه تجرید علمى از واقعیات عینى 
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و کنکرت اجتماعى بدست میاید. اما این واقعیات عینى و کنکرت، که نقطه عزیمت مشاهدات ما را تشکیل 
میدهند، داده هائى الیتغیر و ازلى نیستند، بلکه خود از یکسو حاصل پروسه تکامل و آخرین نتایج سیر تحول 
اجتماع تا به امروزند، و ثانیا اینچنین نیز باقى نمى مانند و در ادامه این سیر تحول دستخوش تغییر میگردند. 
و همانطور که گفتیم تئورى صحیح نمى تواند جز به معناى انعکاس آگاهانه قوانین حاکم بر این سیر تغییر 
و تحول در جامعه باشد. نکته اساسى در این میان نقش پراتیک انسان به مثابه عنصر فعال در این تغییرات 
است. از اینروست که بحث بر سر حقانیت و صحت تئورى و تفکر انسانى، در انزوا از مساله پراتیک بحثى 
اسکوالستیک باقى مى ماند (تزهائى در باره فوئرباخ، تز دوم) تئورى صحیح تنها آن تئورى میتواند باشد 
که قبل از هر چیز از دو سو، چه در حرکت از کنکرت به مجرد و چه در حرکت از مجرد به جهان واقعى، 

مکان و اهمیت مقوله و مساله پراتیک را باز شناسد و بر آن متکى باشد. 

در مورد اول، یعنى در حرکت از کنکرت به مجرد، نقل قولهاى زیر از مارکس و انگلس در نقد فوئرباخ 
مساله را روشن میکند: 

(فوئرباخ) این را نمى فهمد که چگونه جهان اطراف او چیزى نیست که مستقیما از روز ازل 
نازل شده باشد، و همواره یکسان مانده باشد. بلکه محصول کار و کوشش و اوضاع اجتماعى 
است. و این البته به این معناست که (این جهان) یک محصول تاریخى است. نتیجه فعالیت 
نسلهاى پى در پى بسیارى است که هر یک بر شانه هاى نسل قبل ایستادند، صنعت و روابط 
اجتماعى خود را انکشاف بخشیدند و نظام اجتماعى را بر طبق نیازهاى متحول خویش تغییر 
شکل دادند. حتى اشیائى که موضوع ساده ترین "قطعیت هاى حسى" فوئرباخ قرار میگیرند، 
از دل انکشاف جامعه و روابط تجارى و صنعتى براى او فراهم آمده اند. درخت گیالس، 
همانطور که همه میدانند، مانند اغلب درخت هاى میوه همین چند قرن پیش به وسیله تجارت 
به منطقه معتدله نقل مکان کرده و بنابراین تنها به اعتبار این فعالیت معین یک جامعه در مرحله 
اى معین، درخت گیالس براى فوئرباخ به یک "قطعیت حسى "بدل شده است. (مارکس و 

انگلس، ایدئولوژى آلمانى) 
و نیز: 

”و به این ترتیب براى مثال فوئرباخ در منچستر تنها کارخانه ها و ماشین آالت را میبیند، حال 
آنکه صد سال پیش در همان مکان چیزى جز چرخهاى ریسندگى و بافندگى مشاهده نمیشد، 
و یا در کامپانیاى رم، فوئرباخ تنها علفزارها و مردابها را میبیند، جائیکه در زمان اگوستوس جز 

باغات انگور و کاخهاى متمولین رم چیزى نمیتوانست پیدا کند" (همانجا) 
بعبارت دیگر مارکس و انگلس نفس "مشاهده واقعیت کنکرت" را در نزد فوئرباخ به نقد میکشند. مشاهده 
فوئرباخ از واقعیت تنها یک "مشاهده حسى" است که حاصل تجربه مستقیم خود او (فوئرباخ) است. او 
اشیاء و روابط مورد مشاهده اش را به مثابه حاصل پراتیک تاریخى و اجتماعى انسانها در نظر نمیگیرد و لذا 
واقعیت عینى را به تجربه حسى خویش تنزل میدهد، حال آنکه متد دیالکتیکى خواهان آن است که واقعیات 
عینى و پدیده هاى کنکرت قبل از هر چیز بصورت دستاورد پراتیک انسانى بطور اعم و به مثابه جزئى از 
شرایط اجتماعى خاص، که خود در تداوم حرکت جامعه بشرى و بر اساس قوانین آن حاصل شده است، 

بررسى شوند. (ر. ك. به" تزها" تز پنجم) 
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سوسیالیسم  درد العالج  بالفصل،  حسى  تجربه  به  تئورى)  به  دستیابى  امر  پراتیک (در  سهم  دادن  کاهش 
خلقى است و رفقاى "رزمندگان (م. ل)" هزار بار درست میگویند وقتى مینویسند: "جنبش کمونیستى ایران 
دیدگاه  این  دارد".  بیشترى  نزدیکى  "فوئرباخیسم"  به  ماتریالیستى  دیدگاههاى فلسفى  لحاظ  از  (عموما) 
همانطور که رفقاى رزمندگان (م . ل) به روشنى نشان میدهند، بیانگر درکى اکونومیستى از رابطه پراتیک 
با تئورى است. همه با جلوه هاى گوناگون این تلقى اکونومیستى در جنبش کمونیستى برخورد کرده ایم. 
بارزترین نمود آن، القیدى به تئورى سوسیسالیسم علمى و تالش در کشف مجدد آن (تحت عنوان انقالب 

ایران)، از طریق "رفتن در دل توده ها" است. (رجوع کنید به سرمقاله بسوى سوسیالیسم، شماره 1 و 2)

مارکس بى شک تجربه حسى بالفصل را رد نمیکند. اما آنچه او مورد تاکید قرار میدهد این واقعیت است 
که تجربه تنها در متن مشخص از مجموعه شرایط اجتماعى اى که این تجربه در بطن آن حاصل میشود، 
میتواند بر دانش آدمى بیفزاید. روى آورى به کارخانه، براى کسى که نظام تولیدى ایران را نیمه فئودال نیمه 
مستعمره میداند، جز انتقال این انحراف به موضوع تجربه (کارگر) خاصیت دیگرى ندارد، چرا که او اصوال 

قوانین حرکت ناظر بر موضوع مورد تجربه خویش را نمیشناسد. 

بنا نهادن تئورى بر قطعیت حسى، ابدا جائى براى تجرید علمى باقى نمیگذارد. اگر پدیده قطعا و دقیقا 
همان باشد که بگونه اى بالفصل و از طریق ابزار حسى انسان تجربه میشود، دیگر امکان فراتر رفتن از آن 
و شناختن قوانین حاکم بر آن وجود نخواهد داشت. تئورى، براى آنکس که اینچنین به قطعیت تجربه دل 
بسته است، ناگزیر مى باید بگونه اى کامال اختیارى و ذهنى ابداع شود(و یا بگونه اى از پیشى انتخاب شود) 

تا بتواند تغییرات موضوع مورد تجربه را توجیه کند. 

حاصلى جز درغلطیدن به تئورى بافى هاى ذهنى و توجیه گرایانه نخواهد  درك اکونومیستى از پراتیک 
داشت. و باز در اینجا پایه فلسفى و متدولوژیک زیگزاگهاى بخش اعظم جنبش کمونیستى را در قبال هیئت 
حاکمه به وضوح میتوان دید. سوسیالیسم خلقى نمیتواند اینرا درك کند که پراتیک اجتماعى بشر تا هم اکنون 
آنچنان غنى و رسا بوده است که مارکس، انگلس و لنین و دیگر متفکران پرولتاریا بتوانند احکام عام مربوط 
به توسعه سرمایه دارى و قوانین حرکت آن، رابطه کلى طبقات بطور اعم و تولید سرمایه دارى بطور اخص، 
و غیره را از آن به شیوه اى علمى استنتاج کنند، و دیگر لزومى ندارد که یکبار دیگر سوسیالیستهاى خلقى 
ما، به بهانه خاص بودن شرایط ایران، براى کشف مجدد این احکام عام منتظر ارتعاش شاخکهاى حسى خود 
بنشینند. درك محدود سوسیالیسم خلقى ایران از رابطه پراتیک با تئورى اجازه نمیدهد که اینان به مهمترین 
دستاورد تئوریک در تاریخ عینى و پراتیک طبقات، یعنى مارکسیسم لنینیسم توجه الزم را معطوف کنند و 

آنرا به مثابه یک علم فرا گیرند. 

اما مساله مهمتر در رابطه تئورى و پراتیک، اهمیت پراتیک انقالبى به مثابه عامل اثبات حقانیت و صحت 
تئورى است. پراتیک انقالبى همان حرکت از "عام به خاص" در متد دیالکتیکى است. 

”این سوال که آیا تفکر انسان از حقیقت عینى برخوردار است یا خیر نه یک مساله تئوریک، 
بلکه یک مساله پراتیک است. انسان باید حقیقت را، یعنى واقعیت و قدرت تفکر خود، این 

جانبه بودن آن، را در پراتیک اثبات کند”.( "تزها"، تز دوم) 
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و نیز: 
”اثبات شیربرنج در خوردن آنست. از لحظه اى که ما اشیاء را بنا بر خواصى که در آن تشخیص 
داده ایم مورد استفاده قرار میدهیم، از همان لحظه صحت و سقم ادراکات حسى خود را به 
از  ما  ارزیابى  آنگاه  باشند،  غلط بوده  ادراکات  این  اگر  میسپاریم،  خطاناپذیر  آزمایش  محک 
موارد استفاده از یک شىء نیز غلط از آب در میاید، و تالش ما به شکست میانجامد. اما اگر 
دارد و  انطباق قرار  در  از آن  تلقى ما  شىء با  هدف خود موفق شویم معلوم میشود که  در 
منظورى را که ما از استفاده آن در نظر داشته ایم برآورده میکند. آنگاه این مساله اثبات میشود 

که ادراکات ما از شىء و خواص آن، تا اینجا با واقعیت خارج ما تطبیق میکند.

( انگلس، آنتى دورینگ) 
در مورد این وجه رابطه تئورى و پراتیک سخن بسیار میتوان گفت. اما ما در این مختصر به اشاره اى در 
مورد اهمیت این مبحث در رابطه با مساله برنامه اکتفا میکنیم. اگر دقت کنیم در همین دو نقل قول کوتاه 
از مارکس و انگلس سرمنشاء تمامى مباحثات بعدى جنبش کمونیستى را در خصوص مساله برنامه میبینیم. 
فراتر رفتن از تفسیر جهان و قدم نهادن در راه تغییر آن جز با پراتیک انقالبى میسر نیست. اما کدام پراتیک 
را میتوان انقالبى نام نهاد؟ این را مارکس و انگلس در گفته هاى فوق روشن کرده اند. پراتیک انقالبى لزوما 
پراتیکى هدفمند است، پراتیکى که تئورى انقالبى بر آن ناظر است، پراتیکى است که در صدر "استفاده از 
اشیاء" بر طبق "ارزیابى" و "هدف" معینى است. پراتیک کور، تسلیم جهان خارج است و نه در صدد تغییر 
آن. اما ناظر بودن تئورى، "ارزیابى" و "هدف" بر پراتیک بنوبه خود معنائى جز برنامه داشتن ندارد. برنامه 
حلقه متصل کننده تئورى و پراتیک است. برنامه تصویر روشنى از "هدف نهائى و راه رسیدن به آن" - هدف 
و شیوه هائى که خود بر شناخت قوانین عینى و ضرورى حاکم بر جامعه که طالب تغییر آن هستیم متکى 
است. آنکس که واقعا میخواهد بر خالف فالسفه جهان را تغییر دهد، مى باید تحلیل و تبیین تئوریک خود 
را از جامعه و مناسبات اجتماعى و قوانین عینى حاکم بر آن، سنگ بناى دستیابى به برنامه، برنامه اى براى 
پراتیک، بداند. در غیر اینصورت، یعنى در غیاب استنتاج پراتیک از احکام تئوریک، یعنى در غیاب برنامه، 
این احکام (هر قدر هم که بازتاب دقیقى از قوانین واقعى حرکت جامعه باشند) در سطح تفسیر واقعیت 
محبوس خواهند ماند، و بهمین اعتبار، یعنى به اعتبار اینکه الگوى معینى براى تغییر جهان بدست نمیدهد، 
امکان اثبات حقانیت و صحت و سقم خود را نیز منتفى میسازد. باین ترتیب ادامه ندادن تئورى تا برنامه 
و الجرم عمل کردن بدون برنامه، خود قبل از هر چیز نقض تئورى شناخت ماتریالیسم دیالکتیکى است. 
طفره رفتن سوسیالیسم خلقى ایران از ادامه دادن تئورى تا برنامه، همانطور که میبینیم، امرى تصادفى نیست، 
بلکه ریشه در بنیادى ترین ارکان تفکر آن دارد. سوسیالیسم خلقى ایران "خاصیت" تئورى را در نزد پرولتاریا 
نمیفهمد و یا بر آن سرپوش میگذارد. سوسیالیسم خلقى ایران، به مثابه بازتاب سلطه تفکر خرده بورژوائى 
در جنبش کمونیستى، این را نمیفهمد و نمیتواند بفهمد که پرولتاریا به امر تئورى و میراث تئوریک خود، 
مارکسیسم - لنینیسم، بمثابه مشعلى مینگرد که مى باید راه پر نشیب و فراز حکومت او به سوى سوسیالیسم 
و قدم هاى عملى او را در این راه، روشن سازد. پرولتاریا تئورى را براى تغییر جهان، براى تعریف دقایق 
پراتیک انقالبى و هدفمند میخواهد و سوسیالیسم خلقى، دقیقا او را از همین، یعنى برنامه، محروم میسازد. 
کوتاهى از تبدیل تئورى انقالبى به برنامه مبارزاتى، به معناى جدا کردن تئورى از پراتیک و به معناى دقیقتر 
در حکم جدا کردن پرولتاریا از میراث فکرى مبارزات اوست. در مقابل سوسیالیستهاى خلقى، این خرده 
بورژواهائى که گنجینه غنى تفکر پرولتاریائى را تحریف میکنند و آنرا به ابزارى براى فضل فروشى هاى 
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کاسبکارانه و توجیه نوسانات عملى خویش در عرصه سیاست بدل میسازند، مارکسیسم انقالبى مى باید در 
هر قدم هر حکم، جدل و دستاورد تئوریک را در خدمت تدقیق اصول برنامه و تاکتیک پرولتاریا قرار دهد، 
چرا که تنها از این طریق میتوان آن پراتیک واقعا انقالبى و هدفمندى را بر این تئورى بنا نهاد که ضامن 
پیروزى نهائى پرولتاریا و به طریق اولى اثبات حقانیت مارکسیسم - لنینیسم در عمل باشد. و نیز تنها از این 

طریق است که میتوان ورشکستگى تئوریسین هاى رنگارنگ سوسیالیسم خلقى را بر مال نمود. 

     ...
مى  طبقاتى  مبارزه  او در  پیشروى  به  که  است  پرولتاریا  تئوریسین  یک  بلکه  "اقتصاددان"  یک  نه  مارکس 
است.  دارى  سرمایه  تولید  اثرى در نقد مناسبات  بلکه  اقتصاد"  کتاب  یک  نه  "کاپیتال"  کتاب  و  اندیشد 
چرا بر این نکته تاکید میکنیم؟ زیرا دقیقا همین نکته است که در نزد سوسیالیستهاى خلقى ایران فراموش 
نمیرود.  فراتر  ریکاردوى تیزهوش  یک  و  سواد  با  اسمیت  آدام  یک  از  مارکس  اینان،  براى  است.  شده 
سوسیالیستهاى خلقى ایران بر نقطه عزیمت طبقاتى مارکس، در تحلیل او از اقتصاد سرمایه دارى، سرپوش 
میگذارند. مارکس یک تئوریسین و منتقد پرولتر است. اهمیت او در این نیست که در مورد تقسیم کار و 
مفاهیم کار مولد و غیر مولد احکام دقیقترى از آدام اسمیت بدست میدهد و یا ارزش اضافه را از ریکاردو 
بهتر میفهمد. تفاوت مارکس با اسمیت و ریکاردو و یا" اقتصادیون" در این است که او جامعه بورژوائى 
را به نقد میکشد تا ضرورت و امکان و مطلوبیت سوسیالیسم را توضیح دهد حال آنکه این دیگران تولید 
سرمایه دارى را زیر ذره بین قرار میدادند تا به منشاء ثروت جامعه بورژوائى و چگونگى ازدیاد آن پى ببرند. 
و باز اهمیت مارکس در این است که در مقایسه با سوسیالیستهاى تخیلى که از زاویه مساوات طلبى خرده 
بوژوائى در مورد مطلوبیت "سوسیالیسم" پند و اندرز و شعار میدادند، او توانست بر اساس تحلیل علمى 
قوانین حاکم بر زیر بناى اقتصادى جامعه ضرورت (اجتناب ناپذیرى) سوسیالیسم را به ثبوت رساند و تحقق 
آنرا به مبارزه طبقاتى پرولتاریا مرتبط سازد. او توانست پیکر جامعه اى را که پرولتاریا، بمثابه یک طبقه، در 
صدد ایجاد تحولى انقالبى در آن است، در مقابل چشمان او تحلیل و تشریح کند و مبارزه براى سوسیالیسم 
را بدین سان بر شناخت علمى سیر انکشاف جامعه بورژوائى متکى گرداند. و از اینروست که در تمام کاپیتال 
مارکس جمله اى در باره اینکه سرمایه دارى را چگونه میتوان بهتر کرد، عادالنه کرد، قوى کرد و ملى کرد، 
حکمى مبنى بر اینکه چگونه میتوان "بهره کشى را بهتر سازمان داد" و بر ثروت "جامعه" افزود و غیره یافت 
نمیشود. تئورى مارکس نقد پرولترى و بى رحمانه جامعه سرمایه دارى است که تنها و تنها سوسیالیسم را 
به مثابه چاره نهائى تناقضات آن طرح میکند. در مقابل جوهر تئورى هاى اقتصادى سوسیالیسم خلقى ایران، 
پرده پوشى از، و تحریف، این نقطه عزیمت انقالبى مارکس و مارکسیسم و تبدیل آن به موعظه خوانى هاى 
"خیرخواهانه" براى بورژوازى است. اما مضمون و محتواى این موعظه خوانیها از چه قرار است. از این نظر 

سوسیالیسم خلقى ایران با خصوصیات کلى زیر مشخص میشود: 

1 - تحریف و پرده پوشى از دستاوردهاى تئوریک پایه اى نقد مارکسیستى تولید سرمایه دارى - تحریف 
مقوالت  و  تئوریها  هاى  تقاله  از  که  با ابداعاتى  آن  کردن  جایگزین  و  نقد  این  اى  پایه  مقوالت  و  مفاهیم 

اقتصادى بورژوائى قبل و بعد از مارکس تغذیه میکنند. 

و  بوژوائى  دیدگاهى خرده  از  امپریالیسم،  سلطه  تحت  کشورى  مثابه  به  ایران،  دارى  سرمایه  - نقد   2
ناسیونالیستى، متکى بر نقد کائوتسکیستى از امپریالیسم. 

در مورد اول خوشبختانه باید گفت که نسل جدید و جوان مارکسیست هائى که در دامان انقالب پرورش 
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یافته اند اهمیت مساله را کامال درك نموده اند. عطش بى حد و حصرى که در جنبش جوان کمونیستى به 
متون کالسیک وجود دارد و پروسه غنى فراگیرى اى که در جریان است، خود سهم زیادى در افشا شدن 
در  قابل انکارى  غیر  معرفتى  خالء  حال  بهر  اما  است.  داشته  ایران  در  پوپولیسم  بنیاد تئوریک  پوسیدگى 
جنبش کمونیستى، بخصوص در زمینه وجوه اقتصادى تئورى مارکسیسم وجود دارد، خالئى که سوسیالیست 
هاى خلقى مى کوشند تا آنرا با "ابداعات" تئوریک خود پر کنند. اما این "ابداعات" نه تنها "نوآورى" در 
مارکسیسم نیست، بلکه از نبش قبر ساده تفکر اقتصادى بورژوازى و از نشخوار استنتاجات تئوریک "علم" 
اقتصاد بورژوائى قبل و بعد از مارکس پا فراتر نمى گذارد. صرفنظر از اشکال مختلفى که این "ابداعات" و 
تحریفات بخود مى پذیرند (و همه به اندازه کافى با اصطالحات جعلى اى چون "جریان سرمایه"، "بحران 

ساختى"، "ارزش اضافه خلق" و غیره آشنائیم) 

اساسا یک چیز محرز است. حاصل عملى این تحریفات محروم کردن پرولتاریا از میراث تئوریک خود و 
تهى کردن مارکسیسم و نقد اقتصادى آن، از جوهر انقالبى اش است. نقد پرولترى جامعه سرمایه دارى، نقد 
پرولتاریا، به مثابه یک طبقه، از نظام تولیدى اى است که او را تحت استثمار قرار میدهد، و لذا مفاهیم و 
مقوالت تئوریکى که مصالح این نقد را تشکیل میدهند، زمین تا آسمان با مقوالت و مفاهیمى که بورژوازى 
در تحلیل و توجیه ارکان اقتصادى وجود و حاکمیت خویش بکار میگیرد، متفاوت است. مارکس در آثار 
مختلف خود و بویژه در کتاب" کاپیتال" به کرات درك پرولترى و بورژوائى را از یک رابطه و پدیده معین 

مقابل یکدیگر قرار میدهد و یک نکته اساسى را در این زمینه مورد تاکید قرار میدهد. 

مارکس مکررا نشان میدهد که چگونه برخالف او که از نمود پدیده ها و روابط اقتصادى گوناگون فراتر 
میرود و تولید سرمایه دارى را به مثابه یک کلیت اجتماعى درك و تبیین میکند، زاویه نگرش "اقتصاد دانان 
بورژوا" ناگزیر آنان را در سطح نمود پدیده ها متوقف میسازد. چرا که این نگرشى است که با تلقیات عملى 
یک بورژواى منفرد، یعنى مالک یک سرمایه معین در میان سرمایه هاى متعدد، از مناسبات تولید پیرامون 
اش، تطابق دارد. مارکس از وراى هرج و مرج عرصه رقابت، قوانین عام حاکم بر تمامى آحاد سرمایه را 
بیرون میکشد و پروسه تولید ارزش اضافه را به مثابه رابطه اى میان کار و سرمایه در کل اقتصاد مورد تحلیل 
قرار میدهد. اما اقتصاد دان بورژوا، دقیقا از دریچه چشمان سرمایه دار منفردى که اسیر هرج و مرج عرصه 
رقابت است و به مثابه یک جزء به مابقى اجزاء این کلیت برخورد میکند، به تولید سرمایه دارى مى نگرد. 

مارکسیسم میتواند سرمایه را به مثابه یک رابطه اجتماعى بشناسد، چرا که از زاویه طبقه اى که در چنگال این 
رابطه اجتماعى اسیر است و مورد استثمار قرار میگیرد به این واقعیت نظر میکند، و "علم "اقتصاد بورژوائى 
گریزى از این ندارد که سرمایه را به اشیاء (پول، وسایل تولید و کاال) تنزل دهد، چرا که بورژواى منفردى 
که نقطه عزیمت این "علم "است، در عمل تنها در این اشکال با سرمایه مواجه است. پرولتاریا میتواند از 
از  میتواند  پرولتاریا  مواجه است.  سرمایه  با  اشکال  این  در  تنها  بورژوازى  بگوید، اما  سخن  اضافه  ارزش 
بحران ذاتى نظام سرمایه دارى حرف بزند، اما بورژوازى ناگزیر است علل آنرا در حرکات ارادى سرمایه 
داران معین، سیاست هاى دولتهاى معین، و بطور خالصه در آرایش نامساعد اجزاء این نظام و نه در طبیعت 

آن، جستجو نماید. 
دیدگاه سوسیالیست هاى خلقى ما نیز دقیقا همان دیدگاه تئوریسین هاى اقتصادى بورژوازى است، یعنى 
سوسیالیت  نقد  جامعه.  در  اجزاء،  مابقى  جزء به  یک  ها،  سرمایه  بقیه  به  سرمایه  یک  نگرش  زاویه  همان 
بورژوائى  نقدى  محدوده  از  نمیتواند  نیز  است،  استوار  بورژوائى  و مفاهیم  مقوالت  بر  که  ما،  خلقى  هاى 
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فراتر رود. نقدى از زاویه یک سرمایه، یک بورژوا، به مابقى سرمایه ها، به دیگر اقشار بورژوازى: "صنعت 
سرمایه  کشاورزى  در  "چرا  میگیرند"،  متوسط را  هاى  سرمایه  رشد  جلوى  "انحصارات  نساختند"،  مادر 
گذارى نشده است"، بهره کشى خوب سازماندهى نشده"، "دیکتاتورى مانع رشد سرمایه دارى ملى است"، 
"کاالهاى بنجل تولید میشود"، "همه چیز از خارج وارد میشود"، "ارزش اضافه ها نباید به خارج برده شوند"، 
و قس علیهذا، همه و همه احکام رایج در جنبش کمونیستى پوپولیسم زده ما است. احکامى که خصلت 
بورژوائى انتقاداتى که بر تولید سرمایه دارى در ایران وارد میسازد، کامال آشکار است. انتقاد از سرمایه، از 
موضع سرمایه، دقیقا همان موعظه خوانى خیرخواهانه است، و این تمام هنر پوپولیستها در تئورى بافیهاى 

اقتصادى است. 

است  مترادف  و فهمیدن،  دیدن  بورژوا"،  "یک  چون  لذا  و  سرمایه"،  "یک  دیدگاه  از  را  دارى  2- سرمایه 
با سرمایه دارى عصر امپریالیسم را دیدگاه سرمایه در یک کشور معین دیدن و فهمیدن. از "علم" اقتصاد 
مناسبات  و  امپریالیستى  جهان  انیجا،  نیست.  درازى  راه  اقتصادى"  موضع" ناسیونالیسم  اتخاذ  تا  بورژوائى 
متقابل سرمایه ها در صحنه جهانى از زاویه یک سرمایه بومى معین، از دیدگاه سرمایه در یک کشور، مورد 
دیدگاه یک  از  پرولتاریا، بلکه  دیدگاه  از  دارى نه  اول سرمایه  مورد  در  همانطور که  قرار میگیرد.  بررسى 
بورژواى منفرد مورد انتقاد قرار میگرفت، در این مورد نیز امپریالیسم از زاویه بورژوازى در بازار داخلى یک 
کشور به نقد کشیده میشود. در ایران، جائیکه بورژوازى (به معناى اخص کلمه) دست از آرمان "استقالل 
اقتصادى" کشیده است، پرچم پوسیده" ناسیونالیسم اقتصادى" توسط خرده بورژوازى برافراشته نگاهداشته 
میشود و ناسیونالیسم اقتصادى سوسیالیستهاى خلقى ما دقیقا بازتاب نفوذ و سلطه این تفکر خرده بورژوائى 

- نقد خرده بورژوائى از امپریالیسم - در جنبش کمونیستى ماست. 

محور اصلى نقد خرده بورژوائى امپریالیسم - که کائوتسکى نماینده فعال آن بود - جدا کردن امپریالیسم 
از سرمایه دارى و تبدیل آن به یک سیاست، و یا نقیصه، خارجى تحمیلى به سرمایه دارى است. سیاستى 
که ذاتى سرمایه دارى نیست، بلکه توسط انحصارات بر آن تحمیل میشود. این دیدگاه در عمل و در تحلیل 
نهائى به تطهیر سرمایه دارى مى انجامد، چرا که کاسه و کوزه تمامى عواقب مشقت بار استثمار و ستم در 
این نظام، بر سر "امپریالیسم" - این "سیاست غلط و نابجا"، این عامل خارجى ناخواسته و تحمیلى - شکسته 
تحت  کشور  در  بورژوائى  خرده  ناسیونالیسم  با  اعم  بطور  پوپولیسم  که  مفهومى است  همان  این  میشود. 
سلطه، بطور اخص، تلفیق میگردد و پیوند میخورد، و نظریه سرمایه دارى (و بورژوازى (ملى و مستقل و 
معصوم متولد میشود. تمامى استدالالت و اظهار نظرهاى سوسیالیستهاى خلقى ما در اساس همان است 
که کائوتسکیسم در مقابل نقد لنینى از امپریالیسم قرار میدهد: "مشقات کارگران و زحمتکشان ایران، نه از 
سرمایه دارى ایران، بلکه از "وابستگى" آن به امپریالیسم ناشى میشود"، "بورژوازى ملى، برخالف بورژوازى 
انحصارى، نه بر فقر توده ها و نه بر خفقان آنها متکى نخواهد بود"، "دیکتاتورى و ارتجاع سیاسى در کشور 
با قطع وابستگى از میان میرود"، "بحران اقتصادى، ناموزونى صنعتى، بیکارى، اتکاء یکجانبه بر نفت و فقدان 

خودکفائى کشاورزى همه و همه ریشه در وابستگى دارد" و... 

امپریالیسم در این دیدگاه شیطان بزرگى است که گوهر واالى سرمایه دارى ایران را به فساد میکشاند و به 
حضیض کنونى سرازیرش میکند. و پوپولیستها، نسل اندر نسل، پیامبرانى هستند که براى پاالیش این سرمایه 
دارى و تزکیه آن نازل میگردند. این آواى مرده بورژوازى است که میکوشد پرولتاریا را به بهشت خیالى 
خود، جائیکه از تمرکز سرمایه، ورشکستگى و انحصار خبرى نیست، بکشاند، و پوپولیسم پژواك این آوا 
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در کریدورهاى جنبش کمونیستى است. مادام که روشنفکران انقالبى پرولتاریا نتوانند با اتکاء بر نقد لنینى 
امپریالیسم، این بقایاى متعفن پرودونیسم و کائوتسکیسم را از صفوف خود بزدایند، ریشه هاى تئوریک 
اپورتونیسم حاکم بر جنبش کمونیستى خشک نخواهد شد، و جنبش بر بنیاد برنامه و تاکتیک لنینى استوار 
نخواهد گشت. در این میان بى شک باید بر اهمیت آموختن دقیق نقد مارکسیستى تولید سرمایه دارى تاکید 
کرد. وجه معرفتى مبارزه ایدئولوژیک بر علیه اپورتونیسم، با توجه به خصلت خود بخودى این انحراف 
اساسى جنبش کمونیستى، از اهمیت تعیین کننده اى برخوردار است. امروز جاى خالى آموزش هاى بنیادى 
کاپیتال در جنبش کمونیستى ما به وضوح احساس میشود. تنها با اتکاء بر این آموزش ها میتوان تئورى هاى 
اقتصادى بى محتوا، فضل فروشانه و توخالى پوپولیستها را افشا نمود و به سلطه تفکر بورژوائى بر جنبش 

کمونیستى ایران پایان بخشید. 
...

"سوسیالیسم" به عام ترین معناى خود نقد تولید سرمایه دارى و استثمار در این نظام است. لیکن این نقد 
تا پیدایش سوسیالیسم علمى مارکس و انگلس از دیدگاهى بورژوائى و ناگزیر بگونه اى تخیلى صورت 
میپذیرفت. سوسیالیسم تخیلى و ابتدائى تنها میتوانست تصویرى عام و آرمانى از جامعه ایده آل خود بدست 
بدهد، و صرفنظر از اینکه در این تصویر عام از آرمانهاى مساوات طلبانه خرده بورژوائى، یعنى از آرمان 
خرده بورژوا کردن همه مردم فراتر نمیرفت. قادر نبود آن نیروى اجتماعى حى و حاضر را که قادر است 

جامعه سوسیالیستى را بوجود آورد تعریف و مشخص کند. 

سرمایه دارى علمى مارکس و انگلس، بر مبناى نقد علمى تناقضات جامعه سرمایه دارى، اجتناب ناپذیرى 
سوسیالیسم را اثبات نمود و از آن مهمتر دستیابى به سوسیالیسم را، به مثابه نظامى برى از استثمار و ستم 

طبقاتى، به مبارزه طبقاتى یک طبقه معین، یعنى پرولتاریا، مرتبط ساخت. 

مارکسیسم به روشنى نشان داد که بر زمینه بحران مرگبار جامعه سرمایه دارى، پرولتاریاى آگاه بر منافع 
طبقاتى و متشکل در حزب سیاسى مستقل خویش میتواند و باید طومار حیات این نظام را درهم پیچد. 
مارکسیسم به روشنى نشان داد که شرط الزم ایجاد جامعه سوسیالیستى قبل از هر چیز درهم کوبیدن ماشین 
حکومتى بورژوازى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا است. مارکسیسم انقالبى رابطه صریح و روشنى میان 
مبارزه براى رفرم و اصالحات برقرار ساخت، ایجاد شرایط دموکراتیک را به مثابه ایجاد پایگاه عملیاتى براى 
پرولتاریا، و تحمیل امتیازات و اصالحات بر بورژوازى را نتیجه تبعى مبارزه انقالبى اعالم نمود. و بر این 
مبنى مارکسیسم انقالبى نظریات صریح و جامعى در مورد چگونگى برخورد پرولتاریا به دیگر اقشارى که 
براى آرمانهاى دموکراتیک مبارزه میکنند، و اصول و احکامى که این رابطه میان پرولتاریا و اقشار انقالبى 
غیر پرولتر را محدود، مقید و مشروط میکنند، ارائه داده است. حفظ استقالل پرولتاریا و تثبیت هژمونى او در 
مبارزات دموکراتیک تا آنجا که این مبارزات هنوز براى پرولتاریا امرى مهم تلقى میشوند - اساس برخورد 

مارکسیستى - لنینیستى به متحدین پرولتاریا است. 
سوسیالیسم خلقى ایران با تائید لفظى احکام پایه اى مارکسیسم انقالبى در تمام زمینه هاى فوق و طفره 

رفتن از تمامى آنها در عمل ، مشخص میشود. 

تحت  اعتراض پرولتاریاى  بازتاب  نه  خود  ایران  خلقى  سوسیالیسم  که  داشت  توجه  باید  اول  وهله  در 
استثمار در نظام سرمایه دارى ایران، بلکه انعکاس اعتراضاتى است که در طول قرن بیستم بر علیه حاکمیت 
امپریالیسم انگلستان و آمریکا بر ایران، برخاسته است. مبناى تاریخى و مادى سوسیالیسم خلقى ایران نه 
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مبارزه یک طبقه معین -پرولتاریا- بلکه مبارزات ملى و دموکراتیک در ایران بوده است. سوسیالیسم خلقى 
لفافه اى براى دموکراتیسم خرده بورژوائى است، لفافه اى که موفقیت عظیم جنبش کمونیستى جهانى در 
رهبرى مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستى بر دموکراتهاى خرده بورژوا و دموکراتیسم خرده بورژوائى 
بطور کلى تحمیل میکند. بدیهى است که "سوسیالیسم" به مثابه لفافه دموکراتیسم خرده بورژوائى، ناگزیر از 
طرف سوسیالیست هاى خلقى (دموکراتهاى خرده بورژوا در جنبش کمونیستى) تنها در لفظ میتواند تائید 
گردد و هر آنجا که صرف این تاکید در لفظ پاى احکام اساسى مارکسیسم و منافع طبقاتى مستقل پرولتاریاى 
ایران را به میان میکشد، سوسیالیستهاى خلقى با تحریف این احکام و پرده پوشى از این منافع در عمل به 
مانعى بر سر راه جنبش واقعا سوسیالیستى و مارکسیسم انقالبى بدل میگردند. باین ترتیب در شرایطى که 
پوپولیسم حاکم بر جنبش کمونیستى ایران بگونه اى خودبخودى به بقاء خود ادامه میدهد و توان آنرا ندارد 
تا علنا احکام پایه اى مارکسیسم - لنینیسم را بزیر سوال کشد، نقض عملى این احکام باید در البالى سطور 
نوشته ها و سیاستهاى بخش وسیعى از جنبش کمونیستى جستجو شود. رئوس کلى انحرافات پوپولیستى 

حاکم بر جنبش کمونیستى از نظر سیاسى عبارتند از: 

دموکراتیک  "جمهورى  جایگزینى با  و  تخیلى  آرمانهائى  به  پرولتاریا  دیکتاتورى  و  سوسیالیسم  تبدیل   -1
خلق" به مثابه هدف واقعى و نهائى جنبش کمونیستى. سوسیالیسم خلقى ایران دیکتاتورى پرولتاریا را در 
لفظ میپذیرد، لیکن در عمل و تلویحا آنرا غیر ضرورى اعالم میکند. "حاکمیت خلق"، "جمهورى دموکراتیک 
خلق "و غیره آنچنان نظام سیاسى اى ترسیم میشود که گویا وظایف دیکتاتورى پرولتاریا را بر عهده گیرد. 
در "جمهورى دموکراتیک خلق" به زعم سوسیالیستهاى خلقى ما، فقر و استثمار نابود میشود، بیکارى ریشه 
کن میگردد، برابرى زن و مرد حاصل میشود... و این اواخر از قرار معلوم حتى بورژوازى و سرمایه دارى نیز 
منهدم میگردند. جمهورى دموکراتیک خلق در نزد سوسیالیستهاى خلقى ایران نه به مثابه دورانى پرتناقض 
تمامى  چاره  نهائى و  بعنوان هدف  بلکه  نماید،  تسهیل  سوسیالیسم را  براى  مبارزه  باید  و  میتواند  تنها  که 

مصائب و مشکالت پرولتاریا در نظر گرفته میشود. 

مبارزه  ایران  خلقى  لذا سوسیالیستهاى  و  نکند.  تنزل  نمیتواند  آن  براى  مبارزه  کند،  تنزل  هدف  - اگر   2
آن  بجاى  و  کرده  جدا  معین  طبقه  یک  مبارزه  از  بیکباره  استثمار را  و  فقر  و  دارى  سرمایه  نابودى  براى 
تمام  پرولتاریا،  بجاى  یعنى  است،  سوسیالیستى  نوین  جامعه  ایجاد  به  قادر  اجتماعى که  مشخص  نیروى 
خلق را مى نشانند. ظاهر مساله این است که سوسیالیست هاى خلقى تمام خلق را در جبهه مبارزه براى 
سوسیالیسم قلمداد میکنند، اما واقعیت امر اینست که مبارزه واقعى پرولتاریا براى سوسیالیسم، به مبارزه 
براى دموکراسى خرده بورژوائى تنزل یافته است. باین ترتیب سونوشتى که سوسیالیستهاى خلقى ایران براى 
جنبش کمونیستى و جنبش انقالبى رقم میزنند، شکست در هر دو جبهه مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستى 
است، چرا که مارکسیسم انقالبى بما مى آموزد که تا مبارزات دموکراتیک به رهبرى پرولتاریاى سوسیالیست، 
متکى بر استقالل سیاسى - تشکیالتى و تعریف روشن و دقیق هدف نهائى، و بر مبناى تثبیت هژمونى او 
بر جنبش دموکراتیک، صورت نپذیرد، راهى به پیروزى نخواهد داشت، و با شکست این مبارزات، مبارزه 
براى سوسیالیسم نیز که نیازمند این "پایگاه عملیاتى" و این پیش شرط هاى حیاتى است به شکست کشیده 

خواهد شد. 

3 - نفى هدف نهائى (سوسیالیسم) و نفى ضرورت استقالل و هژمونى پرولتاریا در انقالب دموکراتیک نمى 
تواند به نفى عملى ضرورت حزب سیاسى مستقل پرولتاریا منجر نگردد. مبارزه براى ایجاد حزب، حزبى 



239

برگزیده آثار  منصور حکمت

که تنها میتواند و باید بر مواضعى لنینى استوار باشد، در نزد سوسیالیست هاى خلقى ایران، به مبارزه براى 
آن چنان سازمان سیاسى اى کاهش مى یابد که قادر باشد "شکافها را پر کند" و منافع تمامى اقشار خلقى 
را نمایندگى نماید. سوسیالیسم خلقى حزب را نه نتیجه پروسه دستیابى به اصول برنامه و تاکتیک لنینى و 
پیوند سوسیالیسم علمى با جنبش مستقل پرولتاریا، بلکه حاصل "پروسه وحدت"، پروسه اى که از فراز 
اپورتونیسم حاکم بر جنبش کمونیستى به اغماض ببرد و "سازمانهاى موجود" را وحدت بخشد، تعریف 
میکند. شک نیست که در شرایط نفوذ عمیق خط مشى و دیدگاههاى خرده بورژوائى در جنبش کمونیستى، 
چنین تلقى اى از پروسه ایجاد حزب، تنها میتواند بر مقدم داشتن مقوله "خلق" بر "پرولتاریا" متکى باشد. 
اگر انسجام احکام مارکسیسم انقالبى مانع از آن است که سوسیالیست هاى خلقى علنا ایجاد حزب چند 
طبقه و یا جبهه واحد را به مثابه هدف تشکیالتى واقعى خود اعالم کنند، بهررو اینان در عمل به پرداختن 
به چنان برنامه و سیاستهائى سوق داده میشوند که در واقعیت امر منافع تمامى اقشار خلقى را به یکسان 
در برگیرد و منعکس کند. القیدى در مبارزه براى طرد اپورتونیسم، طفره رفتن از مرزبندى و اعالم مواضع 
صریح و روشن بر سر مقوالت برنامه اى و بى تفاوتى نسبت به ضرورت مبارزه پیگیر براى دستیابى به یک 
برنامه روشن لنینى، تابع کردن مبارزه براى وحدت صفوف جنبش کارگرى به معامله براى منزوى نشدن از 
خرده بورژوازى و دموکرات و... آن خصوصیات بارز سوسیالیست هاى خلقى ما است که از هم اکنون چند 

و چون "حزبى" را که براى دستیابى به آن تالش میکنند بر مال میسازد. 

4 - و باالخره نمى توان از سوسیالیسم خلقى ایران سخن گفت بى آنکه به سکتاریسم سازمانى حاکم بر 
جنبش کمونیستى اشاره کرد. این سکتاریسم از خلق و خوى رهبران گروهها و سازمانهاى جنبش کمونیستى 
خلقى که  سوسیالیست  دارد.  ارتباط  جنبش  این  بر  پوپولیسم  حاکمیت  مستقیما به  بلکه  شود،  نمى  ناشى 
فاصله و مرز میان پرولتاریاى سوسیالیست و خرده بورژوازى دموکرات را از میان برداشته است، نمى تواند 
در همان حال بر ضرورت ایجاد انسجام و وحدت در صفوف پرولتاریا صحه گذارد. اگر مرز میان جنبش 
کمونیستى و دموکراسى خرده بورژوائى در برنامه و تاکتیک محو و مخدوش گردد، اگر ضرورت استقالل 
براى وحدت  پیگیر  و  صادقانه  اى  مبارزه  که  است  بدیهى  آنگاه  شود،  انکار  عمل  و  در تئورى  پرولتاریا 
بخشیدن به تمام نیروهائى که بدوا مى باید مرز خود را با دموکراتیسم خرده بورژوائى روشن کنند، و براى 
دستیابى و اتخاذ برنامه و تاکتیک پرولترى بیکدیگر نزدیک گردند، در کار نخواهد بود. معامله و مماشات 
یکسو و  از  خلق"  "جبهه  تشکیل  براى  سازى  زمینه  بمنظور  بورژوائى  خرده  ناپیگیر دموکراتیسم  سران  با 
رقابت سازمانى براى احراز "مقام نمایندگى پرولتاریا در این جبهه" از سوى دیگر، اساس تفکر تشکیالتى 
سوسیالیسم خلقى است. از اینروست که میبینیم که چگونه گروههاى کمونیستى آلوده به انحراف پوپولیسم، 
با گشاده روئى وافر به استقبال حمایت بى قید و شرط از مجاهدین خلق در انتخابات، تبلیغات و غیره 
میروند و در همان حال حتى از ذکر نام یکدیگر در ارگان هاى خود، از ارائه طرحهائى براى اتحاد عمل 
مشخص میان خود، از برسمیت شناختن دستاوردهاى تئوریک سیاسى و تشکیالتى یکدیگر و ... هراس 
دارند. عشق به "خلق" در نزد اینان چنان عمیق است که حتى به قیمت دست شستن از منافع مستقل پرولتاریا 
"وحدت "صفوف آنرا حفظ میکنند، و توجهشان به منافع مستقل پرولتاریا آنقدر سطحى و نازل، که روزى 

هزار بار تحت الشعاع اهداف سازمانى خود قرارش میدهند. 

سوم آبان 1359 ، 25 اکتبر 1980

بسوى سوسیالیسم (ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست) - شماره 3
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نامه سر گشاده به 
کادرها، اعضا و هواداران انقالبى "سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر"

رفقا! 
جنگ ایران و عراق بى تردید نقطه عطفى در سیر تکامل جریان اپورتونیستى مسلط بر سازمان رزمندگان 
بشمار میرود. تجاوز بیگانگان به "سرزمین مقدس میهن"، تاب و تحمل از کسانى که راه و رسمى جز این 
بخورد  آن  بنام  و  انقالبى  مارکسیسم  بجاى  سیاست  و  اقتصاد  در  را  ناسیونالیسم بورژوائى  که  اند  نداشته 
پرولتاریاى ایران دهند، مى رباید و سازمان رزمندگان ، که سکان حرکت خود را به ا ینچنین جریانى سپرده 
است، ناگزیر آشکارا به سوسیال شوینیسم - سوسیالیسم در حرف و میهن پرستى بورژوائى در عمل - در 
رجزخوانى  و  مارکسیستى  شبه  عاریه  الفاظ  البالى  از  بورژوازى  منحوس  دیگر تمایل  اینک  غلطد.  مى 
هاى پوپولیستى بیرون میخزد، بزبان مى آید و بنام خود، با آرمانهاى خود و به شیوه خود سخن میگوید: 
"کارگران باید از حکومت بورژوائى ضد امپریالیستى جمهورى اسالمى با خون خویش به دفاع برخیزند"! 
این پیام امروزین سازمان رزمندگان است. کدام سابقه و "سنت" تاریخى، کدام لفظ و عبارت و شعار مقدس 
کارگرى، کدام داعیه "تحلیل مشخص از شرایط مشخص" مى تواند ماهیت بورژوایى و اپورتونیستى چنین 
پیامى را پرده پوشى کند. امروز دیگر آشکار شده است که خط مشى مسلط بر سازمان رزمندگان تا ادامه 
منطقى و غائى مواضع و تفکر خویش، تا منجالب سقوط کامل به دامان بورژوازى، چند قدمى بیشتر فاصله 
ندارد. آیا کسى هست که سیر تکوین و تکامل اپورتونیسم در سازمان چریکهاى فدائى خلق را شهادت داده 

باشد و چنین آینده محتومى را براى جریان مسلط بر رزمندگان ترسیم نکند؟ 

رویگردانى صریح سازمان رزمندگان از مارکسیسم انقالبى و آشکار شدن سلطه اپورتونیسم بر آن، امرى 
قابل انتظار، اما از نقطه نظر منافع پرولتاریاى ایران نگران کننده و تاسف بار است. قابل انتظار بود، زیرا 
خط اپورتونیستى حاکم بر رزمندگان، بیش از این نیز بکرات القیدى خود را به تئورى مارکسیسم انقالبى 
به ثبوت رسانیده بود؛ عبارت پردازى ها، مغلق گویى ها و لفاظى هاى تکبرآمیز و سراپا التقاطى و خرده 
بورژوائى را بر جاى تحلیل روشن از انقالب حاضر و وظایف پرولتاریا و کمونیستها در آن نشانیده بود 
و رادیکالیسم پوپولیستى متکى بر شور و شوق انقالبى ماوراء طبقاتى را جایگزین مارکسیسم لنینیسم و 
تبلور روشن آن در برنامه و اصول تاکتیک لنینى نموده بود. قابل انتظار بود، زیرا خط حاکم بر رزمندگان 
عجز کامل خود را از درك قوانین حرکت زیربناى اقتصادى سرمایه دارى ایران در متون تئوریک و جدلى 
مختلف بوضوح آشکار ساخته بود. سازمان رزمندگان کوشیده بود تا به "قطب چپ" جنبش م . ل بدل شود، 
بى آنکه ملزومات پایه اى تحقق چنین هدفى را در خود جمع داشته باشد و یا حتى آن را بشناسد. نقطه 
اتکاء رزمندگان در این تالش، "رادیکالیسمى "بود که نه از تئورى، برنامه و نیازهاى مبارزاتى "رادیکالترین" 
طبقه عصر حاضر، پرولتاریا، بلکه از ذهنیتى خرده بورژوائى مایه مى گرفت. ما به سهم خود کوشیدیم تا 
به صف سایر نیروهاى جنبش کمونیستى در مبارزه با رویزیونیسم جنینى رزمندگان بپیوندیم، اما بر خورد 
رزمندگان بمبارزه ایدئولوژیک نیز، مهر منحوس خرده بورژوازى را بر چهره داشت. رزمندگان، رزمندگانى 
که از پاسخگویى به بنیادى ترین مسائل انقالب حاضر طفره رفته بود، رزمندگانى که مکان تئورى را در 
مبارزه انقالبى پرولتاریا نمى شناخت و لذا آن را به وسیله اى حقیر در خدمت توفیقات تشکیالتى تنزل داده 
بود، دفعتا، با این ادعاهاى خرده بورژوامآبانه که گویا به تصدیق دوست و دشمن ابهامى در زمینه معضالت 
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تئوریک جنبش کمونیستى بر جاى نگذاشته است، ارگان تئوریک خود را تعطیل نمود. 

رفقا! 
سوسیال شوینیسم امروزى رزمندگان و یا اگر بخواهیم آنرا بنام واقعى اش بخوانیم همسوئى رزمندگان با 
منافع و سیاست بورژوازى، یک اشتباه تاکتیکى نیست. لغزشى فکر نشده و قابل اغماض و رفع و رجوع 
از سوى این یا آن رفیق نیست، صاعقه اى نیست که تصادفا درختى پربار و استوار را خاکستر کرده باشد، 
چنین نیز نباید قلمداد شود. تاکتیک بورژوائى رزمندگان، ادامه منطقى و طبیعى انحرافات بنیادى خط حاکم 
آشکار  تجلى  را  انحرافات  این  امروز  آنچه  و  تاکتیک است،  اصول  و  برنامه  تئورى،  زمینه  در  سازمان  بر 
میبخشد صرفا وقوع تغییر ناگهانى در اوضاع سیاسى است. عدم درك مناسبات تولید سرمایه دارى در عصر 
امپریالیسم در کشور تحت سلطه، عدم درك انقالب دموکراتیک بمثابه پیش شرط حرکت نهائى پرولتاریا 
بسوى سوسیالیسم، خلط کردن اهداف و برنامه حداقل و حداکثر پرولتاریا و کاهش دادن سوسیالیسم به 
سرمایه دارى "مستقل " دولتى، انحراف از تئورى لنینى دولت، عدم درك مقوله هژمونى پرولتاریا در جنبش 
دموکراتیک، عجز از درك مبانى بنیادى وحدت م . ل ها، زیر پاگذاشتن ابتدائى ترین موازین و فراموش 
کردن اهداف و شیوه هاى مبارزه ایدئولوژیک لنینى و... اینهاست زمینه هاى "تاریخى "سقوط قابل انتظار 
رزمندگان به ورطه اپورتونیسم آشکار، و اینرا نه فقط ما، بلکه هر رفیق "رزمنده " که به سازمان خویش 
از وراى عینک "انس و عاطفه" ننگرد، میتواند دریابد و روى سخن ما نیز با آن رفقائى است که هم اکنون 

اینرا دریافته اند. 

اما در غلطیدن رزمندگان به سوسیال شوینیسم امرى نگران کننده و بسیار اسف بار نیز هست. زیرا امروز با 
سلطه مشى اپورتونیستى بر سازمانى مواجهیم که بدلیل بروز خارجى و تبلیغات "رادیکال" اش در ابتداى 
دوره جدید فعالیت خود، بسیارى ازصادقترین و فعالترین کادرها ونیروهاى کمونیست را، که آنقدر انقالبى 
بودند تا از حاکمیت مستمر خط مشى راست بر جنبش م . ل به تنگ آیند اما آنقدر به مبانى تئوریک م. ل 
بها نمیدادند تا کمونیسم را از" رادیکالیسم" متمایز کنند، بخود جلب نموده است. این واقعیتى است که از 
مسلط شدن تئورى و سیاست بورژوائى بر سازمان رزمندگان دورنمائى بس اسف بار ترسیم میکند. اسف 
بار و تکان دهنده تر از برافراشته شدن پرچم سفید کار 95. اینجا دقیقا آن مبارزینى که کوشیده بودند و امید 
داشتند تا با پیوستن به رزمندگان خط فاصلى قاطع میان خود و اپورتونیسم حاکم بر جنبش م . ل ترسیم 
کنند، مورد هجوم بورژوازى قرار گرفته اند و میروند تا در صورت کوتاهى و ناپیگیرى در مبارزه هرچه 
گسترده تر، سریع تر و قاطعانه تر با جریان مسلط، سنگر تشکیالتى خویش را از کف بگذارند. و توجه به 
این واقعیت است که ما را بر آن میدارد تا از جنبه "قابل پیش بینى" و "آموزنده" سقوط رزمندگان فراتر 
رویم و به وظایف عملى اى که همه ما و باالخص شما رفقاى رزمنده در قبال آن، بر عهده داریم بپردازیم. 

رفقا! 
آن  معدود  و دستاوردهاى  ایران  جوان  کمونیستى  جنبش  به  متعددش  و  پیاپى  یورشهاى  در  اپورتونیسم 
در تئورى، و تاکتیک و تشکیالت، آنچنان با فراغت بال عمل کرده است که گوئى گرگى است که گله 
گوسفندان بى شبان را مى نوردد. احکام رویزیونیستى، سیاستهاى خرده بورژوائى و تاکتیک هاى آشکارا 
اپورتونیستى آنچنان با اطمینان خاطر در سطح جنبش کارگرى و کمونیستى طرح و تبلیغ میشوند که گوئى 
خیانت به پرولتاریا را کیفرى نیست. این سکوت برده وار، این بى تفاوتى ملهم از علقه هاى خرده بورژوائى 



242

برگزیده آثار  منصور حکمت

سازمانى، این کوته اندیشى و ساده لوحى- که از فقدان درك عمیق از وظایفى که تاریخ انقالب سوسیالیستى 
جهانى بر عهده این نسل از کمونیستهاى ایران نهاده است ، نشات میگیرد- و این آماتوریسم در مبارزه 
ایدئولوژیک، دیگر باید که درهم شکسته شود. اپورتونیسم دیگر نمیتواند و نباید که بى تاوان و بى کیفر 
بماند. دیگر نمیتوان و نباید اجازه داد که هر "تازه توده اى" بى هراس از مشت محکم لنینیستها بر دهانش، 
بى هراس از رسوائى ابدى در نزد پرولتاریاى انقالبى، دست در انبان تئورى و تاکتیک بورژوائى کند و هر 
آنچه میخواهد بیرون کشد و بخورد پرولتاریا دهد. اگر لنین و بلشویکها ثانیه اى به پلخانف ها و کائوتسکى 
ها فرصت دادند، اگر ذره اى بر اینان صبر کردند، ما نیز مجازیم که در مقابل مقلدان و رهروان امروزى شان 

مدارا و مماشات کنیم. 

رفقا! 
اگر یک لحظه بیاندیشید که انقالبى با این وسعت هر روز رخ نمیدهد، اگر بیاندیشید که تاریخ تا ابد بما 
فرصت نمیدهد، اگر بیاندیشید که پرولتاریاى ایران در تمامى طول تاریخ مبارزات خود اینچنین به ایجاد 
حزب طبقاتى خویش نزدیک نبوده است و اگر بیاندیشید که نقشى که پرولتاریاى روسیه در اوایل قرن 
حاضر بر عهده داشت اینک بر شانه هاى پرولتاریاى ایران سنگینى میکند، آنگاه در خواهید یافت که فاصله 
جنبش کمونیستى ما تا بلشویسم با چه سرعتى و در چه مدت کوتاهى مى باید طى شود، در خواهید یافت 
که معنا و ارزش واقعى کوچکترین دستاوردها و سنگرهاى پرولترى کدامند، درخواهید یافت که کوچکترین 
مماشات با اپورتونیسم با چه عقب نشینى عظیم تاریخى اى در مقابل بورژوازى مترادف است. و باالخره 
درخواهید یافت که حرکت قاطعانه شما، به مثابه انسانهائى معین در یک مقطع معین تاریخ جنبش کمونیستى 
ما، تا چه حد میتواند مبرم و تعیین کننده باشد. جریان مارکسیسم انقالبى در کشور ما، به مثابه یک کلیت، بى 
شک مسئولیت خطیرى در مقابل یورش جدید اپورتونیسم و سلطه آن بر سازمان رزمندگان بر عهده دارد. اما 
در این میان وظیفه شما رفقایى که تا به امروز کوشیده اید تا از درون تشکیالت رزمندگان براى سوسیالیسم 
بجنگید، به مراتب خطیرتر است، زیرا اوال این تشکیالت شما است که امروز مستقیما مورد هجوم قرار 
گرفته است و ثانیا، هر مبارزه اى با اپورتونیسم رزمندگان که از خارج این سازمان صورت پذیرد، بى آنکه 
بتواند بر حرکت شما پویندگان راه مارکسیسم انقالبى در درون این سازمان متکى گردد و بى آنکه بتواند 
پیشروى شما را، به مثابه نیروى تحول بخش در درون سازمان رزمندگان تسهیل و تسریع نماید، ناگزیر از 

مواجهه با موانع و اشکاالت بسیار خواهد بود. 
اما شما چگونه مى توانید از عهده مسئولیت خطیر امروز خود برآئید؟ 

به اعتقاد ما شرط اول و تعیین کننده آنست که مبارزه با اپورتونیسم مسلط بر سازمان خود را با سرعت 
و قاطعیت از محدوده "سازمان" بیرون کشیده و علنا در سطح جنبش کمونیستى طرح کنید، این اولین و 
با  مارکسیسم  مقابله  که  نکنیم  است. فراموش  رزمندگان  سازمان  از  راه طرد اپورتونیسم  در  قدم  مهمترین 
اپورتونیسم یک امر "خانگى" و "درون سازمانى" نیست، اپورتونیسم کنونى مسلط بر رزمندگان امرى نیست 
که بتواند در محدوده "چهار دیوارى اختیارى" تشکیالت رزمندگان و بر مبناى موازین و ضوابط انتشارات 
و مباحثات درون سازمانى حل و فصل شود. هر تالش در جهت محصور کردن این مبارزه در چهارچوب 
تشکیالتى رزمندگان خود تالشى اپورتونیستى است، تالشى است براى جدا نگاهداشتن مارکسیسم انقالبى 
در درون رزمندگان از بستر عمومى آن در سطح کل جنبش کمونیستى. آیا آنان که امروز مشى اپورتونیستى 
را در درون سازمان رزمندگان نمایندگى مى کنند خود بر خارج سازمان، بر رویزیونیسم و اپورتونیسم، از 
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برنشتین تا کیانورى تکیه نزده اند؟ آیا اینان امروز در انزوا از "فدائى اکثریت" و در تحلیل نهائى جدا از 
بستر عمومى جریان شوینیسم بورژوائى در سطح جامعه، به مارکسیسم انقالبى یورش آورده اند؟ اگر نه، 
مارکسیسم انقالبى در درون رزمندگان نیز نباید قالب و ظاهر یک جنگ خانگى را بپذیرد، علنى کردن مبارزه 

ایدئولوژیک درون رزمندگان یک خواست بر حق پرولتاریا است. 

جنبش  دستاوردهاى  بر تمامى  آشکارا  و  فعاالنه  و  آگاهانه  بتوانید  تا  کنید  علنى  را  ایدئولوژیک  مبارزه 
کمونیستى در مبارزه با اپورتونیسم، اعم از درون سازمانى و برون سازمانى، تکیه کنید. مبارزه ایدئولوژیک را 
علنى کنید تا پرولتاریا بتواند آنان را که "رزمندگان" را براى تبدیل او به عمله و اکره استثمار، ستم و جنگ 
بورژوائى میخواهند، از آنان که رزمندگان و هر سازمان م . ل دیگر را ابزار حرکت او بسوى سوسیالیسم 
میدانند تمیز دهد. مبارزه ایدئولوژیک را علنى کنید تا جنبش واقعى کمونیستى بتواند از تمامى جهات شما 
را در یورش به اپورتونیسم و طرد آن از سازمان رزمندگان یارى رساند. اینجا شما باید مفهوم واقعى "تعهد 
به تشکیالت" را براى پرولتاریا معنى کنید. آیا باید "حرمت" تشکیالت را، حتى آنجا که بورژوازى نام آن، 
ارگان آن و اعتبار آن را ببازى گرفته است حفظ کنیم، یا براى حفظ نام، ارگان و اعتبار آن براى پرولتاریا، 

بورژوازى را، حتى آنجا که در تشکیالت ما ظهور کرده است رسوا سازیم؟ 

پرولتاریا بى شک هرگونه "آبرودارى سازمانى" و تالش در "رفع و رجوع" مسائل بطرق ریش سفیدانه در 
است،  بورژوازى  همیشگى  سالح  که  اپورتونیسم تشکیالتى،  به  تسلیم  شما  جانب  از  را  تشکیالت  درون 
جستجو  امر  همین  در  فقط  و  امر  همین  در  اینصورت،  محتومشان را، در  شکست  دالئل  و  نامید  خواهد 
خواهد کرد. امروز خواست محدود ماندن مبارزه مارکسیسم و اپورتونیسم در رزمندگان به درون رزمندگان 
چیزى جز اپورتونیسم تشکیالتى نیست؛ اپورتونیسمى که زائده همیشگى و ضامن بقاى اپورتونیسم سیاسى 
است. مبارزه با اپورتونیسم سیاسى و در کنار مصالحه با اپورتونیسم تشکیالتى، راهى جز به شکست نمى 
برد. "تعهدات تشکیالتى"، آنجا که معنائى جز دو شقه کردن مارکسیسم انقالبى "درون و بیرون سازمان" 
ندارد، مقوله اى ضد مارکسیستى است، و شرایط ویژه امروز شما این فرصت را نیز بدست داده است تا این 
تلقى خرده بورژوائى از "تعهد تشکیالتى "را کنار افکنیم و محتواى واقعى آن، یعنى سکتاریسم را، دقیقا در 

مقطعى که جریان اپورتونیستى شدیدا محتاج اتکاء به آن است، افشا و طرد کنیم. 

رفقا!
برخورد با اپورتونیسم مسلط بر سازمان رزمندگان باید به سرعت و قاطعیت صورت پذیرد، چرا که بهمان 
درجه که رشد آفت اپورتونیسم در سازمان رزمندگان، به شما در امر مبارزه با آن نقشى حساس میبخشد، 
بهمان درجه نیز مسامحه "و سیاست گام به گام" از جانب شما، از طرف پرولتاریا با قاطعیت تمام محکوم 
خواهد شد. در شرایطى که ضد انقالب بورژوا امپریالیستى میرود تا صفوف خود را فشرده سازد، در شرایطى 
که در غیاب یک جنبش منسجم م . ل، متکى بر مشى تاکتیکى لنینى و سیاست واحد تبلیغاتى کمونیستى، 
بحران اقتصادى و سیاسى میرود تا توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش را به استقبال از "آلترناتیوى" سوق 
دهد که خود دو سال قبل در سیر مبارزه براى دموکراتیسم پرولترى، با بختیار به زباله دانش افکنده بودند، 
در شرایطى که اوضاع عینى جامعه زمینه را براى پربارترین آموزشهاى انقالبى پرولتاریا فراهم ساخته است، 
و باالخره در شرایطى که دو راهى "یا تمام شکست یا تمام پیروزى" بیش از پیش و بسرعت در پیشاروى 
صفوف پرولتاریاى انقالبى گسترده میشود، هیچکس، نه پرولتاریا، نه تاریخ و نه سوسیالیسم فرصت آنرا 
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ندارد و نمیدهد که "بحران رزمندگان" با هدف" تغییر" رزمندگان از طریق دیپلوماسى درونى ، میانجیگریها، 
ریش سفیدى و چانه زدنها حل و فصل شود -جز اینکه به نفع اپورتونیسم چنین شود- باید با یک ضربت 
و براى اولین بار در تاریخ جنبش کمونیستى ما با قاطعیت، رزمندگان را از چنگال رویزیونیسم و اپورتونیسم 
بیرون کشید. یا این تصمیم را بگیرید و یا هرگز فرصت نخواهید یافت که تصمیمى تعیین کننده بگیرید. 

رفقا!
با اپورتونیسم معامله و مصالحه نکنید! اجازه ندهید که اپورتونیسم مسلط بر سازمان تان قدم به قدم در 
لفظ و به شیوه اى تلویحى از مواضع خود "دست بکشد "و دوباره به لباس "چپ" در آید. در این صورت 
این شما نیستید که پیروز شده اید، بلکه به عکس، این اپور تونیسم است که با توسل به سیاست گام به 
گام شما را در خود تحلیل برده و به سازش کشیده است. بیاد بیاورید که "اکثریتى هاى امروز" نیز در سیر 
حرکت مداوم و بى تزلزل خویش بسوى حزب توده، هر چند گاه براى آرام نگاهداشتن توده هاى سازمانى 
خود، "قاطعانه" در لفظ با این حزب مرز بندى میکردند و چه محق بودند توده اى ها وقتى مینوشتند "ما 
نمیدانیم چرا هر قدر سازمان چریکهاى فدائى خلق به ما نزدیکتر میشوند بیشتر بما فحش میدهد!" انحراف 
را ذره ذره به جنبش کمونیستى تزریق کردن و با بلند شدن فریاد پرولتاریا فقط از بابت آخرین ذره پوزش 
طلبیدن و "صلح کردن" یک تخصص و عادت اپورتونیستهاى ما شده است. راه را خود ما، با مماشات، بر 
این شارالتانیسم گشوده ایم و امروز نیز فقط خود ما، و با قاطعیت، میتوانیم آن را سد کنیم. بیایید هر که را 
که میخواهد حرفش را پس بگیرد و عوض کند ناچار کنیم علنا و در پیشگاه جنبش کارگرى و کمونیستى 
چنین کند. آنانکه مدعى تصحیح مشى انحرافى خویش اند، باید پیشاروى پرولتاریاى انقالبى اشتباه خویش 
را بپذیرند، علل و موقعیتى را که این اشتباه زائیده آنست تحلیل کنند، و وسائل و شیوه هاى رفع این اشتباه 
را توضیح و ارائه دهند. این اساس انتقاد از خود لنینى است که جنبش کمونیستى تا کنون حتى در یک 
مورد، در سراسر این سیر پر نوسان، بر احدى واجب نشمرده و تحمیل نکرده است. رفقا، بیائید قاطعانه راه 
را بر بند بازیها و شعبده بازیهاى حقیرى که دو سال است جنبش کمونیستى ما را اسیر و مضحکه خویش 
ساخته است و از تثبیت حتى یک دستاورد، یک سنت و یک درك بنیادى تئوریک و تاکتیکى محروم نموده 
است، ببندیم، و مطمئن باشیم که با پا فشارى بر این مساله، هیچ چیز جز آخرین شائبه هاى خرده بورژوائى 

خود نداریم که از دست بدهیم. 

رفقا تنها مبارزه قاطع و علنى بر علیه اپورتونیسم حاکم بر سازمان رزمندگان میتواند این تشکیالت را در 
خدمت پرلتاریا قرار دهد. هر لحظه تعلل در رویاروئى آشکار با اپورتونیسم، هر ثانیه مدارا با آن از هراس 
از کف رفتن" حرمت، اعتبار و یکپارچگى" تشکیالت، ثمرى جز فرصت دادن به جریان اپورتونیستى مسلط 
براى منزوى کردن مارکسیسم انقالبى در درون رزمندگان، گسسته کردن صفوف آن، تحلیل بردن آن و دست 
آخر بیرون راندن آن از سازمان به صورت افراد و آحاد پراکنده "اخراجى" و یا "اقلیت انشعابى" و غیره 
نخواهد داشت. حال آنکه سرعت عمل و اتکاء آشکار و علنى شما بر جنبش واقعا کمونیستى و اعالن جنگ 
علنى شما به اپورتونیسم، دورنماى طرد آن را از سازمان ملموس تر و محتمل تر میسازد. اگر میپذیرید که 
سازمان رزمندگان میباید براى پرولتاریاى انقالبى حفظ گردد، آنگاه الزم است که به پرولتاریا و جنبش واقعا 
کمونیستى آشکارا اعالم کنید که مقاومت متشکل در درون سازمان در مقابل اپورتونیسم حاکم بر آن وجود 

دارد و باید تقویت شود. 
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رفقا!
دو ماه از جنگ ایران و عراق و به همراه آن دو ماه از سکوت سنگین شما در قبال موضع سوسیال شوینیستى 
سازمانتان میگذرد. دو ماه سکوت در دورانى که در هر روز آن پرولتاریا سالها عمر میکند، مى آموزد و یا 
بد آموزى میکند. دو ماه سکوت شما و تبلیغ اپورتونیسم بنام شما، شما موظفید، اگر خود را شایسته نام 
مارکسیست میدانید، آشکارا و با صداى بلند به پرولتاریاى انقالبى توضیح دهید که در مقابل "رزمندگان 
رویزیونیست و اپورتونیست" از کدام رزمندگان دفاع میکنید. روشن کنید که در مقابل آن "رزمندگانى" که 
پرولتاریا را در حساس ترین شرایط به دفاع از موجودیت جمهورى اسالمى ضد کارگرى و همسوئى با آن 
فرا میخواند، شما چگونه کوشیده اید و میکوشید که "رزمندگان آزادى طبقه کارگر" باشید. آیا سکوت دو 
ماهه شما گواه تالش شما در گرد آورى قوا است؟ امیدواریم که چنین باشد و در این صورت شما را به 
سرعت بخشیدن به تالش خود فرا میخوانیم. اما اگر چنین نباشد به ازاء هر ساعت که شما بر این فاجعه 
صبر مى کنید، به ازاء هر خام خیالى که در باره "ارشاد اپورتونیست از مجارى متعارف" بخود راه مى دهید، 
به ازاء هر دقیقه که پرولتاریاى انقالبى و جنبش کمونیستى را از دخالت مستقیم به نفع شما در مبارزه "درون 
سازمانى تان "محروم مى سازید، در واقع چندین گام نه فقط خود، بلکه پرولتاریاى ایران را در مبارزه براى 
حزب، دموکراسى و سوسیالیسم به عقب مى رانید. در لحظات تعیین کننده تصمیمات تعیین کننده باید 
گرفت. امروز تصمیم با شماست، اما هم امروز و هم در هر لحظه از امروز تا کمونیسم، قاضى نهائى شما 
و تصمیمات امروزتان، پرولتاریاى سوسیالیست خواهد بود. پرولتاریاى انقالبى، با طرد جریان اپورتونیستى 
اکثریت از صفوف خود، حجت را تمام کرده است و تجربه فدائى اکثریت دیگر تنها مى تواند به صورت 

یک مضحکه تکرار شود. 

 10 آذر  1359، اول دسامبر 1980
ضمیمه شماره سه - بسوى سوسیالیسم شماره 3 - 10/9/1359
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دو جناح در ضد انقالب بورژوا امپریالیستى 
تکامل  طبقاتى   - نظر تاریخى  از  را  آن  بلکه  نداد  فیصله  را  سیاسى  قدرت  سر  بر  مبارزه  ماه  بهمن  قیام 
بالفاصله  مبارزه  دستور  از  موقتا  قدرت سیاسى  کسب  مسأله  شد  موجب  اینکه  علیرغم  که  چرا  بخشید، 
توده هاى انقالبى، که به توّهم پیروزى دچار گشته بودند، بیرون رود و زمینه را براى طرح مجدد این مسأله 
بگونه اى صریحتر و رها از چهارچوب تنگ یک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى لیبرال 
و رهبرى خرده بورژوایى بر زمینه اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقالبى تحمیل کرده 
بودند، فراهم ساخت. قیام بهمن به این ترتیب حلقه اى تعیین کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقالب 
ایران بود. قیام بر این واقعیت تأکید گذاشت که تکلیف نهائى انقالب حاضر، بمثابه انقالبى دمکراتیک در 
کشورى سرمایه دارى و تحت سلطه امپریالیسم قبل از هر چیز در گرو تسویه حساب دو طبقه اصلى جامعه، 
پرولتاریا و بورژوازى، است و این که انقالب و ضد انقالب هر دو میباید از نظر ترکیب طبقاتى و رهبرى 
ایدئولوژیک- سیاسى و نیز شعارها و شیوه ها هنوز تکامل یابند. قیام فرجام قطعى انقالب حاضر را به پروسه 
شکل گیرى مشخص تر نیروهاى انقالب و ضد انقالب باز سپرد و تاریخ انقالب ما پس از انقالب بهمن بى 

شک چیزى جز تاریخ شکل گیرى و تکامل دو اردوگاه انقالب و ضد انقالب نیست. 

سیر تکاملى ضرورى اردوگاه انقالب براى پیروزى را جنبش کمونیستى، با تمام التقاط و سردرگمى خود، در 
رئوس کلى تبیین نموده است. صف مستقل پرولتاریاى انقالبى میباید تشکیل شود، حزب طبقاتى پرولتاریا، 
حزب کمونیست، باید بر اساس مواضع لنینى پایه ریخته شود و رهبرى این صف مستقل و به اعتبار آن 
رهبرى جنبش دمکراتیک- انقالبى را بدست گیرد و مبارزه براى در هم کوبیدن ماشین حکومتى بورژوازى 
و امپریالیسم را سازماندهى و رهبرى کند. بررسى علل ایدئولوژیک- سیاسى- تشکیالتى عدم تحقق نیازهاى 
پرولتاریاى انقالبى در فرصت طوالنى اى که بویژه پس از قیام بهمن ماه موجود بوده است، خود محتاج 
تحلیل جداگانه اى توسط کمونیستها است. به هر رو میتوان امید داشت که مبارزه اى که امروز بین مارکسیسم 

انقالبى و اپورتونیسم و رویزیونیسم در جنبش کمونیستى اوج میگیرد میتواند راهگشاى این امر باشد. 

اما آنچه اینجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل گیرى ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى و پایه هاى 
ظهور آن نیروى سیاسى مشخص بورژوایى است که صفوف ضد انقالب را در یورش نهائى خود به اردوگاه 
انقالب سازماندهى کرده و تالش نهائى بورژوازى و امپریالیسم را در تثبیت قدرت سیاسى خود رهبرى 
نماید. بحث جناحهاى هیأت حاکمه خارج از این چهارچوب نباید نگریسته شود. حکومتى که از دل قیام 
بهمن، و یا بهتر بگوییم علیرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدایى رهبرى سیاسى ضد انقالب بود و 
لذا، همانطور که از همان فرداى قیام اعالم کردیم، میباید بمثابه حکومتى بورژوایى نگریسته و درك شود که 
به دفاع از سرمایه و امپریالیسم کمر بسته است. از این رو ما در قدم اول تکلیف خود را با چهارچوب کلى 
تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسالمى و گرایش بنى صدریستى متجلى شده اند، 
روشن کرده ایم: بحث بر سر تحلیل دو جناح در ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى است، و ما در این تحلیل، 
بر خالف بسیارى از ناسیونالیستها و اومانیست هاى لباس مارکسیسم پوشیده، نه بدنبال یافتن جناح و یا ملى 
و خلقى و قس علیهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و "موضع حمایت مشروط" براى پرولتاریا در آن، بلکه 
در جستجوى مکانى هستیم که هر یک از این دو جناح در استراتژى ضد انقالبى امپریالیسم احراز میکنند. 

رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقالبى کامال روشن است: 
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و نهادهاى  سازمانها  و  انقالبى  زحمتکشان  و  کارگران  شود.  سرکوب  باید  ایران  1) انقالب 
سیاسى آنان در هم کوبیده شوند، اختناق آریامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در یک 

کالم نظم ضد انقالبى بورژوایى در جامعه مستقر گردد، و 
2) دور نوینى از انباشت سرمایه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى 
از فقر و فالکت بى سابقه نیروى کار خود را، در سکوت و تسلیم کامل، به نازلترین بها در 
خدمت سرمایه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمایه رو به تخفیف گذارد و تا باز در یک کالم 
نظم تولیدى متناسب با کشورى سرمایه دارى و تحت سلطه امپریالیسم، نظمى که شاه مزدور 

نماینده راستین آن و ضامن تأمین آن براى همه اقشار سرمایه بود، به کشور باز گردد. 

تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قیام تا کنون قبل از هر چیز بیانگر عدم وجود وحدت در درون 
صفوف ضد انقالب در مورد چند و چون پروسه اى است که میباید این دو شرط تحکیم حاکمیت سرمایه 
در جریان آن متحقق گردد، و درست بر سر این مسأله است که دو جناح کنونى ضد انقالب در حکومت 
به تخاصمى آشکار کشیده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شیوه ها، سیاستها و تاکتیکهاى معیّن 
پیشنهادى خود، و براى تأمین وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر این سیاستها و تاکتیک ها، سرسختانه 
مبارزه میکنند. ضد انقالب بورژوا- امپریالیستى از دل این کشمکش ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را 
باز خواهد یافت و آن نیروى سیاسى، و چهارچوب سیاسى- ایدئولوژیکى که به بهترین وجه بورژوازى را 

در حرکت ضد انقالبیش نمایندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت. 

از آنچه گفتیم قبل از هر چیز پیداست که ما معتقدیم که هیچیک از دو جناح کنونى در حکومت حزب 
کسب  براى  کافى  و  الزم  خصوصیات  از  به تنهایى  بنى صدر،  بورژوا-لیبرالى  جریان  و  اسالمى  جمهورى 
به  هیچیک  بویژه  و  نیستند  خوردار  بر  انقالب  در  بورژوازى  سیاسى واحد  رهبرى  و  نمایندگى  موقعیت 
تنهایى آلترناتیو حکومتى درازمدت این طبقه را در صورت شکست انقالب تشکیل نمیدهند. به عبارت دیگر 
به اعتقاد ما شکل گیرى نهائى رهبرى سیاسى ضد انقالب بورژوا- امپریالیستى نه از طریق تفّوق یکجانبه 
جناحى بر جناح دیگر، نابودى یکى و بقاء و اعتالى دیگرى، بلکه از طریق ارتقاء دو جناح به سطح عالیتر 
و ظهور آن نیروى ثالثى است که خصوصیات ضد انقالبى و جوهر بورژوایى سیاستها و تاکتیکهاى هر دو 
جناح را، برى از محدودیتها و نقصانهاى هر یک، در یک موجودیت سیاسى- تشکیالتى واحد سنتز کند، 
به وحدت برساند و به گونه صریح تر و در تطابقى روشنتر با منافع سرمایه در کشورى چون ایران، بظهور 

برساند. 

به این ترتیب تحلیل و بررسى موقعیت و مکان دو جناح در هیأت حاکمه کنونى و تخاصمات آنها را میتوان 
با تالش به پاسخگویى به سه سؤال پایه اى باز کرد: 

الزم  سیاسى -تشکیالتى  ایدئولوژیک-  انسجام  از  امپریالیستى  بورژوا  انقالب  ضد  1) چرا 
برخوردار نیست؟ چه شرایط عینى و ذهنى اى در جامعه، مانع از آن بوده اند که بورژوازى 

نماینده و رهبرى سیاسى واحد خود را باز یابد؟ 
2) رهبرى سیاسى واحد بورژوازى، که به اعتقاد ما باید از دل تخاصمات این دو جناح، و 
به اعتبار نفى هر دو، شکل گیرد، باید واجد چه خصوصیات و وجوه سیاسى و ایدئولوژیکى 
باشد؟ و یا به عبارت دقیق تر، کدام وجوه و خصوصیات در دو جناح کنونى میباید در نیروى 
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سیاسى ثالثى که بورژوازى را به وحدت خواهد رسانید حفظ شده و بسط و ارتقاء یابند و 
کدام وجوه و خصوصیات باید نفى شده و به دور افکنده شوند؟ 

3) مادام که زمینه هاى عینى و ذهنى براى ظهور و شکل گیرى این سنتز سیاسى فراهم نیست، 
هر یک از این دو جناح از چه مکان و اهمیتى در سازماندهى و رهبرى اردوگاه ضد انقالب 

برخوردارند؟ 

در این بخش عمدتا به بررسى سؤال اول میپردازیم و در مورد دو سؤال دیگر به اشاراتى مختصر و کلى 
اکتفا کرده و بحث مفصل آن را از شماره بعد آغاز خواهیم کرد. 

پایه هاى تشتت سیاسى- ایدئولوژیک موجود در اردوگاه ضد انقالب بورژوایى باید کجا جستجو شوند؟ ما 
در متون گذشته خود از رژیم دیکتاتورى شاه بعنوان نماینده و حافظ کل سرمایه و تمامى اقشار بورژوازى 
در ایران یاد کرده ایم. این واقعیتى است که امروز، یک سال و چند ماه پس از قیامى که سلطنت را سرنگون 
عذاب  به  شاه  رژیم  و  "بورژوازى ملى"  منافع  وحدت  تصور  از  که  کمونیستى  جنبش  به  تنها  نه  ساخت، 
وجدان دچار میشد، بلکه به خود بورژوازى نیز اثبات میشود. دیکتاتورى شاه بى شک از پایگاه طبقاتى 
فعالى، حتى در درون خود بورژوازى، برخوردار نبود. این نکته اى غیر قابل انکار است. اما حکومت شاه، 
نه به اعتبار رأى اعتماد سیاسى- ایدئولوژیک بورژوازى ایران به آن، بلکه به اعتبار رأى اعتماد اقتصادى و 
عملى کلیه اقشار سرمایه در بازار داخلى به عملکرد سرمایه انحصارى، که رژیم شاه پس از خلع ید دهه 
04 مستقیما و بالواسطه نماینده منافع آن بود، به مدافع و حامى واقعى منافع کلیه اقشار سرمایه در کشور 

بدل گشته بود. 

این درست است که حکومت شاه دستاورد مبارزات اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک بومى ایران بر علیه 
ایدئولوژیک  زمینه هاى  نیز  و  اجرایى  ارکان قانونى،  ایران  بورژوازى  که  نبود  حکومتى  نبود،  فئودالیسم 
مشروعیت و حقانیت آن را به قیمت مبارزه اى سرسختانه بر علیه نظام کهن استقرار بخشیده و به دفاع از 
آن آگاهانه سوگند خورده باشد، حکومتى نبود که بورژوازى ایران ضرورت و مطلوبیت آن را خود در سیر 
مبارزه طبقاتى بر علیه فئودالیسم دریافته و براى استقرار و حفظ آن جنگیده باشد، آرى این درست است که 
حکومت شاه هدیه "تحمیلى "انحصارات امپریالیستى به بورژوازى ایران بود، اما این واقعیات سرسوزنى از 
مکان و نقش تعیین کننده رژیم شاه در نمایندگى و رهبرى سیاسى بورژوازى ایران، و حفظ انسجام سیاسى 

درونى آن، نمیکاهد. 

واقعیت این است که بورژوازى ایران نه تنها به دالیل تاریخى معیّن هرگز به چنین مبارزه طبقاتى پیگیرى 
بر علیه فئودالیسم دست نزد، بلکه ظهور خود را به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه، یعنى نابودى 
فئودالیسم و استقرار جامعه بورژوایى در ایران را، مدیون همین سرمایه انحصارى و حکومت آن است. از این 
بهتر بورژوازى تازه از بند فئودالیسم رسته ایران، پس از استقرار نظام سرمایه دارى در کشور پاى به دورانى 
گذاشت که سیر سرعت انباشت سرمایه در طول آن علیرغم وقفه هاى کوتاه، در سراسر جهان کم نظیر بود، 
و این نبود مگر به لطف حاکمیت اقتصادى سرمایه انحصارى و نقش تعیین کننده حکومت شاه مزدور در 
حفظ و دفاع از مبانى استثمار امپریالیستى طبقه کارگر جوان ایران. پس اگر رژیم شاه از پایه طبقاتى وسیع 
و حمایت فعالى در میان بورژوازى ایران برخوردار نبود، نه از آنرو بود که در واقعیت امر نمایندگى سیاسى 
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و حکومت خادم به تمامى اینان نبود، بلکه به این خاطر بود که بورژوازى ایران خود به دالیل مختلف 
تاریخى- طبقاتى اصوال در شرایطى نبود که اهمیت و نقش این حکومت را در بقاء خود، بخصوص در 

عصر انقالبات پرولترى، بوضوح دریابد. 

بورژوازى ایران از بدو تولد خود به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه با حاکمیت اقتصادى بالمنازع 
سرمایه انحصارى مواجه بود، چرا که خلع ید دهه 04) اصالحات ارضى) خود پروسه اى امپریالیستى بود. 
اما از سوى دیگر کار کرد سرمایه انحصارى شرط الزم و ضامن شرایط مساعد سودآورى کلیه اقشار سرمایه 
در کشور بود و لذا براى بورژوازى ایران در زمینه اقتصادى جز انحصارات امپریالیستى، "پیشاهنگ" دیگرى 
نمیتوانست وجود داشته باشد. اما از نقطه نظر سیاسى، بورژوازى غیر انحصارى ایران و نمایندگان لیبرال آن 
از درك طبقاتى روشنى برخوردار نبودند. اینان در بدو امر به اصالحات امپریالیستى "آرى" و به دیکتاتورى 
آن "نه" گفته بودند. رابطه ناگزیر موجود میان تداوم این" اصالحات" (یعنى حفظ و بسط شرایط سودآورى 
سرمایه) و دیکتاتورى عریان سیاسى) یعنى مرکزیت غیر دمکراتیک در درون بورژوازى) را درك نمیکردند. 
محتاج تجارب  ایران  انحصارى  غیر  بورژوازى  براى  امپریالیسم  عصر  در  سیاست  و  رابطه اقتصاد  درك 
اقتصادى و سیاسى بیشترى بود، تجاربى از نوع بحران انقالبى اى که در دو سال اخیر   از سر گذرانده است، 
تجاربى که سرد و گرم را بر او بچشاند تا منطق حرکت قیّم دلسوز اما بى شک سختگیر خود، یعنى سرمایه 

انحصارى و حکومت مزدور آن را دریابد و جذب کند. 

طلب  سلطنت  احزاب اصیل  ظهور  در  نباید  را  شاه  حکومت  از  ایران  بورژوازى  رضایت  ترتیب  این  به 
(چرا که به لطف وجود حکومتى آن چنان بورژوازى اصوال نیازى به مبارزه حزبى حس نمیکرد) بلکه در 
نرخ انباشت سرمایه در بازار داخلى و سکوت سیاسى بورژوازى ایران (که از همان خیال "نه" گفتن به 
دیکتاتورى امپریالیستى نیز کوتاه آمده بود) پس از اصالحات ارضى جستجو کرد. رژیم شاه سمبل و عامل 
حفظ انسجام درونى بورژوازى ایران بود. زیرا ضامن چنان شرایط سودآورى براى کلیه اقشار سرمایه در 
بازار داخلى بود که بورژوازى اصوال تفکر و عمل سیاسى را بدو واگذار کرده و خود در" انباشت و انباشت" 
غرقه گشته بود، و اگر گاه و بیگاه نمایندگان لیبرال سرمایه غیر انحصارى ُغّر و لُندى داشتند این بسادگى 
بازتاب مکان انفعالى سرمایه غیرانحصارى در اقتصاد تحت حاکمیت انحصارات، و منعکس کننده مخاطراتى 
بود که سرمایه غیر انحصارى به دلیل همین مکان انفعالى با هر تغییر و تحول در پارامترهاى تولید و رقابت، 

با آن مواجه میگشت. 

مانع  که  مادام  تنها میتوانست  لیبرال)  بورژوازى  سوى  نشده (از  درك  کامال  و  "تحمیلى"،  انسجام  این  اما 
مهمى بر سر انباشت سرمایه قرار نگرفته است ادامه یابد و جدایى ایدئولوژیک بورژوازى ایران از حکومت 
حامى خود، آنجا که بحران اقتصادى اوج گرفت و به بحرانى سیاسى منجر شد که طبقات محروم جامعه را 
به نقد حکومت سوق میداد، نقشى تعیین کننده یافت. تضعیف وحدت درونى بورژوازى در دوران بحران 
اقتصادى و تشدید رقابت امرى طبیعى است، اما این "امر طبیعى "به دلیل سنگینى خاص بحران بر سرمایه 
غیر انحصارى (به نسبت سرمایه انحصارى (از یک سو و عدم وقوف بورژوازى غیرانحصارى ایران به مکان 
تعیین کننده رژیم شاه در زیست اقتصادیش از سوى دیگر، ابعادى عظیم و از نقطه نظر بورژوازى کامال 
مخرب یافت. بورژوازى غیرانحصارى و نمایندگان لیبرال آن نقش خود را در دفاع از رژیمى که الاقل پانزده 
سال تمام مدافع بساط پُر رونق چپاول شان بود کامال درك و ایفاء نکردند و بدون توجه الزم به آنچه که 
میرفتند تا از دست بدهند، و در هراس از اوجگیرى جنبش توده اى که جنبش پرولترى را در بطن خود 
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پرورش میداد، تزلزل بخرج داده و به حکومت حامى خود پشت کردند. 

و  غیرانحصارى  به بورژوازى  شاه  حکومت  دفاع فعال از  ضرورت  تفهیم  در  انحصارى  سرمایه  تالش 
نمایندگان  بگوییم  بهتر  یا  و  سرمایه،  متوّهم ترین نمایندگان  این  و  نبخشید  سودى  آن  لیبرال  نمایندگان 
توّهمات سرمایه در کشور تحت سلطه امپریالیسم خود به عاملى مهم در تضعیف انسجام ایدئولوژیک- 
سیاسى بورژوازى بدل شدند. آرى، ما نیز معتقدیم که بورژوازى لیبرال "تزلزل" بخرج داده است، "متزلزل" 
بوده است، اما نه بعنوان جزئى از اردوگاه "انقالب" و در قبال "مبارزه"، بلکه بمثابه جزئى از "ضد انقالب" 
و در قبال "سرکوب جنبش انقالبى". به این ترتیب اگر بحران اقتصادى و تشدید رقابت در درون بورژوازى 
زمینه عینى تضعیف انسجام درونى بورژوازى ایران را در ابتداى انقالب بوجود میآورد، اوجگیرى جنبش 
توده اى، هراس بورژوازى ایران و عجز بورژوازى لیبرال از درك مشخص نیازهاى سیاسى- ایدئولوژیک 
حاکمیت سرمایه در ایران، زمینه هاى ذهنى آن را میساخت و به تشنج سیاسى در درون بورژوازى دامن میزد. 

انقالب بورژوا-امپریالیستى  ضد  جناح  دو  ایران  لیبرال  بورژوازى  و  انحصارى  سرمایه  سیاسى  نمایندگان 
را تا پیش از سازش زمستان 75 تشکیل میدادند، سازشى که نه تنها نقطه خیانت رهبرى خرده بورژوازى 
به جنبش انقالبى، بلکه نقطه عقب نشینى سرمایه انحصارى نیز بود. هنگامى که اوجگیرى جنبش انقالبى 
سقوط شاه را امرى محتوم و اجتناب ناپذیر ساخت، سرمایه انحصارى ناگزیر به مواضع بورژوازى لیبرال، 
که میکوشید تا جنبش انقالبى را در همین سطح مهار زند، عقب نشست. رهبرى سازشکار خرده بورژوایى 
که انقالبى گریش با سقوط رژیم سلطنت از هرگونه محتوایى تهى میشد و اجتناب ناپذیرى عروج رهبران 
انقالبى نوینى را، با فراتر رفتن مبارزات توده ها از چهارچوب مبارزه ضد سلطنتى، دریافته بود، و سرمایه 
انحصارى که در یک مبارزه قدرت با صف انقالب به سقوط شاه رضایت داده بود، هر دو در یک نقطه، یعنى 
سقوط شاه و حفظ حاکمیت سرمایه با حداقل تخریب ماشین حکومت، یعنى دقیقا در موضع بورژوازى 
لیبرال، به سازش رسیدند. طرح انتقال دستگاه حکومت به بورژوازى لیبرال، با حمایت معنوى رهبرى خرده 
بورژوایى و حمایت مادى (اما بى شک موقت) سرمایه انحصارى، ریخته شد. موافقت نامه "اتمام انقالب" 
به امضاء طرفین معامله رسید. ارتش برادر توده ها و بازرگان نخست وزیر محبوب اعالم شدند، اسلحه به 
توده ها حرام و به پادگانهاى دولتى روا داشته شد و تالشى همه جانبه براى جلوگیرى از قیام مسلحانه که 

دیرى بود به شعار توده ها بدل شده بود، آغاز گشت. 

اما همین جا باید تذکر داد که اگر رهبرى خرده بورژوایى و بورژوازى لیبرال در تصور خود در این معامله 
به تمامى آنچه که در نظر خود بمثابه پیروزى مجسم میکردند رسیده بودند، سرمایه انحصارى تنها به یک 

عقب نشینى تاکتیکى دست زده بود. 

بورژوازى لیبرال در عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه نمیتواند نماینده پایدار منافع کل سرمایه اجتماعى، 
سرمایه اى که این چنین با کارکرد انحصارات امپریالیستى آمیخته است، باشد. سرمایه انحصارى حکومت 
دلخواه خویش را، که همانطور که گفتیم حکومت حامى کلیه اقشار سرمایه در کشور است، در حکومت شاه 
به روشنى تعریف و تصویر نموده بود، و دقیقا چنین حکومتى است که امپریالیسم براى استقرار مجدد آن (نه 
الزاما در شکل قبل) تالش کرده و میکند. به این ترتیب تطابق تاکتیکى مواضع سرمایه انحصارى با مواضع 
بود.  انقالب  امواج  مقابل  در  انحصارى  سرمایه  نشینى  عقب  حاصل  و  گذرا  یک تطابق  لیبرال  بورژوازى 
تطابقى که با تحول شرایط، و بخصوص با تغییر توازن نیروها از آنچه که چنین عقب نشینى اى را به سرمایه 
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انحصارى تحمیل کرده بود، از میان رفته و نمایندگان راستین آن را به میدان باز فرا میخواند. قیام بهمن دقیقا 
موجد چنین تحولى در شرایط بود و به همین خاطر به سرعت انطباق شعارها و شیوه هاى بورژوازى لیبرال 
را بر منافع مقطعى سرمایه انحصارى از میان برد. این اساس بحث ما در باره جناحهاى کنونى هیأت حاکمه 
و نقطه اختالف نظر ما با نیروهایى است که بوژوازى لیبرال را نماینده سیاسى کل سرمایه در بازار داخلى و 

بطریق اولى نماینده سرمایه انحصارى قلمداد میکنند. (به این نکته باز خواهیم گشت)

نکته اساسى این است که قیام 22 بهمن علیرغم توافقات سه جانبه و تالشهاى" رهبران" در مهار آن، به 
وقوع پیوست. قیام محاسبات و توافقات را درهم ریخت و مسأله قدرت سیاسى (و ناگزیر پروسه پیش بینى 
شده براى انتقال مجدد آن به سرمایه انحصارى) را که میرفت تا بر روى کاغذ فیصله یابد، مجددا به پراتیک 
سیاسى نیروهاى انقالب و ضد انقالب باز سپرد. قیام بحران سیاسى بورژوازى را تداوم بخشید و آغاز حل 
بحران اقتصادى، این زمینه عینى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پیش از قیام 
کابوس خیزش مسلحانه توده ها زمینه هاى توافقى هر چه سریعتر را فراهم میساخت، اینک که این کابوس 
بورژوازى به واقعیت بدل گشته و علیرغم نیمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطایى به 
بورژوازى لیبرال وسیعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سریعتر در جهت باز یافتن آن شکل نهائى رهبرى 
سیاسى که قیام را این بار بمثابه یک واقعیت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپریالیسم قرار گرفت. 

دولت بازرگان اهرمهاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطیع، قانع و بى سالح تحویل نگرفت و 
لذا بازسازى این اهرمها و خلع سالح و تضمین اطاعت از حکومت مجددا به وظیفه عملى بورژوازى تبدیل 
شد. اما این حکومت، همانطور که در عمل نیز نشان داده شد، نمیتوانست حکومت بورژوازى لیبرال باشد. 
توده ها با قیام خونین خود توطئه اتمام انقالب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آن را در سر داشتند و 
این خودبخود نقش بورژوازى لیبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد "رهبرى انقالب" و بخصوص 

فرد آیت اهللا خمینى را در مهار انقالب آشکار ساخت. 

یک دولت بورژوا- لیبرال، برخوردار از حمایت معنوى "رهبرى" خرده بورژوایى، تنها در صورتى میتوانست 
چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقالب عمل کند که کار به قیام نمیکشید. اما قیام به وقوع پیوست 
و انطباق مواضع سرمایه انحصارى بر مواضع بورژوازى لیبرال نیز، ناگزیر به پایان رسید، چرا که هنگامى 
که توده ها مناسبات توافق شده نیروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقالب را در هم ریختند، این نیروها 
و اجزاء نیز ناگزیر خود توافقات فیمابین را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جدید، بر 
مبناى واقعیات جدید، و بى شک با توقعاتى جدید، مجددا پاى پیش گذاردند (به استثناى بورژوازى لیبرال 
که مدتى نسبتا طوالنى سرگیجه گرفت و از عهد شکنى دیگران به حیرت افتاد). "مراکز متعدد قدرت"، 
این کابوس بورژوا-لیبرال هایى چون بازرگان و بنى صدر، پیش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نیروهاى 
سیاسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بیشتر در قدرت سیاسى باشد نتیجه ضربه اى بود که قیام به 
توافقات اینان وارد کرده بود. سرمایه انحصارى بویژه به سرعت بر این واقعیت، یعنى تاثیر تعیین کننده قیام 
بر شرایط مشخص سیاسى در جامعه، وقوف یافت و تالش خود را در یافتن آن نیروى سیاسى مشخص که 
براى مهار نیروى انقالب، پس از قیامى که به تسلیح توده ها و بسط اِعمال اراده مستقیم آنان منجر شده بود، 

از همه آماده تر باشد، از سر گرفت. 

این نیروى سیاسى، جز جریان خرده بورژوایى اى که رهبرى جنبش را تا پیش از سازش در دست داشت، 



252

برگزیده آثار  منصور حکمت

یعنى روحانیت و در رأس آن آیت اهللا خمینى، نمیتوانست باشد. نیرویى که افسار خرده بورژوایى و بویژه 
بخش سنتى آن را کامال در دست داشت. نیرویى که از یک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقالب، که 
میرفت تا محتواى ضد امپریالیستى خود را با وضوح بیشتر و ناگزیر در یک چهارچوب ایدئولوژیک انقالبى 
آشکار سازد، ذینفع بود و از سوى دیگر براى انجام نقش ضد انقالبى مطلوب سرمایه انحصارى از نفوذ 
گسترده اى در میان همین توده هاى انقالبى برخوردار بود. در یک کالم نیرویى بود که میخواست و میتوانست 
انقالب را با نام انقالب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراین سرمایه انحصارى و رهبرى خرده بورژوایى هر دو 
در یک جهت گامى جدید به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى لیبرال، که همچون زمان شاه در تحلیل 
شرایط مشخص جامعه یک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبیده و به رخ میکشید و لزوم وفادارى به 
آن را تبلیغ مینمود. عروج حزب جمهورى اسالمى بمثابه پرچمدار سرکوب انقالب حاصل این همسویى 
سرمایه انحصارى و رهبرى خرده بورژوایى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنى صدر، بازتاب بالهت 
سیاسى بورژوازى لیبرال. بورژوا-لیبرالها مجددا، و این بار حتى با "تشکیل کابینه" در اپوزیسیون قرار گرفتند 
و سرمایه انحصارى، اینبار با جایگزینى موقت نفوذ روحانیت، و بویژه آیت اهللا خمینى در توده هاى متوّهم، 
و  بختیار  و  ازهارى  و  اویسى  سیاستهاى  به ادامه  قدرت  موضع  از  مجددا  هوانیروز،  و  گارد  لشکر  بجاى 
رحیمى پرداخت. همینجا تأکید کنیم که اینکه روحانیت و بویژه شخص آیت اهللا خمینى تا چه حد بر نقش 
ابزارى خود در خدمت سرکوب انقالب و استقرار مجدد حاکمیت بالمنازع سرمایه انحصارى واقفند، مسأله 
تعیین کننده اى نیست. عالئم این وقوف در آیت اهللا خمینى بسیار کمتر از بهشتى ها و خامنه اى ها و آیت ها 
نیازهاى  با  آگاهانه تر  بسیار  تطابقى  است،  دوم  دسته  این  از  ترکیبى  اسالمى که  جمهورى  حزب  و  است، 
سرمایه انحصارى را در سیاستهاى خود منعکس میسازد (در قسمتهاى بعد این تطابق را جزء به جزء توضیح 
خواهیم داد). آنچه مهم است درك َسمت و سوى حرکت سرمایه در عرصه سیاست و لذا درك جلوه هاى 

جدید تعارضات درون بورژوازى است. 

جدایى سرمایه انحصارى از بورژوازى لیبرال، پس از دوره کوتاهى از وحدت تاکتیکى، و گرایش آن به قرار 
گرفتن در پشت جریاناتى که نفوذ رهبرى خرده بورژوایى را در خدمت سرکوب انقالب ایران به جریان 
اندازد و اردوگاه ضد انقالب را با اتکاء بر آن بر سر پا نگاهدارد، مشخصه بارز سیاست امپریالیسم در دوران 
پس از قیام است. به اعتقاد ما حزب جمهورى اسالمى، بمثابه یک ارگان سیاسى، و نه الزاما تک تک اعضاء 
آن، دقیقا ابزارى در خدمت این سیاست مشخصه سرمایه انحصارى است، و هر گونه تحلیل اوضاع سیاسى 
کنونى که حرکات خرده بورژوازى و روحانیت راهبر آن را صرفا برمبناى منافع در خود خرده بورژوازى 
ایران، و یا عالئق قائم به ذات سیاستمداران و رهبران آن، ارزیابى نماید به بیراهه رفته است. اینگونه به بیراهه 
رفتن ها تا بدانجا پیش میرود که اصوال در تحلیل تخاصمات بین جناحهاى هیأت حاکمه، هیأت حاکمه اى که 
همه در خدمتگذارى آن به سرمایه و دشمنى آن با پرولتاریا اتفاق نظر داریم، مسأله کال بصورت مبارزه اى 
میان جناحهاى خرده بورژوایى و بورژوایى حکومت عرضه میشود و سرمایه انحصارى، این دشمن پیگیر و 
همیشه حاضر انقالب ما یا بطور کلى از عرصه تخاصمات درونى بورژوازى حذف میشود و یا به آرامى به 
یکى از موّکلین جناح بنى صدر (بورژوازى لیبرال) تبدیل میگردد. حال آنکه به اعتقاد ما سرمایه انحصارى، با 
نقش ابزارى ویژه اى که به کمک حزب جمهورى اسالمى براى روحانیت، آیت اهللا خمینى و توده هاى عقب 
افتاده خرده بورژوازى تدارك دیده است، و بورژوازى لیبرال، که بدنبال توافق هاى زمستان 75 و موفقیت 
بنى صدر در انتخابات ریاست جمهورى هنوز در نهادهاى دولتى و اجرایى، با تمام بى اعتبارى و انفعالشان، 
چنگ انداخته است، همچنان دو سوى کشمکش در درون بورژوازى را تشکیل میدهند، با این تفاوت که 
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اینبار سیاستها، شعارها و شیوه هایى که در این کشمکش بکار گرفته میشوند تا حدود زیادى تغییر یافته اند. 

پس اگر تا قبل از قیام بهمن سرمایه انحصارى در جریان عقب نشینى موقتا در وحدتى تاکتیکى با بورژوازى 
خرده  وسیع  توده هاى  بسیج  با  و  انقالب  نام  با  سرکوب انقالب  که  قیام  از  پس  بود،  گرفته  قرار  لیبرال 
و  انحصارى  سرمایه  بین  موقتا  تاکتیکى  وحدت  این  شد،  بدل  انقالب  ضد  نیاز عملى  یک  به  بورژوازى 
رهبرى ضد انقالبى خرده بورژوازى بوجود آمده و حزب جمهورى اسالمى که ابزار تشکیالتى این وحدت 
جدید بود، به اهرم اصلى سرمایه انحصارى در عرصه سرکوب انقالب تبدیل شد. اما آیا این بدان معناست 
که بورژوازى لیبرال با اهداف سرمایه انحصارى در قبال اقتصاد و انقالب ایران در تناقض افتاده است؟ ابدا 
چنین نیست. ریشه تعارضات و ناسازگارى هاى سرمایه انحصارى با جناح بورژوا لیبرالى در هیأت حاکمه 
نه در اهداف بلکه در شیوه هاست. ما در قسمتهاى بعد به جزئیات این مسأله خواهیم پرداخت و اینجا به 
ذکر نکاتى کلى اکتفا میکنیم :بورژوازى لیبرال ایران، در طول یک سال و نیمى که در موضع رتق و فتق امور 
اجرایى انباشت سرمایه و حفظ و تحکیم نظم تولیدى قرار گرفته است، گام به گام به نقشى که حکومت شاه 
در این زمینه در خدمت کلیه اقشار بورژوازى ایفا مینمود پى بُرده است. جدایى ایدئولوژیک بورژوازى غیر 
انحصارى ایران از حکومتى که از دست داده است، این قیّم دلسوز منصوب انحصارات امپریالیستى، کمتر 
و کمتر گشته است. امروز بورژوازى غیر انحصارى ایران بسیار روشنتر از هر زمان دیگر پیوند عمیق خود 
را با امپریالیسم و اهداف دراز مدت آن در ایران درك میکند و این درك را، این نفرت عمیق بورژوازى از 
انقالب را، بازرگان و بنى صدر و هم پالکى هایشان به هزار کالم بارها اعالم کرده اند. اما اگر لیبرالها امروز به 
شعور سیاسى الزم براى درك و تأیید اهداف دراز مدت امپریالیسم در ایران دست مییابند، بمثابه نمایندگان 
سرمایه غیر انحصارى نمیتوانند نگرانى خود را از شیوه هایى که سرمایه انحصارى براى احیاء "اوضاع شیرین 
سابق" اتخاذ میکند پنهان کنند. انقالب براى بورژوازى غیر انحصارى سیرى دردناك از تخریب پایه هاى 
سودآورى و انباشت سرمایه اش بود و سرمایه غیر انحصارى، بر خالف انحصارات امپریالیستى، ظرفیت 
نظم  است!  بس  "دیگر  پس  ندارد.  را  تولید  امر  در  مرج  هرج  از  دوران طوالنى اى  چنین  تحمل  اقتصادى 
تولیدى باید هر چه سریعتر مستقرشود". اما لیبرالیسم بورژوایى در چگونگى تحقق این آرزو همچنان اسیر 
توّهمات خویش است، توّهماتى که بى شک پایگاه اقتصادى متزلزل، منفعل و محدود آن را منعکس میکنند. 
در شرایطى که سرمایه انحصارى همانطور که گفتیم، حرکت دراز مدت خود را در جهت استقرار این نظم 
تولیدى بر سازماندهى اردوگاه ضد انقالب و تالش براى استقرار نظمى ضد انقالبى بنا نهاده است - سیاستى 
که میتواند موقتا با تولید و نظم تولیدى در تعارض باشد - بورژوازى لیبرال، که از زاویه انباشت روزمره 
سرمایه در بازار داخلى حرکت میکند، میکوشد تا از فراز این قدمهاى عملى و ضرورى اما دردناك و پُر 
خرج بپرد. بورژوازى لیبرال پایان انقالب را بدون سازماندهى واقع بینانه ضد انقالب، و یا الاقل بدون بهترین 
شیوه سازماندهى آن، طلب میکند و لذا بار دیگر در توّهمات خود با دوراندیشى انحصارات امپریالیستى در 
تعارض میافتد. اگر تا پیش از قیام دو جناح انحصارى و لیبرال در درون بورژوازى بر سر درجه و چگونگى 
و شیوه  چگونگى  محور  بر  چانه زدنها  این  قیام  از  پس  میزدند،  حکومت چانه  درون  در  تغییراتى  ایجاد 

سرکوب انقالب ادامه مییابد. به هر طریق جزئیات این بحث را باید به شماره بعد واگذاشت. 

آنچه تاکنون گفتیم را خالصه کنیم:
سرمایه  منافع  کلیت  مستقیم  نمایندگان  کنونى  حاکمه  هیأت  در  موجود  دو جناح  از  هیچیک  ما  اعتقاد  به 
انحصارى و به این اعتبار ناجیان نهائى بورژوازى - در کشور ما نیستند. این نمایندگان تنها میتوانند حاصل 
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آن سنتز سیاسى اى باشند که فوقا به آن اشاره کردیم و تا زمانى که شرایط الزم و کافى براى ظهور این 
سنتز (شق ثالث)، بر مبناى رابطه معیّنى میان دو اردوگاه انقالب و ضد انقالب، فراهم نیامده باشد، چنین 
نمایندگانى در عرصه عملى سیاست توسط سرمایه انحصارى به پیش رانده نخواهد شد. سرمایه انحصارى 
امروز نماینده مستقیم و جامع الشرایطى در مقابل نمایندگان دیگر اقشار بورژوازى (شامل خرده بورژوازى) 
عرضه نکرده است، بلکه سیاست خود را، در عین آماده کردن زمینه براى ورود این نمایندگان مستقیم به 
صحنه، اساسا از طریق همین هیأت حاکمه موجود، با همین ترکیب موجود پیش میبرد. تعارضات موجود 
سرمایه  تالشهاى  جلوه  چیز  هر  از  پیش  بین جناحها  ما  سیاسى  کشمکش هاى  و  حاکمه  هیأت  درون  در 
انحصارى در سازماندهى سرکوب انقالب از یکسو و کسب مجدد هژمونى سیاسى در صفوف بورژوازى با 
طرد لیبرالیسم و تبلیغ آلترناتیو مستقل خود، از سوى دیگر است. در حالى که هر دو جناح هیأت حاکمه در 
دست سرمایه انحصارى، بمثابه ابزارى مؤثر، مکمل و غیر قابل جایگزینى، در مقابله با انقالب عمل میکنند 
و لذا در این مقطع مشخص براى امپریالیسم از نقشى حیاتى برخوردارند، هر دو میباید در قبال رشد آلترناتیو 

اصلى سرمایه انحصارى عقب رانده شوند، عمل کنند بى آنکه تثبیت شوند. 
از اینرو است که ما هر دو جناح موجود در هیأت حاکمه موجود را بورژوا-امپریالیستى میخوانیم بى آنکه 
هیچیک را نماینده مستقیم و آلترناتیو مطلوب و نهائى سرمایه انحصارى بدانیم. نه تئوکراسى تبلیغى حزب 
جمهورى اسالمى، که پوششى براى مشروعیت بخشیدن به سیاست سرکوب وحشیانه توده ها است، و نه 
لیبرالیسم تبلیغى جناح بنى صدر، که اهرم جدید عوامفریبى بورژوایى، توجیه جنایات رژیم و ابزارى در دفاع 
از نظم تولیدى سرمایه دارى است، هیچیک روبناى حکومتى سرمایه را در صورت پیروزیش بر انقالب، 
تأمین نخواهد کرد، اما هر دو در عمل اجزاء یک سیاست واحد ضد انقالبى هستند. مادام که آلترناتیو سوم 
ساخته نشده و زمینه براى ظهور آن فراهم نیامده است، بورژوازى نخواهد توانست گریبان خود را از این 
اختالفات رها سازد، اما دقیقا همین اختالفات است که از یکسو جناحهاى کنونى هیأت حاکمه را در ایفاى 
نقش ویژه خود در مقطع فعلى قادر میسازد و از سوى دیگر ضرورت و امکان عروج یک سنتز سیاسى را 

بوجود میآورد. 

این اختالفات تصادفى یا تصنّعى نیستند، بلکه کامال منعکس کننده واقعیت و ماهیت دو جناح موجود در 
اردوگاه ضد انقالبند. حزب جمهورى اسالمى و جناح بنى صدر بنا بر ماهیت خود، بنا بر آنچه هستند، مکانى 
را در سیاست عمومى امپریالیسم احراز میکنند که دارند و لذا براى تحلیل چگونگى جا افتادن هر یک در 
جاى خود در این سیاست، امرى که هدف اصلى ما در برخورد به اختالفات اینهاست، باید ابتدا نگاهى 
به مواضع و پایه هاى طبقاتى مواضع این دو جریان در قبال مسائلى که پیش روى ضد انقالب قرار دارد 
بیاندازیم. این مسائل را ما در دو سؤال اساسى خالصه کردیم: انقالب چگونه باید سرکوب شود؟ و، انباشت 
سرمایه چگونه باید از سر گرفته شود؟ بنابراین براى ارزیابى دو جناح، و در واقع براى توضیح و تشریح 
آنچه در این قسمت تنها ذکر کردیم، و نیز براى روشن کردن شیوه برخورد کمونیستى به دو جناح، ابتدا از 

بررسى موضعگیرى هر یک در قبال این دو مسأله آغاز میکنیم. 

در شماره قبل(بسوى سوسیالیسم) گفتیم که تعارضات درونى هیأت حاکمه بازتاب اختالف نظر در درون 
بورژوازى، ما بین بورژوازى انحصارى و غیرانحصارى، بر سر شیوه مقابله با انقالب و تحکیم پایه هاى تولید 
و استثمار امپریالیستى است. و نیز گفتیم که این تنها خط مشى بورژوازى انحصارى است که میتواند کل 
بورژوازى را به زیر پرچم خود به وحدت رساند. اما در غیاب نمایندگان سیاسى مستقیم و اصیل بورژوازى 
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انحصارى، که انقالب بطور اعم و قیام بهمن بطور اخص از صحنه عملى سیاست بیرونشان راند، خط مشى 
انحصارات امپریالیستى تنها میتوانست از طریق هیأت حاکمه موجود، و به اعتبار تلفیق عملکرد جناحهاى 

مختلف آن، تبلیغ و دنبال شود. این بدان معناست که: 

1 - هیچیک از جناحهاى کنونى هیأت حاکمه نمایندگان مستقیم، اصیل و پایدار سرمایه انحصارى نیستند، 
و حضور مجدد این نمایندگان در صحنه عملى سیاست مستلزم فراهم آمدن زمینه هاى عینى و ذهنى معیّنى 
در جامعه بطور کلى و در درون بورژوازى بطور اخص است. بورژوازى انحصارى دقیقا براى تأمین این 

شرایط عینى و ذهنى تالش میکند. 

2 -  تطابق خط مشى ارتجاع امپریالیستى با جناحهاى هیأت حاکمه، تطابقى موضعى است که در هر مقطع 
بیان خود را عمدتا در سیاستهاى یکى از دو جناح موجود باز مییابد. تا پیش از قیام که مسأله براى امپریالیسم 
مصون داشتن هر چه بیشتر دستگاه حکومت از خطر تعرض توده هاى انقالبى بود، ارتجاع امپریالیستى از نظر 
تاکتیکى با بورژوازى لیبرال در وحدت قرار داشت و از پس از قیام، که ضرورت اتخاذ سیاست "سرکوب 
انقالب تحت نام انقالب" در دستور کار امپریالیسم قرار گرفت، بورژوازى انحصارى سیاست خود را عمدتا 
از طریق جریان خرده بورژوایى مذهبى اى که در زمستان 75 رهبرى جنبش توده اى را برعهده داشت و 
سپس از همان پیش از قیام کامال از انقالب روى گردانده و به ارتجاع امپریالیستى گرویده بود، جامه عمل 
میپوشاند. حزب جمهورى اسالمى حاصل و عامل این وحدت تاکتیکى ارتجاع پس از قیام است و سیاست 
حاکم بر این حزب، به مثابه یک ارگان سیاسى واحد و نه تجمعى از افراد و محافل، سیاست انحصارات 

امپریالیستى است. 

3 - به این ترتیب کشمکش درونى هیأت حاکمه بازتاب کشمکش بورژوازى انحصارى و غیر انحصارى 
بر سر احراز هژمونى سیاسى در اردوگاه ضد انقالب است، بى آنکه بستر جدال تشکلهاى طبقاتى این دو 
یک  بلکه  نیست،  انحصارى  طبقاتى بورژوازى  اسالمى تشکل  جمهورى  حزب  باشد.  نیز  بورژوازى  قشر 
است،  تشکیالتى  استخوانبندى  یک  فاقد  اصوال  که  نیز،  بنى صدر  جناح  آن است.  موضعى  سیاسى  ابزار 
نمیتواند تشکل طبقاتى بورژوازى غیرانحصارى تلقى شود. لذا تثبیت هژمونى بورژوازى انحصارى در درون 
سرمایه  شیوه هاى)  و  تاکتیک  (برنامه،  پرچم  به زیر  بورژوازى  صفوف  وحدت  معناى  به  تنها  بورژوازى، 
انحصارى نیست، بلکه بمعناى ظهور تشکل سیاسى واقعى سرمایه انحصارى نیز هست. از این رو ما حاصل 
کشمکش هاى درونى هیأت حاکمه را یک سنتز سیاسى در درون بورژوازى میدانیم، چرا که نتیجه نهائى این 
تعارضات را نه تفوق یکجانبه یکى از دو جناح موجود بر جناح دیگر، بقاء و تحکیم یکى و نابودى دیگرى، 
بلکه ظهور آن نیروى ثالثى ارزیابى میکنیم که نمایندگى مستقیم، اصیل، و پایدار بورژوازى انحصارى را بر 

عهده گیرد. 

در اینجا به سؤال دومى که قبال طرح کردیم میرسیم و آن اینکه این رهبرى واحد بورژوازى باید واجد چه 
خصوصیات و وجوه ایدئولوژیک و سیاسى اى باشد؟ و یا به عبارت دقیقتر کدام وجوه و خصوصیات دو 
جناح کنونى میباید در این نیروى ثالث حفظ شده و بسط و ارتقاء یابند و کدام وجوه و خصوصیات باید 

نفى شده و بدور افکنده شوند؟ 

پیش از آنکه به پاسخ این سؤال بپردازیم، و براى اینکه روشنتر چنین کنیم، الزم است به یک مسأله اشاره 
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کنیم: 

تلقى ما از دو جناح هیأت حاکمه تا همینجا بوضوح اختالف خود را با درك حاکم بر جنبش کمونیستى، 
که حزب جمهورى اسالمى را نماینده سیاسى خرده بورژوازى - و یا خرده بورژوازى سنتى - میداند و 
ارزیابى  قدرت  سر  بر  بورژوازى  خرده  و  بورژوازى  را جدال  حاکمه  هیأت  درونى  اختالفات  محور  لذا 
میکند، آشکار میکند. تالش در این مقاله این است که نظرات خود را اثباتا، و نه بشیوه جدلى، طرح کنیم، 
اما بگذارید اینجا این سؤال را طرح کنیم که اصوال مارکسیست ها چگونه باید در باره تعّلق طبقاتى حزب 
جمهورى اسالمى تصمیم بگیرند؟ از طریق ارزیابى موقعیت اقتصادى و مکان تولیدى افراد و اقشارى که در 
آکسیونهاى حزب شرکت میکنند؟ با ارزیابى موقعیت اقتصادى و مکان تولیدى کادرها و فعالین حزب؟ با 
تالش در جهت کشف اسنادى دایر بر ارتباط مالى و اجرایى حزب و یا اعضاى آن با محافل معیّن بورژوایى 
و خرده بورژوایى؟ با باور به آنچه حزب در باره خود میگوید؟ با ارزیابى جهت گیرى طبقاتى "اسالم" بطور 
اعم و یا" روحانیت" باز هم بطور اعم؟! بى شک پاسخ تمامى این سؤاالت منفى است، مارکس کلید حل 

مسأله را به دست داده است: 

"آنچه آنان را به نمایندگان خرده بورژوازى بدل میسازد این واقعیت است که آنها در ذهنیت خود از حدودى 
که خرده بورژوازى در زیست خود از آن محدود میماند فراتر نمیرود، اینکه آنها در نتیجه از نظر تئوریک به 
همان مسائل و راه حل هایى سوق داده میشوند که منافع مادى و موقعیت اجتماعى خرده بورژوازى خود او 
را در عمل بدان سوق میدهد. این بطور کلى رابطه بین نمایندگان سیاسى و ادبى یک طبقه، با طبقه اى است 

که نمایندگیش میکنند"  ( مارکس، هیجدهم برومر)

ما در این مقاله نمیتوانیم به تمامى مسائلى که حزب جمهورى اسالمى بدانها" سوق داده میشود"، و به تمامى 
راه حل هایى که حزب براى این مسائل میدهد، بپردازیم. اما در همین چهارچوب محدود بحث دو جناح، 
و بررسى شیوه برخورد دو جناح با مسائل بنیادى اى که پیشاروى ضد انقالب قرار گرفته است، از جمله 
میکوشیم تا نشان دهیم که حزب جمهورى اسالمى نه تنها در سیاستهاى خود از مسائل و شیوه هاى خرده 
بورژوازى در زیست واقعیش فراتر میرود، بلکه سرسختانه میکوشد (و این کوشش فلسفه وجودى حزب را 
میسازد) تا خرده بورژوازى را با خود تا سر حد انطباق با سیاست امپریالیسم بر علیه انقالب ما، فراتر ببرد. 
اگر ما موفق شویم که این نکته را نشان دهیم، نیمى از راه - و فقط نیمى از آن - را براى توضیح مشخص 
ماهیّت طبقاتى حزب جمهورى اسالمى پیموده ایم، چرا که نشان داده ایم که سیاستهاى حاکم بر حزب در 
همسویى با کدام منافع طبقاتى معیّن قرار دارند. اما همین یک گام کافى خواهد بود تا تفکرى را که حزب 

جمهورى اسالمى را نماینده خرده بورژوازى قلمداد میکند به زیر سؤال کشد. 

مسائل اساسى اى که پیشاروى ضد انقالب قرار گرفته اند اینگونه خالصه کردیم، 1 (انقالب باید چگونه 
سرکوب شود؟ 2) استثمار امپریالیستى، و انباشت سرمایه بر متن آن، چگونه باید در سطح جامعه از سر 

گرفته شود؟ رئوس کلى خط مشى دو جناح هیأت حاکمه در برخورد با این مسائل چیست: 

 1- سرکوب انقالب
جناح  دو  است.  ضد انقالب  و  انقالب  اردوگاه  دو  نهائى  مقابله  و  شکل گیرى  گرو  در  انقالب  سرنوشت 
هیأت حاکمه در سیر تکوین و تکامل این دو اردوگاه، و نقاط قدرت و ضعف هر یک چه میاندیشند و 
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چه رهنمودهاى عملى اى پیشاروى بورژوازى قرار میدهند: عصر حاضر عصر انقالب پرولترى است، عصر 
این  که  حتى آنجا  است.  امپریالیسم  علیه  جهان  زحمتکشان  انقالبى  مبارزه  عصر  و  احتضار سرمایه دارى 
مبارزات در قالب مبارزاتى دمکراتیک شکل میگیرند، پرولتاریا ستون فقرات و نیروى محرکه آن را تشکیل 
میدهد، مارکسیسم لنینیسم بمثابه ایدئولوژى انقالبى پرولتاریا در عصر حاضر بى چون و چرا منسجم ترین و 
پیگیرترین ایدئولوژى انقالبى عصر ماست. جنبش کمونیستى، الاقل با تعریفى کلى از آن، بخش فعال اکثر 
مبارزات انقالبى قرن بیستم را تشکیل داده و میدهد. سیاست ضد انقالبى امپریالیسم در عصر ما بطور اعم، و 
در انقالب ما بطور اخص، میباید با این واقعیت تطبیق یافته و بر سرکوب جنبش پرولترى در سراسر جهان 
و قلع و قمع پیشاهنگان آگاه آن متکى گردد و مدتها است که چنین شده است. ضد کمونیسم رکن اساسى 
سیاست امپریالیسم در قرن حاضر است و هر نیروى ضد کمونیست، َصرف نظر از پایگاه اجتماعى و طبقاتى 

خود، در تحلیل نهائى در راستاى تحقق سیاست امپریالیسم عمل میکند. 
حزب جمهورى اسالمى با این مؤلّفه بنیادى سیاست امپریالیسم (ضد کمونیسم) در انطباق کامل، صریح و 
مستقیم قرار دارد، تا حدى که این محتواى عام سیاست امپریالیسم انگیزه خاص حرکت و فلسفه وجودى 
این حزب را میسازد. حزب جمهورى اسالمى پیگیرانه بورژوازى را به اتخاذ سیاست کشتار و سرکوب 
جنبش کارگرى و کمونیستى فرا میخواند و در تمامى مواردى که بورژوازى به دالیل مختلف در این امر 
مسامحه میورزد، خود مستقیما نهایت تالشش را در تحقق این سیاست از باالى سر بورژوازى و دولت 
آن، و با استفاده از امکانات تشکیالتى خود، بکار میبندد. حزب جمهورى اسالمى به صراحت و روشنى 
جبهه اصلى نبرد را به بورژوازى مینمایاند. حزب از این نقطه نظر زبان رساى سرمایه انحصارى در تبلیغ 
و ترویج پایه اى ترین سیاست ضد انقالبیش (ضد کمونیسم) است. "جنبش پرولترى و کمونیسم، به مثابه 
ارکان انقالبات ضد امپریالیستى عصر حاضر، باید سرکوب گردند"، این پیام سرمایه انحصارى به بورژوازى 
ایران است، پیامى که بوضوح در سیاست، شیوه ها و عملکرد روزمره حزب جمهورى اسالمى منعکس است. 

پس حزب تا آنجا که به نیروهاى محرکه انقالب ضد امپریالیستى ما و رهبرى سیاسى اى که در تحلیل نهائى 
میتواند و باید اردوگاه انقالب را به زیر پرچم خود متحد ساخته و به پیروزى رساند مربوط میشود، هیچگونه 
حضور فعال  یعنى  انقالب،  اردوگاه  قدرت  نقطه  حزب  نمیزند.  دامن  انقالب  ضد  در اردوگاه  نیز  توّهمى 
پرولتاریاى انقالبى و پیشاهنگان کمونیست آن را در کشور ما و در انقالب ما بخوبى میشناسد. این شناختى 
جمهورى  حزب  و  یافته اند  دست  آن  به  است  آن مدتها  سیاسى  نمایندگان  و  انحصارى  سرمایه  که  است 
اسالمى از نظر"گستردگى" افق سیاسیش در این زمینه نه تنها از خرده بورژوازى فراتر میرود بلکه در واقع 

هیچ کم و کسرى از کیسینجرها و برژینسکى ها ندارد. 

مکمل این درك بنیادى از اردوگاه انقالب، درك بنیادى دیگرى در مورد ملزومات سازمانیابى و شکل گیرى 
اردوگاه ضد انقالب است. ضد کمونیسم، از دیدگاه سرمایه انحصارى و بخصوص در کشور تحت سلطه، 
پیوندى نا گسستنى با نفى لیبرالیسم بورژوایى دارد. لیبرالیسم، همانطور که در متون دیگر خود به َکّرات 
توضیح داده ایم، در عصر امپریالیسم و در کشور تحت سلطه، جایى که گرایش سرمایه انحصارى به ایفاء و 
تحکیم ارتجاع سیاسى ناگزیر میباید تجلى تام و تمام خود را باز یابد، روبناى سیاسى قابل اتکاء و مناسبى 
نیست. قهر و ارتجاع امپریالیستى در چنین کشورهایى در تحلیل نهائى مناسب ترین راهى است که سرمایه 
عصر امپریالیسم براى حاکمیت خود میشناسد. لیبرالیسم بورژوایى - که دیکتاتورى طبقاتى را با رایزنى در 
درون بورژوازى همزمان میخواهد - ابدا با نیازهاى دراز مدت انباشت سرمایه در کشور تحت سلطه سازگار 
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نیست. گرایش سرمایه عصر انحصارات به ارتجاع سیاسى، بینش بورژوا-لیبرالى را در کشور تحت سلطه 
به عتیقه اى بدل میکند که تنها در موارد معیّن و در چهارچوبى مشخص و محدود میتواند بمثابه ابزارى 

ایدئولوژیک- سیاسى در خدمت بورژوازى عمل کند. 

در عصر حاضر و در کشور ما بورژوا-لیبرالها متوّهم ترین سیاستمداران بورژوازى هستند و تنها تا آنجا بکار 
سرمایه میخورند که توّهم سازى، خود ابزارى سیاسى باشد. این دقیقا نقشى است که بورژوازى لیبرال ایران 
تا پیش از قیام در خدمت مهار انقالبى که میرفت تا حاکمیت کل بورژوازى را به مخاطره افکند، بر عهده 
داشت. اما آنجا که توّهمات بورژوا-لیبرالى از این فراتر میرود و خواست همزمانى دیکتاتورى طبقاتى و 
دمکراسى درون طبقاتى را به مثابه روبناى جامعه سرمایه دارى در ایران طرح کرده و بر آن پافشارى میکند، 
سرمایه انحصارى خود قبل از هر کس ورشکستگى سیاسى اینان را اعالم میکند. لیبرالیسم در کشورهاى 
امپریالیست از پایه هاى مادى مشخص برخوردار است، پایه هاى که خود قبل از هر چیز بر زوال لیبرالیسم در 
کشور تحت سلطه متکى هستند. پس بورژوا- لیبرالها در ایران باید بر سر جاى خود بنشینند، بلند پروازى 
نکنند و وجود "سانترالیسم یکجانبه" و اِعمال رهبرى سرمایه انحصارى را در صفوف ضد انقالبى بورژوایى 
و نیز در حاکمیت بر کار بپذیرند. وحدت درونى ضد انقالب بورژوایى خود در گرو اقناع و یا بستن درِ دهان 
بورژوازى لیبرال و تفهیم ضرورت اتخاذ سیاست "قهر عریان به رهبرى سرمایه انحصارى" به بورژوازى 
است. کل بورژوازى در مواجهه با انقالب بى شک به لزوم وحدت صفوف خود پى میبرد، لیکن "عاقل" 
و "آگاه" بر منافع کل طبقه، آن نیروهاى سیاسى بورژوایى هستند که این وحدت را نه از طریق "دمکراسى 
درون طبقاتى" و نمایندگى شدن تمامى اقشار بورژوازى در قدرت سیاسى، بلکه از طریق طرد لیبرالیسم و 

پذیرش بى چون و چراى رهبرى سیاسى سرمایه انحصارى در کل طبقه ممکن و مقدور میدانند. 

این  حزب  امروز،  دارد.  منعکس  خود  در  نیز  را  انحصارات  "عقل"  این  بخوبى  اسالمى  جمهورى  حزب 
حزب  وسیع  تالش  میکند.  تبلیغ  را  قهر عریان  انکار  قابل  غیر  ضرورت  این  و  حوصله"  "کم  سانترالیسم 
جمهورى اسالمى در تضعیف پایه هاى قدرت لیبرالها و نیز محدود کردن شیوه هاى لیبرالى حکومت، گواه 
دیگرى بر انطباق عملکرد این حزب با سیاست عمومى امپریالیسم در ایجاد زمینه هاى سازماندهى صفوف 
بورژوازى است. عملکرد حزب جمهورى اسالمى با این واقعیت غیر قابل انکار سازگار است که کوچکترین 
راهگشاى  آریامهرى،  اختناق  احیاى  در  او  و حکومت  بورژوازى  تعلل  کمترین  و  دمکراتیک  روزنه هاى 
پرولتاریاى انقالبى و زمینه ساز رشد آگاهى سیاسى و تشکل طبقاتى او خواهد بود. عملکرد حزب با این 
واقعیت سازگار است که نیرویى که بیش از هر کس از اتخاذ شیوه هاى لیبرالى توسط حکومت بورژوایى، 
و یا حتى از وجود دوگانگى آشکار در آن که موجب عجز و یا تزلزل در انجام وظایف سرکوبگرانه اش 
گردد، سود میبرد جنبش جوان کمونیستى است. عملکرد حزب با این واقعیت سازگار است که هر ثانیه که 
کمونیستها قادر باشند از شرایط علنى براى فعالیت سیاسى- تشکیالتى و ترویجى و تهییجى خود سود برند، 
بورژوازى صدها گام به سرازیر سقوط نزدیکتر میگردد و تثبیت حاکمیت طبقاتیش صدها درجه دشوارتر 
میشود. بنابراین حزب جمهورى اسالمى وضع قوانینى را که حتى در شکل در مورد قهر ضد کارگرى، ضد 
کمونیستى و ضد دمکراتیک سکوت اختیار کند پیشاپیش رد میکند و آنجا که لیبرالها تحت فشار دمکراتیسم 
توده ها تزلزل بخرج میدهند، و یا به دنبال جلب سازشکاران در صفوف جنبش انقالبى ظاهر مسالمت جو 
بخود میگیرند، حزب از وراى تمامى قوانین و قول و قرارها، و حتى به قیمت آشکار کردن تناقضات درونى 

سیاستمداران طبقه، اوباشان باند سیاهى را رأسا مأمور جبران مافات میکند. 
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اما در این خصوص بنى صدریسم چه میگوید، این گرایش نیز بى شک در تار و پود خود و از باال تا پایین 
یک گرایش ضد کمونیستى است، لیکن بر خالف حزب جمهورى اسالمى که واقعیت انکار ناپذیر انقالب 
ما را براى بورژوازى آشکار ساخته، جبهه هاى اصلى نبرد را به او نشان داده و میکوشد تا او را بر وظایف 
محتواى  که در  بنى صدریسم  سازد،  متقاعد  کمونیستى  و  کارگرى  جنبش  قبال  در  آشکارا سرکوبگرانه اش 
امر جز لیبرالیسم بورژوایى در سازشى فرصت طلبانه با شیوه هاى بیانى مذهبى چیزى نیست، مکان و نقش 
پرولتاریاى انقالبى و ایدئولوژى انقالبى او، مارکسیسم- لنینیسم را براى بورژوازى مخفف جلوه میدهد. 
بنى صدریسم اعتماد به نفس سیاسى- ایدئولوژیک و نیز آرمانهاى اقتصادى کاذب و اتوپیکى به بورژوازى 
تزریق میکند که در جامعه ما، بمثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم، محلى از اِعراب ندارند. اگر حزب 
جمهورى اسالمى میکوشد تا با تکیه بر واقعیات اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک سرمایه دارى عصر حاضر 
بطور اعم و کشور ما بطور اخص، بورژوازى ایران را به ضرورت شرکت هر چه قاطع تر در مبارزه طبقاتى 
و ضد انقالبى بر علیه پرولتاریاى انقالبى متقاعد سازد، بنى صدریسم مدعى وجود چنان زمینه هاى اقتصادى، 
تخفیف  را  طبقاتى  مبارزه  تا  میدهد  امکان  بورژوازى  به  که گویا  است  جامعه  در  ایدئولوژیکى  و  سیاسى 

بخشد. 

و  سلطه  کشور تحت  در  امپریالیسم  عصر  در  سرمایه دارى  خصوصیات  درك  از  اسالمى  جمهورى  حزب 
دشمن اصلى بورژوازى، یعنى پرولتاریاى انقالبى و مارکسیسم لنینیسم، را میشناسد و زمینه هاى عینى و 
در  و  میکند  پوشى  پرده  خصوصیات  این  از  برعکس،  بنى صدریسم،  میدهد.  تشخیص  را  آن  رشد  ذهنى 
امکانات اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک بورژوازى ایران در مقابله با پرولتاریا اغراق میکند. نقطه عزیمت 
بنى صدریسم مشاهده توفیقات بورژوازى کشورهاى امپریالیست اروپاى غربى و آمریکا است، اما پایه هاى 
مادى این توفیقات را نمیشناسد و خام خیاالنه تحقق شرایطى مشابه آن را در ایران ممکن قلمداد میکند. 
بنى صدریسم به بورژوازى ایران قّوت قلب میدهد که زمینه هاى اقتصادى مناسب براى تخفیف مبارزات 
پرولتاریا و زحمتکشان غیر پرولتر بر علیه سرمایه در ایران وجود دارد. نسخه اقتصادى که بنى صدر براى 
بورژوازى ایران میپیچد، نسخه اى که قرار است زیر پاى جنبش کمونیستى را جارو کند، نسخه اى اتوپیک 
است، که ابدا مکان اقتصادى مشخص ایران را، بمثابه کشورى سرمایه دارى و تحت سلطه، در نظر نگرفته 
گرایش  بمثابه  درست  و  بورژوازى است  درون  در  مستقل"  و  ملى  "اقتصاد  تز  ُمبّلغ  بنى صدریسم  است. 
اپورتونیستى در جنبش کمونیستى پایه مادى دمکراسى بورژوایى در عصر حاضر را "استقالل اقتصادى" 

قلمداد میکند و نه استثمار امپریالیستى. 

تقسیم کشورهاى جهان به امپریالیست و تحت سلطه، استثمار امپریالیستى زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه، 
فوق سود انحصارات از طریق صدور سرمایه، ظهور و بقاى اشرافیت کارگرى در کشورهاى امپریالیست. 
حاکمیت رویزیونیونیسم و تریدیونیونیسم در جنبش کمونیستى و کارگرى در این کشورها، همه و همه 
حلقه هاى ضرورى و بهم پیوسته اى هستند که ظاهر دمکراسى بورژوایى را در کشورهاى امپریالیست حفظ 
میکنند، و به لیبرالیسم امکان خودنمایى میدهند. بنى صدریسم از این واقعیات پرده پوشى میکند و دقیقا 
را در  بورژوازى  لیبرالى"  "ظرفیت  این  آمریکا،  و  غربى  اروپاى  کشورهاى  ایدئولوگ امپریالیست  بمانند 
کشورهاى متروپل، معلول "استقالل و شکوفایى صنعتى" و فرهنگ و سنن دمکراتیک و "بحث آزاد" آن 

قلمداد میکند. 

است  کمونیستى  وسیع ضد  تبلیغات  پژواك  عیار،  تمام  بورژوا-لیبرالى  گرایش  یک  بمثابه  بنى صدریسم 
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که بورژوازى کشورهاى متروپل بر سر پرولتاریاى این کشورها فرو میریزد. براى بورژوازى ایران ایجاد 
زمینه هاى عینى اتخاذ شیوه هاى لیبرالى در سیاست بطور اعم و در حکومت بطور اخص، مستلزم امپریالیستى 
شدن سرمایه دارى ایران است، و این اگر نه یک غیر ممکن تحلیلى، یک غیر ممکن تاریخى- طبقاتى است. 
لیبرالیسم در عصر امپریالیسم متکى بر استثمار وحشیانه زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه است، و لیبرال 
دقیقا براین استثمار سرپوش میگذارد. بنى صدریسم مدافع سرمایه است و آنجا که زحمتکشان ایران میروند 
تا سرمایه دارى را بمثابه عامل کلیه مشقات خویش بازشناسند، به پا میخیزد تا با گواه گرفتن ضمنى اوضاع در 
اروپاى غربى، و تعریف این اوضاع به مثابه جامعه سرمایه دارى "واقعى"، اصوال وجود اقتصاد سرمایه دارى 
را و گاهى حتى" اقتصاد" را در ایران انکار کند، و در مقابل پرولتاریاى انقالبى، و کمونیسم، که ضرورت 
واژگونى این نظام پوسیده را توضیح میدهند، مطلوبیت استقرار آن را، به شیوه اى "مستقل و متکى بخود"، 

"توحیدى" و غیره، و در پوشش جمله پردازى هاى دلقک وار خود، مجددا تبلیغ نماید. 

براى  را  اهمیتى  مکان پُر  زحمتکش  و  کارگر  توده هاى  میان  در  توّهماتى  چنین  اشاعه  که  است  طبیعى 
امپریالیسم داراست، و اگر چنین نبود، بنى صدریسم براى بورژوازى خاصیتى نداشت. لیکن به همین درجه 
طبیعى و ضرورى است که بورژوازى خود به این توّهمات دل نبندد و بر تحقق آن پافشارى نکند. از این 
رو بنى صدریسم مدافع مبانى عام اقتصاد سرمایه دارى در مقابل نقد پرولتاریاى انقالبى است، و نه بیان کننده 
مستقیم و صریح مشى سیاسى مطلوب بورژوازى در یک کشور معیّن در یک مقطع معیّن. چنین جریانى 
اگر تبلیغات  اما  باشد.  داشته  نمیتواند  بورژوازى  براى  عوامفریبى  ابزار  یک  نقش  از ایفاى  بیش  خاصیتى 
لیبرالى بنى صدر در ماهیت امر فریبى بیش نیست، در شکل، مبیّن یک اتوپى است، چرا که بورژوازى اصوال 
نمیتواند جز با طرح اتوپى هاى خود، و کتمان واقعیت طبقاتیش، کارگران را بفریبد. پس اطالق "اتوپیسم 
بورژوایى" به بنى صدریسم خطا نیست، حتى اگر شخص بنى صدر و تمامى اعوان و انصارش در خلوت به 

ابتذال تئورى ها و تبلیغات خویش واقف باشند. 

به همین ترتیب بنى صدریسم در زمینه ایدئولوژیک، سیاسى برخوردى "اتوپیک" و غیر واقع بینانه به جنبش 
کمونیستى را تبلیغ میکند. بنى صدریسم ُمبّلغ سرکوب به مثابه چاره نهائى بورژوازى است، چماقى که از 
پس هر "بحث آزاد "ظاهر شود، و دقیقا آنجا که چون کردستان انقالبى حناى عوامفریبى هاى هیأت حاکمه 
بنى صدریسم  اما  توافق میرسند.  به  بورژوازى  براى  آن  اهمیت  و  سرکوب  سر  بر  جناح  دو  ندارد،  رنگى 
بطور کلى بدوا خواهان آن است که لیبرالیسم محور سیاست بورژوازى قرار گیرد و قهر ضامن اجرایى این 
لیبرالیسم تلقى شود. در برخورد به جنبش کمونیستى، بنى صدریسم خواهان اتخاذ شیوه هاى لیبرالى به منظور 
تقویت صفوف اپورتونیسم در این جنبش و منزوى و سرکوب کردن مارکسیسم انقالبى است. اما به هر رو 
این سیاست به ناگزیر از سوى جناح بنى صدر نه بصورت عریان و صریح، بلکه بصورت خواست مقابله 
ایدئولوژیک و "بحث آزاد" با مارکسیسم بطور کلى در سطح جامعه مطرح میگردد. چنین مواضعى جبرا به 

توّهمى نسبت به توان ایدئولوژیک- سیاسى بورژوازى ایران در مقابله با کمونیسم دامن میزند. 

آرى اگر از نظر اقتصادى زیر پاى جنبش کمونیستى جارو شده باشد، مقابله با آن در سطح ایدئولوژیک 
و سیاسى مقدور خواهد بود. اگر از نظر اقتصادى اپورتونیسم در جنبش کمونیستى ایران از پایه هاى مادى 
محکمى برخوردار باشد، منزوى کردن مارکسیسم انقالبى و عقب راندن آن دورنماى غیر محتملى نیست. 
اینجا نیز مشکل سر همان "اگر" است و به این ترتیب بنى صدریسم اتوپى اقتصادیش را با نظریه عوامفریبانه 
"بحث آزاد و برخورد افکار" تکمیل میکند. در شرایطى که بورژوازى ایران میرود تا ضعف نمایندگان لیبرال 
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خود را در مواجهه ایدئولوژیک و سیاسى با جنبش کمونیستى ایران، علیرغم اشکاالت و نواقص آن، درك 
کند، و ضرورت مبارزه فیزیکى با جنبش کمونیستى را دریابد، بنى صدریسم با ملقمه اقتصاد توحیدى (یعنى 
تولید اسالمى ارزش اضافه) وارد میدان میشود تا پیشاروى چشمان نگران بورژوازى، جنبش کمونیستى و 

ایدئولوژیک انقالبى پرولتاریا را در "بحث آزاد" مغلوب کند. 

درجه  چه  تا  چنین وعده هایى  کردن  پیاده  در  او  جناح  و  بنى صدر  که  نیست  این  سر  بر  سخن  اینجا  در 
"پیگیر"اند، بلکه بر سر تشتتى است که نفس اعالم این شیوه ها به مثابه خواست بورژوازى، در این طبقه 
دامن میزند. امپریالیسم، حتى در کشورهاى متروپل، که گنجینه غنى کار ایدئولوژیک- تئوریک قرنها تالش 
روشنفکران بورژوازى را در اختیار دارد، مدتها است که از مقابله فکرى با کمونیسم دست کشیده و در 
کنار بستر اصلى - که همانا برخورد سرکوبگرانه است - به تخطئه، تحریف و سانسور پرداخته است، و 
پُر واضح است که سیاست "بحث آزاد" بنى صدر در مقابل مارکسیسم چیزى بیش از دعوت بورژوازى به 
"شهادت ایدئولوژیک" نیست. بنى صدریسم، با هر ایدئولوژى بورژوایى عصر حاضر، در ایران یاراى مقابله 
ایدئولوژیک با مارکسیسم انقالبى را نخواهد داشت، و هر توّهم و اعتماد به نفسى در این زمینه، هر چند 
کوتاه و زودگذر باشد، براى بورژوازى مرگبار خواهد بود. پس در این مورد نیز به نظر ما حزب جمهورى 

اسالمى، حقایق مبارزه طبقاتى را با روشنى بسیار بیشترى پیشاروى دیدگان بورژوازى ایران میگشاید. 

در ادامه همین مسأله در زمینه سیاسى، بنى صدریسم بر خالف مشى صریح حزب جمهورى اسالمى عجز 
خود را در درك رابطه بین دمکراسى و مبارزه پرولتاریا براى سوسیالیسم آشکارا نشان میدهد. تبلیغ این 
که کمونیستها در شرایط کار مخفى نسبت به شرایط کار علنى بهتر و سریعتر رشد میکنند و هر چه بیشتر 
سرکوب شوند، قدرتمندتر میگردند یک توّهم است. بنى صدریسم بر خالف حزب جمهورى اسالمى، اساس 
رشد جنبش کمونیستى را، که چیزى جز حقانیت دیدگاه ها و برنامه هاى این جنبش و انطباق آنها بر منافع 
طبقاتى پرولتاریا نیست، تشخیص نمیدهد و یا از آن پرده پوشى میکند. حزب تمامى تالش خود را بکار 
میبرد تا دامنه استفاده کمونیستها را از شرایط علنى، براى تبلیع و ترویج وسیع و سریع برنامه و مطالباتشان، 
محدود سازد. بنى صدریسم در مقابل به این توّهم دچار است که گویا لیبرالیسم بورژوایى میتواند در عرصه 
علنى با مارکسیسم مقابله کند، و راندن کمونیستها به عرصه کار مخفى این امکان را از بورژوازى میگیرد. 
بنى صدریسم این واقعیت را که هر دستاورد دمکراتیک در جامعه به مؤثرترین وجه در خدمت پرولتاریاى 
ایران قرار میگیرد، و این را که اصوال حضور فعال پرولتاریا و جنبش کمونیستى در انقالب دمکراتیک هدفى 
جز ایجاد پیش شرطهاى دمکراتیک حرکت نهائى بسوى سوسیالیسم ندارد، درك نمیکند. بنى صدریسم به 
نیاز مستمر بورژوازى ایران براى محروم کردن جنبش کمونیستى از عرصه فعالیت علنى کم توجه است و 

در این زمینه نیز از شناخت دقیق منافع سرمایه در عصر امپریالیسم در ایران عاجز میماند. 

به این ترتیب میبینیم که دو جناح هیأت حاکمه در زمینه مبارزه با جنبش پرولترى و مارکسیسم انقالبى از 
مبداء مشترکى حرکت میکنند. هر دو دشمنان قسم خورده کمونیسم اند. لیکن در حالى که حزب جمهورى 
اسالمى سیاست سرکوب همه جانبه را تنها راه بقاء بورژوازى بشمار میآورد، بنى صدریسم این سیاست را 
راه نهائى بشمار میآورد که تنها "در صورت" شکست شیوه ها و سیاستهاى بورژوا-لیبرالى میباید به آن دست 
بُرده شود. حزب جمهورى اسالمى الجرم کمر به تصفیه بورژوازى لیبرال و شیوه هاى لیبرالى از حکومت و 
رهبرى سیاسى بورژوازى میبندد، و بنى صدریسم تقویت و حمایت آن را در دستور کار خود قرار میدهد. 
از زاویه منافع سرمایه انحصارى این حزب جمهورى اسالمى است که مسأله را درست درك کرده است، و 
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این بنى صدر است که خارج میزند. حزب جمهورى "واقع بین" و جناح بنى صدر متوّهم است. پس حزب 
باید عمل کند و سیاستهاى خود را در محتوا به پیش بََرد و بنى صدر باید توّهمات لیبرالى خود را به جاى 
واقعیات به توده هاى مردم قالب کرده و برآیند مشترك هیأت حاکمه را، که جز تالش در سرکوب انقالب 

چیزى نیست، با عبارات توخالى لیبرالى تزئین کند. 

برخورد جناحهاى هیأت حاکمه به کمونیسم و دمکراتیسم پیگیر پرولتاریا از یکسو، و لیبرالیسم بورژوایى 
از سوى دیگر، چهار چوب عمومى موضعشان را در قبال نیروهایى چون مجاهدین خلق ایران، که در میان 

این دو قطب نوسان میکنند، روشن میکند. 

لیبرالیسم بنى صدرى در آینده رهبران مجاهدین خلق لیبرالهاى نوظهور و" خوشنامى" را میبیند، که با کمى 
دستکارى حاضر باشند سابقه مبارزات انقالبى سازمان و شور انقالبى جوانان هوادارشان را به اهرمى در 
چانه زدنهاى بورژوازى غیر انحصارى و انحصارات امپریالیستى بر سر امتیازات اقتصادى و سیاسى، تبدیل 
سازند. لیبرالهاى "خوشنامى" که کمک کنند تا توده هاى کارگر و زحمتکش دست از مبارزه کشیده و به 
پایگاه  ترتیب  این  به  بتواند  بورژوا-لیبرال  دولت  یک  شود، اگر  چنین  اگر  ببندند.  امید  بورژوایى  دولت 
اجتماعى و اعتبار سیاسى اى براى خود کسب کند، آلترناتیو سیاسى او در حل مشکالت بورژوازى، در مقابل 
شد، و تحقق کابوس  مادى مستحکم ترى برخوردار خواهد  پایه  از  انحصارى،  پیشنهادى سرمایه  حل  راه 
کوتاه شدن مجدد دست سرمایه غیر انحصارى از دخالت در تعیین سرنوشت خود به تعویق خواهد افتاد. 
اما سرمایه انحصارى در مجاهدین خلق از یکسو زمینه هاى دمکراتیسمى را میبیند که قابلیت آن را دارد 
تا دنباله رو پرولتاریاى انقالبى و دمکراتیسم پیگیر او گردد و از سوى دیگر نیرویى را میبیند که مرز سیاه 
و سفید میان ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى و پرولتاریاى انقالبى و پیشاهنگان کمونیست او را مخدوش 
میکند، نیرویى که در میان بورژوازى و پرولتاریا حائل میشود و درست به همان صورت که در بسیارى 
موارد لبه تیز سیاستهاى پرولتاریاى انقالبى بر علیه حکومت و احزاب بورژوایى را ُکند میکند و در مبارزات 
طبقات فرودست بر علیه ستم و استثمار امپریالیستى میانه دارى میکند، به همان ترتیب در قبال سیاستهاى 
سرکوبگرانه بورژوازى نقش ضربه گیر جنبش کمونیستى را ایفاء مینماید. سرکوب وسیع جنبش پرولترى و 
کمونیستى، بى آنکه در همان حال نیروهایى چون مجاهدین خلق به ورطه انفعال و یا سازش کشیده شده 

باشند امکان پذیر نیست. 

نموده  برقرار  و" مکتب"  امپریالیسم  سیاست  رئوس  میان  هنرمندانه اى  پیوند  که  اسالمى  جمهورى  حزب 
است، نقش بینابینى مجاهدین خلق را "التقاط ایدئولوژیکى" و "انحراف از مکتب" نام میگذارد. مجاهدین 
"مکتبى" نیستند،" میان اسالم و کمونیسم نوسان میکنند" و الجرم مانع از آنند که حزب نقش مکتبى خود 
را در خدمت امپریالیسم، با جارى کردن سیل خون کارگران انقالبى، بدرستى ایفاء نماید. مجاهدین باید 
از سر راه برداشته شوند تا امپریالیسم و حزب جمهورى اسالمى بتوانند از بقایاى تعلقات مذهبى توده هاى 
ناآگاه - و بویژه توده هاى ناآگاه خرده بورژوازى - به بهترین وجه در خدمت سرکوب جنبش کمونیستى، و 
به این اعتبار کل جنبش انقالبى، بهره گیرند، تا بتوانند به فراخوان "اشداء على الکّفار" با قاطعیت، چون در 
کردستان، گنبد و اهواز و... جامه عمل بپوشانند بى آنکه تبصره "رحماء بینهم" مزاحمتى در کار ایجاد کند! 

2- نظم ضد انقالبى و نظم تولیدى

ناگزیر  انقالبى  بحران  و تداوم  سرمایه  حاکمیت  پایه هاى  تزلزل  انقالبى،  بحران  به  اقتصادى  بحران  تبدیل 
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حل و یا تخفیف قابل مالحظه بحران اقتصادى و آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه را از نقطه نظر کل 
سرمایه اجتماعى به سرکوب انقالب منوط ساخته است. سرکوب انقالب و استقرار نظم ضد انقالبى از نقطه 
نظر کل سرمایه اجتماعى بر تولید پیشى میگیرد. این دقیقا سرمایه انحصارى است که از نظر اقتصادى در 
موقعیتى قرار دارد تا اوال این نیاز کل اقتصاد سرمایه دارى در ایران، یعنى تقّدم نظم ضد انقالبى بر تولید، را 
باز شناسد و از شتابزدگى مستأصالنه سرمایه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى احتراز جوید، و ثانیا از 
چنان ظرفیت هاى اقتصادى برخوردار است تا سیاست ضد انقالبى خود را بر شناخت این ضرورت استوار 
ساخته و برنامه حرکت خود را بر الگویى دراز مدت طرح ریزد. سرمایه کوچک منفرد در بازار داخلى، که 
جزء کوچکى از کل سرمایه اجتماعى است، از زاویه منافع محدود و محصور خود آغاز میکند. نظم و تولید 
براى سرمایه هاى کوچک و متوسط براستى ضروریاتى هم ارزند. نظم دلخواه براى اینگونه سرمایه ها نظمى 
است که مانع وقفه در کار تولید شود و در دوران عاطل ماندن وسایل تولید را به حداقل برساند. بعبارت 

دیگر نظم مورد نظر این سرمایه ها "نظم تولیدى"، یا استفاده "منظم" سرمایه از کار است. 

بورژوازى کوچک و متوسط حتى بر متن یک جنگ داخلى، فرصت یک آتش بس را براى گشوده نگاهداشتن 
بنگاه هاى خود غنیمت میشمارد. اما سرمایه انحصارى که حرکت کل سرمایه اجتماعى در بازار داخلى را 
مناسبات  از  جزئى  بعنوان  و  کل  یک  مثابه  به  ایران  اقتصاد سرمایه دارى  مکان  به  میدهد،  سو  و  سمت 
امپریالیستى میاندیشد و سیاست خود را در جهت حفظ این "اقتصاد" در خدمت سرمایه انحصارى شکل 
میدهد. براى بورژوازى انحصارى سخن صرفًا بر سر وقفه نخوردن در پروسه بازتولید این و آن قشر یا اقشار 
سرمایه نیست، سخن بر سر حفظ و یا از کف نهادن تولید سرمایه دارى در یک کشور معیّن است. پس اگر 
سرمایه هاى کوچک و متوسط علیرغم مخاطراتى که انقالب کل بورژوازى را با آن مواجه قرار داده است، 
نظم را با مقوالت امنیت، عدم هرج و مرج، حضور کارگران بر سر کار، باز نایستادن چرخهاى کارخانه ها و از 
این قبیل میبیند، و الجرم نظم را با "ترك مخاصمه" مترادف میگیرد، سرمایه انحصارى در چنین شرایطى نظم 
را در وهله اول نه بمعناى تولیدى آن، بلکه عمدتا بمعناى اجتماعى- سیاسى آن، بمعناى تثبیت همه جانبه 
حاکمیت ضد انقالب و سرکوب قطعى انقالب درك میکند و اساس سیاست خود را نه بر تقویت شهربانى، 
تصویب قانون کار، جریمه کارگران و امثالهم، بلکه بر فاکتورهایى چون چگونگى سازماندهى اردوگاه ضد 
انقالب در داخل ایران، موازنه قدرت در سطح جهانى، آلترناتیوهاى مختلف حکومتى بورژوازى در ایران، 
ارزیابى دورنماى میلیتاریزه کردن خلیج فارس، امکان استفاده از ارتشهاى دول مزدور منطقه، امکان تجزیه 
ایران و... متکى میسازد. دور اندیشى بورژوازى با اندازه و مدت واگرد سرمایه اش تناسب مستقیم دارد، و 
امپریالیسم که به بازسازى و بازتولید کل سرمایه اجتماعى و مناسبات اجتماعى سرمایه دارى در ایران محیط 
است، بمراتب بیش از سرمایه هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى" صبر ضد انقالبى" دارد. نظمى که 
انحصارات و دول امپریالیستى در شرایط حاضر در ایران به دنبال آنند نه تنها ضرورتًا نباید با از سرگیرى 
بالفاصله تولید همزمان باشد، بلکه در تحلیل نهائى پیش شرط و راهگشاى آن است. و طبیعى است که اگر 
بى نظمى تولیدى موقت در چهارچوب سیاست دراز مدت انحصارات عمال در خدمت استقرار نظم همه 

جانبه مورد نظر انحصارات قرار گیرد، اینان خود اولین اخاللگران در امر تولید خواهند بود. 

عملکرد حزب جمهورى اسالمى بى شک بر این قابلیت نیاز سرمایه انحصارى نیز صّحه میگذارد. حزب 
جمهورى اسالمى آشکارا نظم سیاسى- اجتماعى همه جانبه و ضد انقالبى را بر از سرگیرى به هر قیمت 
تولید مقّدم میدارد. سرکوب انقالب اولین و مبرم ترین وظیفه اى است که حزب بر دوش بورژوازى میگذارد 
و آن را، ولو به قیمت برخى از خود گذشتگى ها در زمینه تولید و انباشت، از او طلب میکند. حزب جمهورى 
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اسالمى یک حزب ضد انقالبى تمام عیار است و وظایف خود را نه در رابطه با نیاز همیشگى بورژوازى 
به تولید ارزش و ارزش اضافه، بلکه در ارتباط با استقرار شرایطى تعریف میکند که تولید ارزش و ارزش 
سخن میگوید  اقتصاد  از  حزب  که  آنجا  نباشد.  تهدید  مورد  انقالبى  جنبشى  سوى  از  آن دیگر  در  اضافه 
نیز هدفى کامال سیاسى را دنبال میکند. سردمداران حزب یک روز از تقدس مالکیت خصوصى و طبیعى 
بودن نابرابرى اقتصادى سخن میگویند و روز دیگر به ُمنادیان فعال برابرى اقتصادى بدل میگردند. شعار 
اقتصادى براى حزب جمهورى اسالمى، سالحى سیاسى است، و سیاست - سیاست ضد انقالبى - زیربناى 

"اقتصادى "آن است. 

اما درك جناح بنى صدر از مقوله نظم درکى انتزاعى است. بنى صدریسم نظم را در وهله اول به مثابه نظم 
تولیدى مینگرد. درك تقّدم نظم ضد انقالبى به نظم تولیدى بیانگر غافل ماندن بنى صدریسم از خصوصیات 
یک شرایط انقالبى است. حل بحران اقتصادى براى بورژوازى و کل سرمایه اجتماعى منوط به سرکوب 
سرمایه  حرکت کل  بر  احاطه اش  دلیل  به  انحصارى  سرمایه  گفتیم  که  همانطور  و  است.  قطعى انقالب 
اجتماعى از ظرفیتهاى اقتصادى و دامنه عمل و دوراندیشى سیاسى الزم براى وفق دادن سیاست خویش با 
این واقعیت برخوردار است. اما شتاب بنى صدریسم براى از سر گرفتن تولید، که انعکاس منافع سرمایه هاى 
کوچک و متوسط در بازار داخلى است، گاه تا حد اخالل در پروسه استقرار نظم ضد انقالبى پیش میرود. 
جناح بنى صدر در بسیارى از موارد از سر گیرى تولید در سطح جامعه را حتى پیش شرط استقرار نظم و 
امنیت ارزیابى میکند. این کامال درست است که در شرایط متعارف و غیر بحرانى تولید سرمایه دارى، در 
شرایط غیر انقالبى، شکوفایى تولید با درجه تمکین توده هاى زحمتکش به قوانین و قیود بورژوایى ارتباط 
مستقیم دارد. اما رابطه اقتصاد و سیاست در شرایط غیر انقالبى را در جامعه اى که دستخوش بحران انقالبى 
است تبلیغ کردن و بر آن پاى فشردن، جز از درك شرایط مشخص عاجز ماندن بیانگر چیزى نیست. بدیهى 
است که تقّدم نظم ضد انقالبى به نظم تولیدى نباید به معناى تقّدم سیاست به اقتصاد در شرایط کنونى 
ایران تعبیر شود. اقتصاد همواره در تحلیل نهائى تعیین کننده و مشروط کننده روبناى سیاسى است. لیکن 
آنچه سیر حرکت نیروها را در عرصه سیاست امروز ایران مشروط و معیّن میکند، نه نیازهاى پروسه تولید، 
بلکه فشار بحران اقتصادى است. این دقیقا بحران اقتصاد سرمایه دارى ایران است که ضرورت تقّدم نظم 
ضد انقالبى بر نظم تولیدى را براى بورژوازى تجویز میکند و بنى صدریسم که که بیش از هر خط مشى 
دیگر بورژوازى ایران بر ضرورت توجه به اوضاع اقتصادى پاى میفشرد، بیش از همه، و بخصوص بیش از 
حزب جمهورى اسالمى، در حرکت عملى خود از پیش شرطهاى سیاسى مشخص رفع و تخفیف بحران 
اقتصادى بورژوازى، غافل میماند. اینجا نیز مدال "واقع بینى" به حزب جمهورى اسالمى و مدال "توّهم" به 

بنى صدریسم تعلق میگیرد. 

اختالف جناح بنى صدر و حزب جمهورى اسالمى بر سر محتواى نظمى که بورژوازى در وهله اول بدان 
نیاز دارد، ناگزیر به اختالف نظر بر سر شکل استقرار این نظم نیز دامن میزند. اگر نظم ضد انقالبى از نظم 
تولیدى متمایز است، ابزار و پروسه ایجاد و حفظ این دو گونه نظم نیز ناگزیر باید متفاوت باشند. امواج 
انقالب دستگاه هاى متعارف ابقاء نظم و قانون بورژوایى را تا حد زیادى تخریب و کم اثر نموده است. 
وسائل و نهادهایى که نظم را در روند روزمره تولید و بازتولید در جامعه حفظ میکنند، قوانین، ارتش و 
پلیس، بوروکراسى، دادگسترى و... دقیقا به اعتبار برآمد انقالبى، که در قیام بهمن به اوج رسید، وسیعا از 

کار افتاده اند. 
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انقالب دقیقا به این معنا است که بورژوازى و امپریالیسم دیگر نتوانسته اند با همان نهادها و وسائل متعارف، 
حکومت کنند. انقالب خود روشن ترین گواه ضرورت دست یازیدن بورژوازى به شیوه هاى نوین است، 
"واقع  سیاست  هر  که  است  واقعیتى  جامعه،  در  انقالبى  غیر  و  متعارف  از شرایط  انقالبى  شرایط  تمایز  و 
بینانه" بورژوایى، حتى در تعیین شکل استقرار نظم مطلوب بورژوازى، ناگزیر از بازشناختن آن است. این 
واقعیت تا آنجا که به تالش بورژوازى در استقرار و تحکیم مجدد نظم و قانون بورژوایى مربوط میشود، 
مشخص  سیاسى  اوضاع  با  متناسب  شیوه اى  به  سرکوب،  دستگاه  مجدد  به سازماندهى  طبقه  این  نیاز  بر 
حاکم بر جامعه، تأکید میگذارد. ضد انقالب، در شرایط انقالبى حاکم بر جامعه، باید خود شیوه ها، اصول 
و قوانین بورژوازى را زیر پا گذارد، به معناى دیگر ضد انقالب نیز باید "انقالبى" عمل کند. این یک درك 
اصیل ضد انقالبى است، که سرمایه انحصارى مدتها است به آن دست یافته و سیاست جهانى خود را در 
تظاهرات،  مقابل  انقالبى، در  شرایط  در  بورژوازى  است.  نهاده  بنا  آن  بر  پرولترى  و  ملى  مقابل انقالبات 
اعتصابات، اجتماعات و بطور کلى اَشکال مبارزاتى اى که اردوگاه انقالب از آن استفاده میجوید، اَشکالى که 
همه مقررات و قوانین موجود را به زیر سؤال میکشند، به صدور بخشنامه ها، دستگیرى ها، محاکمات و یا 
استفاده از پلیس و نیروهاى سرکوبگر رسمى اکتفا نمیکند، بلکه در چنین شرایطى احزاب و دستجات دست 
راستى افراطى سراپا ارتجاعى و بورژوازى را نیز به میدان فرا میخواند تا آنها نیز، که یک سرشان همواره 
به همان آخور پلیس علنى و مخفى دولتى بند است، از این اَشکال جدید مبارزه به سود بورژوازى استفاده 
جویند. بورژوازى و انحصارات نیز در موارد بسیار خود تظاهرات ارتجاعى، اعتصابات ارتجاعى و یا حتى 

برخوردهاى مسلحانه به حکومت خود را سازماندهى میکنند. 

حزب جمهورى اسالمى این درك، درك نیاز استفاده بورژوازى از اَشکال جدید مبارزه را نیز به کاملترین 
و  سرکوب  قانونى  نهادهاى  بازسازى  آنکه بدنبال  از  پیش  حزب  میکند.  منعکس  خود  سیاست  در  وجه 
آن  بسیج  تکاپوى  در  باشد،  امثالهم  و  دادگسترى  ارتش، بوروکراسى،  قوانین،  بورژوازى،  سیاسى  سلطه 
نیروهاى طبقاتى و نهادهاى سیاسى مشخصى است که قادر باشند در شرایط کنونى به شیوه اى" انقالبى" 
و حتى المقدور بنام انقالب، ضد انقالبى عمل کنند. حزب در این تکاپوى خویش تا آنجا پیش میرود که 
بر سیاستهاى ضد انقالبى خود علنا نام" انقالب" میگذارد: "انقالب فرهنگى"، "انقالب ادارى"، "پاکسازى" 
(که براى حزب تنها بمعنى تصفیه کمونیستها و دمکراتهاى انقالبى است)، و نمونه هاى بسیار دیگرى نیز 
در این زمینه وجود دارند. توده هاى ناآگاه خرده بورژوازى و روحانیت قشرى اى که افسار آنان را در دست 
دارد، بهترین مصالح را براى سازماندهى یک نیروى وسیع ضدانقالبى فراهم میآورند. شیوه هاى عمل حزب 
نیز بر عوامل و عناصرى متکى میگردد که بتوانند این توده وسیع را در جهت سرکوب انقالب به حرکت 
درآورند. پس حزب از نفوذ روحانیت و اسالم در خرده بورژوازى سنتى، و توده هاى ناآگاه بطور اعم، که 
انحصارات دوراندیش در تحکیم آن، حتى پیش از قیام، فروگذار نکرده اند به بهترین وجه استفاده میکند. 
خرده بورژوازى چشم به اسالم و خمینى دوخته است، خمینى که احترامش را در نزد توده ها نه به فقه 
اسالمى، بلکه به حضور فعالش در مبارزات ضد سلطنتى مدیون است، خود تنها به والیت فقیه و کسب 
موقعیتى ممتاز براى روحانیت در هیرارشى قدرت عشق میورزد. پس حزب جمهورى اسالمى نیز براى 
امام  خط  پیرو  و  هوادار  "قاطع ترین"،  امپریالیسم،  سیاست  خدمت  در  خرده بورژوازى  ضدانقالبى  بسیج 
میگردد تا اراده و فکر او را، که هیچگونه تناقضى با منافع مقطعى انحصارات امپریالیستى ندارد، تسخیر کرده 

و در راستاى اهداف خود به جریان اندازد. 

حزب جمهورى اسالمى حزبى خرده بورژوایى نیست، حزبى است که انحصارات امپریالیستى براى خرده 
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بورژوازى تأسیس کرده اند، و بخشى از سهام آن، و نیز نام آن را، براى جلب اعتماد رئیس طایفه، به اسم او 
کرده اند تا از او اختیارات تام بگیرند. براى حزب جمهورى اسالمى، آنچه در اسالم "عزیز" است خصلت 
ضد کمونیستى آن از یکسو و عشق خمینى به آن از سوى دیگر است، و ایندو در پیوند با هم به سهولت 
کنند.  فراهم  را  انقالب"  نام  با  انقالب  "سرکوب  توده اى سیاست  زمینه  و  ایدئولوژیک  توجیهات  میتوانند 
حزب از اسالم بهره میجوید تا توده هاى متوّهم خرده بورژوازى، و اینک به درجه بسیار کمترى اقشارى از 
پرولتاریا، را علیه جنبش کمونیستى و انقالبى بسیج کند و در هر قدم از فعالیت خود از خمینى تائید بگیرد. 
طبیعى است که در این میان اسالم و خمینى را از ماحصل سیاست دراز مدت انحصارات، و فعالیت هاى 
امروزى حزب، خیرى بیش از آنچه در زمان شاه عایدشان میشد، نمیرسد. چرا که نه اسالم و نه خمینى 

نمیتوانند عناصر تشکیل دهنده روبناى حکومتى انحصارات در ایران باشند. 

از اینرو از "بى توجهى" حزب جمهورى اسالمى به اسالم به مثابه یک "مکتب"، از اینکه حزب نه تنها 
کوششى براى تبلیغ و اشاعه این "مکتب" نمیکند، بلکه در موارد بسیار از تخریب اعتبار و حرمت آن در نزد 
توده ها ابائى ندارد، نباید تعجب کرد. اسالم در نزد حزب جمهورى اسالمى محتواى سراپا بورژوایى اى را 
که عصر امپرالیسم ناگزیر به آن میبخشد، کامال آشکار میکند. اسالم براى حزب نه یک آرمان و یا مجموعه 
"مبانى اعتقادى و ایدئولوژیک"، بلکه یک ابزار کامال سیاسى است، که براى مدت معیّنى میباید از آن بهره 
جسته شود. پس حزب نگرانى آتیه اسالم، سست شدن پایه هاى "ایمانى" توده ها و روى گرداندن آنان از 
اسالم، و "خالى شدن مساجد" را به خمینى، استاد على تهرانى ها و مجاهدین خلق ایران وامیگذارد. حزب 
جمهورى اسالمى بدنبال استقرار "جامعه اسالمى آرمانى" هیچکس نیست، بلکه بدنبال استفاده از خصائل 
و آرمانهاى ضدانقالبى خرده بورژوازى است که امروز در قالب اسالم خمینى ها درك و تعریف میشوند 
و بدیهى است که با پایان گرفتن نقش توده هاى خرده بوژوا به مثابه سیاهى لشگر در برنامه ضد انقالبى 
امپریالیسم، عالقه حزب نیز به اسالم و خمینى به پایان میرسد، و ناگزیر خود حزب نیز به پایان راه خود 
بمثابه "حزب جمهورى اسالمى" خواهد رسید. تکیه حزب جمهورى اسالمى بر اسالم، خمینى و روحانیت، 
دقیقا نمونه تکیه ضدانقالبى سرمایه انحصارى بر عوامل، عناصر و شیوه هایى است که در یک شرایط انقالبى 

و بیرون از امکانات متعارف بورژوازى، بوجود آمده و به ظهور رسیده اند. 

انتقادى  دیده اى  به  ضد انقالبى"  مرج  و  "هرج  به  کلى،  بطور  بورژوایى  لیبرالیسم  چون  بنى صدریسم،  اما 
مینگرد، و استقرار نظم را از دیدگاهى انتزاعى و بیگانه با شرایط و واقعیات مشخص جامعه، از ارگانها و 
نهادهاى متعارف حکومتى بورژوازى طلب میکند. این درست است که بنى صدر نیز در مواجهه با اردوگاه 
انقالب بر تهییج و تحریک توده هاى وسیع مردم تکیه میکند، اما در این گونه حرکات، بنى صدر و جناح 
او در صدد آنند که "مشروعیت" قدرت خویش را خاطر نشان سازند تا سپس از طریق ارگانهاى اجرایى و 
شیوه هاى متعارف و" قانونى" دست به عمل زنند. بعبارت دیگر اگر حزب میکوشد تا خود توده ها را بمثابه 
ابزار سرکوب سازماندهى کند، بنى صدر در صدد است تا از حمایت توده ها براى سازماندهى ابزار متعارف 
سرکوب و سلطه بورژوازى استفاده جوید. بنى صدریستها شیوه هاى حزب جمهورى اسالمى را دامن زدن به 
تشنجات و هرج و مرج در جامعه میخوانند و حزب نیز به نوبه خود شیوه هاى جناح بنى صدر را رفرمیستى، 
لیبرالى و غیر انقالبى مینامد. در واقعیت امر هر دو درست میگویند، جناح بنى صدر در سازماندهى ضد 
انقالب، نه "انقالبى"، بلکه رفرمیستى و لیبرالى عمل میکند، این شیوه پاسخگوى نیازهاى سیاسى بورژوازى 
در شرایط کنونى نیست. اما از عملکرد و شیوه هاى حزب جمهورى اسالمى نیز بوى َگنِد سالها تجربه ضد 

انقالبیگرى انحصارات امپریالیستى در آسیا، آفریقا و آمریکاى التین به مشام میرسد. 
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بنى صدریسم نیز خود را به اسالم و خمینى میچسباند و میکوشد که هر دو را در قالب بورژوا-لیبرالى تعبیر 
و تفسیر کند. بعبارت دیگر بنى صدریسم حاصل سازش اجتناب ناپذیر لیبرالیسم بورژوایى با اَشکال مذهبى 
و نیروهاى مذهبى اى است که سیر انقالب به او تحمیل نموده است. این سازش به یک معنا تنها راه بقاء 
لیبرالیسم، با توجه به خصوصیات ایدئولوژیک حاکم بر جنبش انقالبى تا قیام، و بر حکومت از پس قیام، 
بوده است. سرنوشت شایگان، سنجابى، مقّدم مراغه اى، و نزیه و این اواخر مدنى، و نیز جبهه ملى و محافل 
مختلف آن بطور کلى، جناح بنى صدر، و بنى صدریسم، را براى مدت طوالنى به تنها شریان حیات بورژوازى 
لیبرال بدل ساخت. اما به هر رو چنین به نظر میرسد که آیات قرآنى و کشش هاى خمینى بر اسالم حزب 
جمهورى اسالمى صحه میگذارند، و مسلمان نمایى بورژوایى لیبرال را بسرعت افشاء میکنند. اگر حزب 
جمهورى اسالمى اسالم را بمثابه یک ابزار سیاسى فعاالنه مورد استفاده قرار میدهد، لیبرالیسم نوع بنى صدر 
برخوردى منفعل بدان دارد، و دقیقا بدان درجه به "اسالم" روى میآورد که حزب مستقیم و یا غیرمستقیم 

موضعى تدافعى را به بورژوازى لیبرال تحمیل کرده و اعتقادات اسالمیش را به زیر سؤال کشیده باشد. 

طبیعى است که در این میان بخشى وسیع از بورژوازى در بازار داخلى به شیوه هاى حزب جمهورى اسالمى 
از دیدگاهى بنى صدریستى مینگرد. این شیوه ها تا حدود زیادى از بازسازى نیروهاى مولّده جامعه و احیاء و 
تحکیم نهادهاى سیاسى و اجرایى حکومت بورژوایى در شرایط کنونى جلو میگیرد و یا به آن لطمه میزند. 
سرمایه انحصارى این را تاوان کوتاه مدتى میداند که تحقق اهداف دراز مدتش آن را توجیه میکند. از این 
گذشته هرج و مرج اقتصادى و حتى بحران نیز اقشار معیّنى از سرمایه داران را به ثروتهاى کالن میرساند. 
قشر وسیعى از دالالن و واسطه هاى بزرگ خرید و فروش مایحتاج عمومى که احتکار را زمینه مساعدى 
براى سودآورى کالن مییابند و زمیندارانى که از هرج و مرج سیاسى براى غصب مجدد اراضى تقسیم شده 
به  اما  هستند.  سیاسى  مرج  و  هرج  بطن  در  اقتصادى  اینگونه موفقیت هاى  از  نمونه هایى  میکنند،  استفاده 
هر رو تبَعات اقتصادى شیوه هاى حزب جمهورى اسالمى نه به کل طبقه، بلکه تنها به اقشار و اجزائى از 

بورژوازى، استفاده میرساند. 

نظر به آنچه گفتیم، روشن میشود که چرا به اعتقاد ما هیچیک از دو جناح کنونى هیأت حاکمه آلترناتیو نهائى 
و تشکل طبقاتى بورژوازى ایران را تشکیل نمیدهند. 

تا آنجا که به نقش بورژوازى لیبرال در کشور ما مربوط میشود، ما در این مقاله خصوصیات جدیدى براى 
این قشر نشمردیم، بنى صدریسم شکل معیّنى از لیبرالیسم بورژوایى است که خصوصیات آن در چهارچوب 
عام لیبرالیسم در کشور ما قرار میگیرد، تنها ویژگى بنى صدریسم قالب بیانى مذهبى آن و قدرت تطبیق آن با 
اَشکال ایدئولوژیک- سیاسى حاکم بر جنبش انقالبى تا پیش از قیام، و بر حکومت از پس آن، است. عجز 
بورژوازى لیبرال در ارائه آلترناتیو سیاسى و حکومتى به بورژوازى در ایران، بمثابه کشورى تحت سلطه 
امپریالیسم شامل بنى صدریسم نیز میگردد و بحث ما در مورد بنى صدر صرفا تأکیدى بر مواضع پیشین مادر 
قبال این قشر بورژوازى است. لیبرالیسم بورژوایى، در عین پیوند جدایى ناپذیرش با کارکرد امپریالیسم در 
ایران، نمیتواند محور سیاست بورژوازى، به رهبرى بورژوازى انحصارى، در قبال انقالب ایران باشد، و یا 

چهارچوب ایدئولوژیک- سیاسى حاکمیت بورژوازى را در صورت شکست انقالب تأمین نماید. 

اما حزب جمهورى اسالمى نیز به نوبه خود تنها نقشى مقطعى و موضعى براى بورژوازى ایفا میکند. شک 
شرایط  در  انحصارى  بورژوازى  بویژه  و  براى بورژوازى،  کننده  تعیین  سیاسى  ابزار  یک  حزب  که  نیست 
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حاضر است. اما دقیقا همان خصوصیاتى که حزب را قادر به ایفاى نقش ابزارى خود در این مقطع میسازد، 
مانع از آن است که بتواند به تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى تبدیل شود و از این طریق نقشى در روبناى 
حکومتى بورژوازى ایران، در صورت شکست انقالب، بخود اختصاص دهد. چرا که اول حزب به منظور 
بسیج خرده بورژوازى و بر مبناى فعال کردن محافل سیاسى و عناصر خرده بورژوازى سنتى بنا شده است. 
با تمام نقش خرده بورژوازى بمثابه سیاهى لشکر، و حرکت نهائى بورژوازى در جهت تکیه کامل بر نهادها و 
ابزارهاى متعارف حاکمیت خود، خاصیت حزب نیز بمثابه یک ابزار سیاسى براى بورژوازى به پایان میرسد. 
بعبارت دیگر حکومت بورژوازى تنها میتواند بر محور تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى بنا شود و حزب 
نمیتواند چنین تشکلى باشد، و یا بدون تحول بنیادى به آن تبدیل شود. ثانیا، و در ارتباط با مسأله اول، اسالم 
که حزب براى ایفاى نقش خود سخت به آن متکى است نمیتواند بعنوان یک روبناى ایدئولوژیک مناسب 
با زیربناى اقتصادى ایران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم، تطابق یابد. صدور وسیع سرمایه و کاال 
به ایران، استثمار امپریالیستى کارگران و زحمتکشان، مکان ایران در تقسیم کار جهانى امپریالیسم و نقش 
تعیین کننده انحصارات امپریالیستى در اقتصاد سرمایه دارى ایران، قبل از هر چیز "فرهنگ امپریالیستى"، یعنى 
همان روبناى ایدئولوژیک حاکمیت انحصارات امپریالیستى در کشور تحت سلطه، که توجیه گر استثمار 

امپریالیستى در مدرن ترین اَشکال آن است، را طلب میکند. 

زاویه  از  را،  استثمار بورژوایى  فرهنگى  نیاز  این  اسالمى،  جمهورى  حزب  اسالم  و  کلى  بطور  اسالم 
ایدئولوژیک که با اَشکال عقب افتاده تر استثمار و تولید تطابق دارد، بشدت مقید و محدود میسازد. زیست 
فرهنگى ایران، تا پیش از انقالب، و کشورهایى چون کره جنوبى، تایوان، تایلند، و کشورهاى تحت سلطه 
متعدد آمریکاى التین، به روشنى "فرهنگى" را که سرمایه غیر انحصارات طالب آن است، تصویر میکند، و 
اسالم تنها با جراحى ها و دستکارى هاى بنیادى میتواند خود را با این نیاز امپریالیسم در تطابق قرار دهد. 
از سوى دیگر حزب خود به سرعت ته مانده اعتقادات اسالمى توده ها را نیز تخریب کرده و آخرین موانع 
ایدئولوژیک ماقبل سرمایه دارى را از جلو راه بورژوازى در دوره نوینى از انباشت سرمایه، دوره اى که تنها 

جنبش انقالبى به رهبرى پرولتاریا میتواند و باید از فرا رسیدن آن جلو گیرد، برمیدارد. 

بختیار از زبان بورژوازى روحانیت را به پس کشیدن از عرصه سیاست عملى و تشکیل یک "واتیکان در 
قم" دعوت کرده بود، و حزب با سرکوب انقالب بنام تئوکراسى و شرکت فعال روحانیت، زمینه را براى 
تحقق این پیشگویى بختیار فراهم میسازد. روحانیتى که خدمتش را در خدمت بورژوازى و بر علیه کارگران 
و زحمتکشان آشکارا به انجام رساند، چه از نظر بورژوازى و چه از نظر توده ها براى دوره اى طوالنى از 

عرصه مرخص خواهد شد. 

و باألخره باید به ترکیب موجود حزب جمهورى اسالمى اشاره کرد. ترکیبى که خصلتى تاریخا متناقض 
حزب را، در منافع طبقاتى اى که دنبال میگیرد از یک سو، و اقشار و طبقاتى که به خود فرا میخواند از 
سوى دیگر، به نمایش میگذارد. از یک سو قرار گرفتن کامل و پیگیر حزب در خدمت سرکوب انقالب، 
و با چنین انطباقى بر نیازهاى انحصارات امپریالیستى و شیوه هاى تجربه شده و شناخته شده آن، نمیتواند 
بر وجود پیوندى عملى میان جریانى سرسپرده در درون حزب با انحصارات و دول امپریالیست معیّن گواه 
نباشد. وجود دالالن، سرمایه داران و مالکینى که عمال از عملکرد حزب منفعت اقتصادى میبرند نیز بى شک 
ارتباط مستقیم ترى میان اینان و حزب را باعث میشود. اتکاء حزب به ساواکى ها، و رستاخیزى ها و اوباش 
براى فعالیتهاى روزمره خود نیز جزئى جدید به این ترکیب اضافه میکند. از سوى دیگر نزدیکى حزب به 
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حزب  تالش  حزب،  امپریالیستى"  "ضد  باصطالح  و  اسالمى  روحانیت، تبلیغات  مختلف  اقشار  و  خمینى 
در بسیج خرده بورژوازى و این واقعیت که حزب خود را بطور کلى وارث انقالب معرفى میکند، نمیتواند 
بمعناى جذب برخى توده هاى نا آگاه خرده بورژوازى و زحمتکشان و محافل مختلف خرده بورژوایى به 
حزب نباشد. به این ترتیب تناقضى که در اهداف و شیوه هاى حزب وجود دارد، بازتاب خود را به ناگزیر 
در ترکیب آن نیز باز مییابد، در یک گوشه جاسوسان، دالالن، سرمایه داران و مالکین و اوباش رنگارنگ النه 
میکنند. و درگوشه اى دیگر، عقب افتاده ترین توده ها و محافل خرده بورژوا َمسکن میگزینند، تعارضات این 
اجزاء متشکله حزب، که گاه در خارج حزب منعکس میشود، به سردرگمى ها و توّهمات نسبت به حزب در 
اذهان توده ها، و گاه حتى پیشاهنگان آن، دامن میزند. به هر رو این حزب، با این ترکیب، مورد نیاز بورژوازى 

براى رتق و فتق امور جامعه اى که تحت سلطه خویش دارد نیست و نمیتواند باشد. 

مادام که مقّدمات وحدت بورژوازى به زیر پرچم سرمایه انحصارى فراهم نیامده است، بورژوازى به هر 
دو جناح هیأت حاکمه کنونیش سخت نیازمند است. وظایفى که حزب جمهورى اسالمى و جناح بورژوا-
لیبرالى بنى صدر در خدمت بورژوازى بر عهده دارند در انزوا از یکدیگر قابل تحقق نیستند. این نیاز دائمى 
دو شیوه سرکوب و فریب را نزد بورژوازى تأکید میکند. سیاست سرکوب بى آنکه مدعى" حقانیت" و 
"قانونیت" باشد، بى آنکه توسط قشرى از بورژوازى و سیاستمداران آن توجیه و پرده پوشى شود، خصلت 
آشکارا تروریستى و غیرانسانى خود را بر مال خواهد کرد. بورژوازى نمیتواند منافع خود را منافع "جامعه" 

قلمداد نکند، نمیتواند جز بنام "جامعه" ستم و استثمار خویش را سازمان دهد. 

قهرآمیز  اشغال  کشتار انقالبیون،  انقالبى،  کارگران  سرکوب  خواهان  نمیتواند  اسالمى  جمهورى  حزب 
کردستان و قتل عام مبارزان ُکرد، و بطور کلى بیحقوقى و انقیاد کامل توده ها باشد، بى آنکه در همان حال 
این اَعمال بنام جامعه بورژوایى، و قانون، و "نظم" و "امنیت" در این جامعه، عرضه و توجیه شود. این 
وظیفه اى است که در این مقطع بر عهده بورژوازى لیبرال قرار گرفته است. عملکرد و شیوه هاى حزب، 
در فقدان این نقش مکمل بورژوازى لیبرال، بسرعت او را در مقابل توده ها منزوى خواهد ساخت. حزب 
عاملى در سرعت بخشیدن در قطب بندى سیاسى طبقاتى و بخصوص مایه تخریب سریع توّهمات توده ها 
به حکومت اسالمى بورژوازى است. بدون بورژوازى لیبرال و جناح متدیّن و بنى صدریستى آن، شیوه هاى 
حزب بورژوازى را به تقابلى زودرس و همه جانبه با توده ها میکشاند، تقابلى که بورژوازى در این مقطع 
یاراى تحمل آن را ندارد. بعالوه یک برنامه دراز مدت فعالیت ضد انقالبى در باز پس گرفتن دستاوردهاى 

انقالب، نمیتواند در غیاب کامل یک مرکزیت اجرایى - دولت بورژوایى - انجام شود. 

دولت، حتى آنجا که یک حزب افراطى دست راستى و مسّلح، رهبرى عملیات بورژوازى را در دست داشته 
باشد، نیاز مبرم بورژوازى است. ترکیب ویژه حزب جمهورى اسالمى، که با نیاز عملى آن در بسیج توده هاى 
عقب مانده خرده بورژوازى تطابق دارد، ظرفیتهاى تکنوکراتى و بوروکراتى حزب را به حداقل میرساند. 
حزب براى اداره امور کشور، از طریق یک بوروکراسى عریض و طویل دولتى، از امکانات و شرایط الزم 
برخوردار نیست. این خالئى است که در مقطع کنونى عمدتا توسط بورژوا- لیبرالها پُر میشود. و باألخره، 
لیبرالها این نقش معیّن را برعهده دارند که ماحصل قهر ضد انقالبى را که حزب پرچمدار آن است، بصورت 

دستاوردهاى کل بورژوازى تعمیم داده و قانونا و رسما به ثبت برسانند. 

اگر اوباشان حزبى در خیابان، آزادى بیان و اجتماعات، انتشار، و غیره را در عمل سرکوب میکنند، اگر 
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ُزَعما و سخنرانان حزبى از فراز منابر و سکوهاى سخنرانى، از عوامفریبى و ارعاب توده ها یک َدم باز پس 
نمینشینند، لیبرالها وظیفه دارند تا از این پیشروى هاى خیابانى و مقطعى، امتیازاتى "قانونى" و رسمى بنفع 
کمونیستها،  بخصوص  و  اپوزیسیون انقالبى،  اجتماعات  به  حزبى  اوباشان  یورش  بسازند.  بورژوازى  کل 
علیه  بر  منابر  فراز  از  روزه  هر  تهییج  و  غیره،  و  به کتابخانه ها  انقالبى،  گروه هاى  نشریات  فروشندگان  به 
کمونیستها و نیروهاى دمکراتى چون مجاهدین خلق، هر قدر وسیع، مکرر، و موفقیت آمیز باشد، تنها زمانى 
به دستاوردهایى سیاسى براى کل بورژوازى بدل میشود که دولت بورژوایى بر زمینه آن اصوال اجتماعات 
اپوزیسیون انقالبى، فروش نشریات او و اصوال فعالیت او را غیر قانونى اعالم نماید. تنها در این صورت 
جناح  است.  آریامهرى برداشته  اختناق  بسوى  گام  طبقه یک  یک  بورژوازى بمثابه  گفت  که میتوان  است 
قتل  انقالبى،  کردستان  سرکوب  چون  موارد متعددى  در  را  نقش  این  دقیقا  کنونى  حکومت  در  بنى صدر 
کردن  قانونى  غیر  کمونیستى،  روزنامه هاى  انتشار  ممنوعیت  تعطیل دانشگاه ها،  و  انقالبى  دانشجویان  عام 

اعتصابات و اجتماعات سیاسى اپوزیسیون انقالبى و کمونیست، و... ایفاء نموده است. 

تنها  به  و  بایستد  پاى خود  بر  ما  کشور  در  نمیتواند  هرگز  لیبرالى  عوامفریبى  و  فریب  دیگر  سوى  از  اما 
جزء و یا جزء اصلى سیاست بورژوازى بدل شود. کسانى که از "واقع بین" بودن جناح بنى صدر سخن 
میرانند، و سیاست هاى بورژوا لیبرالى این جناح را در مقابل سیاستهاى حزب، و بمثابه سیاستهاى اصولى 
غافلند.  ما  کشور  در  مورد لیبرالیسم  در  اساسى  نکته  همین  از  دقیقا  میکنند  تفسیر  و  تعریف  بورژوازى، 
هوادارى بنى صدریسم از "قانون" در مقابل هرج و مرج طلبى حزب، دفاع بنى صدریسم از "بحث آزاد" 
در مقابل عشق حزب به "چماق"، تنها هنگامى میتواند احدى را "فریب دهد" و یا "به سازش بکشاند" که 
سیاست قهر و سرکوب ابتدا زمینه هاى استقرار قانونى براستى دمکراتیک و شرایط واقعى و موجود بحث 
آزاد را، که توده هاى کارگر و زحمتکش به اتکاء مبارزات و قیام خونین خود به چنگ آورده بودند، از سطح 
جامعه جارو کرده باشد. اگر جناح بنى صدر میتواند وعده "قانون" - قانون امپریالیستى بدهد و بفریبد، اگر 
میتواند وعده" بحث آزاد و مذاکره" بدهد و سازشکاران در جنبش انقالبى را به پاى میز مذاکره "بکشاند"، 
بدون  کند،  پیاده  را  بورژوازى  قانونى"  تروریسم" فوق  است  در عمل توانسته  حزب  که  است  رو  آن  از 
بحث و مذاکره سرکوب کند و آزادى بیان و اجتماعات را بزور چوب و چماق و سرنیزه در عمل نقض 
اسالمى،  جمهورى  حزب  بدون  است.  سرکوب  سیاست  موفقیت  بازتاب  فریب،  موفقیت سیاست  نماید. 
بنى صدریسم ضرورت خود را براى جمهورى اسالمى و کارآیى خود را در تحمیق توده ها از دست خواهد 
داد. خاصیت امروز بنى صدریسم براى بورژوازى این است که در عین اینکه دستاوردهاى عملى سرکوب 
را براى کل بورژوازى تثبیت میکند و رسمیت میبخشد، انزجار رو به رشد توده ها را به جناح دیگر، و فقط 
به جناح دیگر نه کل بورژوازى، سوق میدهد و در "مجموع" جریان پشت کردن توده ها را به کل حکومت 

ُکند کرده و براى امپریالیسم در آماده کردن راه حل نهائى اش زمان میخرد. 

تا زمانى که زمینه هاى ظهور نیروى سیاسى ثالث و وحدت بخش بورژوازى فراهم نیامده است، دو جناح 
کنونى هیأت حاکمه اجزاء غیر قابل انکارى براى کل بورژوازى در مقابله با تداوم انقالب هستند. تعارضات 
دو جناح، ناگزیر میباید در هر مقطع کنترل و مهار شده و اساس یکپارچگى هیأت حاکمه را به مخاطره 
نیفکند. مادام که حضور خمینى در عرصه سیاست براى کل بورژوازى ضرورى و یا اجتناب ناپذیر است، 
اسالم و خمینى بستر مشترکى براى کشمکش هاى دو جناح خواهند بود. نقش وحدت بخش خمینى، که 
هر چند گاه اهمیت اساسى مییابد، مانع از آن است که کشمکش هاى دو جناِح هیأت حاکمه چنان ابعاد 
گسترده اى یابد که جنبش انقالبى از آن وسیعا بسود خود بهره گیرد. خمینى سمبلى است که بورژوازى براى 
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حفظ وحدت خویش در اوج رقابت و تعارض درونى، موقتا به عاریت گرفته است. خمینى، وحدت طلبى 
بورژوازى است که در یک شخص مادیت یافته است . 

سرمایه  نمایندگان مستقیم  ظهور  گرو  در  بورژوازى  پایدار  وحدت  نیست،  پایدار  وحدتى  شک  بى  این 
انحصارى در صحنه عملى سیاست است. نیروى سیاسى وحدت بخش بورژوازى بى شک نمیتواند حاصل 
ائتالف و تلفیق مکانیکى دو جناح موجود باشد، این نیروى سیاسى به اعتبار نفى هر دو جناح در واقعیت 
کنونى شان، و ناگزیر به اعتبار جایگزین کردن عامل پیوند دو جناح کنونى، خمینى، بورژوازى را به زیر 
تنها  نمیتواند  سنتز، نیز  این  سوم،  نیروى  این  خصوصیات  رسانید.  خواهد  وحدت  به  واحد  پرچم  یک 
"مجموعه اى" از خصوصیات دو جناح کنونى باشد، بلکه بى شک اَشکال ارتقاء یافته و تصفیه شده اى از 
این خصوصیات را به دست خواهد داد. در عین اینکه در مورد خصوصیات ظاهرى این سنتز بدقت نمیتوان 
اظهار نظر کرد و فقط میتوان با توجه به زمینه چینى هایى که هم اکنون در خارج و داخل کشور انجام میگیرد، 
گرایشات مشهود بورژوازى به آلترناتیو "بختیارى" توافقات احتمالى آمریکا و شوروى و اولویتهاى هر یک، 
در باره محتمل ترین آلترناتیو رهبرى سیاسى بورژوازى به بحث پرداخت، اما میتوان با توجه به آنچه تا کنون 
گفتیم، در باره محتوا و رئوس اصلى سیاستهاى این سنتز سیاسى با دقت بیشترى سخن گفت. اساس حرکت 
این نیروى ثالث بورژوازى این واقعیت خواهد بود که سرکوب و تحمیق میباید ادامه یابند اما تئوکراسى و 
لیبرالیسم هر دو میباید طرد شوند. از این رو در حالى که بنى صدریسم در تالش خود براى تطبیق اسالم با 
لیبرالیسم عمدتا به خاطر عدم تطابق لیبرالیسم با نیازهاى بورژوازى شکست خواهد خورد، حزب جمهورى 
اسالمى که عملکرد سرکوبگرانه اش با محور اساسى سیاست بورژوایى در این مقطع مشخص در تطابق قرار 
دارد، عمدتا به خاطر اتکاء اجتناب ناپذیرش به تئوکراسى، خصلت ابزارى خود را از دست داده و باید با 
جریانى سیاسى که از همین سیاست با توجیهاتى غیر اسالمى دفاع خواهد کرد جایگزین شود. بورژوازى و 
امپریالیسم سرکوب را بدون تئوکراسى و نظم را بدون لیبرالیسم طلب میکنند. تحقق این خواست بورژوازى 

اولین وظیفه رهبرى سیاسى آتى وى خواهد بود. 

در دو قسمت پیشین بحث "دو جناح" کوشیدیم تا در ضمن بررسى نقش و عملکرد دو جناح هیأت حاکمه 
در ابقاء و تثبیت حاکمیت بورژوازى و امپریالیسم، این نکته را برجسته کنیم که اردوگاه ضد انقالب قبل از 
چیز میباید بمثابه یک پدیدة در حال تکوین و تکامل در نظر گرفته شود. و گفتیم که چگونه انقالب ما، و 
بویژه قیام نیمه تمام بهمن 57، بورژوازى ایران را از رژیم شاه، که بمثابه رهبرى ایدئولوژیک سیاسى واحد 
آن عمل مینمود، محروم کرد و بازیابى یک جریان رهبرى کننده واحد را در درون ضد انقالب، به سیرتکوین 
یک پروسه طوالنى و پر تالطم رقابت در میان نمایندگان و جریانات سیاسى مختلف بورژوازى احاله نمود. 
اما آنچه قبل از هر چیز از بحث ما نتیجه میشود، و بر آن تأکید میگذاریم، این بود که حاصل این پروسه 
توسط یکى از  بورژوازى  سیاسى  رهبرى ایدئولوژیک-  احراز  نه  دیگرى،  بر  رقیب  یک  تفوق  نه  رقابت، 
رقباى موجود، بلکه ظهور یک جریان در درون صفوف بورژوازى خواهد بود که در عین جمع کردن و پخته 
کردن خصوصیات عام ضد انقالبى، ارتجاعى و خصوصا ضد پرولترى هر دو جناح در خود، گریبان خود 
را از محدویت هاى ایدئولوژیک- سیاسى هر دو جناح، خالص کرده باشد. این جریان را از آنجا که صرفا 
میتواند بر زمینه فعالیت و عملکرد دو جناح هیأت حاکمه، و یا بهره گیرى از سنگرهایى که بورژوازى توسط 
هر دو جناح، چه بصورت مجزا و چه در ترکیب با یکدیگر، تسخیر میکند، ظهور نماید، یک" سنتز" سیاسى 
از هر دو جناح نامیدیم. این سنتز سیاسى، این رهبرى واحد ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى چیزى جز یک 
جریان سیاسى- ایدئولوژیک بورژوایى که مستقیما منافع سرمایه انحصارى را نمایندگى کند نمیتواند باشد. 
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رهبرى واحد بورژوازى در ایران تنها بزیر پرچم سرمایه انحصارى میسر است و ظهور سنتز مورد بحث ما 
نیز بمثابه پایان یک دوره تشتت و بحران ناشى از خالء این رهبرى در درون صفوف بورژوازى خواهد بود، 

تشتتى که بحران اقتصادى و انقالب بر بورژوازى تحمیل نموده است. 

در دو قسمت پیشین به دو نکات ریز و درشت مختلفى اشاره شده بود که هر یک میتواند و باید، در بحثهاى 
مشخص تر دنبال گرفته شود، اما تا آنجا که هدف ما از این مقاالت ایجاب میکند، یعنى تعیین رئوس شیوه 
برخورد پرولترى به هیأت حاکمه، و ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى بطور کلى، الزم است از احکام کلى اى 

که در مقاالت قبل بدست داده ایم دوره اى بکنیم: 

1) براساس دو قسمت قبل و آنچه گفتیم، ما مشخصا با دیدگاه هایى که تصویرى مکانیکى و استاتیک (ایستا) 
از اردوگاه ضد انقالب بدست میدهند مرزبندى نموده ایم. "جهان" ضد انقالب به عرصه رقابت دو جناح 
موجود هیأت حاکمه منحصر نمیشود. سرنوشت سیاسى بورژوازى را نمیتوان صرفا در بررسى اوضاع و 
احوال حزب و لیبرالها جستجو کرد، بلکه بالعکس، خود این رقابت را میباید بمثابه تحولى نگریست که 
بورژوازى از میان حلقه هاى مختلف و در جریان انکشاف آن، آن شکل نهائى رهبرى سیاسى را جستجو 
ریخته  هم  در  دستگاه  بکوشد،  آن  تحقق  در  و  کرده  را منعکس  سرمایه  بنیادى  نیازهاى  بتواند  که  میکند 
حاکمیت بورژوازى را سر و سامان بخشد و کمک کند تا بورژوازى ایران هر چه سریعتر "کابوس انقالب" را 
به فراموشى بسپارد، به "اقتصاد" باز گردد و پروسه انباشت سرمایه را بگونه اى که مطلوب اوست از سرگیرد. 
بنابراین تحلیل مارکسیستى از دیدگاه ضد انقالب نمیتواند خود را به بررسى سناریوى جدال حزب و لیبرالها 
محدود کند، بلکه باید از مطالعه و تحلیل نیازهاى بنیادى بورژوازى ایران در این شرایط مشخص آغاز کرده 
و بر این اساس، بنیاد خود این مجادله در هیأت حاکمه را نیز به شیوه اى ماتریالیستى بشکافد و توضیح دهد. 

2) در همین رابطه، مقاالت قبل تفاوت ارزیابى ما را، با تحلیل آن دسته از نیروهایى که یا اصوال سیاست 
بورژوایى را ُجدا از منافع انحصارات امپریالیستى و در غیاب پروسه تأمین هزمونى بورژوازى انحصارى 
در صفوف بورژوازى در نظر میگیرند و یا بورژوازى لیبرال را نماینده سرمایه انحصارى قلمداد میکنند و 
لذا پروسه تثبیت هژمونى سرمایه انحصارى را با پروسه قدرت گیرى بورژوازى لیبرال یکى میگیرند روشن 
میسازد. تمام بحث ما در دو مقاله قبل، و تمام درك ما در طول دوران پس از قیام که در نخستین اعالمیه 
خود و بویژه در پیشگفتار به جزوه” تحصن کارگران در وزارت کار "در فروردین 85 ارائه دادیم، و بر این 
واقعیت متکى است که بحران اقتصادى و انقالب حاضر، نمایندگان سیاسى اصیل سرمایه انحصارى (و به 
این اعتبار رهبرى طبیعى و مطلوب بورژوازى ایران) را وادار به عقب نشینى نموده و نمایندگان سیاسى 
دیگرى را موقتا به بورژوازى تحمیل کرده است. حضور سیاسى سرمایه انحصارى نمیتواند و نباید الزاما 
در پیکر و بدنه احزاب و جریانات فعال بورژوازى در شرایط موجود جستجو شود. نه حزب و نه لیبرالها 
نمایندگان اصیل منافع سرمایه انحصارى نیستند، بلکه ترکیبى موقت براى حفظ بورژوازى و سرمایه دارى 
تحمیل  انحصارى  بورژوازى  به  جریان عقب نشینى  یک  در  که  ترکیبى  انقالبند،  دست اندازهاى  از  ایران 
میگردد، ترکیبى که دقیقا به این اعتبار که در دوره مبارزه ضد سلطنتى، خود را با استفاده از فقدان خط مشى 
روشن پرولترى در انقالب ما، به انقالب چسبانیده و لذا در شرایط انقالبى و بحرانى براى بورژوازى، و 
مادام که "انقالب میباید با نام انقالب سرکوب شود"، از کارآیى بیشترى نسبت به جریانات اصیل بورژوازى 
انحصارى برخوردار است. در مورد لیبرالها این نکته جز به نقش تاریخى و کالسیک آنها اشاره ندارد. این 
تأکید  آن  ابزارى  خصلت  بر  بحث ما  حزب،  باره  در  اما  است،  مزّور  و  لیبرال  بورژوازى  همیشگى  نقش 
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میگذارد، خصلتى که به امپریالیسم امکان میدهد تا افسار خرده بورژوازى را بدست گیرد و او را، به لطف 
حاکمیت وسیع (و دیگر اینک کامال رو به زوال) تفکر محافظه کار مذهبى بر صفوفش، به رویارویى با 

پرولتاریاى انقالبى بکشاند. 

ما خمیره حزب جمهورى اسالمى و فلسفه وجودى آن را این خصلت ابزارى دانستیم و اصوال "حزب بودن" 
آن را، بمعناى جریانى که بگونه کالسیک در جریان دفاع از منافع یک قشر و یا طبقه معیّن شکل گرفته باشد، 
به طبقه معیّنى تکیه کند و برنامه اى براى تحقق اهداف و منافع این طبقه پیشاروى خود بگذارد، مورد سؤال 
قرار دادیم. حزب جمهورى اسالمى را ترکیب در هم جوشى از مشکوك ترین محافل وابسته به امپریالیسم از 
یک سو، و محافل خرده بورژواى مذهبى از سوى دیگر، دانستیم که به اعتبار استفاده فعالش از حربه اسالم 
و نیز شخص خمینى، و توّهم توده هاى وسیع زحمتکشان به این آخرى، الاقل در ابتداى کار توانسته بود 
توده هاى متوّهم تهیدستان شهرى را نیز بدنبال خود بکشاند و براى تحقق اهداف ارتجاعى خویش از آنان 
بهره گیرد. تبیین حزب جمهورى اسالمى به عنوان" حزبى که امپریالیسم که براى خرده بورژوازى تأسیس 
کرده است" میتواند چکیده اغراق آمیز اما گویایى از نظر ما در مورد این جریان ارتجاعى باشد. به همین 
ترتیب مرز میان ما و رفقایى که حزب جمهورى اسالمى را ارگان سیاسى خرده بورژوازى (مرفه سنتى) 
ارزیابى میکنند نیز روشن است. آنچه در ارزیابى تعّلق و نقش طبقاتى این حزب باید بخصوص مد نظر 
باشد، اساسا نه ترکیب محافل و اجزاء تشکیل دهنده آن، بلکه سیاستهاى حاکم بر آن است و ما کوشیدیم 
تا مؤلّفه هاى اصلى تطابق حرکت و عملکرد این حزب را با منافع مقطعى سرمایه انحصارى در شرایط ویژه 
پس از قیام بشکافیم. کشیدن اقشار محافظه کار خرده بورژوازى بدنبال خود و تبدیل آنها به عمله و اکره 
سیاست امپریالیستى، فلسفه وجودى حزب است و هر ارزیابى که تعّلق طبقاتى حزب را بر مبناى مشاهده 

ترکیب اعضاء و عناصر آن تبیین نماید، ناگزیر از در افتادن به مواضع انحرافى در قبال آن خواهد بود. 

3) این واقعیت که نه حزب ُمبّلغ تئوکراسى و نه لیبرالهاى ُمبّلغ دمکراسى نیم بند بورژوایى نمایندگان اصیل 
بورژوازى انحصارى نیستند، به این معنا نیز هست که پروسه ظهور رهبرى واحد در صفوف بورژوازى، 
الزاما بمعناى سست شدن پایه هاى تئوکراسى و لیبرالیسم هر دو (در نزد بورژوازى) است. اگر این امواج 
انقالب است که احزاب و نمایندگان دست دوم بورژوازى را به اریکه قدرت پرتاب کرده است، و اگر 
"سرکوب انقالب بنام انقالب" فلسفه صعود اینان بر مسند حاکمیت است، آنگاه واضح است با هر قدم که 
اینان انقالب را به عقب برانند، یک درجه مطلوبیت بقاء خود را در حاکمیت، براى بورژوازى، کمرنگ تر 
نموده اند. اینها بنا به طبیعت خود احزاب و جریاناتى دالل و جاده صاف کن براى نمایندگان سیاسى پایدار 
و اصیل بورژوازى اند، تنها وقتى در ایفاى نقش خود کامال پیروز گشته اند که جاى خود را به دیگرى سپرده 

باشند، رفته باشند، و آنان که باید بر این راه کوفته و هموار تردد سرمایه را از سر گیرند، آمده باشند. 

این سرنوشت محتوم هر دالل و ُمحلل است، دالالن نمیتوانند خود یک سوى معامله باشند. اما این نکته 
را باید تذکر داد که ظهور نمایندگان سرمایه انحصارى الزاما بمعناى حذف فیزیکى تمام سیاستمدارانى که 
امروز در این ترکیب حاکمیت نقش بازى میکنند نیست. بختیار، مدنى، نزیه و امثالهم نمونه هاى بارز بورژوا-

لیبرالهایى هستند که آشکارا به ارباب واقعى خود، بورژوازى انحصارى، پیوسته اند. کنار رفتن لیبرالیسم به 
مثابه یک جریان سیاسى، الزاما بمعناى کنار رفتن سیاستمداران بورژوا-لیبرال نیست، همچنانکه "محبوبیت" 
این سیاستمداران، و باالخص اتکاء بورژوازى به آنان، الزاما بمعناى پایگاه پیدا کردن لیبرالیسم در درون 
بورژوازى نیست. این نکته اى است که در بررسى سیر قدرت یابى بورژوازى انحصارى در صفوف بورژوازى 
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در همین رابطه در بررسى چند و چون تقویت جناح بنى صدر در طول جنگ، باید مّد نظر باشد. از سوى 
دیگر ظهور رهبرى واحد بورژوازى انحصارى نیز الزاما بمعناى "بازگشت" و بقدرت رسیدن اپوزیسیون 
امپریالیستى (ُمرّکب از سلطنت طلبان مغلوب و بورژوا-لیبرالهاى دوراندیش) و شخصیتهاى شناخته شده اش 
اعتبار  این  به  و  انحصارى،  سرمایه  پایه اى  نیازهاى  بررسى  تا با  کوشیده ایم  جناح  دو  بحث  در  ما  نیست. 
بورژوازى بطور کلى، (یعنى نظم ضد انقالبى و نظم تولیدى) خصوصیات بنیادى این رهبرى واحد را مستقل 
از شعارها، اَشکال جنینى و و شخصیتهاى کنونیش بیرون بکشیم. جریان نماینده بورژوازى انحصارى، آن 
جریانى خواهد بود که به این مسائل بنیادى از زاویه منافع و بر مبناى نیازها و برنامه هاى سرمایه انحصارى 
پاسخ گوید، صرفنظر از اینکه کدام جریانات، شخصیتها و عناصر فعال کنونى در ترکیب این نیروى سیاسى 

نقش فعالى برعهده گیرند. 

گفتیم که سیاست بورژوازى انحصارى در مقابل انقالب ما در پایه اى ترین سطح تحقق دو پیش شرط اصلى 
آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه را هدف خود قرار داده است: 

اوال بورژوازى میخواهد که چرخ انقالب متوقف شود، دستاوردهاى دموکراتیک قیام باز گرفته شود و انقیاد 
کامل طبقه کارگر و به تبع آن سایر زحمتکشان تحت استثمار، تحت حاکمیت سرمایه مجددا تأمین گردد، 
و این بمعناى استقرار نظم ضد انقالبى در جامعه است، و ثانیا، بر مبناى این خفقان احیاء شده و مبتنى بر 
عواقب فالکت بار بحران اقتصادى، نظم تولیدى مناسب براى آغاز دوره جدید انباشت سرمایه در ایران، 

بمثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم و حوزه تولید فوق سود امپریالیستى برقرار گردد. 

در بررسى دو جناح به این نتیجه رسیدیم که هیأت حاکمه کنونى، و ترکیب تشکیل دهنده آن، از مجموعه 
خصوصیاتى که بتواند تالش بورژوازى براى تحقق هر دو پیش شرط پایه اى را رهبرى و نمایندگى کند، 
برخوردار نیست. حزب، که در سرکوب انقالب بنام انقالب پیشقدم بوده است، بنا بر ماهیت و نقش خود، 
از نظر ایدئولوژیک و اقتصادى پاسخگوى نیازهاى درازمدت بورژوازى ایران نیست، و لیبرالها، که وظیفه 
تطهیر مالکیت خصوصى و سرمایه و بازسازى ماشین دولتى در هم ریخته را بعهده گرفته اند، در اقتصاد از 
حیطه شعور و آرمانهاى سرمایه متوسط در بازار داخلى فراتر نمیروند، در سیاست، اهمیت شیوه هاى غیر 
متعارف سازماندهى اردوگاه ضد انقالب را آنگونه که باید درك نمیکنند، و در زمینه ایدئولوژیک نیز با 
تبلیغ اتوپیسم لیبرالى خود به تشتت موجود در صفوف بورژوازى دامن میزنند. اما این هر دو، در ترکیب با 
یکدیگر، بمثابه ابزارى مؤثر در شرایط پس از قیام در خدمت سیاست امپریالیستى عمل کرده و میکنند. زیرا 
اوال بورژوازى و سرمایه دارى را در مقابل تعرض انقالبى توده ها حفظ و حراست میکنند و ثانیا زمینه هاى 
عینى و ذهنى الزم براى به میدان آمدن نمایندگان سیاسى مستقیم بورژوازى انحصارى را پرورش و رشد 
میدهند. این زمینه ها عموما در نتیجه فعالیت همسو و هم جهت هر دو جناح و بمثابه تحوالت مورد توافق 
هر دو و یا در نتیجه برآیند تخاصماتشان، شکل میگیرد. بعبارت دیگر چه آنجا که دو جناح برسر اِعمال 
سیاستهاى معیّن در توافق قرار دارند، و چه آنجا که بر سر مسائلى بجان هم میافتند، بورژوازى انحصارى از 
قِبَِل عملکردشان به دستاوردهاى عمومى و پایه اى دست میابد. رئوس کلى این تحوالت ضد انقالبى و این 
زمینه هاى عینى و ذهنى یک سنتز سیاسى در درون بورژوازى و اعاده هژمونى سرمایه انحصارى در میان 

نیروهاى سیاسى طبقه را میتوان چنین خالصه کرد: 

1) تطهیر شدن و مشروعیت یافتن مالکیت و استثمار سرمایه دارى
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انقالب ایران علیرغم حاکمیت و سلطه قوى ایدئولوژى بورژوایى و خرده بورژوایى بر آن، بى تردید از 
همان ابتدا حامل خروش اعتراض آمیز بر علیه مالکیت بورژوایى و استثمار سرمایه دارى بود، خروشى که 
بازتاب واقعیات مناسبات اقتصادى جامعه و شرکت پرولتاریا بمثابه نیروى محرکه اصلى در سرنگونى رژیم 
سلطنت بود. هر چند بدلیل عقب افتادگى ایدئولوژیک- سیاسى- تشکیالتى پرولتاریا و فقدان یک حزب 
استوار کمونیست، این گرایش گنگ سوسیالیستى نتوانست جز در قالب محدود و منحط "سوسیالیسم" و 
یابد، اما به هر رو کارگران و زحمتکشان الاقل در اذهان خود در  مساوات طلبى خرده بورژوایى تجّلى 
قالب آرمانها و شعارهاى گنگ "حق"، "برابرى" و "جامعه توحیدى و قسط"، "سرمایه از روز اول نبوده" و 
نظیر آن، سرنوشت خونبارى براى سرمایه و "سرمایه دار "ترسیم میکردند. (بسیار آموزنده خواهد بود اگر 
در فرصت مناسب به شیوه برخورد سران خرده بورژوازى جنبش ضد سلطنت از یک سو و کمونیستها از 
سوى دیگر، به این "گرایش گنگ سوسیالیستى" نظرى بیندازیم. آن روز که پدر "طالقانى ها" به کمک جوانان 
پُرشور مجاهد با وعده قسط اسالمى، و توحید و در اساس با وعده" نوعى "سوسیالیسم کارگران را به زیر 
پرچم خمینى میفرستادند، بخش اعظم جنبش کمونیستى خود فعاالنه پرولتاریا را از هر گونه تعدى - در 
عمل و در شعار هر دو - به "سرمایه و بورژوازى ملى" بر حذر میداشت! بورژوازى نه فقط منافع خود 
بلکه گرایشات تاریخى پرولتاریا را نیز میشناخت و با وعده هاى ِشبه سوسیالیستى کارگران را بسوى خود 
میکشاند، و بخش اعظم جنبش کمونیستى نه فقط منافع پرولتاریا که اهداف و شیوه هاى بورژوازى را نیز 
نمیشناخت و از ماهیت کریه کل بورژوازى پرده پوشى میکرد. این یک تراژدى تاریخى و هشدارى است به 

تمام کسانى که از القیدى تئوریک فضیلت میسازند)

اما به هر حال زمینه هاى عینى و ذهنى تحقق این آرمان "گنگ" سوسیالیستى موجود نبود و رژیم کنونى 
این رسالت تاریخى را بر عهده گرفت تا در دفاع از سرمایه ورشکستگى سوسیالیسم خرده بورژوایى را 
نیز به پرولتاریا اثبات کند. اولین شرط انسجام بورژوازى و نجات او از ورطه انقالب در هم شکستن این 
پرولتاریاى  وبال  زیر دست  از  میبایست  بورژوایى  مالکیت  بود.  پرولتاریا  ایدئولوژیک  شکل  بى  پیشروى 
مشتاق مصادره، خلع ید و کنترل بیرون کشیده شود. سرمایه دارانى که در ماههاى اولیه پس از قیام نه فقط 
مال که جان خویش را هم در خطر یافته و گریخته بودند؛ میبایست به سر کار و بارشان بازگردند؛ پرولتاریا 
میبایست فکر اِسائه ادب به ساحت مقدس سرمایه را از سر بیرون کند و به پشت دستگاه ها باز گردد. اوضاع 
میبایست به حال "عادى" باز گردد، دو جناح هیأت حاکمه در این زمینه توافق و تفاهم کامل و عملکرد 
متقابل و ارگانیکى داشتند. یکى (لیبرالها) تبرئه کل مالکیت بورژوایى را خواستار بود و آن دیگرى (خمینى 
و شرکاء) آن را با کاله شرعى "مالکیت مشروع و مشروط اسالمى" به توده ها ُحقنه میکرد. اولى بازگشت 
و تبرئه تمامى "جنایتکاران تولید" را مطالبه میکرد و این دومى با تقدیم یکى دو "ُمفسد فى االرض "بعنوان 

قربانى به پیشگاه "اُّمت" راه را براى مابقى هموار مینمود. 

اعالم مشروعیت مالکیت بورژوایى و استثمار سرمایه دارى براى کسانى که معناى" مشت محکم کمونیسم" 
فکرى  رهبرى  از  که  روستا  و  شهر  و تهیدستان  پرولتاریا  براى  آن  پذیرش  و  نکشید  طولى  میدانستند  را 
کمونیستى محروم بودند، از آن کمتر. ملى شدن صنایع نیز شکل "تشکیالتى" مناسب براى ایجاد کمترین 
اصطکاك را بدست داد، "هیچ مالکیتى مشروع تر از مالکیت دولت منبعث از جانب خدا و رسول و متکى به 
اّمت اسالمى نمیتواند وجود داشته باشد". بورژوازى به هّمت رژیم جمهورى اسالمى و به لطف مناسبات 
االکلنگى و جنگ زرگرى - تا آنجا که به بحث مالکیت مربوط میشود - موجود در آن، بسرعت ارکان 
اقتصادى جامعه خویش را از حیطه تعرض مستقیم پرولتاریا بیرون کشید. امروز آرمان گنگ "جامعه بى 
طبقه و قسط" به خواست واقعى کنترل کارگرى بر تولید و توزیع مبدل شده است: این یک" عقب نشینى" 
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از سوسیالیسم مبهم خرده بورژوایى و یک پیشروى عملى در جهت استقالل ایدئولوژیک سیاسى پرولتاریا 
است. با این وجود باید گفت که جمهورى اسالمى، ابتدایى ترین وظیفه خود را در حفظ بقاء و تحکیم 
حاکمیت بورژوازى و در ایجاد زمینه الزم براى انسجام صفوف بورژوازى به رهبرى بورژوازى انحصارى 

را با جدیت به پیش بُرده و توفیقات بسیارى نیز داشته است. 

 2) امحاء دستاوردهاى دمکراتیک قیام و تمکین کامل توده ها به بى حقوقى کامل سیاسى

رژیم جمهورى اسالمى که سران آن اساسا براى پیشگیرى از قیام قهرآمیز توده ها پا بمیدان نهاده بودند، 
از ابتداى استقرار خود سرسختانه کوشیده است تا پرولتاریا و زحمتکشان انقالبى را قدم بقدم و سنگر به 
سنگر از دستاوردهاى دمکراتیک قیام باز پس براند. در شماره قبل گفتیم که چگونه استقرار نظم ضد انقالبى 
پیش شرط پایه اى هرگونه از سرگیرى پروسه "عادى" تولید و انباشت سرمایه در کشور است و نیز در متون 
مختلف تأکید کرده ایم که چگونه از سوى دیگر تحوالت بنیادى دمکراتیک در مناسبات سیاسى از نقطه نظر 
پرولتاریاى انقالبى نیز سؤال و مسأله محورى انقالب حاضر است. از این رو است که خصلت ضد انقالبى 
حکومت و جناحهاى آن و نقش مؤثر در تأمین زمینه هاى تثبیت حاکمیت بورژوازى به رهبرى بورژوازى 
انحصارى باید قبل از هر چیز در عملکرد ضد دمکراتیک آنها جستجو شود. جناحهاى هیأت حاکمه در این 

زمینه عملکردهاى متفاوت، اما بى شک مکملى داشته اند. 

در حالى که لیبرالها از همان ابتداى کار سراسیمه به وارسى و تعمیر ماشین ضربه خورده و از کار افتاده 
دولت شتافتند، خمینى، حزب و شرکاء کوشیدند تا خالء دستگاه سرکوب را با فتوا، ارعاب، تحمیق و تهدید 
پُر کنند. اعتصاب و تحصن و "مخالفت با دولت" غیر شرعى و مستوجب عقوبت الهى اعالم شد، پروسه 
جایگزینى مردم مسّلح با دار و دسته هاى سازمانیافته افراطیون دست راستى خرده بورژوا، هوادار رژیم، آغاز 
شد. فتواى خلع سالح عمومى بالفاصله پس از قیام داده شد. هر جا که توده ها خود مستقیما در کار تشکیل 
ارگانهاى اِعمال اراده مستقیم و از پایین بودند، با مقاومت و سپس با تعرض شدید حکومت مواجه شدند. 
پرولتاریا و زحمتکشان انقالبى بر مبناى توّهمات خود انتخاب بنیادى را انجام داده بودند، آنها با پذیرش 
هژمونى تفکر سیاست خرده بورژوایى، قدرت سیاسى را اساسا در دست بورژوازى باقى گذاشته بودند، 
و اینک دومى جز محروم ساختن توده ها از هر نوع انتخاب دمکراتیک، جز بیرون راندن آنها از هر گونه 
عرصه فعالیت سیاسى دور ساختن شان از هر گونه امکان اراده مستقیم و باألخره جز تبدیل آنها به ابزارى 

براى بازسازى حاکمیتى که خود به زیرش کشیده بودند، هدف و شعارى نداشت. 

رژیم جمهورى اسالمى نه تنها از برسمیت شناختن هر گونه تحول دمکراتیک شانه خالى نمود، بلکه با اتکاء 
بر ارعاب و تحمیق مذهبى توده ها آرمانهاى دمکراتیک آنان را بعنوان آرمانهاى "غربى" و "امپریالیستى" به 
ُسخره کشید. برابرى زن و مرد را فحشاء، رفاه را زیربناى االغ و آزادى بیان و اجتماعات را آزادى فساد و 
توطئه، نام نهاد، اختیارات غیر قانونى شاه را قانونًا به" ولّى امر" سپرد. شکنجه غیر قانونى را تحت عنوان 
"حد شرعى" قانونیت بخشید. زنان و اقلیتهاى مذهبى را رسما به اتباع درجه دوم کشور بدل کرد، و... این 

تهاجم قرون وسطایى به مطالبات دمکراتیک توده ها حلقه هاى بسیار دارد. 

بورژوازى، روى کاغذ، نه تنها عقب ننشست، بلکه کًال تا حد زیادى از انقالب و انقالبیون طلبکار از آب در 
آمد، اما فراتر از روى کاغذ، در واقعیت، کارگران و زحمتکشان انقالبى به قیمت جانبازى ها و فداکارى هاى 
بسیار سنگرهاى دمکراتیک بسیارى را حفظ کردند و امروز، با اعتالى سیاسى نوین توده اى، دورنماى تسخیر 
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سنگرهاى جدیدى را پیش روى خود دارند. به هر رو، این پروسه، یعنى پروسه تهاجم رژیم و جناحهاى 
درونیش به دستاوردهاى دمکراتیک انقالب، بستر اساسى انسجام سیاسى بورژوازى و بازگشت بورژوازى 

انحصارى به پیشاپیش صفوف ضد انقالب در مقابل پرولتاریاى انقالبى است. 

حمله سبعانه به کردستان انقالبى، ُحقنه کردن قانون اساسى ضد دمکراتیک -ضدکارگرى جمهورى اسالمى 
بیان،  آزادى  عملى  نفى  انقالبى،  و  کمونیست  قمع دانشجویان  و  قلع  و  دانشگاه ها  به  تهاجم  توده ها،  به 
اجتماعات و احزاب، اعتصاب و غیره، تشکیل دادگاه هاى قرون وسطایى براى محاکمه کمونیستها، انقالبیون 
دمکرات و زحمتکشان مبارز، تحمیل مجلس فرمایشى مملو از دشمنان طبقه کارگر و دمکراسى به توده ها، 
و صدها خوش رقصى امپریالیستى دیگر، اینها آن قدمهاى عملى است که رژیم کنونى، به هّمت هر دو جناح 

راست افراطى و لیبرال خود، در خدمت باز به تخت نشانیدن بورژوازى انحصارى برداشته اند. 

دموکراتیک-  و جنبش  شکند  هم  در  را  انقالبى  پرولتاریاى  صفوف  بتواند  اگر  ایران  انحصارى  بورژوازى 
انقالبى را سرکوب نماید، بى شک در سازماندهى حاکمیت سیاسى و اقتصادى امپریالیسم از تمامى این 
اَشکال و اقدامات فراتر خواهد رفت. نه بى قانونى چاقوکشان و چماقداران رسمى و غیر رسمى و نه قانون 
مجلس اسالمى، نه استبداد والیت فقیه و تئوکراسى ارتجاعى و نه غمزه هاى مزّورانه لیبرالى، هیچیک ابزار 
پایدار سلطه طبقاتى او را تشکیل نخواهند داد. او در پى احیاى بهشت آریامهرى سرمایه در وجوه اَشکالى 
است که با سرمایه دارى ایران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپریالیسم در تطابق باشد. اما آنچه او به همه 
نوکران امروزى و موقت امپریالیسم، به حزب و لیبرالها هر دو، مدیون خواهد بود، بى حقوقى کاملى است 

که اینها کوشیده اند به کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کنند. 

 3) بازسازى دستگاه پایدار سرکوب دولتى، تطهیر و بازسازى ارتش، پلیس سیاسى و دستگاه
 بوروکراتیک دولتى

این نیاز پایه اى بورژوازى ایران به رهبرى بورژوازى انحصارى براى آغاز دوره جدیدى از انباشت سرمایه 
برمبناى استثمار امپریالیستى پرولتاریا است. هر دو جناح حکومت بر سر مبرم بودن این مسأله توافق دارند، 
آنچه مورد بحث و اختالف نظر است این است که اوال هم اکنون تا چه حد میتوان در سرکوب انقالب بر 
این ابزارها تکیه کرد. در شماره قبل این نکته را بازکردیم، و واقع بینى حزب و اتوپیسم لیبرالها را در این 
مورد توضیح دادیم. و ثانیا، درجه تکیه ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى براین نهادهاى پایدار، در قیاس با 
ابزار غیر متعارف سرکوب، در شرایط کنونى، انعکاس مستقیمى در توازن قواى جناحهاى حکومتى خواهد 
یافت، و این خود مانع همدلى کامل در درون رژیم جمهورى اسالمى بر سر سیر و سرعتى است که پروسه 

تطهیر و بازسازى دستگاه هاى در هم ریخته سرکوب متمرکز و متعارف میباید بخود بپذیرد. 

کامال  انحصارى  بالمنازع بورژوازى  حاکمیت  براى  زمینه سازى  این  در  حضرات  کارنامه  جهت  هر  به  اما 
درخشان است. جنبش کمونیستى از ابتداى امر بر این نقش ارتجاعى جمهورى اسالمى وقوف و تأکید داشته 
و َصرف نظر از سوسیال-شوینیست هایى که با شروع جنگ چون صاحبنظران امور لجستیکى، اُرُدنانس و 
استراتژى و تاکتیک نظامى، از قرار براى حفظ "استقالل" حکومت از کارشناسان خارجى و براى باال بردن 
است  مدتها  انقالبى  مارکسیست  نیروهاى  پرداخته اند،  به موعظه خوانى  اسالمى،  جمهورى  ارتش  کارآیى 
اقدامات ننگین جمهورى اسالمى را در امر تطهیر و بازسازى ارتش آمریکایى، تجدید سازمان ساواك تحت 
نام جدید و تثبیت منحط ترین اَشکال بوروکراتیک و ضد دموکراتیک در دستگاههاى دولتى، بعنوان یک 
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سوژه تهییج و افشاگرى مورد استفاده قرار داده اند. لذا تصور میکنیم اهمیت این مسأله بعنوان یک زمینه 
بنیادى انسجام بورژوازى و تثبیت هژمونى سرمایه انحصارى در صفوف ضد انقالب نیازى به تفصیل و 

تأکید نداشته باشد. 

 4) وادار کردن توده ها به تمکین به سطح معیشت نازل و عواقب فالکت بار بحران اقتصادى

را  نکته  این  مکان  و  اهمیت  تفصیل  58 "به  بهمن  انقالب،  نوین  اعتالى  و  فالکت  جزوه” دورنماى  در 
و  پرولتاریا  دوش  بر  اقتصادى  بحران  عوارض  و  عواقب  و  که تحمیل  شدیم  متذکر  آنجا  در  ما  شکافتیم. 
توده هاى زحمتکش، و از این طریق پایین بردن ارزش نیروى کار در سطح جامعه، خود یکى از مجارى و 
پیش شرطهاى اصلى خروج نظام سرمایه دارى از بحران اقتصادى است. در جزوه فالکت تأکید کردیم که 
چگونه بورژوازى ایران جز با به تسلیم کشانیدن پرولتاریا و سایر زحمتکشان در مقابل عوارض فالکت بار 
بحران نخواهد توانست انباشت سرمایه را به شیوه مطلوب خویش از سر گیرد. این وجه اقتصادى مسأله 

است که به اندازه کافى تا کنون در باره آن سخن گفته ایم. 

اما، عمق یابى بحران سرمایه دارى و تشدید فقر و فالکت توده ها، در غیاب آلترناتیو روشن پرولترى در قبال 
بحران و در فقدان مبارزات سازمانیافته توده اى در دفاع از، و ارتقاء سطح معیشت کارگران و زحمتکشان 
(امرى که باید مؤّکدا مورد توجه کمونیستها باشد)، از نظر سیاسى به گرایشات محافظه کارانه در درون جنبش 
کارگرى و بویژه در بخشهاى عقب افتاده پرولتاریا دامن میزند. دفاع از سطح معیشت پرولتاریا، شرط الزم 
سازماندهى هر مبارزه پیگیر بر علیه بورژوازى است. توده کارگر که وسیعا گرفتار طاعون بیکارى باشد، دائما 
در معرض اخراج باشد، سطح دستمزد واقعیش تنزل یافته و زیست اقتصادیش در مخاطره افتاده باشد، و در 

مقابل همه اینها راه چاره اى نیابد ناگزیر دچار گرایشات شدید راست روانه خواهد گشت. 

"نظم" و نه "انقالب" در چنین شرایطى در میان کارگران جا باز میکند، تشدید فالکت و ناامنى اقتصادى 
توده هاى زحمتکش، بعالوه زمینه عینى تشدید رقابت را در صفوف آنان بوجود میآورد و رژیم جمهورى 
اسالمى، بمثابه ارتجاع ُمجّسم بورژوایى، از ایجاد حداکثر نفاق و تفرقه در صفوف پرولتاریا و توده هاى 
زحمتکش کوتاهى نمیکند. تعصبات مذهبى، جنسیت، قومیت، سابقه کار، شاغل و بیکار بودن و غیره همه و 
همه در دست جمهورى اسالمى دستاویزى براى گسسته کردن صفوف جنبش کارگرى گشته است. تقویت 
گرایشات محافظه کارانه در توده ها محور تمامى تبلیغات بورژوازى بر زمینه بحران اقتصادى است. این آن تز 
واحدى است که "شورا پورا مالیده باید کار کنى جانم" بنى صدر و اعوان و انصارش را، به "خلقیون خرمن 

آتش میزنند و در تولید اخالل میکنند" حزب، خمینى و دار و دسته اش پیوند میدهد. 

تثبیت  زمینه  به  تبدیل بحران  در  خود،  طبقاتى  وظیفه  این  از  ثانیه  یک  جناح،  دو  هر  همت  به  حکومت، 
حاکمیت اقتصادى و سیاسى سرمایه، غافل نمانده است. خمینى و شرکاء با علم کردن "معنویت نه مادیت" 
و بورژوا- لیبرالها با تبلیغ این ادعاى ارتجاعى که انقالب خود موجد بحران اقتصادى و فالکت توده ها بوده 
است، به سطح معیشت میلیونها کارگر و زحمتکش یورش بردند. مقاومت توده ها، به رهبرى پرولتاریاى 
مبارزه  این  میسازد.  کنونى  مقطع  در  را  نوین توده ها  سیاسى  اعتالى  بستر  تهاجم،  این  مقابل  در  صنعتى، 
همچنان ادامه دارد، اما تا هم اکنون هیأت حاکمه ارتجاعى نقش خود را در این زمینه سازى براى امپریالیسم 

و بورژوازى انحصارى کامال و بى هیچ ابهامى آشکار کرده است. 

 5) تطهیر امپریالیسم و توجیه ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادى و نظام بورژوازى حاکم ایران با
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 کشورهاى امپریالیستى

و  اعم  بطور  امپریالیسم  است.  بوده  آن  امپریالیستى  ضد  آشکارا  خصلت  ما،  انقالب  بارز  وجوه  از  یکى 
امپریالیسم آمریکا بمثابه امپریالیسم مسلط بر اقتصاد و سیاست ایران بطور اخص آماج اعتراض پرولتاریاى 
انقالبى در ایران قرار گرفته است. تحریم فروش نفت به آفریقاى جنوبى و اسرائیل از جانب کارگران مبارز 
صنعت نفت در ماههاى پیش از قیام، بیانگر آگاهى پرولتاریاى انقالبى ایران به ریشه ها و پایه هاى جهانى 
استثمار و اختناق در ایران بود. هر چند پرولتاریاى ایران تا هم امروز نیز نتوانسته است پیوند ناگزیر و بنیادى 
امپریالیسم و دیکتاتورى، و به این اعتبار پیوند حیاتى مبارزه ضد امپریالیستى و دموکراتیک را آنگونه که 
باید وسیعا در یابد، اما به هر رو جهتگیرى ضد امپریالیستى و بویژه ضد آمریکایى کارگران و زحمتکشان 
ایران، هر چند که به اعتبار حاکمیت ذهنیت خرده بورژوایى بر جنبش توده اى جز در عرصه هاى حقوقى، 
ادارى و دیپلماتیک امکان بروز نمییافت، در همین حد اعاده اوضاع پیش از انقالب را براى بورژوازِى زخم 
خوردة ایران بسیار دشوار میساخت و میسازد. حکومت کنونى و هر دو جناح ضد انقالبى آن کوشیده اند تا 
این گرایش ضد امپریالیستى توده هاى کارگر و زحمتکش را از هر گونه محتواى عملى اقتصادى- طبقاتى 

تهى سازند. 

حزب جمهورى اسالمى و آیت اهللا خمینى امپریالیسم را از واقعیتى مشخص، ملموس و قابل شناخت براى 
زحمتکشان، به موجودى ماوراء الطبیعه و افسانه اى، به جن و شیطانى که گویا تنها بعنوان آنتى تز اسالم 
موجودیت یافته است، تنزل داده اند. آنها مبارزه ضد امپریالیستى کارگران و زحمتکشان انقالبى را از همان 
پیش از قیام سمبل هاى قدرت اقتصادى سرمایه انحصارى، بانکها و شرکتهاى تولیدى و تجارتى متعلق به 
بورژوازى بزرگ و انحصارى، و مظهر سلطه سیاسى امپریالیسم یعنى رژیم پلیسى نظامى سلطنت را مورد 
تعرض قرار داده بود، به فریاد اهللا اکبر کشیدن از فراز بامها، تجمع در مقابل ساختمان سفارت آمریکا و 
تکرار طوطى وار ترجیع بندهاى مبتذل و تو خالى بلند گوهاى حزب کاهش دادند. رجزخوانى هاى توخالى و 
فرمایشى "ضد گروگانى" و "مرزبندى" با رمزى کالرك ها و دیگر کارگزاران دیپلوماسى امپریالیسم آمریکا، 
با هر قدم که سرمایه دارى انحصارى در عمل سنگرهاى اقتصادى و سیاسى از کف رفته را باز پس گرفت 

و استثمار و اختناق شدت مییافت، "رساتر" و مکررتر میگشت. 

"آمریکا شیطان بزرگ است و هرگز بشر با شیاطین جز با اوراد و جز با توسل به جادوگر قبیله و رّمال 
امپریالیستى  ضد  اصطالح  به  امپریالیستى مبارزه  این روح  است".  برنخاسته  مقابله  به  محله  پیش نماز  و 
حزب جمهورى اسالمى، خمینى و شرکاء بوده است. از سوى دیگر لیبرالها که بند بودن سرشان به آخور 
امپریالیسم هر روز در نزد توده ها عیان تر میگشت، از این نقد مبتذل خرده بورژوایى از امپریالیسم بهانه و 
دستمایه اى میساختند تا وابستگى تام و تمام خود را به امپریالیسم و سرسپردگى شان را به نوسازى بهشت 
امنیت انحصارات امپریالیستى و استثمار سرمایه دارى در کشور تحت سلطه، تحت عنوان "ضرورت خروج 
از انزواى سیاسى"،" واقع بینى اقتصادى" و قس علیهذا به توده ها ُحقنه کنند. در پایان دو سال اینان گامهاى 
با  را  بنیادى شان  اتحاد  بد کرده اند،  و  خوب  را  امپریالیستى  قدرتهاى  برداشتند،  جهت  این  در  متعددى 
امپریالیسم در مبارزه با "کمونیسم بین الملل" آشکارا اعالم نموده اند، بر سر امپریالیسم آمریکا آب توبه ریخته 
و به او در صورت استغفار قول رستگارى داده اند. اینان تمام کوشش خود را بکار بردند تا بعد از شاه نوبت 

آمریکا نشود و این از نقطه نظر بورژوازى انحصارى یک گام بسیار بلند به "جلو" است. 

 6) سرکوب مستمر جنبش کمونیستى و جذب و جلب دموکراسى خرده بورژوایى به زیر
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 پرچم لیبرالیسم

در ذهن خوشبین بسیارى از کارگران انقالبى و مبارزین کمونیست، قیام بهمن طلیعه استقرار دولتى "ملى 
آزادیهاى  ضامن  تا  میرفت  گویا  که  دولتى  بود،  خرده بورژوازى  و  لیبرال  بورژوازى  رهبرى  به  مترقى"  و 
سیاسى باشد. آنچنان آزادیهایى که طى آن پرولتاریا و نیروهاى سیاسى او فرصت مییافتند تا اهداف خود را 
به روشنى تعریف کنند، متشکل شوند و بر متن فعالیت گسترده و آزادانه تبلیغى، ترویجى و سازماندهى، 
سنگر مبارزه براى سوسیالیسم را مستحکم سازند. واقعیات، همانگونه که ما از همان ابتدا هشدار داده بودیم، 
این گونه توّهمات را نقش بر آب کرد. ممانعت از بسط دامنه قیام و تالش در باز پس گرفتن دستاوردهاى 
دموکراتیک آن اولین هدف و وظیفه حاکمین کنونى بوده و در این میان سرکوب جنبش جوان کمونیستى، 
جنبشى که گرچه  سوسیالیسم است،  شاخص و مِالك حرکت بسوى  تنها  اعتالى آن  رشد و  جنبشى که 
افتان و خیزان اما با شور و فعالیت مستمر براى بسط دستاوردهاى انقالب میجنگید، اولین و مبرم ترین نیاز 
سرمایه و امپریالیسم بود. ممانعت از گسترش فعالیت علنى و وسیع جنبش کمونیستى با ممانعت از بسط 
دامنه انقالب مترادف است و رژیم کنونى در این زمینه نیز نقش خویش را در خدمت سرمایه و امپریالیسم و 
در فرصت خریدن براى بورژوازى انحصارى براى تجدید قواى سیاسى- نظامى با پیگیرى کامل ایفاء نموده 

است این از توافقات مقّدس هر دو جناح حکومت است. 

در همین رابطه، نیروهاى خرده بورژوا- دموکرات، که در هراس از تضییقات رژیم از نزدیکى علنى و عملى 
بورژوایى  لیبرالیسم  پرچم  بزیر  بتدریج  خود ناگزیر  متزلزل  ماهیت  بر  بنا  میهراسند،  کمونیستى  جنبش  با 
کشیده شده و خنثى میگردند. سرکوب دائم جنبش کمونیستى و خنثى کردن دموکراتیسم خرده بورژوایى، 
چیزى جز تالش در ایجاد پیش شرطهاى ذهنى پاسیفیسم در توده ها نیست، پاسیفیسمى که بورژوازى بدان 
امید بسته است تا قابلیت عکس العمل انقالبى در مقابل تهاجم نهائى ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى به 

رهبرى بورژوازى انحصارى را از زحمتکشان سلب کند. 

شکل گرفتن و تحقق قدم بقدم این تحوالت ضد انقالبى معناى عملى آن پروسه اى است که بورژوازى 
انحصارى را از پهلو به تثبیت قدرت نزدیک میسازد. پس واضح است وقتى ما از سنتز در درون بورژوازى 
سخن میگوییم از یک فعل و انفعاالت خلع الساعه و از یک شعبده بازى تاریخى سیاسى سخن نمیگوییم. 
زمینه هاى عینى و ذهنى اصلى انسجام و وحدت بورژوازى به زیر پرچم نیروهاى سیاسى واقعى و پایدار 
بورژوازى انحصارى همین تحوالت بنیادى است که هم امروز، و از پیش از قیام تا کنون، به همت خمینى، 
حزبیون، لیبرالها و اقمار رنگارنگشان در جریان شکل گیرى اند. عملکرد رژیم جمهورى اسالمى و مناسبات 
متقابل دو جناح آن، کاتالیزور catalyseur ظهور شرایطى است که بورژوازى انحصارى قادر باشد در آن 
ضربه نهائى را به انقالب وارد آورد. شرایطى که با تحقق خود رژیم جمهورى و جناحهاى آن را از نظر 

بورژوازى و امپریالیسم اساسا مختومه و غیر ضرورى اعالم خواهد کرد. 

اگر زمینه هاى فوق بوجود آید، اگر این تحوالت ضد انقالبى متحقق شوند، اگر توده ها در زیر بار فالکت، 
در غیاب آلترناتیو روشن پرولترى و در زیر بمباران تبلیغات لیبرالى به ورطه پاسیفیسم در غلطند، اگر ارتش 
آریامهرى" ملى" و "مکتبى" شده، سازمان یافته آماده عمل باشد، اگر ساواك جدید تور خود را براى شکار 
وسیع انقالبیون تدارك دیده باشد، اگر بوروکراسى عریض و طویل بورژوازى شریانهاى اقتصادى اجتماعى 
و فرهنگى زندگى توده ها را در چنگال خود گرفته باشد، و... آنگاه صحنه براى پرده آخر نمایش ضد انقالب، 
براى استقرار دیکتاتورى بورژوازى انحصارى آماده خواهد بود. دیکتاتورى اى که نه لیبرال است و نه دل 
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اشتغال، مسکن، آب و برق، و پیشگیرى و درمان  دیکتاتورى اى که  دارد،  خوشى از آخوند و تئوکراسى 
بیمارى هاى ابتدایى را وعده میدهد، دیکتاتورى اى که به "عظمت ایران"، "مدرنیسم" و "نظم" سوگند خواهد 
خورد، دیکتاتورى اى که "هرج و مرج" را محکوم و باج گیرى و سرکوب متمرکز و با حساب و کتاب را 
طلب خواهد کرد، و خالصه دیکتاتورى اى که روح مجّسم ارتجاع آریامهرى در پیکر یک جمهورى - البته 

غیر اسالمى - خواهد بود. 

و  میگیرد،  شکل  انقالبى  ضد  تحوالت  این  دل  در  امروز  که  است  انقالب  ضد  و  بورژوازى  فرداى  این 
پرولتاریاى انقالبى، که بخواهد با امروز و فرداى بورژوازى هر دو به مقابله برخیزد، ناگزیر باید در وراى 
جدال دو جناح که دورنماى تضعیف این حکومت را ببار میآورد، رشد زمینه هاى آن حکومت را نیز بشناسد 
و از آن ممانعت کند، با این حکومت بجنگد، بى آنکه به حمایت از آن حکومت سقوط کند. مشى تاکتیکى 
پرولتاریا باید بر چنان پایه هایى متکى باشد که با امروز و فرداى بورژوازى هر دو بجنگد، حکومت کنونیش 

را به عقب براند و تضعیف کند، بى آنکه زمینه را براى حکومت آتى اش مساعد کرده باشد. 

اینجا دیگر بحث به تقابل پرولتاریا با دو جناح در هیأت حاکمه کنونى منحصر نمیشود، اینجا بحث بر سر 
مواجهه پرولتاریا با پروسه شکل گیرى ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى است. بحث بر سر برخورد پرولتاریا 
به سیر دیالکتیکى تکامل اردوگاه ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى است سیرى که خود در جهت نفى اوضاع 
و احوال کنونى اردوگاه ضد انقالب و فراهم آوردن اوضاع و احوال و اَشکال مساعدترى براى بورژوازى 
پیش میرود، و اگر پرولتاریاى انقالبى بخواهد - و میخواهد - اوضاع و احوال کنونى ضد انقالب را به شیوه 
خاص خود در خدمت اهداف انقالبى خود نفى کند، میباید قبل از هر چیز، حساب خود را با این سیر تکامل 
نیز تسویه کند و هم با ابقاء و هم با نفى بورژوایى حکومت کنونى مرزبندى روشنى داشته باشد. ضرورت 
صف مستقل پرولتاریا و آلترناتیو مستقل پرولترى هرگز اهمیت حیاتى خود را اینچنین بوضوح بارز نساخته 
و  آموخته ایم  "دوجناح"  و بحث  تحلیل  از  ما  که  است  چیزى  آن  تمام  این  و  است.  نرسانیده  ثبوت  به  و 

بروشنى در پالتفرمهاى خود در مورد کودتا و جنگ منعکس کرده ایم. 

ما به اردوگاه ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى بمثابه پدیده اى در حال تکوین و تکامل مینگریم و لذا ضد 
انقالب را در چهارچوب اجتماعى و سیاسى متحولى در نظر میگیریم؛ در بررسى نیروهاى ضد انقالب به 
تحلیل آن مجموعه شرایط عینى و ذهنى اى نظر داریم که از یک سو داّل بر تغییر توازن قواى اردوگاه ضد 
انقالب در قبال انقالب است و از سوى دیگر زمینه را براى شکل گیرى نهائى رهبرى سیاسى بورژوازى 
فراهم میآورد. سیر تکامل ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى، سیر از کف رفتن دستاوردهاى قیام است، سیر 
عقب نشینى توده ها از مطالبات انقالبیشان است، سیر نزدیک شدن بورژوازى به استقرار دو گونه نظم بنیادى 
ارتجاعى، نظم سیاسى ضد انقالبى و نظم تولیدى کاپیتالیستى است. ضد انقالب را صرفا در احزاب و نیروها 
و عناصر ضد انقالبى دیدن و با این پدیده ها مرزبندى کردن کافى نخواهد بود، چرا که چنین کوتاه بینى اى 
جنبش کمونیستى را از درك آن تحوالت سیاسى و اقتصادى معیّن که حاکى از پیشروى عمومى بورژوازى 
است، تحوالتى که تکامل ضدانقالب و دستیابى بورژوازى به شکل نهائى رهبرى سیاسیش منوط به آن 

است، باز میدارد. 

اگر ما بتوانیم انقالب و تکامل آن را اثباتًا تعریف کنیم، اگر تصویر روشنى از آنچه پرولتاریا پیشروى و 
پیروزى انقالب مینامد داشته باشیم، آنگاه مالك بسیار دقیقى براى ارزیابى کلیه جناحهاى ضد انقالب، اعم از 
سابق و مغلوب و فعلى و آتى، مذهبى و لیبرال و قس علیهذا، و سهم هر یک در پیشبرد سیاست امپریالیستى، 
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خواهیم داشت، چرا که بورژوازى را در رویارویى اش با پرولتاریا و در تهاجمش به سنگرهاى تعریف شده 
و مشخص انقالب، تشخیص میدهیم و هرگز حتى براى یک لحظه بوق و کرناى "سفارت گیرى" این شیون 
و زارى "آزادى طلبى" آن یکى، "استقالل سیاسى" این و "دفاع از میهن" آن یکى، از اتخاذ موضع صریح 
و روشن پرولترى در دفاع از انقالب و بسط و دامنه آن بازِمان نخواهد داشت، و از ظهور اَشکال جدید 
رهبرى سیاسى در بورژوازى، شگردهاى جدید در عوامفریبى و جانماز آب کشیدن هاى غیر منتظره "ضد 
امپریالیستى و آزادیخواهانه"، جا نخواهیم خورد و تاکتیکهاى خود را متناسب با فصول تغییر نخواهیم داد. 

(به این مسأله باز میگردیم) 

را  جناح"  "دو  محورى بحث  تز  این  و  پایه اى  درك  این  بروشنى  جنگ  و  کودتا  قبال  در  ما  پالتفرم هاى 
منعکس میکند. ما به اردوگاه ضد انقالب بمثابه پدیده اى در حال تکوین و تکامل، و نه صرفًا بعنوان احزاب 
و نیروهاى شکل گرفته، مینگریم و لذا در پالتفرم کودتا هم در مقابل کودتا و هم در مقابل ضد کودتا هر 
دو هشدار میدهیم و پرولتاریاى انقالبى را به احتراز از حمایت از حکومت کنونى از یک سو و مقابله قاطع 
با کودتا متکى بر صف انقالبى ضد کودتا از سوى دیگر، فرا میخوانیم. کودتا، چه به پیروزى جناح دیگرى 
از نیروهاى سیاسى بورژوازى منجر شود و چه توسط نیروهاى موجود او سرکوب گردد، بیانگر تکاملى 
در اردوگاه ضد انقالب و مخاطراتى براى سنگرهاى معیّن انقالب - دستاوردهاى دموکراتیک قیام - است، 
و اّال عمده و غیر عمده کردن متافیزیکى و اختیارى" ضد انقالب مغلوب" و جمهورى اسالمى، چیزى بر 
دانش تاکتیکى پرولتاریا نمیافزاید. در پالتفرم جنگ همچنان تأکید کردیم که جنگ ایران و عراق تسهیل 
کننده تحوالتى است که در خدمت سرکوب انقالب ایران و بسط هژمونى بورژوازى انحصارى در ایران و 
منطقه قرار دارد و لذا خواهان آن شدیم که پرولتاریاى انقالبى در مقابل جنگ سرمایه داران و شرایط و عاقب 
سیاسى و اقتصادى آن به دفاع از انقالب خویش برخیزد. مقایسه موضع ما در قبال جنگ با دو موضعگیرى 
اصلى جنبش م.ل، آنارکوپاسیفیسم و سوسیال- شوینیسم، میتواند اهمیت ویژه برخورد ما را به سیر تکوین 

اردوگاه ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى روشن کند. 

جناحهاى  و  حاکمه موجود  هیأت  قالب  در  فقط  و  فقط  را  بورژوایى  انقالب  ضد  پاسیفیست ها  آنارکو- 
هر  این  با  تا  مییابند  توفیق  حداکثر  موضعى" مستقل"  اتخاذ  براى  تالش  در  و  میکنند،  مجسم  آن  دوگانه 
دو جناح مرزبندى نمایند. آنها زمینه هاى رشد رهبرى مطلوب بورژوازى و انسجام صفوف آن را در بطن 
دستور بالفاصله  در  را  بورژوازى  حکومت  (نفى)  سرنگونى  جنگ،  شروع  با  و  شرایط موجود نمیبینند 
پرولتاریاى انقالبى قرار میدهند. آنها این واقعیت را نمیبینند که پرولتاریا در خواست سرنگونى حکومت 
کنونى بورژوازى تنها نیست، بلکه بورژوازى انحصارى نیز در تحلیل نهائى خواهان نفى این حکومت و 
تکامل آن در اَشکال نوین است. از اینرو آنها قادر به درك و تفکیک آن دو مجموعه شرایط عینى و ذهنى 

متفاوت که زمینه را براى سرنگونى انقالبى حکومت و یا سرنگونى ضد انقالبى آن فراهم میکند نیستند. 

آنارشیسم تمامى شّر را در دولت خالصه میکند و خواهان بزیر کشیدن آن است و اگر جنگ این امکان را 
فراهم میآورد، بى تأمل در شیپور سرنگونى (جنگ داخلى بمثابه تاکتیک) میدمد. آنارشیست ها این را درك 
نمیکنند که جنگ از چه زاویه اى، و با بوجود آوردن کدام مجموعه شرایط عینى و ذهنى معیّن، پایه هاى 
دولت موجود بورژوازى را سست میکند. پرولتاریا و یا بورژوازى انحصارى، کدام یک در اثر تحوالت ناشى 
از جنگ بقدرت سیاسى نزدیکتر میگردند و چه باید کرد تا پرولتاریا بر متن جنگ در مبارزه طبقاتى و انقالب 
پیشروى کند؟ این سؤال نزد آنارشیست ها حتى پرسیده نمیشود. آنها این را درك نمیکنند که اگر سرنگونى 
حکومت کنونى به استقرار آلترناتیو انقالبى- دموکراتیک پرولتاریا منجر نشود، به انسجام ضد انقالب تحت 
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رهبرى بورژوازى انحصارى خواهد انجامید، و از اینرو قیام (جنگ داخلى و...) را ُجدا از میزان آمادگى 
پرولتاریاى انقالبى، ُجدا از ضرورت ارائه آلترناتیو مستقل پرولترى، ُجدا از برنامه پرولتاریا در انقالب حاضر 
و ُجدا از ضرورت آمادگى تشکیالتى پرولتاریا) مسأله حزب) که شرط الزم یک قیام پیروزمند به رهبرى 
در  شکل توده ها،  بى  قیام  اینکه  تصور  حتى  میدهند.  قرار  على العموم  توده ها  در دستور  است،  پرولتاریا 
صورت فقدان آلترناتیو و رهبرى پرولتاریا، میتواند ابزار بسیار مساعدى در دست بورژوازى انحصارى براى 
تحکیم رهبرى خویش در صفوف بورژوازى و استقرار حکومت مطلوب امپریالیسم باشد به ذهن آنارکو-
پاسیفیست ها هم خطور نمیکند. آنها نه تحوالت اجتماعى- اقتصادى و سیاسى مطلوب پرولتاریا (ضرورى 
انقالب)  (پیش شرطهاى سرکوب  بورژوازى  مطلوب  تحوالت  به  نه  و  میشناسند  را  انقالب)  بسط  براى 
میاندیشند. ضد انقالب براى آنها در جریانات سیاسى و "َدم و دستگاه" حکومتى بورژوازى خالصه میشود، 
درهم کوبیدن قهرآمیز این "َدم و دستگاه" همیشه و همه جا هم استراتژى و هم تاکتیک آنارشیسم است . 

بحث "دو جناح" مشخصا مفهوم "نزدیک شدن پرولتاریا از پهلو" را در شرایط حاضر برجسته میکند. این 
اوال مستلزم دفاع از، و بسط، آن دستاوردهاى اقتصادى و سیاسى معیّنى است که به پرولتاریا آزادى عمل 
و فرصت الزم براى گردآورى و بسیج قوا و زمینه سازى یک قیام پیروزمند سازمانیافته را میدهد، و ثانیا به 
همین اعتبار، باز پس گرفته شدن این دستاوردها توسط بورژوازى و نزدیک شدن بورژوازى انحصارى و 
تثبیت هژمونیش در اردوگاه ضد انقالب و در تحلیل نهائى حکومت را مانع میگردد. "دفاع از انقالب در 
مقابل جنگ سرمایه داران" آن شعار مشخصى است که این هر دو وجه موضع پرولتاریا را منعکس میکند. 

سیر  یک  وجود  از  بگونه اى دیگر  خود"  از  انتقاد  از  قبل  رزمندگان  بویژه  "و  شوینیست ها  سوسیال-  اما 
دیالکتیکى تکامل در اردوگاه ضد انقالب غفلت میکنند. سازمان رزمندگان قطبى جدید (و بى شک واقعى) 
را در رقابتهاى سیاسى درون بورژوازى وارد میکند: "ضد انقالب مغلوب"، و میکوشد تا احتمال تحول و 
تغییر در شکل حکومتى ضد انقالب را، بصورت احتمال بقدرت رسیدن ضد انقالب مغلوب که در خارج 
مرزهاى ایران سازمان مییابد، َمّد نظر داشته باشد. اینجا آنچه رزمندگان را به ورطه اپورتونیسم در میغلطاند، 
و رزمندگان خود آن را بصورت عمده دیدن "خطر ضد انقالب مغلوب" فرموله میکند، برخورد مکانیکى 

به اردوگاه ضد انقالب است. 

رزمندگان در تالش خود براى فراتر رفتن از اوضاع و احوال کنونى حاکمیت و فرانِگرى از رقابتهاى "دو 
جناح موجود"، حداکثر قادر میشود یک قطب موجود و حّى و حاضر دیگر به عرصه رقابت معرفى کند. 
رزمنگان مکانیک "رقابت دو قطبى "را به یک مثلث رقابت تبدیل میکند: دو جناح در داخل کشور و در 
حکومت و ضد انقالب مغلوب در خارج آن، و آتیه بورژوازى ممکن است بقدرت رسیدن این نیرو و یا 
پدیده سوم باشد. اینجا سیر تکامل بورژوازى، زمینه هاى اقتصادى و سیاسى رشد یک سنتز سیاسى نیست 
که مد نظر است، بلکه امکان جایگزینى نیروهاى سیاسى با یکدیگر است. این یک برخورد متافیزیکى و 
مکانیکى با اردوگاه ضد انقالب است که سرنوشت آن را صرفا در چهارچوب برخورد متقابل، رقابت و زور 
آزمایى عناصر، محافل و نیروهاى بالفعل و حى و حاضر بورژوازى بررسى میکند. چنین نقطه عزیمتى، در 
هنگام بروز جنگ ایران و عراق راهى جز به سوسیال-شوینیسم نمیبَرد. اگر جنگ احتمال بقدرت رسیدن (و 
یا الاقل پا گرفتن (ضد انقالب مغلوب را، که از خارج مرزها هجوم میآورد، تشدید میکند، و اگر این نیروى 
سوم میباید از آنسوى مرزها، با هواپیما و تانک و توپ و نفربَر وارد کشور شود و به یارى بورژوازى بشتابد، 
جغرافیایى-  صف بندى  جز  وظیفه اى  نمیتواند  آن،  استقرار  و  ظهور  "ممانعت "از  آن،  با  "مرزبندى"  آنگاه 
نظامى و در مقابل آن را در دستور پرولتاریا قرار دهد. این یک جایگزینى فیزیکى در اردوگاه بورژوازى 
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است که میباید با یک مقابله فیزیکى از جانب پرولتاریا پاسخ گفته شود. رزمندگان بى شک از یک نیّت 
خیر سوسیالیستى آغاز میکند، اما تحلیل متافیزیکى، یعنى اتکاء بر متدولوژى بورژوایى در تحلیل، از او یک 
دفاع طلب میسازد. صف مستقل رزمندگان در جبهه الجرم مفهومى جز استقالل جغرافیایى- نظامى صف 
او از دیگر دسته بندى هاى مدافعین مرزها نمیتواند بیابد و رزمندگان به ُگردان مستقلى از ارتش جمهورى 

اسالمى بدل میشود. 

سخن  سنتز،  کلمه  دقیق  بمعناى  بورژوازى،  صفوف  در  سیاسى  سنتز  یک  از  جناح"  "دو  بحث  در  ما  اما 
میگوییم. جنگ، یک پروسه و یک سنتز را تسریع و تسهیل میکند، و این پروسه بصورت تحوالت اقتصادى 
و سیاسى و ایدئولوژیک معیّن، بصورت تغییراتى در موقعیت و توازن نیروهاى طبقات، رخ میدهد. بحث 
بر سر عمده بودن خطر این یا آن جناح بورژوازى، ارتجاعى و ارتجاعى تر بودن این یا آن حزب سیاسى 
بورژوازى نیست، بحث بر سر تحوالت ارتجاعى است که همه نیروهاى بورژوازى در شکل دادن به آن 
سهیم اند، فعاالنه بران آن تالش میکنند و هر یک در مقطعى پیشاپیش صفوف طبقه در این امر قرار میگیرند. 
تحوالتى که اگر پرولتاریا آگاهانه و قاطعانه در مقابل آن نایستد و سیر آن را معکوس نکند، آنگاه بورژوازى 
جناحهاى  و  شخصیت ها  از  خود  شناخت  حسب  بر  امروز  که  و کسانى  خزید  خواهد  بقدرت  انحصارى 
سیاسى موجود بورژوازى تعیین موضع میکنند، آنروز بى شک از انعطاف پذیرى و تغییر موضع احزاب و 
سیاستمداران کنونى بورژوازى و قابلیت این طبقه در رو کردن احزاب و سیاستمداران کامال نوظهور، که 

امروز در مثلث و مربع رقابت جایى ندارند در شگفت خواهند ماند. 

پرولتاریاى انقالبى براى حفظ و بسط دستاوردهاى انقالب و بمنظور بسیج نیروهاى خویش براى یک قیام 
پیروزمند، چه در شرایط جنگ ایران و عراق و چه در شرایط دیگر، باید بتواند در مقابل رشد ضد انقالب 
بمثابه یک کلیّت بایستد، و به این منظور باید مقّدم بر تحلیل نیروهاى ضد انقالب، اوضاع ضد انقالبى را 
بشناسد و با آن مرزبندى کند و این جز با تعریف دقیق انقالب و اهداف مستقل پرولتاریا در آن، امکان پذیر 
نیست. از این رو در برخورد به مسأله جنگ، ما پرولتاریاى انقالبى را با آرایشى سیاسى در مقابل جنگ و 
نه آرایش نظامى در مقابل قشون عراق، فرا خواندیم. اینجا، و مادام که مبارزه براى بسیج نیروهاى طبقه و 
ارائه آلترناتیو انقالبى پرولتاریا و بر این مبنى دست زدن به یک قیام پیروزمند به نتایج الزم نرسیده است، 
باید سنگرهاى کنونى را حفظ کرد و گسترش داد و در همین حال مانع آن تحوالتى شد که زمینه استقرار 
دیکتاتورى مستقیم بورژوازى انحصارى را فراهم میآورد. و این ممانعت جز دفاع از دستاوردهاى انقالب 
در مقابل راههایى که جنگ براى باز پس گرفتن آنها توسط بورژوازى میگشاید، و بسط این دستاوردها بر 

مبناى شرایطى که جنگ بنفع پرولتاریا ببار میآورد، راهى نمیشناسد. 

و باألخره، به این مسأله میرسیم که بحث ما چه استنتاجات عملى عامى در قبال اردوگاه ضد انقالب بطور 
اعم، و رژیم جمهورى اسالمى بطور اخص، بدست میدهد. 

بحث ما قبل از هر چیز این را روشن میکند که در قبال حاکمیت و دو جناح متشکله آن "چه نباید کرد". 
پرولتاریاى انقالبى به هیچ رو نباید در تخاصمات داخلى حکومت کفه ترازو را به نفع یکى از طرفین، به نفع 
یکى از دو جریان بورژوا- امپریالیستى حاکم سنگین تر کند. جدول بندى ضد انقالب، تقسیم آن به خوب 
و بد و بدتر و ارتجاعى و ارتجاعى تر(!) کار کسانى است که بویى از مارکسیسم نبرده اند، کار کسانى است 
که از "سیاست" و مبارزه سیاسى "پلتیک زدن" و توطئه گرى را میفهمند. کمونیستها وظیفه دارند جایگاه 
متفاوت هر یک از دو جناح در پیشبرد سیاست ضد انقالبى بورژوازى، و بخصوص جایگاه تخاصماتشان را 
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در حفظ، و تداوم و تکامل بخشیدن، به حاکمیت سرمایه و امپریالیسم در ایران به توده هاى وسیع کارگر و 
زحمتکش توضیح دهند، و در این میان همین تخاصمات و جدالهاى درونى بهترین مصالح را براى افشاگرى 
از ماهیت و اهداف ضد کارگرى و ضد انقالبى حزبیون، لیبرالها و خمینى، که علیرغم گرایش آشکارش به 

دفاع از حزب عمال چسبندگى درونى حاکمیت را تأمین میکند، فراهم میآورد. 

اما همانطور که گفتیم، ِصرف مرزبندى با هر دو جناح حاکمیت براى تعیین موضع در قبال کل بورژوازى 
رّد  بر  عمدتا  که  نقدى  حاکمیت،  از  نقد بورژوایى  دارد  وظیفه  همچنین  کمونیستى  جنبش  نیست.  کافى 
تئوکراسى از یکسو و انتقاد از سست عنصرى لیبرالیسم در اعاده نظم از سوى دیگر تکیه میکند، را نیز در 
انظار توده هاى کارگر و زحمتکش رسوا و طرد کند. افشاگرى از اپوزیسیون امپریالیستى، مرکب از ضد 
یکسو  از  است.  ما  نظر  مورد  که  است  آن افشاگرى  خاص  حالت  تنها  سابق،  لیبرالهاى  و  مغلوب  انقالب 
عملکرد هیأت حاکمه کنونى بر نفرت توده ها از "آخوندیسم" و به گرایش آنها به مطالبه دولت غیرمذهبى 
دامن میزند. و از سوى دیگر فشار بحران اقتصادى بر دوش توده ها، فقدان آلترناتیو انقالبى و اشاعه نقد 
لیبرالى از حزب والیت فقیه، کارگران و زحمتکشان را به رضا دادن به قانونیت و نظم تولیدى کاپیتالیستى، 
شرایطى که در آن "الاقل اوضاع معیشتى سروسامانى یابد، از دامنه بیکارى کاسته شود و در اقتصاد و سیاست 
حساب و کتابى در کار باشد"، سوق میدهد. کوتاه شدن دست آخوندها از حکومت و اقتصاد، حاکمیت 
قانون بورژوایى و رتق و فتق اقتصاد در هم شکسته، این پالتفرم بورژوازى انحصارى است. این فراخوانى 
است که بورژوازى انحصارى براى اعاده از اوضاع پیش از انقالب، براى تسلیم کامل انقالب به ضد انقالب 

در سطح جامعه طرح میکند. 

بورژوازى  این را  دارند،  را  فراخوان  این  شنیدن  حوصله  زحمتکشان  از  کوچکى  چندان  نه  بخش  اگر 
انحصارى مدیون رژیم جمهورى اسالمى و سیاست "سرکوب انقالب بنام انقالب" اوست، لذا کمونیستها 
باید هوشیارانه، و در کنار طرح نقد پرولترى از حاکمیت کنونى، این پالتفرم "انتقادى" بورژوازى انحصارى 
و جریاناتى که در هر مقطع ُمبّلغ آنند را نیز رسوا کنند. کمونیستها خواهان جدایى کامل مذهب از دولت اند، 
کمونیستها خواهان بهبود اوضاع معیشت توده هاى زحمتکش اند، اینها اجزایى - و فقط اجزایى - از مطالبات 
حداقل ما هستند، اما این واقعیت نباید مانع آن شود که چهره کریه بورژوازى انحصارى را که میکوشد این 
خواستهاى برحق توده ها را دستاویزى براى تبرئه دیکتاتورى ضربه خورده و نمایندگان سیاسى رسوا شده 
خود و ارائه مجدد رژیم خویش بمثابه یک" آلترناتیو"، بسازد نشناسیم و رسوا نکنیم. از اینرو ما معتقدیم که 
نیروهایى که امروز ِصرف نارضایتى توده ها از حکومت کنونى و نه درجه رضایت آنها از برنامه کمونیستها 
را، مِالك منحصر بفرد تبیین روند انقالب قرار میدهند، و بسط نارضایتى را - امرى که شرط الزم اعتالى 
نوین انقالب است - شرط الزم و کافى بر آن قلمداد میکنند، از تحلیل مشخص از شرایط مشخص طفره 
رفته و به نقش و اهمیت پراتیک انقالبى کمونیستى در تبدیل برآمد سیاسى نوین توده اى به یک اعتالى 
انقالبى کم بهاء میدهند. این تبعیت ا ز حرکت اعتراضى خود بخودى و این دل بستن غیر انتقادى به آن، 
تمام آن چیزى است که میتواند سیر وقایع را دقیقا برخالف آنچه انتظار میرود، در جهت تثبیت و انسجام و 

حاکمیت سرمایه انحصارى تغییر دهد. 

بنابراین اولین استنتاج عملى ما از بحث "دو جناح" این است: حاکمیت کنونى(حزب و جریان لیبرالى) و 
حاکمیت آلترناتیو بورژوازى انحصارى، هر دو را باید در نزد توده ها بى اعتبار کنیم و در مقابل آن آلترناتیو 
پرولترى را قرار دهیم. افشاگرى از حاکمیت کنونى، هر قدم هم که پیگیرانه و با صراحت انجام شود، براى 

متمایز کردن سیاست پرولترى از سیاست بورژوایى کافى نیست. 
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استنتاج عملى دوم بحث ما، استنتاجى که بطور کلى بر شناخت لنینى از رابطه اقتصاد و سیاست در عصر 
تهاجمى  محتاج  سرمایه اش  انباشت  بهشت  براى احیاى  بورژوازى  که:  است  این  است،  متکى  امپریالیسم 
قهرآمیز به اردوگاه انقالب و استقرار نظمى ضد انقالبى در سطح جامعه است. اینک که رژیم جمهورى 
اسالمى بیش از پیش در عمل نشان داده است که در عین اداى سهم بسزاى خود در بوجود آوردن این 
تهاجم، خود از سازماندهى همه جانبه و به سرانجام رسانیدن قطعى آن عاجز است (و کردستان انقالبى و 
پایمردى کارگران مبارز سهم تعیین کننده اى در اثبات این عجز داشته است)، بورژوازى بى شک میکوشد 
این تهاجم نهائى را در اَشکالى جدید، به رهبرى نیروهاى سیاسى دیگر خویش و با توجیهات ایدئولوژیک 
نوینى سازمان دهد. رژیم جمهورى اسالمى از نقطه نظر بورژوازى ایران دیگر به پایان راه و خدمت خود 
نزدیک میشود، و پیشبرد اهداف ضد انقالبى بورژوازى امروز بیش از پیش رهبرى نوینى را به میدان میخواند 
(این ابدا به این معنا نیست که رژیم کنونى نخواهد کوشید تا عمر خود را در خدمت سرمایه و امپریالیسم 
دوام بخشد)، پرولتاریاى انقالبى باید در مقابل این تهاجم محتوم و اَشکال و شیوه هاى نوین احتمالى که 

بورژوازى بر خواهد گزید، صف آرایى کند. 

این تهاجم همه جانبه چه از جانب رژیم جمهورى اسالمى و تحت عنوان شرایط وجود محاصره اقتصادى، 
جنگ و قس علیهذا و با دامن زدن به عواطف میهن پرستانه توده ها صورت پذیرد و چه از جانب نیروهاى 
اشغال  (کودتا،  بنشینند  حاضر  رژیم  جاى  بر  است  ممکن  اَشکال مختلف  به  که  بورژوازى  دیگر  سیاسى 
مستقیم توسط ارتشهاى خارجى، گسترش فعالیت احزاب و دستجات سلطنت طلب و...)، باید که از جانب 
اردوگاه انقالب و به رهبرى پرولتاریاى انقالبى سرکوب شود. کمونیستها، بمثابه نمایندگان آگاه پرولتاریا 
باید صریحا اعالم نمایند: "رژیم جمهورى اسالمى عمر خود را کرده است و با رشد آگاهى توده ها به پایان 
حیات خویش نزدیک میشود، اما آنچه باید بر جاى آن بنشیند قدرت پرولتاریا و متحدان او است، و نه 
نمایندگان نوظهور و تازه نفس بورژوازى. لذا، هر گونه عملیات فوق العاده براى بورژوازى و امپریالیسم که 
بخواهد خون تازه اى در رگهاى ضد انقالب تزریق کند، هر گونه مغشوش کردن مبارزه طبقاتى از جانب 
را قاطعانه  جدید  نیروى  با  محتضر  انقالب  ضد  جایگزینى  در  تالش  گونه  هر  و  و امپریالیسم  بورژوازى 
سرکوب خواهیم کرد. مبارزات دو ساله پرولتاریاى انقالبى نقاب ریا را از چهره رژیم جمهورى اسالمى 
و  است  نموده  افشاء  وسیع  توده هاى  براى  را  دموکراتیک او  ضد  و  کارگرى  ضد  ماهیت  است،  برکشیده 
تالشهاى مذبوحانه او را براى سرکوب انقالب خنثى نموده است و او را گام به گام به لبه پرتگاه رانده 
است، پرولتاریا با هر گونه شعبده بازى سیاسى- نظامى که در صدد تحکیم و تقویت این حکومت باشد و 
یا بخواهد نیروى سازمانیافته و منسجمى را بر جاى آن بنشاند، سرسختانه مقابله خواهد کرد. این آن وجه 

بحث "دو جناح" است که ما پالتفرمهاى خود را در قبال کودتا و جنگ بر آن استوار نمودیم. 

اما نتیجه گیرى عملى مهمى که در ارتباط با نکات فوق، اما در سطحى مشخص تر، باید از بحث ما به عمل 
آید، ضرورت ارائه یک برنامه کمونیستى در سطح جامعه و سازماندهى و تبلیغ گسترده بر مبناى این برنامه 
اگر  کنیم،  مصون  و  رها  بورژوازى  مختلف  جناحهاى  میان  دائم  نوسان  از  توده ها را  بخواهیم  اگر  است. 
بخواهیم نقد لیبرالى از "انحصار طلبى" حزب جمهورى اسالمى، و نقد بورژوایى از کلیت رژیم جمهورى 
اسالمى را افشا کنیم و نقد پرولترى از ضد انقالب بورژوا-امپریالیستى بطور کلى را از اذهان توده ها بجاى 
آن بنشانیم، و باألخره اگر بخواهیم برآمد و تحرك نوین سیاسى توده ها را به اعتالى انقالبى بدل سازیم، 
باید کارى کنیم که کمونیستها در اذهان توده هاى کارگر و زحمتکش به یک آلترناتیو سیاسى واقعى تبدیل 
شوند، و این امر خطیر و تعیین کننده جز از طریق ارائه، ترویج و تبلیغ یک برنامه روشن کمونیستى مقدور 

نخواهد بود: 
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اوال، باید با پوپولیسم یکبار براى همیشه تسویه حساب کرد، و صریحا به طبقه کارگر و زحمتکشان غیر 
پرولتر اعالم نمود که کمونیستها براى سوسیالیسم و دیکتاتورى پرولتاریا مبارزه میکنند، باید صریحا اعالم 
کرد که جنبش کمونیستى استقرار دیکتاتورى یک طبقه و فقط یک طبقه است، و انقالب دموکراتیک و 
جمهورى انقالبى براى این طبقه، براى پرولتاریا، تنها پایگاه عملیاتى و سکوهاى پرشى بسوى سوسیالیسم 
هستند. ترویج بدون ابهام سیوسیالیسم، دفاع از کمونیسم بمثابه یک ایدئولوژى و یک جنبش انقالبى و بر 
این مبنى سازماندهى کمونیستى هر چه وسیعتر پرولتاریا، پیش شرط تداوم انقالب حاضر است. این بخش 

حداکثر برنامه ما است که تاکنون در البالى تبلیغات پوپولیستى گم و کمرنگ بوده است. 

ما امروز باید قاطعانه با سوسیالیسم خرده بورژوایى مرزبندى کنیم، باید کارگران را نه صرفا به انقالب، بلکه 
به کمونیسم و جنبش کمونیستى فرا بخوانیم. این گام نخست براى رهبرى انقالب حاضر توسط پرولتاریاى 
کمونیست است. امروز باید کسانى را که به بهانه "دموکراتیک بودن انقالب" از ترویج سوسیالیسم امتناع 
میکنند، کسانى را که در عرصه کارخانه و شهر و روستا بنا به "مالحظات تاکتیکى"، "پوشش بیطرفى" اتخاذ 
میکنند، کسانى را که پیش از آنکه ضرورت دیکتاتورى پرولتاریا را ترویج کنند، مصلحت گرایى، رفرمیسم 
و مدارا با "متحدین دموکرات" را در میان کارگران مسأله میکنند، و باألخره کسانى که پرولتاریا را از تصویر 
روشنى از هدف نهائى مبارزه طبقاتیش محروم میکنند، در نزد کارگران منزوى و از صفوف پرولتاریا طرد 
نمود. نباید فراموش کرد که "شرط الزم پیروزى انقالب دموکراتیک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش 
وسیعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خویش واقف باشند، که به پیروزى انقالب دموکراتیک 
بعنوان هدفى درخود و غائى ننگرند و آن را قدمى ضرورى در راه پیش شرطهاى حرکت نهائى طبقه کارگر 

بسوى سوسیالیسم بدانند. ( "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى"، 1) 

کمونیستها امروز به همان درجه که جلب حمایت دموکراسى انقالبى خرده بورژوایى را در دستور کار خود 
دارند، باید شرط و شروط حمایت خود را نیز از نیروهاى دموکرات خرده بورژوا (این پدیده فعال کمیاب) 
تعیین و اعالم کنند. باید صریحا به نیروهاى چون سازمان مجاهدین خلق مِالك واقعى دموکراتیسم شان 
را گوشزد کرد: "دفاع از کلیه زندانیان سیاسى، دفاع از آزادیهاى دموکراتیک همه مردم و مقاومت در مقابل 
تعدیات حکومت به این حقوق و... (تازه اگر در این زمینه ها پیگیر باشید که نیستید) براى دموکرات انقالبى 
نامیدن شما کافى نیست، شما امروز باید موضع خود را در قبال جنبش کمونیستى و کمونیسم بمثابه جنبش و 
ایدئولوژى انقالبى پرولتاریا و نماینده دموکراتیسم پیگیر، روشن کنید. شاخص اعتالى انقالب درجه اِعمال 
رهبرى پرولتاریاى انقالبى بر جنبش دموکراتیک است، و شما که مدعى دموکراتیسم انقالبى هستید، باید 
صریحا موضع خود را در قبال پرولتاریاى انقالبى و ایدئولوژى و جنبش پیشاهنگ او، مارکسیسم- لنینیسم 

روشن کنید". 

ثانیا، آن وجه برنامه کمونیستها که در این شرایط بخصوص برآمد سیاسى نوین توده اى از یکسو و به پیش 
رانده شدن قدم بقدم بورژوازى انحصارى در صفوف ضد انقالب از سوى دیگر اهمیت تعیین کننده مییابد، 
بخش مطالبات حداقل آن است. برنامه حداقل کمونیستها، که میباید محتواى پیروزى انقالب دموکراتیک را 
در قالب مطالبات سیاسى و اقتصادى معیّن فرموله و طرح کند، آن تصویر روشنى است که کمونیستها باید از 
انقالب حاضر و اهداف آن براى توده ها ترسیم کنند. تبلیغ گسترده مطالبات کمونیستها، بمثابه پرچم انقالب 
دموکراتیک، دقیقا آن گام عملى است که میتواند کارگران و زحمتکشان را، در اوجگیرى نوین مبارزاتشان، از 
در غلطیدن به دنباله روى از لیبرالیسم بورژوایى و دموکراتیسم ناپیگیر خرده بورژوایى از یکسو و شعارهاى 
ضد انقالبى نمایندگان بورژوازى انحصارى از سوى دیگر، مصون دارد. امروز لیبرالها با وعده دادن یک 
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هزارم آنچه برنامه حداقل ما براى تمامى مردم تضمین میکند، میکوشند تا بر موج رو به اعتالى اعتراضات 
توده ها سوار شده و بار دیگر انقالب ایران را به مسلخ بکشانند. امروز جنبش کمونیستى مجددا فرصت آن را 
یافته است تا عواقب تمامى خوشباورى ها و توّهمات خویش به بورژوازى لیبرال ("ملى"!؟) و رهبرى خرده 
بورژوایى جنبش ضد سلطنت در دوره پیش از قیام را جبران کند. اگر برنامه حداقل کمونیستها، که شامل 
گامهاى معیّن براى استقرار و تضمین دموکراسى سیاسى، دفاع از معیشت کارگران و زحمتکشان و ارتقاء و 
رفاه مادى و معنوى مردم است، به شعار توده ها بدل شود، اگر توده ها در قالب مطالبات حداقل کمونیستها 
اهداف خویش را در این انقالب به روشنى تشخیص دهند و برآن پاى بفشارند، آنگاه تبدیل برآمد سیاسى 

نوین توده اى به یک اعتالى انقالبى امرى محتوم و براى بورژوازى چاره ناپذیر خواهد بود. 

امروز ما باید بند بند مطالبات حداقل کمونیستها را به روشنى تعریف و تبلیغ کنیم. این همان تبیین اثباتى 
انقالب است که پیش از این به اهمیت آن اشاره کردیم - تعریف انقالب بر حسب آنچه هست و باید باشد و 
نه صرفا بر آنچه که نیست. برنامه حداقل، بمثابه پایه یک سیاست واحد تبلیغات گسترده این امکان را میدهد 
تا کمونیستها در اذهان توده هاى زحمتکش و تحت ستم و نیز در واقعیت مبارزه طبقاتى از منتقدین نظام 
موجود فراتر رفته و به آن نیروى واقعى و قابل اتکایى ارتقاء یابند که میتوانند و باید حقوق دموکراتیک آنان 
را متحقق نمایند، سطح معیشت و رفاه آنان را ارتقاء بخشیده و مبارزه براى دفاع از آن در مقابل بورژوازى 
و امپریالیسم را سازمان دهند. تبدیل کمونیستها به یک آلترناتیو براى رهبر موج نوین مبارزات دموکراتیک 
توده اى، بدون ارائه تبلیغ پیگیرانه و گسترده برنامه حداقل و مطالبات تعریف شده آن، امکان پذیر نیست. 

ثالثا، کمونیستها باید آن آکسیونها و شعارهاى آکسیونى که مبارزه براى تحقق مطالبات حداقل در برنامه 
کمونیستها در مقطع کنونى باید از مجراى آن طرح و دنبال شوند را تعیین کرده و وسیعا در سازماندهى 
توده ها بر مبناى آن بکوشند. حق ملل در تعیین سرنوشت یک مطالبه دموکراتیک حداقل ما است، اما مبارزه 
عملى براى تحقق آن امروز میباید بر محور دفاع از کردستان انقالبى و خلق ُکرد سازمان یابد، بیمه بیکارى 
یک مطالبه ما است، اما آکسیون و شعار آکسیونى که از طریق آن باید مبارزه در این عرصه را سازماندهى 
ویژه زنان  مطالبات  (شامل  ما  کارگرى  مطالبات  طویل  لیست  است،  بیکارى"  علیه  "اتحاد کارگرى  نمود 
کارگر) نیز به همین ترتیب میباید محتواى آکسیون و شعارهاى مشخصى باشد که کارگران را امروز به ِگرد 
خویش سازمان میدهد. شوراهاى واقعى، کنترل کارگرى بر تولید و توزیع، مسأله سود ویژه، اخراج و غیره 
آن مسائلى هستند که سازماندهى مبارزه حول آنها بر مبناى شعارهاى آکسیونى معیّن، شیوه عملى طرح 
شعارهاى آکسیونى که بر این  حداقل و آکسیون و  مطالبات  میدهند. طرح  حداقل ما را تشکیل  مطالبات 
مطالبات متکى اند، ضامن حفظ جنبش کارگرى و انقالبى از دست اندازى لیبرالها و دموکراسى ناپیگیر خرده 
بورژوازى خواهد بود. این مطالبات و آکسیونها، معنى و محتواى واقعى انقالب را، که در دوره قبل در قالب 
تنگ "استقالل، آزادى و (البته با هزار تالش از جانب رهبرى خرده بورژوایى) جمهورى اسالمى"، شکل 
گرفت و به دلیل همین ابهام بورژوازى امکان یافت تا آن را ماستمالى کند، چنان به روشنى تعریف خواهد 
کرد که نه تنها ماهرترین سوارکاران تاریخ بورژوازى و مبّرزترین تحمیق گران این طبقه، نیز نتوانند این بار 
به ناحق بر برآمد انقالبى سوار شوند، بلکه دموکراتهاى متزلزل خرده بورژوا نیز جز با بى آبرو کردن خویش 

جرأت نکنند قدمى از آن به عقب بنشینند. 

جنبش  آمادگى  مسأله  اما  دارد.  قرار  کمونیستها  کار  دستور  در  عینى  شرایط  بحکم  که  است  وظایفى  اینها 
کمونیستى امر دیگرى است. در غیاب حزب طبقه، بى شک پرولتاریا بار دیگر خود را با چندگانگى در 
شعارها، برنامه و رهنمودهاى تشکلهاى متعدد جنبش کمونیستى مواجه خواهد یافت. همانطور که پیش از 
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این نیز اشاره کرده ایم، شرایط ویژه انقالب ما چنان است که در حالى که جنبش کمونیستى مسأله برنامه و 
حزب را حل نکرده است، وظیفه سازماندهى یک جنبش وسیع پرولترى و رهبرى یک جنبش انقالبى را 
پیشاروى خود یافته است. این مسأله باید که در جهان خارج از ذهن حل شود. کلید مسأله بى شک این 
است :مسأله مبارزه ایدئولوژیک، برنامه و حزب، و مسأله سازماندهى و رهبرى جنبش پرولترى و انقالبى 
باید در ارتباط و پیوند با یکدیگر حل شوند. پس کشیدن از، و کم بها دادن به هر یک از این دو وجه فعالیت 
و برخورد به هر یک در انتزاع از دیگرى، ندیدن شرایط ویژه جنبش کارگرى و کمونیستى ایران در دوره 

حاضر است و راهى جز به شکست در هر دو عرصه نمیبرد. 

در اینجا بحث "دو جناح" را در همین سطح کلى به پایان میبریم، با این امید که بتوانیم استنتاجات این بحث 
را در مقاالت دیگر در سطحى مشخص تر دنبال گیریم. ما کوشیدیم در این بحث با دو موضوع انحرافى 

اساسى در قبال ضد انقالب مرزبندى کنیم: 

1) موضع اپورتونیستى، که در حاکمیت عنصر و وجهى "مترقى" را جستجو میکند و به نحوى از انحاء به 
حمایت از این یا آن جناح حکومت میرسد. 

2) موضع آنارشیستى، که گر چه با کل حاکمیت کنونى مرزبندى میکند، اما خود این حاکمیت را مطلق 
میکند و سیر تکامل اردوگاه ضد انقالب، و الجرم امکان ظهور آلترناتیو بورژوایى را به این حاکمیت، ندیده 
میگیرد. نتیجه عملى این موضع دنباله روى از نارضایتى و موج اعتراض توده ها، و فقدان هر گونه مرزبندى 
با آلترناتیو بورژوازى انحصارى است، که آن هم - درست مانند آلترناتیو پرولترى و انقالبى - میکوشد تا 

خود را بر زمینه گسترش نارضایتى ها از حکومت کنونى رشد دهد و تثبیت کند. 
در قبال این دو موضع انحرافى، ما بر اهمیت تعریف روشن محتوا و اهداف انقالب از زاویه منافع پرولتاریا، 
در شکل برنامه روشن کمونیستى (شامل بخش حداکثر و حداقل) و شعارهاى آکسیونى که در بر گیرنده 
شیوه هاى پرولترى مبارزه براى این اهداف باشد، تأکید کردیم. این به اعتقاد ما شرط الزم حفظ استقالل 
پرولتاریا و تأمین رهبرى او بر جنبش انقالبى است که امروز با گامهاى نخست اعتالى نوین آن مواجهیم. 

منتشر شده در: "بسوى سوسیالیسم"،  ارگان تئوریک- سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست (دوره اول) 
شماره 1، اول مرداد ۱۳٥۹- ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۰ 
شماره 2، شهریور ۱۳٥۹-  نیمه دوم اوت ۱۹۸۰
شماره 4، بهمن  ۱۳٥۹– نیمه دوم ژانویه ۱۹۸۱

 پوپولیزم در برنامه حداقل:
نقدى بر فدائیان خلق چه میگویند 

مقدمه بر چاپ چهارم 
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مبارزه براى پایان بخشیدن به نفوذ اندیشه ها و سیاستهاى طبقات غیرپرولترى درصفوف جنبش کارگرى 
مرحله  تردید  بى  ایران  کمونیست  حزب  با تشکیل  امروز  کمونیستهاست.  ناپزیر  تعطیل  امر  کمونیستى  و 
جدیدى در مبارزه نظرى مارکسیسم انقالبى برعلیه اپورتونیسم و رویزیونیسم در ایران آغازمیشود. در این 
میان برخورد با جریاناتى نظیر اقلیت و راه کارگر و بطور کلى طیفى از رویزیوینیسم مدرن الهام میگیرد و 
در سیر حرکت تاکنونى خود تکامل جناح راست سوسیالیسم خرده بورژوائى را به رویزیونیسم مدرن تمام 
عیار بنمایش میگذارد، از مکان خاص خود برخوردار است. نقد همه جانبه نظرات و سیاستهاى انحرافى این 
جریانات، بمنظور مصون داشتن طبقه کارگر از تکرار مصیبت بار تجارب شکستهاى پیشین، قطعا در دستور 

حزب کمونیست ایران قرار دارد. 

بعنوان گامى در خدمت این مبارزه ایدئولوژیک، ما انتشار مجدد جزوه حاضر را، بخصوص از لحاظ توضیح 
و یادآورى ماهیت، زمینه و سابقه اختالفات نظرى میان مارکسیسم انقالبى با جریان فدائى در گذشته و 

افشاى نوسانات و مصلحت جوئى هاى تئوریک این جریان در سالهاى اخیر، مفید تشخیص داده ایم. 

و  سطحى  خصلت عاریتى  رساند،  خواهد  یارى  آن  شدن  روشن  به  جزوه  این  انتشار  که  نکاتى  جمله  از 
مصلحت جویانه رادیکالیسمى است که اقلیت، تحت فشار واقعیات امروز جامعه و جنبش طبقه کارگر، به 

برخى شعارها و مطالبات برنامه اى خویش الصاق کرده است. 

در پاسخ به این نقد مشخص ما، اقلیت خود را به فراموشى زده و مینویسد: 

"بیانیه (منظور بیانیه مشترك کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست در مورد اقلیت و راه کارگر است) همچنین 
مدعى است که گویا سازمان برنامه عمل خود را از برنامه حداقل کومه له و سهند اقتباس کرده است" و 
ادامه میدهد "ما بناگزیر خاطر نشان میسازیم که برنامه عمل سازمان دو ماه پس از نخستین کنگره در سومین 
سالگرد قیام بهمن ماه سال ٦۰ در شماره ۱٥۰ نشریه کار منتشر گردید، یعنى هنگامیکه هنوز نه بحثى از 
برنامه کومه له و سهند در میان بود و نه ارائه برنامه. برنامه کومه له و سهند در اردیبهشت ماه سال ٦۱- اوائل 

مه ۱۹۸۲- منتشرشد..." ریگاى گه ل شماره ۱۰۰. 

در پاسخ باید گفت که در درجه اول ما خود به خوبى به عمق اختالفات نظرى و سیاسى میان مارکسیسم 
انقالبى متشکل در حزب کمونیست ایران و جریان اقلیت واقفیم. انتقاد ما نه بر تکرار برخى شعارهاى برنامه 
اى ما در مواضع این سازمان، بلکه به خصلت ظاهرى، عاریتى و سطحى این پذیرش و تکرار است. ما همان 
طور که قبال نیز تاکید کرده ایم و در برنامه حزب کمونیست ایران نیز تصریح شده است اتخاذ شعارهاى 
پرولتاریاى انقالبى توسط نیروهاى سیاسى اپوزیسیون را، حتى اگر به یک شعار و یک مطالبه دمکراتیک هم 
محدود شود، گامى به پیش تلقى میکنیم و خود فعاالنه درجهت اشاعه این شعارها میکوشیم. اما تکرار این 
شعارها به وسیله اقلیت، که از یکسو در مبانى اساسى اعتقادات ایدئولوژیک خود بطرز روزافزونى به توجیه 
رویزیونیسم مدرن گرایش دارد و از سوى دیگر بیش از پیش بر خصومت سیاسى و برخوردهاى تحریف 
آمیز خود با مدافعان اولیه و استوار این شعارها مى افزاید، نمیتواند نفس اعتقاد واقعى این سازمان به این 
شعارها و مطالبات را به زیر سوال نبرد، و کل این حرکت را در نزد فدایى به یک رادیکالیسم تحمیلى براى 
عقب نماندن از سطح جنبش عملى تبدیل نکند. در غیر اینصورت، بدیهى است که نزدیکى به شعارهاى 
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ما، براى کسى که به شهادت تاریخ زنده و مدون جنبش کمونیستى ایران مواضع خود را تغییر داده است تا 
این شعارها را بپذیرد، نمیتواند به معناى نزدیکى و همبستگى سیاسى و عملى بیشتر با ما بمثابه پرچمداران 

چندین ساله این شعارها و سیاستها نباشد. 

از این گذشته، سیر تقویمى وقایع نیز آنطور که اقلیت ادعا میکند نیست. برنامه اتحاد مبارزان کمونیست، 
که اصول نظرات مارکسیسم انقالبى در ایران را در قالب یک برنامه بیان میکرد ماهیتا (و حتى در موارد 
زیادى در شیوه بیان (تفاوتى با برنامه حزب کمونیست ایران نداشت، در فروردین سال ۱۳٦۰- اواخر 
مارس ۱۹۸۲- یعنى 11 ماه قبل از "کار ۱٥۰" در تیراژ وسیع بطور علنى منتشر شده بود. از این گذشته 
پیشنویس برنامه مشترك کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست در مهرماه سال ٦۰، یعنى چهارماه قبل از "کار 
۱٥۰" در سطح جنبش کمونیستى منتشر شد و حتى بدست کوچکترین محافل کمونیست هم رسید. به این 
ترتیب بدیهى است که اقلیت در استدالل خود به عبث انتشار علنى برنامه حزب کمونیست در اردیبهشت 
٦۱ را مبدا قرار داده است. و باالخره مهمتر از همه اینکه ما اساسا از متوسل شدن مصلحت جویانه اقلیت 
به برخى نظرات و احکام برنامه اى و شعارهاى مارکسیسم انقالبى، بمثابه رادیکال نمایى اى که او به دفاع 

از آن برخاسته است تناقض دارد، سخن گفته ایم و نه صرفا از یک "سرقت ادبى" بى سر و صدا. 

جزوه حاضر که در بهمن ماه ۱۳٥۹- اواخر ژانویه ۱۹۸۱- درست در نقد نظرات برنامه اقلیت در آن زمان 
نوشته شده است، گواه زنده محتواى خرده بورژوایى رادیکالیسم پیشین فدایى و شیوه برخورد مارکسیسم 
انقالبى به آن است. هر خواننده منصفى میتواند با مرور تحلیلى نظرات اعالم شده این سازمان در 5 سال 
گذشته و از جمله با مطالعه این جزوه ادعاهاى شگفت انگیز امروز اقلیت را مبنى بر استوارى "همیشگى" 
این جریان بر نظرات و سیاستهاى پرولترى محک زند و با مقایسه ساده نظرات برنامه اى فدایى درسال ٥۹و 
عبارات عاریتى امروز اقلیت در برخورد به مساله مذهب، آزادیهاى سیاسى، حق تعیین سرنوشت، شوراها و 
حکومت انقالبى و غیره، صحت ارزیابى ما را از سیر حرکت تاکنونى و موقعیت امروز این سازمان دریابد. 

انتشار مجدد این جزوه قطعا به بازیابى حافظه تقویمى و سیاسى اقلیت کمک خواهد کرد و این سازمان را 
یارى خواهد داد تا پاسخ برخى "انتقادات" امروزى خود را بر برنامه حزب کمونیست در همان مبارزات 

ایدئولوژیک سه سال قبل، که اقلیت اساسا منکر وجود آن است، بازیابد. 

ما همچنین مطالعه مجدد این نوشته را براى درك عمیق تر نکاتى از برنامه حزب کمونیست ایران به همه 
فعالین حزب توصیه میکنیم. 

ششم آبان  ۱۳٦۲– ۲۸ اکتبر ۱۹۸۳ 
هیات تحریریه "کمونیست" 

پوپولیسم در برنامه حداقل
نقدى بر "فدائیان خلق ایران چه میگویند" 
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بیانیه اى تحت عنوان "فدائیان خلق چه میگویند" از طرف سازمان چریکهایى فدایى خلق (رفقاى اقلیت)
 [1]در آذر ماه منتشر شده است. این بیانیه به دالیل مختلف از اهمیت بسیار بیشتر از یک اطالعیه تبلیغى و 
ترویجى صرف برخوردار است. و این ما را به برخورد انتقادى به آن موظف میسازد. اهمیت ویژه این بیانیه 
در این است که، اوال، گامى است در جهت معرفى "فدائیان خلق" بمثابه یک آلترناتیو سیاسى - تشکیالتى 
از  است  تصویرى  میگویند"  چه  "فدائیان خلق  برنامه".  "نوعى  ارائه  برمبناى  انقالبى  جنبش  رهبرى  براى 
پرچمى که "فدائیان خلق" برمیافرازند و جنبش انقالبى را به زیر آن فرا میخوانند؛ فشرده اى از نقد "فدائیان 
خلق" نسبت به شرایط و نظام موجود بدست میدهد، تغییرات مطلوب "فدائیان خلق" را بیان میکند و آنها 
را با این هویت که "تنها نیروئى هستند" که پیگیرانه ازمنافع توده ها، یعنى تحوالت مندرج در بیانیه، دفاع 
میکنند، به توده ها معرفى مینماید. این چیزى جز ارائه یک برنامه ازجانب رفقا و فراخوانى براى بسیج 
توده اى تحت این برنامه نیست، و صرفنظر از اینکه رفقا خود تا چه حد به این بیانیه به عنوان یک برنامه 
مینگرند، این سند گریزى از ایفاى نقش سند هویت و پرچم "فدائیان خلق" در نزد توده هاى مخاطب رفقا 
نخواهد داشت. تاکید میکنیم که بحث ما بر سر شباهت ظاهرى این سند با یک برنامه (بخش حداقل یک 
برنامه) نیست، بحث بر سر محتواى برنامه اى مضامینى است که در این سند طرح میشوند، چرا که همانطور 

که گفتیم "فدائیان خلق چه میگویند" فشرده اى است از: 

1)نقد "فدائیان خلق" از نظام و شرایط موجود، 
2)تصویرشان از هدف مبارزه، 

3)بر این مبنى، درکشان از آلترناتیو انقالبى و لذا تغییر و تحوالتى که شرایط موجود باید به خود بپذیرد، 

4)تبیین و ارائه آن نیروهاى طبقاتى و آن نیروهاى سیاسى اى که میتوانند و باید مبارزه براى این تغییرات را 
رهبرى کنند. اینها همه مقوالتى برنامه اى هستند و "فدائیان خلق چه میگویند" همانطور که پائین تر نشان 
خواهیم داد به نحو ناقص، دست و پا شکسته و التقاطى اى، تمامى این مقوالت را عرضه میکنند و موضع 

خود را در قبال آن مشخص میسازند. 

همینجا متذکر شویم که روى آورى رفقا به ارائه نوعى برنامه به جنبش توده اى بیشک گام مثبتى است. در 
مقاالت دیگر این شماره به اهمیت اتخاذ یک سیاست واحد در کار تبلیغى و تشکیالتى مبتنى بر برنامه بر 
متن اعتالى نوین جنبش توده اى، مفصال برخورد کرده ایم. از این نقطه نظر "بیانیه" بیانگر گام مهمى از 
جانب رفقا در جهت ارتقاء شیوه برخورد تبلیغى - ترویجى نیروهاى کمونیست به جنبش توده اى است. 
اما تحسین رفقا را باید به همین امر - یعنى متکى کردن تبلیغ و ترویج به نوعى برنامه - خالصه کرد، زیرا 
"مابقى"، یعنى آنجا که به مضمون و محتواى مقوالت و مطالبات مطروحه در "بیانیه" میرسیم تماما حاکى 
از درجا زدن در زمینه مسائل پایه اى جنبش و تائید و تکرار مبانى پوپولیستى تئورى و برنامه بخش اعظم 
جنبش کمونیستى ما است. ثانیا، اهمیت این سند در این است که فشرده ادراکات تئوریک برنامه اى رفقا 
را با کمترین حشو و زوائد عرضه میکند. مطالعه این سند امکان میدهد تا رئوس مواضع تئوریک برنامه اى 
رفقا و به اتکاء آن خطوط کلى انحرافاتشان در این زمینه ها را دریابیم و نقد کنیم. "فدائیان خلق" در این 
بیانیه به اعتقاد ما مبانى پوپولیستى، رفرمیستى و سکتاریستى در تفکر و سیاست خود را برمال میسازند و 

برخورد فعال جنبش کمونیستى را به آن فرا میخوانند. 
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بنابراین ما در این مقاله از دو زاویه با این سند برخورد میکنیم، اول بیانیه را به عنوان یک سند برنامه اى 
بصورت جزء به جزء مورد بحث قرارمیدهیم و سپس کمى هم راجع به درك نادرست مستتر در آن از رابطه 

دمکراسى و سوسیالیسم براى پرولتاریاى انقالبى، سخن خواهیم گفت. 
١) "فدائيان خلق چه ميگويند" بعنوان يک سند برنامه اى

(حزب  جنبش کمونیستى  نهائى  هدف  و  هویت  از  روشنى  درك  چیز  هر  از  قبل  کمونیستى  یک برنامه 
کمونیست) بدست میدهد. این هویت و هدف نهائى هر دو بر نقد علمى و انقالبى (مارکسیستى) از نظام 
تولیدى موجود (در مورد ما، سرمایه دارى در کشور تحت سلطه امپریالیسم) متکى است. برنامه کمونیستها 
کیفرخواستى است برعلیه این نظام -کیفرخواستى که در آن نظام موجود به عنوان باعث و بانى فقر، استثمار 
و بى حقوقى توده هاى کارگر و زحمتکش افشاء میشود، و بر این مبنى انهدام این نظام و جایگزین کردن 
آن با سوسیالیسم بمثابه آلترناتیو انقالبى پرولتاریا، آلترناتیوى که بحران سرمایه دارى خود زمینه استقرار آنرا 
فراهم میسازد، بمثابه هدف کمونیستها تعریف میگردد. مبارزه براى سوسیالیسم به مبارزه یک طبقه معین، 
یعنى پرولتاریا که خود زاده این نظام است، مرتبط و متکى میگردد و حزب کمونیست بمثابه گردانى در 
جنبش جهانى پرولتاریا، و بعنوان ابزار تشکیالتى ضرورى پرولتاریا براى استقرار دیکتاتورى یگانه خویش، 
تعریف میشود. این رئوس کلى بخش حداکثر یک برنامه کمونیستى است. طبعا ما انتظار نداریم که بیانه 
"فدائیان خلق چه میگویند" به کلیه این مطالب پرداخته باشد، و یا حتى این تصور را نداریم که مباحثات 
ایدئولوژیک جنبش کمونیستى آنچنان دستاوردهاى پایه اى را تثبیت کرده باشد که به رفقا، و یا هر نیروى 
جزء  باید  و  داشت  انتظار  باید  آنچه  اما  بدهد.  همه جانبه  حزبى  برنامه  یک  ارائه  امکان  دیگر،  کمونیست 
الیتجزاى هر سندى باشد که در آن کمونیستها "آنچه میگویند" را به کارگران و زحمتکشان عرضه میکنند، 
روح عمومى بخش حداکثر برنامه در قالب احکام و عبارات ساده و روشنى است. از نقطه نظر آن اصول 
اعتقادات و اهدافى که در یک برنامه جامع کمونیستى به بخش حداکثر تعلق میگیرند، "فدائیان خلق چه 
میگویند" دقیقا با "فدائیان خلق هیچ چیز نمیگویند" مشخص میشود. رفقا بیشک خود را نیروى کمونیست 
به شمار میآورند، اما علیرغم این مساله، آنجا که به توده هاى کارگر و زحمتکش روى میآورند تا بگویند که 
چه میگویند، هیچگونه ادعائى مبنى بر کمونیست بودن خود ارائه نمیکنند، آنان نه صحبتى از انترناسیونالیسم 
پرولترى و اینکه جزئى از جنبش کمونیستى ایران و به این اعتبار جزئى از یکى از گردانهاى ارتش جهانى 
پرولتاریا هستند، میکنند، نه نابودى سرمایه دارى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا و سوسیالیسم را هدف خود 
قرار میدهند، نه از اتکاء خویش بر تئورى انقالبى مارکس و لنین سخنى میگویند، نه خود را بدوا نماینده 
منافع پرولتاریا بعنوان یک طبقه و فقط یک طبقه بشمار میآورند، نه از ضرورت حزب کمونیست و نقش آن 

در رهائى طبقه کارگر ذکرى میکنند، و نه... 

"فدائیان خلق" چه کسانى اند؟ بیانیه به ما میگوید که فدائیان خلق مبارزین جانباز مسلح ضد سلطنت هستند، 
آنها "از منافع کارگران، دهقانان و همه اقشار خلق دفاع میکنند، فدائیان خلق دشمنان آشتى ناپذیر امپریالیسم، 
سرمایه داران و زمینداران و مدافعین پیگیر منافع خلق اند"، اما این فدائیان خلق، چه نقدى بر نظام و شرایط 
موجود دارند و خواستار استقرار کدام آلترناتیو اجتماعى مشخص اند؟ بیانیه پاسخ میدهد: "امروز جامعه 
ما گرفتار یک نابسامانى و بحران عظیم است. اقتصاد بکلى از هم گسیخته است، شرایط زندگى توده هاى 
زحمتکش بسیار شاق و طاقت فرسا شده است، فقر و خانه خرابى، گرانى و بیکارى، جنگ و آوارگى، 
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کمبود مایحتاج اولیه زندگى، مشکالت ناشى از جنگ و هزاران سختى و فشار زندگى را بیش از پیش بر 
میلیونها نفر از زحمتکشان میهن ما دشوار کرده است". بیانیه خطاب به توده ها مینویسد: "شما رژیم منفور 
شاه و تمامى بدبختیها و مصیبتهایى را که این رژیم براى خلق ببار آورده بود، و اینکه میهن ما را دربست 
در اختیار امپریالیستها قرار داده بود، و ابتدائى ترین حقوق و آزادیهاى خلق را پایمال کرده بود، تجربه کرده 
اید و بیاد دارید. شما همچنین ناتوانى هیئت حاکمه کنونى را نیز در طى این دو سال گذشته تجربه کرده 
اید و در عمل دیده اید که آنها نیز نمیتوانند دردى از دردهاى شما را مداوا کنند و به خواستهاى برحق شما 
پاسخ گویند. شما تاکنون حکومت سرمایه داران وابسته و مالکین و زمینداران بزرگ، این زالوهاى خونخوار 
را تجربه کرده اید" و باالخره چه بایدکرد: "فدائیان خلق میگویند: براى نجات میهن و تامین زندگى بهتر 
و آسوده براى زحمتکشان باید هر گونه وابستگى به امپریالیسم از بین برود و نظام سرمایه دارى وابسته که 

اساس این وابستگى است برافتد". 

مساله روشن است. رفقا چه نام بیانیه را برنامه بگذارند و چه نگذارند، هدف و آلترناتیو خود را در این 
سند به توده ها ارائه کرده اند: هدف "نجات میهن و تامین زندگى بهتر و آسوده براى زحمتکشان" است و 
آلترناتیو، جز قطع وابستگى به امپریالیسم و به این اعتبار نابودى "نظام سرمایه دارى وابسته که اساس این 
وابستگى است"، چیزى نیست (تاکید از ماست). دشمنى "فدائیان خلق" با رژیم مزدور شاه و رژیم جمهورى 
اسالمى نیز اساسا از آن رو است) بنا بر بیانیه) که اولى باعث و بانى این وابستگى و دومى "عاجز" از قطع 
آن بوده است. و این تمام آن موضعى است که ما کوشیده ایم تا در طول دو سال گذشته و در متون مختلف 
دیدگاه  این  نقد مفصل  میتوانند براى  رفقا  نقد بکشیم.  دمکراتیک به  انقالب  در  پوپولیستى  بعنوان موضع 
انحرافى، تقریبا به هریک از جزوات تئوریک ما و یا هر یک از شماره هاى "بسوى سوسیالیسم" رجوع 

کنند، رئوس کلى انتقاد ما اینست: 

1)"فدائیان خلق" نه به سرمایه دارى ایران، بلکه به وابستگى آن معترضند. دشمنى بیانیه با سرمایه دارى وابسته 
نیز از آن رو است که این نظام "اساس این وابستگى است". این دیدگاه، دیدگاهى بورژوا- ناسیونالیستى 
است که مشخصا بر نقد کائوتسکیستى از امپریالیسم متکى است. مشقات توده ها، فقر و خانه خرابى و بى 
حقوقى آنان، نه ناشى از عملکرد نظام سرمایه دارى بطور اعم، نه زائیده این نظام استثمارگر طبقاتى، بلکه 
منتج از "وابستگى" آن به امپریالیسم قلمداد میشود. شکستن کاسه و کوزه بلیات و مشقات این نظام بر سر 
"امپریالیسم" و اعالم اینکه این "وابستگى به امپریالیسم" میتواند گسسته شود و درعین حال سرمایه دارى 
حفظ گردد، همان جدا کردن امپریالیسم از سرمایه دارى و تعریف آن بمثابه زائده ویژگى اى غیرذاتى براى 
این نظام است. (اگر رفقا برآشفته شوند که "ما نگفتیم سرمایه دارى باید حفظ شود"، پاسخ ما به روشنى 
این است که، درضمن هیچ جا در بیانیه نگفته اید که سرمایه دارى باید نابود شود و سوسیالیسم برجاى آن 
بنشیند شما صراحتا برنابودى "وابستگى "انگشت گذاشته اید). این بینش کائوتسکیسم محض است. رفقا 
وظیفه دارند که به توده هاى مخاطب خود اعالم دارند که بر جاى سرمایه دارى وابسته چه چیز خواهد 
نشست، و براى کسى که کالمى از سوسیالیسم و دیکتاتورى پرولتاریا بر زبان نیاورده است، این آخر بن 

بست پوپولیسم است. 

2 (هدف "فدائیان خلق" بنابر مفاد بیانیه "نجات میهن و تامین زندگى بهتر و آسوده براى زحمتکشان" تعریف 
شده است. اینجا موضع بورژوا- ناسیونالیستى بیانیه با وضوح بیشترى برجسته میشود. "نجات میهن" از چه 
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چیز و "تامین زندگى بهتر و آسوده" تحت چه مناسباتى؟ "نجات میهن" از چنگال بحران و مشقات ناشى از 
وابستگى، همین و بس. این تنها میتواند موضع یک ناسیونالیسم متوهم باشد که اساس جهانى سرمایه دارى 
عصر امپریالیسم را نمیشناسد. "تامین زندگى بهتر و آسوده براى زحمتکشان" تحت نظام مجهول الهویه "غیر 
وابسته" تنها میتواند موعظه رفرمیستى براى بورژوازى - بورژوائى که او هم امروز میهراسد نظام تولیدى 
اش را در ایران به نام واقعى اش یعنى سرمایه دارى بخواند- تلقى شود. تا اینجا "بیانیه" به توده ها همان 

راه چاره اى را پیشنهاد کرده است که رادیو تلویزیون جمهورى اسالمى تبلیغ میکنند: 
رژیم  خلق"  "فدائیان  که  میبینیم  وقتى  میکند  جلوه  بیشتر  رفرمیسم  این  وابستگى.  چنگال  از  میهن  نجات 
طبقاتى اش) در مداوا کردن  عدم تمایل او بنا بر ماهیت  تنها بخاطر عجزش (و نه  جمهورى اسالمى را 
دردى از دردهاى زحمتکشان مورد انتقاد قرار میدهد. فقدان تصویر روشنى از هدف نهائى، سوسیالیسم و 
دیکتاتورى پرولتاریا، ناگزیر مطالبات ناظر بر بهبود اوضاع معیشتى زحمتکشان را به مطالباتى درخود در 
چهارچوب نظام موجود، یعنى رفرمیسم، تبدیل میکند و سکوت بیانیه در باره ضرورت جایگزینى رژیم 
منگنه  در  را  خلق"  پیش" فدائیان  از  بیش  زحمتکشان،  و  کارگران  انقالبى  باحکومت  اسالمى  جمهورى 
رفرمیسم تحت فشار قرار میدهد. بیانیه در جائى و از "یک حکومت انقالبى که از منافع زحمتکشان دفاع 
میکند" سخن میگوید، اما از ترکیب طبقاتى این حکومت، از رهبرى پرولتاریا در آن و از ضرورت جایگزینى 
قهرآمیز حکومت موجود با آن حکومت انقالبى معین ذکرى نمى کند، و اساسا خواست جمهورى انقالبى 
(در هر لفظ، جمهورى دمکراتیک خلق و...) از کل بیانیه غایب است. در غیاب سوسیالیسم و دیکتاتورى 
پرولتاریا بمثابه هدف نهائى و در غیاب حتى ذکرى از یک جمهورى انقالبى که عالى ترین شکل تحقق 
براى اصالح  خوانیهائى  موعظه  به  بیانیه،  سیاسى  و  اقتصادى  رفاهى،  مطالبات  ما است،  حداقل  مطالبات 

سرمایه دارى ایران تبدیل میشود. 

اما "فدائیان خلق" توده ها را براى تحصیل همین تحوالت (در نظام موجود) به کدام تشکل و کدام رهبرى 
فرامیخواند؟ وجه پوپولیستى "بیانیه"، وجهى که با فراموش کردن هدف مستقل پرولتاریا و مبارزه خاص 
او مشخص میشود، اینجا موجب میگردد که خصلت سکتاریستى بیانیه کامال مشهود شود. مبارزه اى که 
مبارزه دمکراتیک -  میکنند  بیان  خود  که  همانطور  طبعا  میدهد  قرار  العموم  على  ها  توده  پیش پاى  رفقا 
وران،  پیشه  و  کسبه  دهقانان،  خود" کارگران،  رفقا  که  است  حقوقى  براى  مبارزه  است.  ضدامپریالیستى 
کارمندان جزء ادارى، معلمین، دانشجویان و دانش آموزان مبارز، سربازان و پرسنل انقالبى" را براى تحقق 
آن، بدون تفکیک و تمایزى، بزیر پرچم خود خوانده اند. تا امروز تصور ما این بود که کمونیستها پرولتاریاى 
انقالبى را که براى سوسیالیسم مبارزه میکند (و حزب کمونیست ستاد رزمنده آن است) پیگیرترین مدافع 
حقوق دمکراتیک توده ها میدانند، اما امروز روشن میشود که "فدائیان خلق تنها نیروئى هستند که پیگیرانه 

از منافع توده هاى زحمتکش (فوق الذکر) دفاع میکنند!" 

اینجا، ایران، گویا از تمامى قوانین مادى جامعه مستثنى است! اینجا این طبقات نیستند که مبارزه میکنند و 
یکى از این طبقات (پرولتاریا) نیست که پیگیرترین مدافع و مبارز راه رهائى و آزادى تمامى استثمارشوندگان 
و ستمکشان است، خیر، اینجا جنگ همچنان بین رژیمها و گروههاى فشرده انقالبیونى است که همه خلق را 
به یک چشم نگاه میکنند، از منافع خلق بدون انتصاب خویش به یکى از این طبقات، فدائى راه او میگردند. 
میکردند "فدائیان  اعالم  میکنند، و اگر  نمایندگى  را  جنبش انقالبى طبقه کارگر  مدعى بودند که  رفقا  اگر 
خلق "تنها نماینده مارکسیسم انقالبى در جامعه هستند و دیگر تشکلها و سازمانهاى کمونیستى اساسا به 
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اپورتونیسم و رویزیونیسم درغلطیده اند، آنگاه شاید تبلیغ سازمان خود بعنوان تنها مدافع پیگیر منافع انقالبى 
ترین طبقه، و لذا به عنوان پیگیرترین مدافع حقوق و منافع پایه اى توده هاى زحمتکش، قابل توجیه میبود. 
اما اینجا سخن بر سر منافع اقشارى است که بعضى به مالکیت خصوصى عشق میورزند (کسبه و پیشه وران 
و بخشهائى از دهقانان) و برخى دیگر به کمونیسم و نفى هرگونه مالکیت خصوصى مى اندیشند. "فدائیان 
خلق" آیا به راستى از همه این منافع مختلف یکجا و بدون شرط و شروط فراتر رفتن از هیچیک از آنها، 

به تنهائى پیگیرانه دفاع میکنند؟ 

رفقا پا را از این پافشارى بر نمایندگى انحصارى منافع عمومى خلق فراتر میگذارند و پس از ذکر مطالبات 
خود (که حداکثر گوشه هائى از یک برنامه حداقل کمونیستى را در بر میگیرد) اعالم میکنند که: "اینست 
مختصرى از آنچه فدائیان خلق میگویند و مورد دشمنى سرمایه داران و حکومتهاى حامى آن قرار میگیرند". 
آیا فقط "فدائیان خلق" اینگونه مطالبات را طرح میکنند؟ و از این مهمتر آیا سرمایه داران و دولتهاى حامى 
آنها، فقط و اساسا براى اینگونه خواستها "فدائیان خلق" را مورد دشمنى قرار میدهند؟ آیا این بخاطر هراس 
بورژوازى از پرولتاریا و کمونیسم و دشمنى آنان با پرولتاریاى انقالبى و کمونیستها نیست؟! آیا پیش از آنکه 
"فدائیان خلق" اینها را بگویند، انقالبات پرولترى و دمکراتیک به رهبرى کمونیستها دشمنان واقعى شان 
را آنقدر به ایشان نشناسانده بود تا از هر کمونیستى، و از "شبح کمونیسم" چون مرگ بهراسند؟! آیا پیش 
از آنکه "فدائیان خلق" اصوال وجود پیدا کنند، بیش ازیک قرن نبود که بورژوازى و امپریالسم هراس خود 
را از کمونیسم و کمونیستها و دشمنى خود را با آنان اعالم کرده بودند؟! آیا آنچه "فدائیان خلق" میگویند، 
مانیفیست کمونیست، اکتبر و بلشویسم، انقالب چین و ویتنام و... را در ذهن بورژوازى تحت شعاع قرار 

داده است؟! 

رفقا! چرا به توده ها حقیقت را نگوئیم؟ چرا علل هراس واقعى بورژوازى را از پرولتاریا و ایدئولوژى و 
جنبش کمونیستى پرافتخار او براى توده ها نشکافیم؟ آیا فدائیان خلق آتیه و سرنوشتى جز سرنوشت کل 
پرولتاریاى انقالبى و جنبش کمونیستى براى خود جستجو میکنند؟ سکتاریسم، یعنى منافع سازمانى خود 
را بر منافع کل جنبش کارگرى و کمونیستى مقدم کردن، و هویت سازمانى خود را بر هویت پرولترى و 
کمونیستى مقدم کردن، کش دادن این سکتاریسم تا پوچ ترین درجات است. پوپولیسم و رفرمیسم "بیانیه" 
و فقدان هرگونه اشاره به سوسیالیسم و حزب کمونیست، مانع از آن است که رفقا پرولتاریاى انقالبى را که 
براى سوسیالیسم مبارزه میکند پیگیرترین مدافع حقوق توده هاى زحمتکش در مقابل سرمایه و امپریالیسم 
بنامند. "فدائیان خلق"، و هر نیروى دیگرى، تنها تا آنجا میتوانند مدعى پیگیرى در مبارزه ضد امپریالیستى 
و دمکراتیک باشند که خود را جزئى از جنبش کمونیستى و پیشاهنگ پرولتاریاى انقالبى بدانند و بنامند. اما 
"فدائیان خلق" نه خواستار رهبرى پرولتاریا در انقالب، که خواستار تامین رهبرى تشکیالتى خود میشوند. 
"فدائیان خلق" با همین "بیانیه "نشان میدهند که به ملزومات "پیگیرى" در دفاع از منافع توده ها واقف 
نیستند، زیرا با غفلت کردن از سوسیالیسم بمثابه هدف نهائى، حزب کمونیست بمثابه پیش شرط تشکیالتى، 
با ریختن خواستهاى خود در قالبى رفرمیستى، با ارائه آلترناتیوى بورژوا-ناسیونالیستى و باالخره با تبلیغ 
سکتاریستى، در واقع به ناپیگیرى خود در دفاع از منافع مهمترین بخش خلق، یعنى پرولتاریا، داللت میکنند. 

بنابراین مى بینیم که چگونه "بیانیه" به مضامینى در ردیف مضامین بخش حداکثر یک برنامه م . ل میپردازد 
و در همه موارد از آن کامال به دور مى افتد و منحرف میشود. 
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از  اى  گوشه  و  مجموعه  میگویند"  چه  خلق  "فدائیان  که  شود  مطرح  بحث  این  اینجا  در  است  ممکن  اما 
مطالبات حداقل رفقا است و آنها در این بیانیه نه هدف نهائى خود، بلکه اهداف مرحله اى خود را در انقالب 
دمکراتیک تبیین نموده اند. این اعتراض نه تنها تغییرى درمحتواى انتقاد ما از "بیانیه" ایجاد نمیکند، بلکه 

اجازه میدهد تا این انتقاد را بطرز شمرده ترى طرح کنیم. 

اوال، ایراد کار رفقا در این است که با گسستن پیوند میان اهداف حداکثر سوسیالیستى پرولتاریا از اهداف 
دمکراتیک و حداقل او کامال به رفرمیسم درغلتیده اند و ثانیا، خود این مطالبات، حتى آنجا که به عنوان 
و زمینه  هستند  پوپولیسم  انحراف  به  آلوده  شدیدا  شوند،  گرفته  نظر  در  حداقل  از مطالبات  "مختصرى" 

مساعدى براى سیاست اپورتونیستى فراهم مى آورند. 

را  خود  حداقل  برمتن مطالبات  مبارزه  تا  میدهد  امکان  کمونیستها  به  آنچه  که،  گفت  باید  اول  مورد  در 
سازماندهى کنند - بى آنکه به رفرمیسم سقوط کنند - چیزى جز تصریح اهداف نهائى پرولتاریا و شیوه 
نیست.  او  براى  حداقل  مطالبات  این  اى  مرحله  خصلت  و  (بخش حداکثر)  سوسیالیسم  براى  او  مبارزه 
که  هویتى  است.  کشور  هر  در  کمونیستها  و  کمونیستى  جنبش  هویت  جاویدان  مانیفست کمونیست سند 
کمونیستها تنها با اعالن صریح آن، نه تنها و باالخص به توده هاى کارگر، بلکه به زحمتکشان بطورکلى، 
امکان مى یابند تا در راس جنبش و انقالب دمکراتیک نیز قرار گیرند. برنامه کمونیستها تنها درکلیت خود 
هویت پرولتاریا را بیان میکند. دمکراتیسم پیگیر پرولترى نیز به نوبه خود بر اعالم صریح رابطه دمکراسى 
و سوسیالیسم در نزد پرولتاریا متکى است و با تاکید بر اینکه پرولتاریا دقیقا از آن رو که بمنظور رسیدن به 
هدف نهائى خود - سوسیالیسم - نیازمند ایجاد و تضمین دمکراتیک ترین نظام سیاسى ممکن در جامعه 
سرمایه دارى و تحمیل حداکثر امتیازات اقتصادى ممکن به بورژوازى به نفع پرولتاریا و زحمتکشان، است 
پیگیرى خود را در یک انقالب دمکراتیک به ثبوت میرساند. براى پرولتاریا انقالب دمکراتیک فراهم آورنده 
پیش شرطهاى حیاتى حرکت او بسوى سوسیالیسم است. اینها را مارکس، انگلس و لنین بارها و بارها به 
صراحت تاکید کرده اند و امروز دیگر وقت آن رسیده است که جنبش کمونیستى ما اهمیت این مساله را 
دریابد. از اینرو پرولتاریاى انقالبى هرگز از هدف نهائى خود پرده پوشى نمیکند، منافع مستقل و هویت 
ایدئولوژیک - سیاسى - تشکیالتى مستقل خود را در درون جنبش دمکراتیک حل و مخدوش نمیکند و 
صریحا اعالم میدارد که مطالبات حداقل او بیانگر آن مجموعه از تحوالت اقتصادى و سیاسى است که او را 
قادر میسازد تا اکثریت استثمار شوندگان را براى فراتر رفتن از دمکراسى بورژوائى، براى استقرار دیکتاتورى 
پرولتاریا آماده نماید. اگر "فدائیان خلق" دچار این توهم باشند که خصلت دمکراتیک انقالب آنان را از تکرار 
مکرر مضامین بخش حداکثر، هر جا که از مطالبات حداقل سخن میگویند، معاف میسازد و یا بازمیدارد، 
به اعتقاد ما دچار انحرافى پایه اى در زمینه تحلیل انقالب دمکراتیک و وظائف پرولتاریا در آن هستند. 
گسستن هویت طبقاتى و هدف نهائى جنبش پرولترى از مطالبات حداقل و دمکراتیک او، و ارائه جداگانه 
این مطالبات تحت عنوان اینکه این جزء جنبش کمونیستى "چه میگوید"، باعث میشود که دمکراتیسم پیگیر 
پرولترى جاى خود را به رفرمیسم و دمکراتیسم ناپیگیر خرده بورژوائى دهد، و این دقیقا ورطه اى است که 

"بیانیه" "فدائیان خلق چه میگویند" به آن سقوط نموده است. 

اما در مورد نکته دوم، یعنى براى نشان دادن پوپولیسم "بیانیه" باید از این بحث کلى فراتر برویم و به تک 



298

برگزیده آثار  منصور حکمت

تک مطالبات، بعنوان مطالبات یک نیروى کمونیست، برخورد کنیم. براى این منظور ما سیر عمومى یک 
برنامه حداقل م . ل را دنبال مى گیریم و به شعارها و مطالبات "فدائیان خلق" برحسب اینکه درکدام قسمت 

قرار میگیرند، مستقل از ترتیب آن در "بیانیه"، مى پردازیم. 

از  روشنى  تصویر  گفته ایم،  دیگر  مقاالت  در  و  این  از  پیش  که  همانطور  کمونیستى،  حداقل  برنامه  یک 
و  پرولتاریا  دیکتاتورى  سوى  به  بسیج پرولتاریا  براى  سیاسى  اقتصادى و  شرایط  ترین  مناسب  محتواى 
سوسیالیسم بدست میدهد. در کاملترین حالت، تحقق این مطالبات در استقرار یک جمهورى دمکراتیک 
انقالبى کارگران و زحمتکشان (جمهورى دمکراتیک خلق و...) تجلى مى یابد. به عبارت دیگر برنامه حداقل 
در عین اینکه مطالبات پرولتاریا را از بورژوازى و هر دولت او به روشن ترین وجه تبیین میکند، خود میتواند 
بمثابه برنامه عمل و مبانى آن جمهورى دمکراتیکى تلقى شود که پیروزى انقالب دمکراتیک در کامل ترین 
حالت خود به استقرار آن میانجامد. از اینرو برنامه حداقل ابتدا تصویر کلى اما روشن از ارکان این جمهورى 
بدست میدهد و سپس بطرح یک به یک مطالبات حداقل که جمهورى انقالبى آنرا به وجهى پیگیر و همه 
جانبه متحقق میسازد، میپردازد. این تصویر کلى خواست پرولتاریا را در قبال 1) قدرت عالى کشورى و 
مساله حکومت مردم برمردم، 2) ارتش حرفه اى و ارتش توده اى و 3) جایگزینى بوروکراسى مافوق مردم 
با یک نظام دمکراتیک اداره کشور، روشن میسازد. یک برنامه حداقل که بخواهد کاملترین شکل تحقق خود 
را بیان کند ناگزیر باید به این سه عرصه برخورد کند. بیانیه "فدائیان خلق چه میگویند" کال مساله جمهورى 
دمکراتیک - انقالبى را مسکوت مى گذارد. عالى ترین شکل تحقق مفاد "بیانیه" چیست؟ "دولت انقالبى" 
به رهبرى "تنها نیروى پیگیر در دفاع از خلق"، یعنى "فدائیان خلق"، کل آن تصویرى است که توده ها، اگر 

دنبال این مساله بگردند، ممکن است با زحمت از درون "بیانیه "استخراج کنند. 

به همین ترتیب و به طریق اولى، "فدائیان خلق" هیچ چیز راجع به اینکه قدرت عالى کشورى باید در دست 
چه ارگانى باشد و توده ها چگونه باید بر سرنوشت سیاسى خود حکم کنند، نمیگوید. هیچ چیز نگفتن 
وقتى نظام موجود پارلمانى است، مترادف است با آلترناتیوى در مقابل پارلمان ارائه نکردن، و الجرم "دولت 
انقالبى"، را متکى بر پارلمان، و نه شوراهاى مردمى و کنگره سراسرى آنها ارزیابى کردن. بهر رو اینجا جاى 
حدس و گمان و نقد حدس و گمان نیست و ما صرفا به تاکید بر خالء کامل جمهورى و ارکان عالى آن 

در "بیانیه" اکتفا میکنیم. 

اما "بیانیه "به دو رکن دیگر، ارتش و بوروکراسى، پرداخته است: 

"فدائیان خلق میگویند: سیستم ادارى و نظامى موجود باید از اساس دگرگون شود و سیستمى خلقى منطبق 
با نیازها و منافع خلق بوجود آید: فدائیان خلق معتقد به تسلیح همگانى خلق هستند و میگویند تنها خلق 
مسلح بهمراه سربازان، درجه داران و افسران انقالبى هستند که قادرند درمقابل هرگونه تجاوزى از استقالل 

و تمامیت زحمتکشان دفاع کنند". 

"بیانیه" کال درباره مضمون و محتواى سیستم ادارى خلقى منطبق با نیازها و منافع خلق ساکت است. این 
چه سیستمى است؟ آیا سردمداران جمهورى اسالمى نیز بحث عوامفریبانه مکتب یا تخصص خود را دقیقا 
در ظاهر حول این سوژه که کدام سیستم ادارى با منافع مستضعفین منطبق است براه نیانداخته اند؟ از آنجا 
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که" فدائیان خلق" به جاى روشن کردن محتواى این "سیستم" (یعنى به جاى ایفاى نقش آگاهگرانه (صرفا 
بشکل گنگى لزوم آنرا بیان کرده اند، مخاطبین بیانیه هیچ شناخت بیشترى نسبت به آن سیستم ادارى اى 
که باید در جریان مبارزات خود، در تظاهرات، تحصن ها و اعتصابات و غیره، خواستار آن شوند بدست 
نمیآورند. اما این "سیستم" از نظر کمونیستها کامال به روشنى تبیین شده است. کمونیستها خواهان برانداختن 
دستگاه بوروکراتیک مافوق مردم، انتخابى بودن کلیه مصادر امور و قابل عزل بودن همه آنها هر زمان که 
اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، و پرداخت حقوقى نه بیشتر از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر به آنان، 
هستند. این، اساس آن سیستم ادارى اى است که با نیازها و منافع خلق منطبق است. "فدائیان خلق" باید 
دقیقا این را به روشنى بگویند و بخواهند که توده هاى زحمتکش حول آن گرد آیند، حال آنکه "بیانیه" ابدا 
به این نکات اشاره نمیکند. در مورد "سیستم نظامى خلقى"، رفقا شاید تحت تاثیر فشارهاى تبلیغاتى رژیم 
ضد انقالبى، مساله جنگ و تالش رژیم در دامن زدن به شوینیسم در میان توده ها، خواست پایه اى انحالل 
ارتش حرفه اى را درز گرفته اند. ما کمونیستها باید خواستار انحالل ارتش حرفه اى و جایگزین شدن آن 
با تسلیح همگانى مردم (تشکیل میلیس توده اى) و انتخابى بودن کلیه فرماندهان و مربیان نظامى باشیم. 
"بیانیه" با به میان کشیدن پاى "پرسنل انقالبى" یعنى آن جزئى از ارتش حرفه اى کنونى که خود را با انقالب 
و حکومت انقالبى همراه خواهد کرد، عمال خواست میلیس توده اى را به خواستى جانبى، در کنار ارتش 
حرفه اى به انقالب پیوسته، طرح میکند. این تخفیف در مطالبه پرولتاریا، دقیقا به رژیم ضد انقالبى، که 
بنام انقالب سخن میگوید، اجازه داده است - و همواره به چنین رژیمهائى اجازه خواهد داد - تا با انقالبى 
نامیدن و آب توبه ریختن بر سر دستگاه ارتش حرفه اى این خواست پایه اى پرولتاریا را ماستمالى کند. 
تجربه سپاه پاسداران و ارتش بیست ملیونى (!)نمونه دیگرى است از قابلیت رژیمهاى این چنینى در تحریف 

فرمولبندیهایى که از خواست روشن، پرولترى و محک خورده کارگران طفره بروند. 

میهن  تمامیت  و  از استقالل  "دفاع  مساله  بر  "بیانیه"  یکجانبه  تاکید  مساله  زمینه،  همین  در  دیگر  نکته 
زحمتکشان" به مثابه فلسفه وجودى تسلیح همگانى خلق است . این بى شک گوشه اى از مساله هست، 
جمهورى انقالبى ممکن است توسط بورژوازى جهانى و ارتش دول بورژوائى مورد تهاجم از خارج قرار 
تسلیح  نیست.  اى  توده  میلیس  ضرورت  بیان  در  مساله،  عمده  بخش  حتى  یا  و  مساله  این همه  اما  گیرد. 
همگانى خلق قبل از هر چیز به معناى خلع سالح نظامى بورژوازى خودى و سرکوب هرگونه مقاومت 
اوست. مساله اصلى بر سر اهمیت تسلیح توده اى براى دفاع از انقالب و جمهورى در مقابل ضد انقالب و 
دسیسه هاى اوست. "بیانیه" با مسکوت گذاشتن مساله سرنگونى و مساله جمهورى، کال مبارزه طبقاتى در 
داخل کشور را نیز در هنگام طرح مطالبه مربوط به ارتش از یاد برده است، و خصلت طبقاتى روشن انقالب 
و اهداف آن را مخدوش میسازد. خواست دفاع از میهن زحمتکشان توسط مردم مسلح و پرسنل انقالبى، 

در چنین متنى از سکوت در قبال انقالب و مبارزه طبقاتى به خواستى سراپا رفرمیستى تبدیل شده است. 

یک برنامه حداقل م . ل، پس از ارائه موضع و خواست خود در رابطه با این ارکان پایه اى حاکمیت، به طرح 
جزء به جزء مطالبات خود در زمینه هاى مختلف حقوق سیاسى افراد و اقشار جامعه مى پردازد و به این 
ترتیب تصویر عمومى فوق از رژیم سیاسى دمکراتیک مورد نیاز پرولتاریا را تکمیل میکند. مطالبات مربوط 
به آزادى احزاب، عقیده و بیان، مذهب، برابرى حقوق زن و مرد، مساله ملى، رفع تبعیضات و غیره هر یک 
شرط و شروط پرولتاریا را در عرصه هاى مختلف تعریف میکنند. مجددا تاکید میکنیم که برنامه حداقل 
کمونیستى تحقق همه جانبه و پیگیر این مطالبات را تنها در جمهورى دمکراتیک-انقالبى به رهبرى طبقه 
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کارگر ممکن میداند، اما این خواستها میتوانند و باید در هر مقطع از وجود و بقاى یک نظام سرمایه دارى و 
دولت بورژوائى از جانب پرولتاریا طرح شده و مبارزه توده اى حول آن سازماندهى شود. 

بیانیه "فدائیان خلق..." چند مطالبه سیاسى از این قبیل را طرح کرده است. یک گرایش و درك انحرافى 
در بخش اعظم این مطالبات وجود دارد و آن برخورد تحدیدگرایانه و غیر لنینى به دمکراسى بورژوائى 
و جایگاه آن براى پرولتاریاى سوسیالیست است. توضیح این مساله را به بحث عام تر خود در باره رابطه 
دمکراسى و سوسیالیسم و برخورد "بیانیه" به آن در پایان مقاله واگذار میکنیم و در اینجا به اختصار به 
اشکاالت خاص تر فرمولبندى در مورد مهم مطالبات سیاسى بیانیه مى پردازیم. مورد اول مطالبه مربوط به 

آزادى مذهب است. 
”فدائیان خلق معتقد به آزادى عقیده و مذهب و آزادى مراسم مذهبى مردم هستند. نه تنها مسلمانان اعم از 
شیعه و سنى که اکثریت عظیم هموطنان ما را تشکیل میدهند، باید در امر اعتقادات مذهبى و اجراى مراسم 

مذهبى خود آزاد باشند، بلکه همه اقلیتهاى مذهبى نیز باید از این حق برخوردار باشند". 
در وهله اول باید از اینکه جنبش کمونیستى ما امروز، پس از دو سال استبداد بورژوائى بنام مذهب، به 
مقیاس وسیع ترى باالخره به تبلیغ ضرورت آزادى مذهب روى میآورد خرسند بود. اما مطالبه اى که در 
"بیانیه" طرح شده است، ابدا اساس و جوهر موضع پرولتاریائى در قبال مذهب را، آنگونه که باید در برنامه 
حداقل کمونیستها منظور شود، بیان نمیکند. "فدائیان خلق" آزادى مذهب را نه از دیدگاه پرولتاریاى انقالبى، 
بلکه صرفا از دیدگاه معتقدین با ایمان فرق مذهبى اقلیت طرح میکنند. "فدائیان خلق" آزادى مذهب را تنها 
با آزادى اعتقادات مذهبى و حق اجراى مراسم مربوطه، معنى میکنند. پرولتاریاى انقالبى خواهان آزادى 
کامل مذهب، و به این اعتبار آزادى عدم اعتقاد به هر گونه مذهب، و رفع کامل تبعیضات برحسب مذهب یا 
داشتن و نداشتن مذهب است، تا بتواند بورژوازى را از استفاده از این حربه تاریخى و مستعمل تفرقه افکنى 
در صفوف طبقه کارگر محروم سازد. از این رو کمونیستها نه صرفا خواهان آزادى مذهب، بلکه خواهان جدا 
شدن مذهب از دولت و امر آموزش و پرورش دولتى هستند. آزادى واقعى مذهب و بى مذهبى تنها هنگامى 
میسر است که هیچ مذهب معینى از حمایت دولتى در زمینه هاى مالى و تبلیغاتى برخوردار نباشد، هیچ 
مذهبى به مثابه مذهب رسمى اعالم نشود و هیچ امتیازى در زمینه هاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى به اهل 
مذهب معینى اعطا نگردد. مطالبات ما باید دقیقا این وجه عملى و واقعى آزادى مذهب را بیان کند. خواست 
دمکراتیک ما در زمینه آزادى مذهب، جدایى مذهب از دولت و آموزش و پرورش و تبلیغات رسمى است. 
اینکه کمونیستها خواهان آزادى اهل مذاهب مختلف در گردهم آئى و اجراى مراسم و پیشبرد امور مذهبى 
خویش به خرج خویش اند، تنها میتواند بمثابه وجه مکمل ثانوى حکم قبلى (جدائى مذهب از دولت) بیان 
شود و ابدا نمیتواند و نباید جاى آنرا بگیرد. این وجه مکمل نیز اساسا از آنرو ذکر و تاکید میشود تا اوال 
توطئه هاى تفرقه افکنانه بورژوازى خنثى شود و ثانیا این اعتقاد پرولتاریاى انقالبى تاکید شود که او مبارزه 
با خرافات مذهبى را نه به گونه اى قهر آمیز، از باال و به کمک قانونگزارى و ابزار سرکوب، بلکه از طریق 
آموزش و بسط علم دنبال خواهد کرد، و اینکه از نقطه نظر کمونیستها رها کردن قید مذهب براى هر فرد 
مى باید امرى داوطلبانه و بى هیچ اجبارى باشد. "بیانیه" در فرمولبندى مطالبه مربوط به مذهب، بروشنى 

درمقابل فشار تبلیغات مذهبى رژیم از مطالبات حداقل پرولتاریا کوتاه آمده و بسیار هم کوتاه آمده است. 

مورد دیگر مطالبه مربوط به حق تعیین سرنوشت در بیانیه است: 
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”فدائیان خلق میگویند: خلقهاى تحت ستم میهن ما نظیر خلق کرد، ترك، ترکمن، بلوچ، عرب که عالوه بر 
ستمهاى دیگر از ستم ملى نیز رنج میبرند، باید خود بر سرنوشت شان حاکم باشند. باید ستم ملى برافتد و 
به خلقهاى تحت ستم اجازه داده شود که آزادانه تصمیم بگیرند که چگونه میخواهند زندگى کنند، تاکنون 
دولتهاى حاکم بر ایران بر دشمنى ملى دامن زده، فارس را در برابر کرد، ترك را در برابر ترکمن، بلوچ را 

در برابر عرب قرار داده اند. باید براى همیشه این دشمنى ملى از بین برود". 
باز هم مبهم گوئى و کوتاه آمدن از خواست صریح پرولترى براى دم الى تله تبلیغات "ضد تجزیه طلبى" 
رژیم جمهورى اسالمى ندادن. "به خلقهاى تحت ستم اجازه داده شود که خود آزادانه تصمیم بگیرند چگونه 
هم  اسالمى  جمهورى  حزب  حتى  کنیم،  تعریف  چه  را"  "زندگى  اینکه  به  میخواهند زندگى کنند"، بسته 
ممکن است با این مطالبه موافقت کند. کمونیستها تنها به اعتبار صراحت روشنى دفاع خود از خواستهاى 
دمکراتیک توده ها میتوانند در ذهن و دل آنان جاى باز کنند و به رهبران جنبش دمکراتیک بدل شوند، و 
از اینرو براى جلب ملل تحت ستم تحت پرچم دمکراتیسم پیگیر خویش صراحتا اعالم میکنند که از" حق 
ملل تحت ستم در تعیین سرنوشت خویش تا سرحد جدائى کامل و تشکیل دولت مستقل "حمایت میکنند. 
"فدائیان خلق" که میهراسند در مقابل تبلیغات شووینیستى رژیم سینه سپر کنند، از فرمولبندى صریح موضع 
پرولترى در قبال مساله ملى، که ما کمونیستها به آموزشهاى روشنى در باره آن مسلح ایم، طفره میروند. اما 
همین تزلزل باعث میشود که باز وجه دیگر مساله، یعنى وحدت طلبى پرولتاریا، نیز مسکوت بماند. "فدائیان 
خلق" که صحبتى از حق جدائى ملل تحت ستم نکرده اند، ناگزیر نمیتوانند و نیازى نیز نمى یابند تا خواست 
کنکرت پرولتاریاى ایران را از ملل تحت ستم کشور، یعنى خواست جدا نشدن و اتحاد داوطلبانه ملیتهاى 
مختلف کشور، را نیز طرح کنند. تنها آن کمونیستى که صراحتا حق جدائى ملل تحت ستم را به رسمیت 
میشناسد و از آن به دفاع برمیخیزد، میتواند با همان صراحت و بنام منافع زحمتکشان کل کشور، از توده هاى 
وسیع کارگر و زحمتکش ملیت تحت ستم بخواهد که داوطلبانه اتحاد و نه جدائى را انتخاب کند. کمونیستها 
از حق جدائى کامل ملل تحت ستم دفاع میکنند و نه الزاما(و در اکثر موارد چنین است) از خود جدائى. 
لذا آنها در چنین مواردى میکوشند تا از طریق تبلیغ و ترویج و کار آگاهگرانه، و در عین برسمیت شناختن 
حق جدائى، توده هاى زحمتکش ملل تحت ستم را به جدا نشدن و اتحاد داوطلبانه ترغیب کنند. این هر 
دو وجه موضع کمونیستى در قبال مساله ملى در شرایط حاضر، یعنى به رسمیت شناختن حق جدائى ملل 
تحت ستم و در عین حال ارائه پیشنهاد پرولتاریاى انقالبى ایران به این ملل دائر بر جدا نشدن و اتحاد را 
انتخاب کردن، باید در مطالبه و شعار ما ذکر و منظور شود. و "فدائیان خلق" هیچیک از این دو رکن اصلى 

موضع م . ل را طرح نکرده اند. 
...

نکته دیگر مساله جایگزینى مقوله "خلق" بجاى "ملیت" در "بیانه" است (و بخش اعظم جنبش کمونیستى 
نیز مساله را به همین صورت فرموله میکند). اگر "خلق "معناى محدودتر از "ملیت" را در برمیگیرد (مثال 
بورژوازى و یا اقشار دیگرى را کنار میگذارد) - که حتما منظور "بیانیه" همین است - آنگاه "فدائیان خلق" 
با همین نحوه فرمولبندى مساله از موضع لنینى "حق ملل" عدول کرده اند. آنها در نحوه فرمولبندى خود 
ترکیب تصمیم گیرندگان در امر "جدائى یا اتحاد" براى ملیت تحت ستم را، سرخود تعیین نموده اند. نمونه 
برخورد اولیه جنبش کمونیستى در مناطق غیر کرد به حزب دمکرات، نمونه خوبى براى عدول از موضع 
لنینى حق ملل است. درحالیکه کومه له، بعنوان نیروى انقالبى پیگیر در کردستان در ائتالف با حزب دمکرات 
بسر میبرد، و طبعا براى حزب دمکرات و هواداران او حق راى قائل بود، بخش وسیعى از جنبش کمونیستى 
میخواند (اینجا به  کرد"  خلق  منافع  دشمن  "بزرگترین  موارد  در برخى  حتى  و  "ضد خلق"  را  حزب  این 
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رژیم  و  کرد  خلق  خلق انقالبى،  قدرت  مقطع  همان  در  اگر  نداریم).  کارى  حکم  این  نادرستى  و  درستى 
جمهورى اسالمى را به انجام یک رفراندم آزاد در کردستان بر سر مساله خودمختارى ناگزیر میساخت، آیا 
آن کمونیستهاى غیرکردى که صرفا از حق "خلقها" در تعیین سرنوشت سخن میگفتند، و دمکراتها را "درون 
خلق" ارزیابى نمیکردند، خواستار جلوگیرى از شرکت آنان در پروسه دمکراتیک تعیین سرنوشت، و یا مثال 
ابطال آراء هواداران حزب دمکرات میشدند؟! بحث خود را خالصه کنیم و تفصیل آنرا براى فرصتى دیگر 
بگذاریم: موضوع لنینى حق ملل در ضمن به این معنى نیز هست که تعیین چند و چون پروسه دمکراتیک 
تعیین سرنوشت و شرکت کنندگان در آنرا نیز حق ملیت تحت سلطه و نیروهاى سازمانده جنبش انقالبى 
او بدانیم. این حق ملیت کرد است که سرنوشت خود را تعیین کند، اما این حق و وظیفه کمونیستها، اعم 
از کرد و غیرکرد، است که با تبلیغ، ترویج و کار آگاهگرانه "خلق کرد" را وادارند تا از حق خود بگونه اى 

استفاده کند که سرنوشت او بدست خود او سپرده شود. 

مطالبات  به  دمکراتیک سیاسى،  حقوق  و  رژیم  به  مربوط  مطالبات  طرح  از  پس  کمونیستى  حداقل  برنامه 
اقتصادى حداقل پرولتاریا میپردازد. این بخش شامل آن مجموعه مطالباتى است که کمونیستها براى "مصون 
داشتن پرولتاریا از تباهى و فشار روحى و جسمى بمنظور بسط توان او در پیشبرد مبارزه طبقاتى" طرح 
میکند. "فدائیان خلق" در "بیانیه" خود مطالبات کارگرى زیادى را مطرح نمیکنند. اینگونه مطالبات بمعناى 
اخص کلمه در "بیانیه" به خواست "40 ساعت کار و دو روز تعطیلى در هفته به اضافه یک ماه مرخصى 
اعتقاد ما تصریح لزوم  دقیقى است (و به  خواستى اصولى و فرمولبندى نسبتا  ساالنه" منحصر میشود که 
متوالى بودن دو روز تعطیل ضرورى است). با توجه به اینکه خود رفقا این "بیانیه" را بعنوان مطالبات حداقل 
جامع خود ارائه نداده اند، در باره جزئیات خواستهاى اقتصادى کارگرى که به نظر ما "فدائیان خلق" باید 
بمثابه جزئى از جنبش کمونیستى خواستار آن باشند بحثى نمیکنیم و صرفا بر لزوم روشن کردن و تبلیغ 
مفاد دیگر مطالبات اقتصادى کارگرى تاکید میورزیم. (خواست مربوط به بیکارى که در "بیانیه" آمده است 
بنظر ما به بخش رفاهى و عمومى تعلق دارد که در جاى خود به آن برخورد میکنیم). در عوض این بندهاى 

مفقوده، "بیانیه" دو نکته زیر را طرح میکند: 

"کارخانه ها باید تحت کنترل و نظارت کارگران متشکل شده در شوراهاى کارگرى باشد. نه تنها کارخانه 
ها و موسسات متعلق به سرمایه داران وابسته باید تحت کنترل کارگران و شوراهاى کارگرى قرار گیرد، 
بلکه تمام امکانات مادى و تسهیالت الزم براى به گردش درآوردن چرخ تولید در اختیار شوراهاى کارگرى 
قرار گیرد" و "کارگران که نیروى عظیمى را تشکیل میدهند و چرخ اقتصاد مملکت با دستهاى تواناى آنها 
بگردش درمیآید، باید از نظر مادى و معنوى کامال تامین شوند. دیگر سرمایه دارى باالى سر کارگران نباشد 

و شبح فقر و بیکارى بر زندگى آنها سایه نیفکند". 

در "بیانیه" اى که نه از سوسیالسم، نه از حزب نه از مساله کسب قدرت سیاسى توسط پرولتاریا و استقرار 
دیکتاتورى پرولتاریا، نه از ضرورت رهبرى طبقه کارگر در انقالب دمکراتیک، نه رابطه پیروزى این انقالب 
با فراهم آمدن زمینه هاى حرکت بسوى سوسیالیسم از هیچ یک سخنى در میان نیست، ناگهان فدائیان خلق 
خواستار نبودن "سرمایه دارى باالى سر کارگران" و از میان رفتن شبح فقر و بیکارى میگردند! سرنگونى 
اقتصادى بورژوازى و مسلط شدن اقتصادى پرولتاریا از طریق شوراهاى کارگرى، جدا از سرنگونى سیاسى 
بورژوازى و ملزومات مهم آن، طرح شده است. آیا این نوعى مطرح کردن سوسیالیسم است؟ آیا منظور 
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از عبارات" بیانیه"، کنار رفتن سرمایه دارى بمثابه یک نظام و سرمایه داران بمثابه یک طبقه از "باالى سر 
کارگران" است؟ آیا اینها اجزاء و مضامین برنامه حداکثر کمونیستها هستند که این چنین دم بریده خارج 
از متن و خجوالنه وارد "بیانیه "شده اند؟ اگر چنین است، یعنى اگر منظور رفقا از عبارات فوق از میان 
رفتن تولید سرمایه دارى است، که در آنصورت ما با نمونه روشن و واضح "سوسیالیسم در کارخانه" یا 
آنارکو-سوسیالیسم و آنارکو-سندیکالیسم مواجهیم. اما اگر منظور رفقا ملى شدن سرمایه ها و کنار رفتن 
سرمایه داران از باالى سر کارگران به معنى اخص کلمه در صحن کارخانه -بدون نابودى، بدون خلع ید از 
بورژوازى بمثابه یک طبقه- است، باید گفت "فدائیان خلق" چیزى را به آرمان خود بدل کرده اند که پروسه 
انباشت و تمرکز سرمایه و گسترش نقش دولت بورژوائى در سازماندهى تولید خود بسمت آن گرایش 
دارد. در این صورت "فدائیان خلق" حداکثر به مصلحین و موعظه خوانانى براى بورژوازى تبدیل شده اند. 

و  کنترل  "سپردن  بردن وابستگى"،  میان  "از  قبیل  از  مضامینى  و  مقوالت  به  "بیانیه"  اشاره  به  توجه  با  اما 
نظارت تولید به شوراها و فراهم بودن امکانات مادى و تسهیالت الزم براى این شوراها به منظور به گردش 
درآوردن چرخ تولید "و "دیگر سرمایه دارى باالى سر کارگران نباشد و شبح فقر و بیکارى بر زندگى آنها 
سایه نیفکند"، چنین بنظر میرسد که "فدائیان خلق" نیز در همان دایره معروف پوپولیسم گرفتار آمده اند که 
ما پیش از این رزمندگان و راه کارگر را در آن در حال زورآزمایى یافته بودیم و جریان آنرا بتفصیل بازگو 
کردیم. این همان دایره است که تز راه رشد غیرسرمایه دارى مرکز آن و اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل 
محیط آنرا میسازد. از بین بردن فقر بدون سوسیالیسم از بین بردن بیکارى بدون سوسیالیسم، نبودن سرمایه 

دارى باالى سر کارگران بدون سوسیالیسم... 

این همانطور که در مقاالت "رزمندگان و راه کارگر، جدال..." (این مقاالت بصورت جزوه اى مجزا منتشر 
شده است) به تفصیل نشان دادیم، پارادکس کسانى است که از برنامه حداکثر، سوسیالیسم و دیکتاتورى 
پرولتاریا عقب مینشینند و الجرم براى مرزبندى با رفرمیسم بورژوائى اجزائى از این اهداف حداکثر را در 
البالى مطالبات خویش از انقالب دمکراتیک جا میزنند تا "رادیکالیسم شان تامین شود". اما لنینیسم خواهان 
آن است که هرگاه براى کارگران از پایان فقر و بیکارى و مشقات نظام سرمایه دارى سخن میگوئیم ضرورت 
سوسیالیسم، ضرورت حزب کمونیست و ضرورت دیکتاتورى پرولتاریا را به او خاطر نشان کنیم و هرگاه 
یک  پیروزى  مبارزه براى  سازماندهى  در  را  مطالبات  این  نقش  مشخصا  میکنیم  طرح  را  حداقل  مطالبات 

انقالب دمکراتیک به رهبرى طبقه کارگر و تحقق پیش شرطهاى سوسیالیسم، نشان دهیم. 

لنینیسم از ما میخواهد تا دو پیکار همزمان را متکى بر دو جزء مشخص برنامه) حداکثر و حداقل) به پیش 
بریم. اما پوپولیسم دو جزء برنامه، دو رکن همزمان مبارزه و در تحلیل نهائى دو انقالب را درهم ادغام میکند 
و معدل میگیرد. یک انقالب خلقى، با اهدافى خلقى و با نیروهاى محرکه خلقى، تمام آن چیزى است که 
بزعم پوپولیستها یکبار براى همیشه به مصائب نظام سرمایه دارى پایان میدهد و در ضمن این خاصیت را نیز 
دارد که خودِ خود سوسیالیسم نیست! و این گواراى طبع نیروهائى است که به ادامه و جریان مبارزه طبقاتى 
در درون جبهه خلق، امروز و در فرداى پیروزى انقالب دمکراتیک، چون یک کابوس مینگرند. بعد از انقالب 
دمکراتیک مبارزه طبقاتى تعطیل شود و یا حداقل مودبانه شود! از خود بپرسیم، این خواست کدام طبقه 
است؟ پرولتاریاى سوسیالیست که در انقالب دمکراتیک تنها زمینه هاى مساعدى براى حرکت بعدى خود 
را جستجو میکند؟ یا خرده بورژوازى دمکرات که در این انقالب به تمام آنچه میخواهد دست مییابد؟ بیشک 
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این دومى - سوسیالسم خلقى تئورى انقالبى خرده بورژوازى است. "فدائیان خلق" از خواست شوراها و 
کنترل و نظارت آنها بر تولید و توزیع، نه شعارى براى گسترش مبارزه طبقاتى - که مبارزه اى سیاسى است 
- بلکه شعارى براى براه انداختن چرخهاى تولید میسازند. رفقا باید این را روشن کنند که چه مرزبندى 

مشخص با نقش و مکان شوراها در رویاهاى خرده بورژوائى "پدر طالقانى" و مجاهدین خلق دارند. 

همینجا باید تاکید کنیم که ما شعار تشکیل شوراهاى واقعى کارگرى و نیز شعار کنترل کارگرى بر تولید و 
توزیع توسط شوراها را بمثابه شعارهاى آکسیونى انقالبى و اصولى در این مقطع از مبارزه طبقاتى میپزیریم. 
اما ما شوراها را نه براى بگردش درآوردن چرخ تولید بخودى خود، و کنترل کارگرى را نه براى تبدیل 
کارگران به مدیران بى جیره مواجب سرمایه داران و دولت، بلکه بعنوان ابزارهایى که در این مقطع معین از 
انقالب، مبارزه پرولتاریا براى جنبه هائى از مطالبات حداقلش را (اعم از سیاسى و اقتصادى) شکل میدهد و 
یکپارچه میکند مد نظر داریم - و به این اعتبار این شعارها نه در مطالبات حداقل، بلکه در مجموع شعارهاى 
آکسیونى که مبارزه را سازمان میدهد، قرار میگیرند. اینکه شوراها براى تحقق این مطالبات تا چه حد و تحت 
چه شرایطى باید چرخ تولید را بگردش درآورند (براى مثال رجوع کنید به سرمقاله نشریه علیه بیکارى 
شماره 5 (یا مانع آن شوند، و یا مثال اینکه کنترل کارگرى تا چه حد بمعناى مدیریت کارگرى امر تولید و 
توزیع کاالست و یا اخالل در امر تولید و توزیع توسط سرمایه داران و دولت بنفع پرولتاریا، مساله اى است 
که دقیقا باید در هر مورد معین با توجه به نقش آن در اعتال بخشیدن به مبارزات کارگران - مبارزاتى که 
تنها در یک قیام پیروزمند به اوج میرسد، تعریف و تعیین شوند. در غیر اینصورت یعنى در صورت طرح 
مساله شوراها و کنترل بر تولید و توزیع، از زاویه براه انداختن چرخ تولید بطورکلى، آنارکو-سندیکالیسم، یا 
دامن زدن به توهمات کارگران در مورد امکان پیروزى اقتصادى پرولتاریا بر بورژوازى بدون کسب قدرت 

سیاسى در وهله اول است. 

و باالخره، بخش حداقل یک برنامه کمونیستى شامل مطالباتى است که پرولتاریاى انقالبى بنفع متحدین 
خویش در انقالب دمکراتیک، براى جلب آنان به مبارزه انقالبى تحت رهبرى خود براى ایجاد مساعدترین 
زمینه هاى بسط مبارزه طبقاتى در شهر و روستا، ارائه میکند. در شرایط امروز ما، با توجه به اهمیت قشر 
وسیع خرده بورژوازى شهرى و نیز پیوند مساله رفاه اجتماعى با نقش دولت، اینگونه خواستها میتواند کال 
تحت عنوان مطالبات عمومى طرح شوند. "بیانیه "در این زمینه مطالبات متعددى طرح کرده است که برخى 
از آنها، به پیروى از روح عمومى پوپولیستى "بیانیه"، اشکاالت و انحرافات مهمى دارند که به اختصار به 

آن اشاره میکنیم: 

"فدائیان خلق میگویند، بیکارى که درد بى درمان نظام سرمایه دارى است و امروز میلیونها نفر از هموطنان 
زحمتکش میهن ما قربانى این بالى خانمان سوزند، باید ریشه کن شود و کار براى خلق تامین گردد. این 
کارگران و  خون  که  دارانى  سرمایه  آن  با  همراه  و  وابسته  دارى  سرمایه  نظام  مگر آنکه  نیست  ممکن  امر 

زحمتکشان را به شیشه کرده اند برافتد". 

این باز یا طرح خجوالنه "سوسیالیسم" بدون ذکر آن است با توهم امکان از میان بردن بیکارى توسط یک 
"دولت انقالبى". با توجه به متن فوق، (نابودى سرمایه دارى وابسته و سرمایه دارانى که ...) بیشتر بنظر 
میرسد مورد اول صحیح باشد. )اگر جز این باشد، یعنى اگر "دولت انقالبى" فدائیان خلق ناظر بر سرمایه 
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دارى دولتى "ملى" است، آنگاه در یک جمله بگوئیم که بیکارى درد بى درمان سرمایه دارى از همه نوع آن 
است و از دست هیچ دولتى هم که روى این سرمایه دارى سوار است و یا با آن سرمیکند، هرقدر هم که 
"انقالبى" باشد، کارى براى" ریشه کن کردن بیکارى" برنمى آید). اگر رفقا براستى معتقدند که بیکارى درد 
بى درمان سرمایه دارى است، پس باید صراحتا چاره نهائى مساله را سوسیالیسم بدانند و بهمین صورت 
این حقیقت را به توده هاى کارگر و زحمتکش اعالم کنند0 بحث بر سر "صداقت" نیست، بلکه بر سر نیاز 
انقالبى پرولتاریا به دانستن حقایق جامعه سرمایه دارى است). خواست اینکه "دولت انقالبى" - که معلوم 
نیست در نتیجه چه مبارزه انقالبى بر سر کار آمده و دولت کدام طبقه یا طبقات است- بیکارى را ریشه 
کن کند، خواستى کامال التقاطى و مبهم است که خاصیتى جز این ندارد (صرفنظر از اینکه به توده ها نشان 
دهد "فدائیان خلق "مخالف بیکارى هستند- و چه کسى مدعى هوادارى آن است؟!) که به توهمات توده 
ها در مورد امکان نابودى فقر و بیکارى در انواع و اقسام "دولتهاى انقالبى" "توحیدى"، مترقى، "اسالمى" 
و غیره دامن زند و از سوسیالیسم بى نیازشان جلوه دهد. در مقابل این خواست مبهم، ما باید خواهان تامین 
معیشت بیکاران به هزینه بورژوازى باشیم و این به بهترین وجه در پرداخت بیمه کامل بیکارى به بیکاران 
فرموله میشود. اما آن شعار آکسیونى که به بهترین وجه میتواند مبارزه کارگران را براى دفاع از سطح معیشت 
بیکاران و تحمیل آن به کیسه بورژوازى، و از آن مهمتر براى متحد کردن صفوف طبقه کارگر و اعتالى 
مبارزه طبقاتى، به زیر یک پرچم گرد آورد، شعار تشکیل اتحاد کارگرى علیه بیکارى است. در همین شماره 
ما به این شعار پرداخته ایم و مجموعه مواضع "کمیته ایجاد اتحاد کارگرى علیه بیکارى" مندرج در شماره 
هاى مختلف نشریه علیه بیکارى، بحث ما و نقد ما از "فدائیان خلق چه میگویند" را در مورد مساله بیکارى 

دربر میگیرد و منعکس میکند. 

در مورد مساله گرانى "فدائیان خلق" همین ابهام و التقاط را مجددا به نمایش میگذارند. آنها مشخصا در 
این مورد بخصوص ابتدا گرانى را ناشى از نقش و عملکرد سرمایه تجارى خصوصى میدانند و به عنوان 
راه چاره، ملى کردن تجارت خارجى و کنترل تجارت خارجى توسط "دولت انقالبى" و کوتاه شدن دست 
مفتخورها، سرمایه داران، تجار گردن کلفت و واسطه ها" از آن را طرح میکنند. بحث کهنه ماهیت طبقاتى 
دولت انقالبى را، که "بیانیه" درباره آن ساکت است، تکرار نمیکنیم. فقط اشاره میکنیم که، اوال ملى شدن 
تجارت خارجى، در چارچوب نظام سرمایه دارى، معنایى جز تمرکز سرمایه تجارى در دست دولت ندارد، 
ثانیا، این عمل مشکل گرانى را حل نمیکند، بلکه صرفا، و آنهم احتماال - بسته به هزینه نسبى اداره امر - آنرا 
تا درجه معینى تخفیف میدهد. گرانى نیز مانند بیکارى درد بى درمان سرمایه دارى - اما در مرحله کنونى 
و با توجه به نقش جدید اعتبار در امر تحقق ارزش کاالها و انباشت سرمایه - است. به این معنى نه صرفا 
سرمایه تجارى خصوصى، بلکه انباشت سرمایه و مشکل تحقق ارزش کاالها بطورکلى، باعث و بانى گرانى 
بورژوازى  قاطع  موضع  این  انگیزد.  برمى  خصوصى  تجارى  سرمایه  تنها برعلیه  را  ها  توده  "بیانه"  است. 
اقتصاددانان جمهورى  از  پیش از او بسیارى  پیش معاون بانک مرکزى، و  چندى  صنعتى است که همین 
اسالمى نیز، بر آن پافشارى کرده و میکنند و معناى عملى آن این است: هرچه سرمایه تجارى متمرکزتر شود، 
هر واحد کاال با مخارج کمترى توزیع میشود) بدست مصرف کننده نهائى میرسد) امر تحقق ارزش کاالها کم 
خرج تر تمام میشود، این نیز به نوبه خود امکان میدهد تا قیمت نهائى براى مصرف کننده، به خاطر کاهش 
سهم کل سرمایه تجارى از کل ارزش اضافه تولید شده در بخش تولیدى، قدرى کمتر از آنچه فعال هست 
باشد (اگر بقیه فاکتورها تغییرى نکنند). "سود تجارى را در واحد کاالها کمتر کنند، قیمتها میتوانند بدون 
کاهش سود سرمایه صنعتى، قدرى کمتر باشد". این راه کمتر گران شدن کاالها و نه گران نشدن آنها بطور 
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کلى است. اما نکته جالب اینجاست که "بیانیه" که شدیدا خواستار کوتاه شدن دست واسطه ها و تمرکز 
تجارت است، ناگهان موضع عوض میکند و تورم را بطور خاص تر به "احتکار" نسبت میدهد تا بتواند 

کسبه جزء را زیر بار "گناه" ایجاد تورم (بمثابه واسطه) بیرون بکشد. 

در ضرورت دفاع مشروط پرولتاریا از کسبه جزء تردید نیست، اما به این منظور تئورى اقتصادى ابداع کردن 
مجاز نیست. (احتکار برخى کاالها را براى مدتى گران میکند، اما گرانى را با احتکار نمیشود توضیح داد). 
قشر بسیار وسیع خرده بورژوازى تجارى هم از اختالف قیمت عمده فروشى و خرده فروشى ارتزاق میکنند، 
یعنى واسطه تولید به مصرف اند، و حجم کل درآمدى که به این بخش تعلق میگیرد، علیرغم سهم کوچک 
هر واحد آن، حتى بیشتر از حجم کل درآمد در بخش عمده فروشى در بازرگانى داخلى است. (براى مثال 
عین  در  باید  کمونیستها  کنید).  رجوع  صفحات 451-52  سال 1355"  آمار کشورى،  "سالنامه  به  میتوانید 
افشاى کلیه اقدامات عادى و "فوق العاده" سرمایه داران (از جمله احتکار) براى کسب سود هرچه بیشتر به 
قیمت تحمیل زندگى هرچه مشقت بارتر بر دوش توده ها و ضمن حمایت مشروط از کسبه خرده پا، گرانى 
را بعنوان یکى از عواقب تفکیک ناپذیر سرمایه دارى بطور کلى براى کارگران و زحمتکشان توضیح دهند 
و سوسیالیزم را بمثابه تنها راه حل قطعى آن ترویج نمایند. مهمترین ابزار دفاعى مشخص پرولتاریا در مقابل 
گرانى در چهارچوب نظام سرمایه دارى، افزایش دستمزدها به تناسب نرخ تورم است که متاسفانه "بیانیه" 

با سکوت خود در قبال مطالبات اقتصادى کارگرى به آن نپرداخته است. 
و باالخره "فدائیان خلق" که در مورد پیشه وران و کسبه خواست لغو دیون آنها را طرح نموده اند، در زمینه 
مطالبات دهقانى خود این خواست پایه اى را از قلم انداخته اند. بعالوه، مساله مصادره امالك زمینداران، 
بصورتى مجزا از مساله "شوراها و اتحادیه هاى دهقانى" طرح شده اند (و یا الاقل ربط آنها در" بیانیه" 
ابتدا تصریح نشده)، حال آنکه به اعتقاد ما خواست کمونیستها باید قانونى شناخته شدن و رسمیت یافتن 
مصادره اراضى و امالك توسط این شوراها و اتحادیه ها در مناطق مختلف باشد، این آن نحوه فرمولبندى 
مساله است که آنرا نه صرفا و اساسا از زاویه بهبود معیشت دهقانان و یا افزایش تولید کشاورزى، بلکه از 
زاویه بسط مبارزه طبقاتى در روستا و تقویت منتجه دمکراتیک آن در عرصه سیاست علیه دولت بورژوائى 
و مالکیت بزرگ ارضى، طرح میکند. براى بحث مفصلتر ما در این زمینه، رفقا را به جزوه" کمونیستها و 

جنبش دهقانى، پس از حل امپریالیستى مساله ارضى" ( اسفند ٥۸) رجوع میدهیم. 

2)"بیانیه"، انعکاس درکى انحرافى از رابطه دمکراسى و سوسیالیسم.

براى مشاهده درك نادرست "بیانیه" از رابطه دمکراسى و سوسیالیسم براى پرولتاریاى انقالبى، بهتر است 
از توضیح خصلت تحدیدگرایانه و خرده بورژوائى مطالبات سیاسى پایه اى مطروحه در آن آغاز کنیم: 

”فدائیان خلق میگویند: باید آزادى فعالیت سیاسى براى تمام احزاب، سازمانها، گروهها و جمعیتهاى انقالبى 
و مترقى که از منافع خلق دفاع میکنند، تامین گردد. 

"فدائیان خلق میگویند: باید آزادى عقیده و بیان، آزادى قلم و مطبوعات، آزادى تجمع، تظاهرات، راهپیمائى 
و میتینگ و حق اعتصاب و سازماندهى شوراها، اتحادیه ها و سندیکاها براى خلق تامین گردد." ( تاکید 

از ماست) 
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و حال این را با بندهاى مربوطه در بخش سیاسى مطالبات حداقل بلشویکها در سال۱۹۱۷  
مقایسه کنیم: 

"قانون اساسى جمهورى دمکراتیک روسیه باید (نکات زیر را) تضمین کند: 

...

سن  به  که  مرد،  و  زن  از  اعم  شهروندان،  براى تمام  مستقیم  و  برابر  همگانى،  راى  2 )حق 
محلى...  حاکمیت  ارگانهاى  و  مقننه  مجلس  انتخابات  در  باشند،  رسیده  سالگى  بیست 

 ...

5   )آزادى نامحدود( بدون قید و شرط  Unrestricted) بیان، مطبوعات، تجمع، اعتصاب و تشکل 
 ...

7   )       الغاء رده هاى اجتماعى، حقوق برابر براى تمام شهروندان صرفنظر از جنسیت، مرام، نژاد، و ملیت" 
(متن برنامه تجدیدنظر شده حزب، کلیات آثار لنین، انگلیسى، جلد ۲٤، صفحه ٤۷۲-٤۷۱، 

تاکیدها از ماست) 

صرفنظر از تفاوتهاى موجود در فرمولبندى مطالبات "بیانیه" و "برنامه بلشویکها" (امرى که بخودى خود 
ابدا ایرادى ندارد)، یک نکته اساسى آنچه را که بلشویکها میگویند از آنچه فدائیان خلق میگویند متمایز 
میکند. فدائیان خلق خواستار آزادیهاى سیاسى پایه اى براى "خلق و نیروهاى مدافع منافع خلق "هستند. 
و بلشویکها طرفدار آزادى نامحدود عقیده، بیان، تشکل و غیره و حق برخوردارى تمامى شهروندان) اتباع 
انقالب  فرداى  در  که  نکند  و گمان  نیاندیشد  مکانیکى  که  کس  هر  براى  هستند.  آزادیها  این  از  کشور) 
دمکراتیک کل جماعت بورژوا به دریا ریخته میشوند و یا به زندان مى افتند و لذا "شهروندان" به "خلق 
و نیروهاى مدافع خلق" منحصر خواهند شد، این مقایسه بین "بیانیه" و "برنامه بلشویکها" سواالت مهمى 
را برمى انگیزد: چه شده است؟ آیا سهل انگارى از جانب لنین و بلشویکها است؟ آیا آنها که زبده ترین 
رهبران پرولتاریا در طول تاریخ بوده اند آنقدر از سیاست سررشته نداشته اند که بفهمند بورژوازى و ضد 
انقالب نیز از این حقوق بهره مند خواهند شد؟ آیا این دال بر بى توجهى لنین و بلشویکها نیست که تازه 
پا را از این فراتر گذاشته و اعالم کرده اند که "جمهورى دمکراتیک روسیه (یعنى همان حکومت کارگران 
و دهقانان) این حقوق را تضمین خواهد کرد"؟ آیا آنها متوجه نبودند که "بهتر است" آزادى را فقط براى 
"خلق و نیروهاى مدافع خلق" مطالبه کنند تا مورد سوء استفاده بورژوازى ضد انقالبى و جمعیتهاى مختلف 
به  آشکارا  دیگر   ۱۹۱۷ مقطع  در  که  حتى منشویکها  و  لیبرال  پروفسورهاى  کادتها،  ها،  سیاهى  باند  آن، 
بورژوازى پیوسته بودند، و امثالهم قرار نگیرد؟ آیا "بیانیه" "فدائیان خلق چه میگویند" و فرمولبندى نوظهور 
آزادى سیاسى براى "خلق و نیروهائى که از منافع خلق دفاع میکنند"، براستى سندى در فراتر رفتن از لنین و 
بلشویکها و همه برنامه هاى حداقل تاکنونى کمونیستها، در زمینه هوشیارى سیاسى و عشق به زحمتکشان و 
منافع آنان نیست، و نباید "فدائیان خلق" را، همراه با بخش اعظم جنبش کمونیستى ایران، بابت این دستآورد 

جدید برنامه اى و این تصحیح بجاى بلشویسم مورد تحسین قرارداد؟! 
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جلوه  نوآورى  این  حداقل نیست.  برنامه  کالسیک  فرمولبندیهاى  و  بلشویکها  و  لنین  از  کار  اشکال  خیر، 
دیگرى از حاکمیت پوپولیسم بر جنبش کمونیستى ما است. ما در این مقاله میکوشیم تا مختصرا به این نکته 

بپردازیم و بحث مفصل و بسیار ضرورى آنرا به آینده نزدیک موکول کنیم. 

در وهله اول چنین بنظر میرسد که در وراى فرمولبندى آزادى "براى خلق و نیروهاى مدافع منافع خلق" 
در بیانه، یک نیت خیر پرولترى نهفته است: از بورژوازى سلب آزادى کنیم، مگر نه اینست که این خواست 
و  بوده  بلشویکها  و  لنین  خواست  همه  از  بیش  و  کمونیست  هر  خواست  چرا این  است؟  کمونیستى  هر 
هست. فعالیت سیاسى بورژوازى، یعنى فعالیت او در فریب و سرکوب پرولتاریا، یعنى تالش او در ا بقاء و 
تحکیم پایه هاى بردگى مزدورى توده هاى وسیع، و مبارزه طبقاتى پرولتاریا اگر سرکوب و سلب آزادى از 
بورژوازى را هدف خود نداشت مبارزه طبقاتى نام نمى گرفت. اما گره کار کجاست و چرا لنین و بلشویکها 
چون دیگر کمونیستها در برنامه حداقل خود خواستار آزادى سیاسى بدون قید و شرط و بهره مندى همه 
شهروندان از آن میشوند؟ پاسخ سوال در درك لنینى از رابطه دمکراسى و سوسیالیسم در استراتژى عمومى 
پرولتاریاى انقالبى نهفته است. لنین و بلشویکها مرز روشنى میان دمکراسى پرولترى و دمکراسى بورژوائى 
ترسیم میکردند. دمکراسى پرولترى روى دیگر دیکتاتورى پرولتاریا است. این آن دمکراسى اى است که لنین 
آنرا" دمکراسى براى تهیدستان" مینامد ("کائوتسکى مرتد") و آن را حاصل تکامل دمکراتیسم و بسط حقوق 
دمکراتیک توده هاى خلق - اکثریت ستمکش جامعه میداند. این پروسه تکامل چیزى جز جایگزین شدن 
اشکال نوین دمکراسى متکى به دیکتاتورى پرولتاریا، برجاى دمکراسى بوژوائى و اشکال مختلف آن نیست. 

"ولى بر خالف تصور پروفسورهاى لیبرال و اپورتونیستهاى خرده بورژوا از این دمکراسى سرمایه 
دارى که ناگزیر محدود بوده و درخفا دست رد را بر سینه تهیدستان میزند و لذا سراپا سالوسانه 
و کاذبانه است، تکامل به پیش دیگر بطور ساده، مستقیم و هموار انجام نمیگیرد و "دمبدم بسوى 
دمکراسى روز افزونترى" نمیرود. نه، تکامل به پیش یعنى تکامل بسوى کمونیسم از طریق 
دیکتاتورى پرولتاریا میگذرد و از طریق دیگرى نمیتواند بگذرد. زیرا درهم شکستن مقاومت 
سرمایه داران استثمارگر از عهده هیچ کس دیگر ساخته نبوده و از هیچ راه دیگرى ممکن نیست. 

طبقه حاکمه  بصورت  ستمکشان  پیشاهنگ  ساختن  متشکل  یعنى  پرولتاریا،  دیکتاتورى  اما 
براى سرکوب ستمگران نمیتواند به طور ساده فقط به بسط دمکراسى منتج گردد. همراه با 
بسط عظیم دمکراتیسم که براى نخستین بار دمکراتیسم براى توانگران نبوده بلکه دمکراتیسم 
براى  آزادى  لحاظ  از  محرومیتهائى  دیکتاتورى پرولتاریا  است،  مردم  و  تهىدستان  براى 
بشر  تا  نمائیم  سرکوب  باید  ما  را  آنها  میشود.  قائل  سرمایه داران  و  استثمارگران  ستمگران، 
است  بدیهى  شود،  شکسته  هم  در  قهرا  باید  آنها  مقاومت  یابد،  مزدى رهائى  بردگى  قید  از 
نیست...  دمکراسى  نیست،  آزادى  آنجا  در  دارد  وجود  قهر  اعمال  و  جا سرکوب  هر  که 

دمکراسى براى اکثریت عظیم مردم و سرکوب قهرى یعنى مستثنى داشتن استثمارگران مردم 
از دمکراسى، این است آن تغییر شکل دمکراسى بهنگام گذار از سرمایه دارى به کمونیسم" 

(لنین، دولت و انقالب) 
به این ترتیب مى بینیم مبارزه براى دمکراسى اى که بیانه "فدائیان خلق چه میگویند" وعده میدهد، یعنى 
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مبارزه براى "دمکراسى تهیدستان" (یا همان دمکراسى پرولترى)، چیزى جز کلیت مبارزه طبقاتى پرولتاریا 
براى کسب قدرت سیاسى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا نیست. مبارزه اى که در اشکال متنوع و در عرصه 
هاى گوناگون به پیش رانده میشود. سرکوب و سلب آزادى از بورژوازى حاصل پیروزى پرولتاریا در مبارزه 
سیاسى، پراتیکى است که براى درهم کوبیدن ماشین دولتى بورژوازى و کسب قدرت سیاسى دنبال میکند. 
بنابراین روشن است که دمکراسى براى خلق است و سلب آزادى از بورژوازى را خواستن و وعده دادن معنائى 
جز خواستن و وعده دادن دیکتاتورى، به مثابه دیکتاتورى یک طبقه و فقط یک طبقه ندارد. برنامه حداکثر 
کمونیستها اینرا بى هیچ پرده پوشى بیان میکند و ملزومات مادى و عملى آن، بسط مبارزه طبقاتى در اشکال 
مختلف، انترناسیونالیسم و حزب کمونیست، را برمى شمرد. "دمکراسى براى خلق" را در غیاب دیکتاتورى 
پرولتاریا خواستن و وعده دادن جز پرده پوشى از منافع مستقل یک طبقه و ارتداد کامل در تئورى و برنامه نیست. 

اما جایگاه دمکراسى بورژوائى براى کمونیستها کدام است: 
"دمکراسى بورژوائى نسبت به نظام قرون وسطائى مترقى بود و میبایست از آن استفاده کرد. 
ولى اکنون دیگر براى طبقه کارگر کافى نیست. اکنون باید نه به قهقرا بلکه به جلو، به سوى 
انقالب  تدارك  کار  در  اگر  و  پرولترى نگریست،  دمکراسى  با  بورژوائى  دمکراسى  تعویض 
ممکن  بورژوا-دمکراتیک  دولت  در چهارچوب  پرولترى  ارتش  تشکیل  و  تعلیم  پرولترى، 
(و ضرورى) بود، آنگاه حاال که کار به مرحله "نیروهاى قاطع" رسیده است، محدود نمودن 
از  ها  (تاکید  است"  ارتداد  و  پرولتاریا  راه  به  خیانت  چهارچوب معنایش  این  در  پرولتاریا 

ماست.)

شرطهاى حرکت  پیش  و  ها  زمینه  آوردن)  (و  و  آمدن  فراهم  با  بورژوائى  دمکراسى  رابطه 
نهائى پرولتاریا بسوى سوسیالیسم، حرکت بسوى "تعویض دمکراسى بورژوائى با دموکراسى 
روشنى  به  فوق  نقل قول  ایم.  کرده  بحث  بتفصیل  دیگر  متون  در  این  از  پیش  را  پرولترى" 
باید  پرولترى  انقالب  آن  که در  شرایطى  بمثابه  بورژوائى  کاملتر  هرچه  دمکراسى  جایگاه 
تدارك شود، را توضیح میدهد. دمکراسى بورژوائى، حتى کاملترین نوع آن، آن چیزى نیست 
که پرولتاریا به آن توهم داشته باشد و به توده ها تحت عنوان شرایط سیاسى مطلوب وعده 

دهد، بلکه: 

جمهورى براى  این  دارى  سرمایه  دوران  در  زیرا  هستیم  دمکراتیک  جمهورى  طرفدار  "ما 
در  که  فراموش کنیم  را  نکته  این  نداریم  حق  ما  ولى  است،  دولت  شکل  بهترین  پرولتاریا 
هر  است، وانگهى  مزدورى  بردگى  مردم  نصیب  هم  بورژوائى  جمهورى  ترین  دمکراتیک 
دولتى"نیروى خاص براى سرکوب" طبقه ستمکش است، لذا هیچ دولتى نه آزاد است و نه 

خلقى".  (لنین دولت و انقالب) 
یعنى  میدهد،  جامعه وعده  ستمکش  اکثریت  به  پرولتاریا  که  دمکراسى  آن  است.  روشن  بحث  بنابراین 
دیکتاتورى  دیگر  روى  بورژوازى،  سرکوب براى  و  تهیدستان"،  براى  "دمکراسى  یا  پرولترى  دمکراسى 
پرولتاریا، یعنى روى دیگر کسب قدرت سیاسى توسط پرولتاریا بمثابه یک طبقه و فقط یک طبقه است، 
این مفهوم روشنى است که برنامه حداکثر کمونیستها بدست میدهد. و آن دمکراسى که پرولتاریا در دوران 
تا  که  بورژوائى است  یک دمکراسى  جنگد،  مى  آن  پرولترى براى  انقالب  براى تدارك  دارى و  سرمایه 
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آخرین درجه ممکن بسط داده شده باشد جمهورى دمکراتیکى که در عین اینکه "حق نداریم فراموش کنیم" 
که نمیتواند جاى دیکتاتورى پرولتاریا را بگیرد، پیگیرانه براى حصول آن بمثابه ابزار تسهیل کننده مبارزه 
این  محتواى عملى  تعیین  میجنگیم.  پرولتاریا،  دیکتاتورى  استقرار  و  سیاسى  قدرت  کسب  پرولتاریا براى 
دمکراتیک ترین شکل جمهورى در "دوران سرمایه دارى" وظیفه برنامه حداقل ما است. پس آنجا که لنین و 
بلشویکها در برنامه حداقل از آزادى سیاسى همه "شهروندان" سخن میگویند به این وجه مساله نظر دارند. 
آنها در بخش حداکثر ملزومات تحقق دمکراسى پرولترى را به توده ها ارائه نموده و راه مبارزه براى آن را 
ترسیم کرده اند، و در برنامه حداقل تنها به ذکر آن مجموعه شرایط دمکراتیکى که در عین اینکه نمیتواند 
دمکراسى پرولترى باشد، بسط یافته ترین شکل دمکراسى را علیرغم خواست بورژوازى به او تحمیل میکند 
و شرایط را براى بسیج پرولتاریا فراهم میآورد، مى پردازند. لنین و بلشویکها این توهم را ندارند و به این 
توهم نیز دامن نمیزنند که بدون استقرار دیکتاتورى پرولتاریا اعمال "دمکراسى براى خلق و فقط خلق" 
در یک جمهورى دمکراتیک امکان دارد، و در همان حال پیگیرى خود را در تحقق دمکراتیک ترین رژیم 

سیاسى در دوران سرمایه دارى در مطالبات حداقل منعکس میکنند. 

اما بیانیه چه میگوید؟ اینجا نیز به وضوح شیوه پوپولیستى معدل گیرى از دو جزء حداکثر و حداقل برنامه، 
میبینیم.  بروشنى  را  پرولتاریا  سوسیالیستى  و  تیک  همزمان دمکرا  پیکار  دو  و  انقالب  دو  از  گیرى  معدل 
این  که  پرولتاریا،  دیکتاتورى  از  آنکه  بى  میگوید  سخن  خلق  براى  دمکراسى  بیانیه از  سیاسى  مطالبات 
دمکراسى باید به آن متکى گردد، حرفى بمیان آورد. بیانیه، همانطور که در مطالبات اقتصادى و رفاهى چنین 
کرده بود، اینجا نیز دو جزء برنامه م . ل را با یکدیگر مخلوط میکند. مطالبات حداقل ما، رئوس دمکراسى 
پرولترى را عرضه نمیکند، زیرا این منوط به استقرار دیکتاتورى پرولتاریا است که باید در بخش حد اکثر 
مساله  این  درك  عدم  میدارد.  بورژوائى را بیان  دمکراسى  شکل  کاملترین  بلکه رئوس  شود،  اعالم  برنامه 
مهلک ترین نقطه ضعف جنبش کمونیستى اى است که وظیفه عاجل خود را رهبرى یک انقالب دمکراتیک 

پیروزمند قرار داده است. 

اما چرا پوپولیسم تا این حد به خلط کردن این دو جزء متمایز برنامه کمونیستى گرایش دارد؟ دلیل روشن 
است. پوپولیسم آرمان سوسیالیسم را از مبارزه طبقاتى یک طبقه معین، یعنى پرولتاریا، جدا میکند و تحقق 
آنرا از جنبشى ماوراء طبقاتى انتظار دارد. سوسیالیسم خلقى از تعارضات درون "جبهه خلق" میهراسد و 
بخصوص از منافع مستقل پرولتاریا و هدف او براى استقرار دیکتاتورى یگانه خویش پرده پوشى میکند. 
این مبارزه امروز در پشت پرده جنبش انقالبى-دمکراتیک، و فردا در جلو صحنه بسط مى یابد و خواهد 
یافت، و درز گرفتن این مبارزه، امروز و فردا هر دو، تمام خواست و هنر پوپولیسم است]2[. پرولتاریاى 
انقالبى دقیقا این دو وجه مبارزه خود را در تئورى، برنامه و تشکیالت خود متمایز میکند؛ تئورى انقالب 
سوسیالیستى و انقالب دمکراتیک و ارتباط این دو، تفکیک برنامه حداکثر و حداقل، و تفکیک حزب طبقاتى 
از جبهه دمکراتیک انقالبى، بازتاب این آگاهى پرولتاریاى سوسیالیست از منافع مستقل و وظایف دوگانه و 
همزمان خویش است. از این رو پرولتاریاى سوسیالیست اعالم میکند که در عین مبارزه براى سوسیالیسم، 
دیکتاتورى پرولتاریا و دمکراسى پرولترى، براى دمکراسى بورژوائى در کامل ترین شکل آن نیز بمثابه یک 
عامل تسهیل کننده مبارزه طبقاتى، میجنگد؛ در عین مبارزه براى برنامه حداکثر، براى تحقق برنامه حداقل نیز 
مبارزه میکند و در عین متشکل شدن در حزب طبقاتى مستقل خود، در جبهه نیروهاى انقالبى-دمکراتیک 
نیز فعاالنه شرکت میکند و میکوشد تا رهبرى آنرا بدست گیرد. بنا بر این براى پرولتاریاى انقالبى هیچ 
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پرده پوشى از خصلت بورژوا-دمکراتیک مطالبات مرحله اى و حداقلش لزومى ندارد. زیرا او ضدیت خود 
را با کلیت جامعه بورژوا در برنامه حداکثر اعالم کرده است و بعالوه ضدیت خود را با خیانت لیبرالیسم 
به امر دمکراسى بورژوازى، از طریق تبیین و ارائه جامع ترین مطالبات دمکراتیک در برنامه حداقل خود 
که بخصوص در عصر امپریالیسم بورژوازى یاراى تحمل آنرا ندارد، و مبارزه انقالبى و پیگیر بر سر این 

مطالبات، آشکار نموده است. 

اما براى پوپولیسم، دیکتاتورى پرولتاریا و تداوم مبارزه طبقاتى در درون خلق یک کابوس است. الجرم 
باید برنامه حداکثر پرولترى درز گرفته شود. از سوسیالیسم و دیکتاتورى پرولتاریا سخنى به میان نیاید، و 
همه اینها بى آنکه پوچى "رادیکالیسم" این دیدگاه خرده بورژوائى و پیوند آن با دمکراتیسم ناپیگیر خرده 
بورژوائى برمال شود. چاره چیست؟ "برنامه حداکثر را درز بگیریم، اما برنامه حداقل را ضد کاپیتالیستى 
کنیم"، "سرمایه دارى را در یک انقالب دمکراتیک، با اتکاء به خلق على العموم، نابود سازیم". از این روست 
که بیانیه، که در بخش اقتصادى بدون ذکر سوسیالیسم و در پناه دولت انقالبى سرمایه داران را تار و مار 
کرده بود، بیکارى و فقر و گرانى را از میان برده بود و حاکمیت کارگران را بر کارخانه ها تامین نموده بود، 
اینک در عرصه سیاسى، بدون نیاز به دیکتاتورى پرولتاریا، یعنى بدون نیاز به تبدیل پرولتاریا به طبقه حاکم، 
با اتکاء بر یک دولت انقالبى خلق، دمکراسى براى خلق و فقط خلق (بیانى دیگر براى دمکراسى پرولترى) 
را در جامعه جارى میسازد !و این، تمکین خودبخودى بیانیه به پوپولیسم حاکم بر جنبش کمونیستى را به 

اوج میرساند. 

اما سطحى گرائى و محتواى خرده بورژوائى این نوع رادیکالیسم به همینجا ختم نمیشود. طرح دمکراسى 
"براى خلق و نیروهاى مدافع منافع خلق" بصورت یک مطالبه ناظر برحقوق و آزادیهاى افراد و احزاب و 
دستجات سیاسى، به این معنى است که این خواست، مانند هر مطالبه حداقل دیگر، در همه حال، مادام که 
دیکتاتورى پرولتاریا مستقر و تثبیت نشده است باید بتواند طرح شده و مبناى بسیج توده اى قرار گیرد. 
یعنى نه تنها دولت انقالبى به تحقق آن همت میگمارد، بلکه این خواست میتواند و باید در مقابل هر دولت 
بورژوا نیز قرار داده شود]3[. به این ترتیب اوال، اگر از یک دولت بورژوائى، مثال همین رژیم جمهورى 
اسالمى، این خواست را مطالبه کنیم، چه کرده ایم؟ یا از او خواسته ایم که تعریف ما را از "انقالبى" و "ضد 
انقالبى" و "خلق و ضد خلق" بپذیرد، که این رویاى پوچ و توهم زائى است که گرچه تا پیش از قیام بسیار 
رایج بود، امروز دیگر باید بى پایگى آن روشن شده باشد. از این گذشته، آیا این خواست معنائى بیشتر از 
الیحه مجلس اسالمى که اکنون در جریان تصویب است و عینا توسط حزب توده و اکثریت تبلیغ میشود، 
دارد؟ الیحه نیز عینا خواهان آزادى فعالیت سیاسى "فقط براى نیروهاى هوادار مستضعفین" است. و این با 
تعبیر رژیم، یعنى باز شدن دست بورژوازى در سرکوب کمونیستها و دمکراسى انقالبى. اینجا اهمیت اینکه 
ما آزادى کامل فعالیت سیاسى براى شهر وندان را بخواهیم روشن میشود، این فرمولبندى امکان هرگونه 
تعبیر و تحریف توسط بورژوازى، و اعمال هر گونه تضییقات عوام فریبانه بر علیه اردوگاه واقعى انقالب 
را از او سلب میکند. از سوى دیگر، آیا کمونیستها آزادى را دقیقا براى آموزش واقعى و عملى توده ها و 
شناساندن دوستان و دشمنان واقعیشان به آنها نمیخواهند؟ آیا در پرتو همین مبارزه براى آزادى و سرنگونى 
هر نوع استبداد نیست که کمونیستها، با حرکت از ذهنیت موجود بورژوا-دمکراتیک توده هاى کارگر و 
زحمتکش ضرورت فراتر رفتن از جامعه بورژوائى و دمکراسى بورژوائى را به آنان نشان داده و آنان را 
به تسویه حساب با کل این نظام و نیروهاى هوادار آن فرا میخوانند. و اگر این توده ها (الاقل بخش قابل 
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مالحظه اى از آنها) باید در دل مبارزه براى آزادى (از عقیده و بیان گرفته تا حق اعتصاب و غیره) آموزش 
یابند تا به ضرورت دیکتاتورى پرولتاریا و سرکوب قهرآمیز بورژوازى و احزاب او توسط آن متقاعد شوند 
و به جنبش کمونیستى بمثابه ابزار سیاسى-تشکیالتى خود روى آورند، چگونه باید بدوا حقانیت کمونیستها 
را بدانند تا سپس براى آزادى فعالیت آنها قیام کنند؟! این، آگاهى را قبل از آگاهى خواستن است. یکبار 
دیگر به جزوه "اکونومیسم امپریالیستى و کاریکاتورى از مارکسیسم" رجوع کنید. آیا لنین خواهان آن نیست 
که در پرتو بسط همین مبارزه براى کاملترین شکل حقوق بورژوا-دمکراتیک به توده هاى کارگر نشان دهیم 
که مشکل اساسى نه دمکراسى بوژوائى و یا استبداد، بلکه خود سرمایه دارى است (به مثال لنین درمورد 

خواست طالق رجوع کنید.)

ثانیا "مطالبه" منحصرکردن آزادى و دمکراسى به "خلق و نیروهاى مدافع منافع خلق"، آنجا که وظیفه قانونى 
تحقق آن برعهده "دولت انقالبى" قرار داده میشود، سطحى گرائى خود را در مقایسه با درك لنینى از مبارزه 

براى سرکوب سیاسى بورژوازى در دیکتاتورى پرولتاریا، آشکار میسازد، لنین میگوید: 
"همان گونه که متذکر شدم محروم ساختن بورژوازى از حقوق انتخاباتى عالمت حتمى و 
شعار  مدتها قبل از اکتبر  پرولتاریا نیست. در روسیه هم بلشویکها، که  دیکتاتورى  ضرورى 
یک چنین دیکتاتورى را به میان کشیده بودند، از پیش راجع به محروم نمودن استثمارگران از 
حقوق انتخاباتى سخنى نمیگفتند. این جزء ترکیبى دیکتاتورى "طبق نقشه حزب" معینى پدید 
نیامده، بلکه بخودى خود در جریان مبارزه بوجود آمده است. کائوتسکى مورخ البته متوجه این 
امرنشده است. او نفهمیده است که بورژوازى در همان دوران تسلط منشویکها (سازشکاران با 
بورژوازى) در شوراها، خود خویشتن را از شوراها دور ساخت. شوراها را تحریم نمود، خود 
را در نقطه مقابل آنها قرار داد و علیه آنها به دسیسه پرداخت. شوراها بدون هیچگونه قانون 
اساسى پدید آمدند و بیش از یکسال (از بهار سال 1917 تا تابستان 1918) بدون هیچگونه 
قانون اساسى زندگى میکردند. خشم بورژوازى نسبت به سازمان مستقل و همه توان ستمکشان، 
مبارزه، و آنهم بى پرده ترین، آزمندانه ترین و پلیدترین مبارزه بورژوازى علیه شوراها، سرانجام 
شرکت آشکار بورژوازى (از کادتها گرفته تا اس آرهاى راست، از ملیوکف گرفته تا کرنسکى) 
در غائله کورنیلف همه اینها موجبات طرد رسمى بورژوازى را از شوراها فراهم ساخت". 

(انقالب پرولترى و کائو تسکى مرتد، تاکیدها از لنین است.)
 

بعبارت دیگر لنین بروشنى از پروسه سلب آزادى سیاسى از بورژوازى بمثابه یک پروسه سیاسى-پراتیک 
سخن میگوید که نظامنامه و آئین نامه از پیشى ندارد. این مبارزه طبقاتى پرولتاریا، و اشکال جدیدى که 
این مبارزه بدست میدهد، است که سرکوب بورژوازى و سلب آزادى فعالیت سیاسى او را تسهیل میکند. 
دمکراسى پرولترى اى که لنین از آن سخن میگوید، دمکراسى اى که فقط براى خلق است، دمکراسى اى 
مبتنى بر این اشکال مشخصى است که پرولتاریا توانسته است در قالب آن دمکراسى را بسط دهد، و آنرا 
بر آنچنان پایه هائى استوار سازد که بورژوازى خود، بنا بر ماهیت خود، بیرون آن قرار گیرد و در صحنه 

مبارزه سیاسى آنرا تحریم کند: 

انحالل ماشین  دولتى،  قدرت  کسب  از  پس  ساعتى  چند  بالفاصله،  "پرولتاریاى روسیه، 
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ترین  در دمکرات  حتى  متمادى  قرنهاى  براى  که،  (ماشینى  کرد  اعالم  را  قدیمى  دولتى 
داده  نشان  که مارکس  همانطور  است،  بوده  بورژوازى  طبقاتى  منافع  خدمت  در  جمهوریها، 
استثمارشوندگان  زحمتکشان و  فقط  کرد،  منتقل  شوراها"  به  را  قدرت  "همه  و  است)؛ 
ماندند".  شوراها  از  بیرون  هر قبیل  از  گران،  استثمار  همه  یابند،  راه  شوراها  به  توانستند 

(لنین، انتخابات مجلس موسسان و دیکتاتورى پرولتاریا) 

اما بیانیه چه میگوید و چه میخواهد. بیانیه که حسن نیت "فدائیان خلق" و" دولت انقالبى" را بجاى مبارزه 
و  طبقاتى  مبارزه  این  به  را  بورژوازى  از  آزادى  سلب  بجاى آنکه  است،  نشانیده  پرولتاریا  واقعى  طبقاتى 
اشکال متنوع آن مرتبط کند، یکسره آنرا به "کمیته ضربت دولت انقالبى" میسپارد تا در احزاب و نیروهاى 
بورژوائى را ببندد و فعالیت سیاسى ضد خلق را، بنا بر قانون، مانع شود. بیانیه به مبارزه طبقاتى و اشکال و 
شیوه هاى مختلفى که در آن دمکراسى براى خلق بسط مییابد و عرصه فعالیت بر بورژوازى تنگ میشود، 
اشکالى که در دیکتاتورى پرولتاریا (و در مورد شوروى با اتکاء بر شکل مشخص دمکراسى شورائى) به 
کاملترین وجه پدیدار میشوند، کارى ندارد، چرا که اساسا به مساله قدرت سیاسى القید است. لنین میگوید 
قدرت به شوراها منتقل شد و بورژوازى بیرون شوراها و دشمن آنها باقى ماند و لذا از او سلب قدرت 
است[٤].  احزاب بورژوازى  فعالیت  از  ممانعت  بر  مبنى  قانونى  گذراندن  خواستار  بیانیه  و  آزادى شد.  و 
کمى دقیق شویم. تصور بیانیه از محدود کردن دمکراسى به خلق از طریق اعطاى آزادى فعالیتهاى سیاسى 
سرکوب  و  بورژوائى  دستجات  و  کردن احزاب  اعالم  غیرقانونى  جز  چیزى  خلقى،  نیروهاى  به  حزبى 
آکسیونهاى سیاسى بورژوائى نمیتواند باشد. اما مگر احزاب مدافع منافع هر طبقه از اعضاء همان طبقه و با 
کارت شناسائى برحسب مکان تولیدى شان تشکیل میشوند؟ آیا انجمنهاى فاالنژیست، پان اسالمیست، پان 
ایرانیست، سلطنت طلب و غیره کارگرى و قطعا مدافع منافع بورژوازى، نمیتواند وجود داشته باشد یا ندارد؟ 
آیا "دولت انقالبى" در اینها را خواهد بست؟ آیا اپورتونیسم و فراکسیونهاى اپورتونیستى درون جریانات 
کارگرى و کمونیستى مدافعین بورژوازى نیستند، آیا قانون احزاب "دولت انقالبى" اینجا هم حکمیت خواهد 
فعالیت  چگونه  فردا  بورژوازى  اما  خوب،  بسیار  "ضد خلق"  و  بورژوازى  از  فعالیت  آزادى  سلب  کرد؟ 
خواهد کرد؟ حزب جمهورى اسالمى، نهضت آزادى، جبهه ملى، خلق مسلمان و... اینها تشکلهاى امروزى 
بورژوازى و ضد انقالبند، فردا اینها رسما بى آبرو خواهند بود، و توده ها خود خواستار محاکه سرانشان 
خواند گشت، اما بورژوازى تشکلهاى جدیدى خواهد داشت: "حزب جمهوریخواه"، "حزب کارگران آزاد"، 
"حزب دهقانان توحیدى" و... ! و متاسفانه به پوپولیستهائى که به دولت انقالبى و "قانون احزاب" او توکل 
فعالیت  انقالب،  در فرداى  امپریالیسم  و  بورژوازى  براى  فعالیت  عرصه  موثرترین  که  گفت  باید  اند  کرده 
از درون چهارچوب تشکیالتى متحدین امروزى پرولتاریا خواهد بود که فردا از دورنماى بسط انقالب تا 
دیکتاتورى پرولتاریا به هراس خواهند افتاد. کسى که حرکت خمینى "خلقى" را، و نقش او را دیروز در 
مبارزه علیه سلطنت و امروز در مبارزه علیه دمکراتیسم پرولترى و سوسیالیسم تجربه کرده باشد، چاره اى 
جز اذعان به پوچى طرح مساله "سلب آزادى از بورژوازى" در قالب مطالبه مربوط به "منحصر کردن آزادى 
به خلق و نیروهاى خلق"- نوعى خلق و نیروهاى خلقى از پیش قابل تشخیص - و آنهم بر مبناى "نقشه 
یک دولت انقالبى معین" کارى بکند. این مطالبه حقوقى-قضائى، امرى را که باید دقیقا پراتیک تبلیغى و 
ترویجى و افشاگرانه ما، آکسیونهاى ما، اعتصاب کارگرى به رهبرى ما، اشکال مشخص اعمال اراده توده اى 
که انقالب به دست میدهد، و... ببار آورد، به ارگانهاى اجرائى یک "دولت انقالبى" و "قوانین و آئین نامه 
هاى" آن مى سپرد. لنین از تحول نوعى (دمکراسى بورژوائى) به نوعى دیگر (دمکراسى پرولترى)، بر مبناى 
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تصرف قدرت سیاسى توسط پرولتاریا و اشکال جدید اعمال اراده دمکراتیک توده اى سخن میگوید، و این 
را مبناى دمکراسى پرولترى میداند، و بیانیه، که دورنماى دمکراتیسم اش، از استقرار یک "دولت انقالبى" 
فراتر نمیرود، خواهان آن است که با حرس کردن و مشروط کردن همین دمکراسى بورژوائى، پارلمانتاریسم 
بدون مجاز بودن بورژوازى در شرکت در پارلمان، از فعالیت سیاسى بورژوازى ممانعت شود! شک نیست 
که محرومیت قانونى احزاب بورژوائى از فعالیت سیاسى توسط دولت پرولترى، یکى از ابزارهاى پرولتاریاى 
در قدرت در سلب آزادى فعالیت سیاسى از بورژوازى هست، اما این محرومیت حقوقى و قانونى، تنها 
پوسته حقوقى و قانونى آن واقعیتى میتواند باشد که مبارزه طبقاتى در عمل موجبات تحقق آنرا فراهم آورده 
و تثبیت نموده است. اما توهم بنا نهادن پروسه سلب آزادى از بورژوازى بر وجه قانونى مساله، چیزى جز 
اندیشیدن به دیکتاتورى پرولتاریا از وراى عینک پارلمانتاریسم بورژوائى بطور اخص و لیبرالیسم بورژوائى 

بطور اعم نیست. 
 

بهر حال بحث را در اینجا کوتاه میکنیم و به ذکر این مساله اکتفا میکنیم که بحث ما در نقد فرمولبندى 
پوپولیستى از مطالبات حداقل (و بخصوص بخش سیاسى آن)، بحثى نظرى بر سر تطابق و یا عدم تطابق 
اینگونه فرمولبندیها با موازین م . ل نیست. بحث بر سر اینست که تئورى، برنامه و شعارهاى پوپولیستى، 
پرولتارى را نه تنها از سوسیالیسم، که از رهبرى یک انقالب دمکراتیک پیروزمند نیز باز میدارد. سوسیالیسم 
خلقى جلوه دیگرى از دمکراتیسم ناپیگیر خرده بورژوائى است و امروز در آستانه اعتالى نوین انقالب، 
طرد آراء و افکار پوپولیستى از جنبش کمونیستى، با توجه به نقش تعیین کننده اى که پاالیش این جنبش 
در پیروزى و یا شکست انقالب میتواند ایفا کند، اهمیتى حیاتى مییابد. تمکین جنبش کمونیستى به برنامه 
پوپولیستى در انقالب دمکراتیک تمام آن چیزى است که بورژوازى لیبرال به آن نیاز دارد تا با سود جستن 
از خالء دمکراتیسم پیگیر پرولترى تبیین برنامه اى (و لذا، تبلیغى و تشکیالتى (آن، بار دیگر نقش خود 
را در به مسلخ کشانیدن جنبش توده اى و تحکیم مبانى حاکمیت بورژوازى و امپریالیسم با موفقیت ایفا 
نماید. از اینرو ما به" بیانیه" 4 صحفه اى رفقاى "سازمان چریکهاى فدائیان خلق" به تفصیل پرداختیم و 
کوشیدیم تا در ضمن برسمیت شناختن دستاوردهاى آن در زمینه ارتقاء شکل تبلیغ در جنبش کمونیستى 
به محدودیتها و انحرافات پایه اى محتوى و مضمون آن برخوردى اصولى کنیم. امیدواریم رفقا نیز به نقد 

ما از بیانیه فعاالنه برخورد نمایند. 

پاورقى ها 
 [1]ما براى تفکیک رفقا از اپورتونیستهاى اکثریت، یکبار و فقط در ابتداى مقاله رفقا را با لفظ" رفقاى اقلیت "متمایز 
کرده ایم. در طول این مقاله همه جا" فدائیان خلق" آنگونه که رفقا خود را در بیانیه معرفى میکنند، ذکر شده است. 

 
 [2]بعنوان یکى از آخرین نمونه هاى بروز اینگونه توهمات پوپولیستى در جنبش کمونیستى ایران رفقا را 

توجه میدهیم به نقل قول زیر از ضمیمه تئوریک رزمندگان 34: 
جمهورى دمکراتیک خلق که حاکمیت آن تحت رهبرى پرولتاریا از اقشار خلقى شکل میگیرد نیز مضمونى 
بورژوائى دارد، ولى در اینجا به دلیل انطباق سمت حرکت جامعه [!؟]با سمت حرکت تاریخى پرولتاریا 
که در راس حاکمیت قرار دارد، عموم شرایط براى سوسیالیسم[ توجه کنید براى سوسیالیسم و نه مبارزه 
در راه آن]فراهم میشود. دمکراسى توسعه پیدا میکند، صنعت در زمینه هاى مختلف توسعه پیدا میکند،... 
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جامعه کلیت واحدى میشود[ یعنى اختالفات و تعارضات طبقاتى از میان برمیخیزد؟ ]!که حرکت حاکمیت 
در انطباق با منافع پرولتاریا و کل طبقات تحت ستم بوده[حال اگر این منافع خود بر هم منطبق نیست، چه 
باك! ] و بسوى سوسیالیسم حرکت میکنند و روشن است که در چنین شرایطى مبارزه علیه چنین حکومتى 

به این دلیل که نوعى روابط سرمایه دارى را هنوز حفظ میکند چیزى جز آنارشیسم محض نیست! 
لنین درست خطاب به این منادیان "وحدت کلمه" است که مینوسد: 

"ما پس از انجام انقالب دمکراتیک بالفاصله و درست به میزان نیروى خود، که نیروى پرولتاریاى آگاه و 
متشکل باشد انقالب سوسیالیستى را آغاز خواهیم نمود، ما هوادار انقالب بى وقفه ایم ما در نیمه راه توقف 

نخواهیم کرد". 
شروع بالفاصله مبارزه براى سوسیالیسم آنهم در روسیه تزارى که اگر انقالب دمکراتیک پیروز میشد و 
دمکراسى و "صنعت" و غیره بسیار بیشتر و وسیعتر از جامعه کنونى ما میتوانست رشد و توسعه یابد! آنهم 
در شرایطى که در صورت پیروزى انقالب، به همان زبان غیر مارکسیستى رزمندگان "سمت حرکت جامعه" 
در انطباق بیشتر و کاملترى با "سمت حرکت تاریخى پرولتاریا" قرار میگرفت! به رفقا توصیه میکنیم هرچه 

زودتر تکلیف خود را با چنین احکام آنارشیستى اى روشن کنند؟ 

[3 ]لنین در پاسخ به بوخارین و اسمیرنوف که در سال ۱۹۱۷ خواهان کنار گذاشتن برنامه حداقل بودند مینویسد: 

ما  میشود،  محدود  جمهورى بورژوائى  به  برنامه  این  بگیرید،  نظر  در  سیاسى  زمینه  در  را  حداقل  ”برنامه 
عالیترى  جمهورى  براى  مبارزه  بالفاصله  و  کرد  محدود نخواهیم  حدود  این  به  را  خود  که  میکنیم  اضافه 
هیچ  تحت  نباید  حداقل  برنامه  اما  بکنیم...  باید  اینکاررا  شوروى.  یک جمهورى  کرد،  خواهیم  آغاز  را 
باز  براى  ثانیا،" تالش  نیست،  کار  در  شوروى  جمهورى  هنوز  اوال،  زیرا  شود،  افکنده  کنار  شرایطى 
گشت" (بورژوائى) هنوز مطرح است و باید با آن مقابله شده و نابود شود، ثالثا، در دوره گذار از کهنه 
مجلس  باضافه  شوروى  جمهورى  مثال  براى  باشد...  داشته  وجود  اشکال ترکیبى"   " موقتا  میتواند  نو  به 
موسسان، بگذارید اول به همه این مسائل فائق شو یم بعد زمان کنار گذاشتن برنامه حداقل خواهد رسید". 

(لنین، تجدید نظر در برنامه حزب، کلیات آثار انگلیسى، جلد ۲٦، صفحه۱۷۲) 

[4]نمونه کامل این شیوه برخورد خرده بورژوامآبانه به مساله دمکراسى پرولترى، را میتوان در جزوه "بیانیه 
اعالم وحدت و مشى و برنامه" گروه کمونیستى نبرد، شهریور 95، یافت. پالتفرم احزاب این گروه گوئى 
نه براى پیشاهنگان مبارز یک طبقه، بلکه بمنظور رد و تصویب در "کمیسیون آزادى احزاب" دولت انقالبى 
آتى نوشته شده است و بجاى روشن کردن وظایف پرولتاریا در زمینه نحوه و شیوه مقابله با این احزاب، 
لیست احزاب آزاد و ممنوع را براى کمیسیونى از نوع فوق معین کرده است! بعالوه اگر دقت کنیم این شیوه 
برخورد کامال، و بسیار بارزتر از بیانیه فدائیان خلق، در دیگر مطالبات دمکراتیک گروه کمونیستى نبرد نیز 
رخ نموده است، تا جائیکه حتى "آزادى مذهب" و "امنیت" را هم براى خلق و نیروهاى انقالبى خواستار 

شده است! (رجوع کنید به صفحات ۲۱-۱۹). 

بعبارت دیگر در جمهورى انقالبى رفقا، روزه خوارى در محالت بورژوائى در مالء مستوجب حد شرعى 
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خواهد بود و "دولت انقالبى" از مامور کردن پلیس و شبگرد و مامور راهنمائى خلقى براى حفظ امنیت و 
نظم و جلو گیرى از جنایت در محالت بورژوائى معذور خواهد بود!! این اغراق و یا تحریف نیست، بلکه 
معنا و منطق واقعى این درك خرده بورژوائى و کوته بینانه از دمکراسى است که دولت جمهورى اسالمى 
نیز براى نپرداختن خسارت مالى و جانى مردم "غیرمکتبى" در کردستان و مناطق جنگ زده و جلوگیرى 
آخر  میورزد.  استناد  آن  به  و...  ادارات،  و  کارخانجات  در  را  حتى معلولین،  مکتبى،  غیر  افراد  استخدام  از 

جمهورى اسالمى نیز خواهان "دمکراسى و امنیت براى مسلمین و دیکتاتورى براى کفار "است. 

بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست،( دوره اول) شماره 4 بهمن  ۱۳٥۹– 
ژانویه ۱۹۸۱

پیشگفتار بر 6 مقاله از لنین 
کتاب حاضر شامل 6 مقاله از لنین و بخش عمده اى از سخنرانیها، طرح قطعنامه ها و ... او در کنگره سوم 
حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه است. اینکه این مقاالت، علیرغم تعلق به دوره اى خاص از مبارزات 
مارکسیست هاى انقالبى روسیه، امروز چه درس هاى گرانبهائى براى جنبش کمونیستى جهان عموما، و 
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جنبش کمونیستى ایران خصوصا در بردارد، نکته اى است که از نظر تیزبین یک خواننده کمونیست پنهان 
نخواهد ماند. ما در اینجا تنها به چند تاکید مختصر اکتفا میکنیم. 

نخست باید به شیوه برخورد لنین به "انقالبیون سوسیالیست" و نارودنیسم اشاره کرد. چهار مقاله اى که در 
این مجموعه به این مساله مربوط مى شوند (از نارودنیسم تا مارکسیسم، دمکراسى و نارودنیسم در چین، 
احیاى سوسیالیسم عامیانه و...ترودویک ها و دمکراسى کارگرى) در طول ده سال(۱۹۰۲-۱۹۱۲) نگاشته 
آرها (انقالبیون  لنین به اس  است. شیوه برخورد  یکسان  آنها  تمامى  در  لنین  اما جوهر برخورد  اند.  شده 
اصل  به  حال  عین  در  ولى  بودند  پذیرفته  ها  از مارکسیست  را  سیاسى  مبارزه  اهمیت  که  سوسیالیست) 
نارودنیکى ویژگى اقتصاد دهقانى روسیه و اهمیت نقش "رنجبران دهقانى"، یعنى خرده بورژوازى روستا 
در انقالب سوسیالیستى وقادار مانده بودند، از هر ابهامى خالى است. لنین بر اساس عملکردهاى روز به 
روز اس آرها موضع خود را نسبت به آنها مشخص نمیکند، بلکه پیگیرانه از مارکسیسم به عنوان یگانه 
تئورى علمى سوسیالیسم دفاع میکند و بر این پایه، "سوسیالیسم عامیانه" اس آرها را بیرحمانه مورد انتقاد 

قرار میدهد. 

بورژوائى  لنین ماهیت  که  نمیشود  موجب  هیچگاه  آرها،  اس  نظرات  دمکراتیک  جوهر  داشتن  ملحوظ 
"سوسیالیسم" آنان را پرده پوشى کند و یا در نقد کوبنده توهمات خرده بوژوائى آنان اندکى تعلل ورزد. 
لنین روش پرولتاریا را نسبت به اس آرها، بعنوان "نمایندگان چپ ترین جناح بورژوا-دمکراسى" روسیه 

چنین تعیین میکند: 

"نزد ما، همچنانکه نزد بقیه دنیا، سوسیال دمکرات ها مى باید توهمات ناگزیر بورژوا - دمکرات ها و جهل 
آنان از ماهیت خویش را بیرحمانه افشا کنند. نزد ما، همچنانکه نزد بقیه دنیا، پرولتاریاى آگاه مى باید از 
بورژوا- دمکرات ها در مخالفتشان با بقایاى سرواژ و مبارزه شان علیه این بقایا، پشتیبانى نماید، بى آنکه 
لحظه اى فراموش کند که طبقه اى است قائم به ذات، و اینکه هدف طبقاتى اش سرنگونى بورژوازى است". 

اکنون این شیوه برخورد لنین را مقایسه کنید با برخوردهاى رایج در جنبش کمونیستى ما به نیروئى چون 
سازمان مجاهدین که مشى حاکم بر آن دهها بار عقب تر از اس آرها و آشکارا لیبرالى است. نکته آموختنى 
دیگر از برخورد لنین به اس آرها- به بیان امروز ما- مساله محتواى انقالب دمکراتیک است. لنین، چون هر 
کمونیست واقعى دیگر، تنها پرولتاریا و یک انقالب سوسیالیستى را قادر به نابودى سرمایه دارى میداند و 
بشدت با اس آرها که همچون نارودنیک ها، بر این عقیده بودند که توده هاى دهقانى به همراه کارگران در 
یک انقالب سرمایه دارى را نابود خواهند ساخت، مقابله میکند و بى یایه بودن این پندار آنان را که انقالب 
دمکراتیک روسیه داراى "خصلت غیر بورژوائى" است، به روشنى نشان میدهد. مایه تاسف بسیار است که 
هشتاد سال پس از اس آرهاى روسى که الاقل ادعاى مارکسیست بودن نمى کردند، در ایران کسانى یافت 
میشوند که همان نظرات اس آرها را اینبار تحت نام مارکسیسم، رواج میدهند. تنها تفاوت شاید در این باشد 
که اس آرهاى ایرانى بجاى خرده بورژوازى ده، عمدتا خرده بورژوازى شهر را نشانده اند! لنین 57 سال 
پیش به چنین روشنفکران انقالبى هشدار داده است که سعى در جازدن مبارزات خرده بورژوازى بعنوان 

مبارزاتى علیه مالکیت بورژوائى عاقبت به این منجر خواهد شد که: 
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سوسیالیستى  عبارت پردازى  ده)  بورژوازى  (خرده  دهقانى  رنجبران  حال  همان  در  و  بورژوائى  "مالکیت 
روشنفکران انقالبى دمکراتیک را بنفع مبارزه علیه سوسیالیسم مورد بهره بردارى قرار خواهند داد." (پرانتز 

و تاکید از ماست) 
مبارزه  از  هائى  لنین، گوشه   "... تاکتیک  "دو  کتاب  بر  مکملى  بصورت  واقع  در  کتاب،  این  دیگر  مقاالت 
مارکسیسم انقالبى علیه اپورتونیسم در سوسیال دمکراسى روسیه را در برخورد با انقالب ۱۹۰٥ و بویژه 
در برخورد به مساله تاکتیک شرکت یا عدم شرکت سوسیال دمکراسى در دولت موقتى که مى بایست با 
بورژوا  خصلت  سر  بر  هردو  ها  منشویک  و  ها  بلشویک  سازد.  مى  روشن  یابد،  تزاریسم استقرار  سقوط 
دمکراتیک انقالب توافق داشتند، اما آنجا که پاى استنتاجات تاکتیکى از این ارزیابى مشترك به میان مى 
آمد، دره اى عمیق، به عمق اختالف مارکسیسم و اپورتونیسم و به عمق اختالف منافع دو طبقه پرولتاریا و 
بورژوازى، این دو را از یکدیگر جدا میکرد. منشویک ها از خصلت بورژوا دمکراتیک انقالب ۱۹۰٥ به 
نفى رهبرى و هژمونى پرولتاریا در انقالب، سپردن رهبرى به دست بورژوازى لیبرال و نفى شرکت در دولت 

موقت انقالبى که مى بایست به جاى استبداد بنشیند مى رسیدند. آنان این گفته انگلس را: 

"بدینترتیب مصیبتى که ممکن است گریبانگیر رهبر یک حزب افراطى گردد آنست که وى در دورانى مجبور 
به در دست گرفتن دولت شود که جنبش هنوز به بلوغ الزم براى سلطه طبقه اى که او نمایندگى اش را 
برعهده دارد ... نرسیده باشد"، تحریف میکردند و از آن بهانه اى براى کنار کشیدن پرولتاریا از اعمال اراده 

از باال، از طریق شرکت در یک دولت انقالب و کشیدن او به دنبال بورژوازى مى ساختند. بگفته لنین: 

"اینان اشک مى ریزند که شرکت در دولت موقت انقالبى بهمراه بورژوا دمکراتها مفهومش صحه گذاشتن 
بر نظام بورژوائى است. مفهومش تضمین تداوم زندان و پلیس، بیکارى و فقر، مالکیت خصوصى و فحشا 

است. این استداللى است درخور آنارشیست ها و یا نارودنیک ها". 
مى  سوسیالیسم  پرولتاریا بسوى  حرکت  خدمت  در  تحولى  را  دمکراتیک  انقالب  که  بلشویکها  مقابل،  در 
دانستند ولذا خواهان تحقق هرچه همه جانبه تر و کامل تر اهداف دمکراتیک آن بودند، مصرانه بر ضرورت 
شرکت کمونیست ها در دولت موقت انقالبى، و آنهم در اتحاد با دهقانان و نه با بورژوازى لیبرال، پاى 
موقت  در دولت  شرکت  از  را  پرولتاریا  یکسو  از  که  هائى  منشویک  به  پاسخ  در  لنین،  استدالل  فشردند. 
انقالبى، به این بهانه که شریک جرم بورژوازى خواهد شد، بر حذر مى داشتند، اما از سوى دیگر او را به 

دنباله روى از بورژوازى فرا مى خواندند، چنین بود: 

"اگر ما، مردم انقالبى، یعنى پرولتاریا و دهقانان" مى خواهیم علیه استبداد در کنار هم مبارزه کنیم، باید 
تا به آخر در کنار هم علیه آن مبارزه کنیم، بهمراه هم نابودش سازیم، و در دفع تالش هاى محتوم براى 

بازگرداندن آن در کنار هم باشیم". 

اما لنین بالفاصله براى "اجتناب از هرگونه سوء تفاهم" ایده اى را که بعدها در آستان انقالب کبیر اکتبر، 
جوهر تزهاى آوریل و بحثهاى "نامه هائى از دور "او را تشکیل میدهد (بخصوص رجوع کنید به نامه اول 

"ارزیابى وضع فعلى"، جزوه در باره تاکتیک ها)، چنین بیان میدارد: 

"بار دیگر بگوئیم که درك ما از جمهورى نه تنها و نه تا آن اندازه یک شکل حکومتى، که بیشتر مجموعه 
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تغییرات دمکراتیک پیش بینى شده در برنامه حداقلمان میباشد". 

و تنها براى تحقق و دفاع از این "مجموعه تغییرات دمکراتیک" است که لنین و بلشویک ها وظیفه شرکت 
در دولت موقت انقالبى و برپائى دیکتاتورى انقالبى دمکرایتک پرولتاریا و دهقانان را در مقابل خود قرار 

میدهند: 

"چنانچه دستگاه استبدادى روسیه، حتى در این مرحله، نتواند از طریق (اعطاء (یک مشروطه خشک و خالى 
جان خویش را نجات دهد، چنانچه نه تنها متزلزل که واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است که اعمال 
جز  چیزى  اما،  "دفاع"،  این  یافت.  خواهد  ضرورت  این دستاورد  از  دفاع  براى  عظیم  انقالبى  نیروى  یک 

دیکتاتورى انقالبى دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان نیست"! 

مجموعه  این  در  پلخانف که  و  مارتینف  با  لنین  هاى  پلمیک  نیز  و  ها،  بلشویک  گزارشات  و  ها  قطعنامه 
آمده اند، اسناد زنده اى از شیوه برخورد پرولترى به انقالب دمکرایتک بدست میدهند. بلشویک ها انقالب 
دمکراتیک را زمینه اى براى بسیج پرولتاریا و به عنوان "پیش درآمد" انقالب سوسیالیستى مى دانستند و لذا 
براین مصر بودند که پرولتاریاى انقالبى براى تحقق تحوالت راهگشاى مبارزه طبقاتى خویش، به فشار از 
پائین قناعت نورزد و خود، آگاهانه و قاطعانه با شرکت در یک دولت موقت انقالبى تحقق این تحوالت را 
از باال تسریع و پیگیرى نماید. تمام موضع بلشویک ها در این فراخوان لنین به کمونیست ها خالصه میشود: 

"نه رفقا، هزار بار نه! نترسید از اینکه بر شرکت، شرکتى پرتوان و تا به آخر بهمراه بورژوا دمکرات هاى 
نکنید.  مبالغه  شرکتى  چنین  خطرات  درباب  را بیاالئید.  خویشتن  جمهوریخواهانه  انقالب  یک  در  انقالبى 
پرولتاریاى متشکل ما از عهده این خطرات برخواهد آمد. کارى که در عرض چند ماه در دیکتاتورى انقالبى 
پرولتاریا و دهقانان انجام خواهد گرفت بیش از دهها سال کاریست که در جو آرام و خرف کننده رکود 
سیاسى انجام میگیرد. اگر پس از نهم ژانویه طبقه کارگر روسیه توانست در شرایط بردگى سیاسى متجاور از 
یک میلیون پرولتر را براى عمل پیگیرانه، منضبط و دستجمعى بسیج کند، پس ما، باوجود دیکتاتورى انقالبى 
دمکراتیک، چندین میلیون شهرى و روستائى فقیر را بسیج خواهیم کرد، و انقالب سیاسى روسیه را پیش 

درآمد انقالب سوسیالیستى اروپا قرار خواهیم داد". 

و  رویزیونیسم  نمیشوند، اما  و  نشده  تکرار  ما  انقالب  در  نعل  به  نعل  شک  بى   ۱۹۰٥ انقالب  مسائل 
اپورتونیسم از برنشتاین تا کنون در محتواى واقعى خود تنوع چندانى نداشته است. رویزیونیسم و اپورتونیسم 
در برخورد به انقالب دمکراتیک، هرقدر شرایط ویژه کشورهاى مختلف بروز متنوعى به آن بخشد، از ارکان 

معین و نسبتا باثباتى برخوردار است. لنین چه چیز را اساس برخورد اپورتونیستى منشویک ها میداند؟ 

انقالب  و  انقالب دمکراتیک  استدالل  این  در  میدهد.  تشکیل  نادرست  درك  یک  را  بحث  این  "اساس 
سوسیالیسم  بخاطر  مبارزه  و  ما)  حداقل  تمامى برنامه  (دربرگیرنده  جمهورى  بخاطر  مبارزه  سوسیالیستى، 

خلط شده است". 

و این دقیقا اساس تئوریک انحرافات جنبش کمونیستى ما را در برخورد به انقالب حاضر تشکیل میدهد. 
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منشویسم ایران، اما از خصلت ویژه اى برخوردار است: منشویسم ایران منشویسمى وارونه است. منشویکها 
انقالب  در  را  سوسیالیسم  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  اعمال  امکان  شرایط تاریخى  اینکه  از هراس  روسیه  در 
سوسیال  برنامه حداکثر  تحقق  امکان  عدم  اعتبار  به  یعنى  نمیدهد،  روسیه  انقالبى  به پرولتاریاى   ۱۹۰٥
از  استفاده  از  را  پرولتاریا  ترتیب  به این  و  میزدند  سرباز  انقالبى  موقت  دولت  در  شرکت  از  دمکراسى، 
موثرترین ابزار پیشبرد وظایف دمکراتیک و تحقق برنامه حداقل او، محروم مى ساختند. اساس این بحث، 
در  هریک  و جایگاه  مکان  ندیدن  و  حداقل  و  حداکثر  برنامه  کردن  خلط  میکند،  تاکید  لنین  همانطور که 
جریان یک انقالب دمکراتیک است. منشویک هاى ما، که دیرى نیست از اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل 
لفظا دست کشیده اند، از انقالب دمکراتیک یک هدف درخود میسازند و به این توهم دچار میگردند که 
تحوالت  انجام  به  قادر   - خلق  دمکراتیک  انقالب -جمهورى  این  پیروزى  انقالبى حاصل  سیاسى  رژیم 
سوسیالیستى نیز خواهد بود. آنها نابودى سرمایه دارى، ازبین بردن بیکارى، و بسیارى تحوالت دیگر را که 
در برنامه حداکثر ما، سوسیالیسم، جاى دارند، مستقیما در دستور کار انقالب دمکراتیک و جمهورى انقالبى 
حاصل از آن قرار میدهند. این نیز معنائى جز دست کشیدن از مبارزه واقعى براى تحقق برنامه حداکثر، یعنى 
مبارزه براى سیوسیالیسم، مبارزه اى که خود میباید پرولتاریا را از جمهورى انقالبى فراتر برد و به دیکتاتورى 
طبقاتى اش برساند نمیتواند داشته باشد. اساس این بحث هم، بعد از ۷٥ سال، همان خلط کردن برنامه 
حداقل و حداکثر کمونیست ها و جایگاه هریک در انقالب ما است. شکل کامل این انحراف چیزى جز تز 
راه رشد غیر سرمایه دارى نیست که گرچه بسیارى از نیروهاى جنبش کمونیستى، عمال به دلیل مرزبندى 
سیاسى خود با مدافع خیانتکار آن، حزب توده، با آن مرزبندى نموده اند. اما در واقع هریک به درجه اى این 

نظریه ضد پرولترى و ادراکات بنیادى آنرا در تئورى و احکام برنامه اى خود منعکس میکنند. 

جنبش کمونیستى ایران، که امروز این فرصت را دارد تا سیر تکامل خیانت منشویک هاى روسیه را بداند و 
بفهمد، اساس و جوهر نظرات انحرافى آنان را دریابد و آنرا در هر لباس و در هر زمان و مکان تشخیص 
دهد، وظیفه دارد که پیگیر و قاطع، با همان قاطعیتى که لنین و بلشویک ها با منشویسم مبارزه مى کردند، با 
پوپولیسم هم ریشه و هم جهت با آن که امروز برجنبش کمونیستى ما حاکم است، به مبارزه اى بى امان 
برخیزد، آنرا رسوا و طرد سازد و صفوف خود را حول برنامه اى لنینى منسجم و متحد کند. این یکى از 
وظایف مبرم و حیاتى کمونیست ها در مقطع حاضر از انقالب ایران و پیش شرط اساسى تشکیل حزب 

کمونیست است. 

اتحاد مبارزان کمونیست ، منصور حکمت 
 ۲۳  بهمن ماه ۱۳٥۹

۱۲ فوریه ۱۹۸۱

بحران رزمندگان: 
پوپولیسم در بن بست 

یکى از جلوه هاى آشکار آکادمیسم در جنبش کمونیستى ما، برخورد بخشاینده و مماشات جویانه اى است 
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که این جنبش با انحرافات ایدئولوژیک خود داشته است. این آکادمیسم روى دیگر همان سکه سوسیالیسم 
خلقى یا سوسیالیسم خرده بورژوائى ماوراء طبقاتى است. در "جبهه انقالب" و یا درون "جنبش کمونیستى" 
انحراف فکرى این یا آن "همسنگر"، "رفیق"، "متحد"، "رهبر" نه به مثابه گرایش عملى این و آن به دشمن، 
نگریسته میشود.  طبقاتى  واقعى  مبارزه  متفکرینى ماوراء  مجاز  هاى  شیطنت  بعنوان  بلکه  بورژوازى،  به 
رابطه ناگزیر عمل انحرافى) یعنى در خدمت دشمن) با فکر انحرافى به معنى واقعى کلمه درك نمیشود. 
جوهر طبقاتى واقعى هر فکر، تحت الشعاع تعلق متافیزیکى این یا آن فرد، گروه و یا سازمانى سیاسى به 
"اردوگاه ما" قرار میگیرد، و با مبارزه در این "اردوگاه ما"، که ابعاد آن را نیز حرمت همزیستى تشکیالتى، 
عرق سازمانى، عطوفت رفیقانه و سابقه مبارزاتى مشترك و امثالهم تعیین میکند، به هشدارها، رهنمودها و 
انتقادهاى رفیقانه محدود و منحصر میشود. جنبشى که بدرست بر هر تزلزل جزئى افراد در عرصه بالفصل 
عمل انگشت میگذارد، در مقابل تزلزالت و نوسانات فکرى، تزلزالت و نوساناتى که هر یک صدها و هزارها 
چشم  آن  از  شماتتى  هیچ  بى  موارد  بسیارى  در  و  نمیگیرد  سخت  میکند،  متزلزل  عرصه عملى  در  را  نفر 
میپوشد. این چیزى جز شیوه تفکر آکادمیستى و برخوردى آکادمیستى به مقوله تفکر نیست. آکادمیستى، زیرا 
انحراف در فکر را به مثابه یک تعلق طبقاتى در خود نمى نگرد و تا این انحراف به خیانت آشکار عملى 
منجر نگردد با آن به مثابه آنچه که هست، یعنى نفوذ تفکر دشمن طبقاتى در "اردوگاه ما" برخورد نمیکند. 
ایدئولوژى و تئورى در این دیدگاه آکادمیستى خود به مثابه جلوه اى از گرایش طبقاتى نیست و لذا مادام 
که متفکرین منحرف دست به اهرم هاى عمل نگذاشته اند، حرمت شان و کارت عضویت شان در "اردوگاه 
ما" محفوظ و معتبر باقى میماند. این خصوصیت آکادمیستى تنها میتواند خصیصه جنبشى باشد که از نوك 
دماغ خود فراتر را نمى بیند. جنبشى که دقیقا بدلیل تلقى آکادمیستى از تئورى، در عمل نیز به اکونومیسم 
و دنباله روى به معناى عام در میغلطد، و خیانت را تا بر سرش نیاید تشخیص نمى دهد، و الجرم تاریخ 
انشعابات و مرزبندى هاى تعیین کننده درونى آن را عمدتا نه آن دقایقى که اصول حکم رانده اند و جریانات 
انحرافى را خرد کرده اند، بلکه آن لحظاتى میسازند که مصیبت به آشکارترین وجه به وقوع پیوسته است و 
بورژوازى خود در روز روشن پراتیک نفوذ خویش را در جنبش ما نه تنها به پیشاهنگان بلکه به عقب افتاده 

ترین عقب داران نیز اعالم نموده است. 

بحران سازمان رزمندگان و انشعاب جریان راستى که آشکارا سر بسوى حزب توده نهاده است، بار دیگر 
بر ورشکستگى این ملغمه آکادمیسم و اکونومیسم صحه گذارد. وقتى ما در برخورد به یک پلمیک پایه 
اى رزمندگان، تز راه رشد غیر سرمایه دارى را از وراى پوپولیسم آن بیرون کشیدیم، و باالخص وقتى در 
مقاله"سوسیال شوینیسم: رزمندگان بزیر پرچم کار٥۹"  از جنبش کمونیستى بطور اعم خواستیم تا به 
جریان سوسیال شوینیست درون رزمندگان کمک کند تا به حزب توده بپیوندد و در "نامه سرگشاده" اینان 
را به نام واقعى شان، "تازه توده اى ها" خواندیم ، فریاد اعتراض بسیارى همسنگران نان و نمک خورده 
و آکادمیست و اکونومیست، به برخورد "خصومت آمیز" ما برخاست، چند هفته بیشتر الزم نبود تا نوك 
دماغ بسیارى رفقاى دیرباور در سیر حرکت جنبش به تصویر واقعى که از سرنوشت این جریان ترسیم 
کرده بودیم اصابت کند و برخورد "خصومت آمیز" و "زودرس" ما به "خصومت آشکار اما دیررس" تمامى 

کمونیستهاى واقعى تبدیل شود. 

ما در نامه سرگشاده از رفقاى کمونیست و انقالبى سازمان رزمندگان خواسته بودیم که اجازه ندهند 
اپورتونیسم بى تاوان و بى کیفر بماند. حداقل از اینرو که نفوذ اپورتونیسم در جنبش کمونیستى، خود براى 
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پرولتاریا بى تاوان نمى ماند، دو سال فرصت براى گسترده ترین فعالیت هاى کمونیستى، دو سال امکان 
براى متمایز کردن منافع پرولتاریا از کلیه اقشار دیگر و سازماندهى صف مستقل طبقاتى او، اساسا به دلیل 
نفوذ رویزیونیسم و اپورتونیسم در جنبش کمونیستى ما به دورانى پر فراز و نشیب از یک حرکت کند و 
الك پشتى بدل شده است که در طى آن جنبش کمونیستى هنوز به بخش کوچکى از نیازهاى طبقه کارگر 
در زمینه تشکل و رهبرى ایدئولوژیک- سیاسى پاسخ نگفته است. امروز در شرایط اوجگیرى نوین جنبش 
توده اى به وضوح مى بینیم که جنبش کمونیستى نه تنها به تصفیه صفوف پیشاهنگان پرولتاریا از نمایندگان 
تفکر و سیاست بورژوائى توفیق کامل نیافته، بلکه بخش وسیعى از آن توده عظیم روشنفکران انقالبى که 
در ابتداى انقالب بنام کمونیسم و براى کمونیسم پا به حیات سیاسى نهاده بودند نیز یا دوشادوش رهبران 
بدلیل تشدید  یا  و  اند  گرفته  قرار  بورژوازى  خدمت  در  جریانات  برخى  و اپورتونیست  رویویزیونیست 
بحران اپورتونیسم در تشکل هاى کمونیستى، چون وحدت انقالبى و سازمان رزمندگان، به ورطه انفعال و 
از کف دادن قدرت تاثیر گذارى بر امر مبارزه طبقاتى، سقوط کرده اند. جنبش کمونیستى ما، که عمدتا به 
توان سازمان سازى و کار گسترده ماوراء طبقاتى، بهائى بیشتر از درجه تعلق و جهت گیرى طبقاتى نیروها 
و سازمانها میداد، امروز که اولین بارقه هاى شعور واقعى طبقاتى در او به ظهور مى رسد، و در زمانى که 
به حداکثر توان انسجام خویش نیازمند است، ناگزیر است تا شاهد واقعیت اسفناك پاسیفیسم در دو جریان 
بزرگ "سازمان ساز "وحدت انقالبى و رزمندگان، و از گردش خارج شدن انقالبیون فعالى باشد که مهمترین 
دستاوردهاى انقالب ایرانند. امروز که رسوائى "سازمان سازان ماوراء طبقاتى" عیان شده است، امروز که 
مبلغین دیروزى نظریه انحرافى "قدوسیت نیرو "خود شعار "تقدم ایدئولوژى بر تشکیالت" را فریاد مى 
کنند، هر کمونیست واقعى ناگزیر باید بار دیگر، و حتى المقدور یکبار براى همیشه، در معناى "بدون تئورى 
انقالبى عمل انقالبى ممکن نیست" اندیشه کند و به اهمیت عملى آن واقف شود. این بلوغ تئورى انحرافى 
بود که به اپورتونیسم در سازمان رزمندگان امکان داد تا دو ماه تمام جوانان رزمنده اى را که خواهان آن 
بودند که حاصل کالم و آرمان پرولتاریا باشند و آماده بودند تا در این راه جانبازى کنند، مبارزینى را که بر 
متن انقالب چشم به مارکسیسم گشوده بودند و امید داشتند که تحت پرچم مارکسیسم صفوف انقالب را تا 
پیروزى نهائى رهبرى کنند، انقالبیونى را که بنام انقالب سینه در مقابل گلوله پاسداران و دشنه باند سیاهى 
ها سپر میکردند، مبلغینى را که از بام تا شام به نشر تنها ره رهایى پرولتاریا، سوسیالیسم، مى اندیشیدند، 
فعالینى را که شب و روز پیگیر و خستگى ناپذیر به این امید تکثیر و پخش میکردند که حاصل کارشان فردا، 
کارگرى، زحمتکشى، رنجبرى را به درك منافع واقعى اش نزدیک تر خواهد ساخت، همه و همه را یکجا 
و در یک نوبت به بورژوازى بسپارد، تا او از آنان بنفع جنگ خود و علیه پرولتاریا ابزارى رایگان بسازد. 
امروز که میفهمیم تز "تقدم تشکیالت بر ایدئولوژى" نه یک "شیطنت" دوست داشتنى بعضى "رفقا"، بلکه 
یک نظریه متعفن بورژوائى با اهداف و نتایج عملى مصیبت بارى است، پس الزم است، پرولترى است، اگر 
آنرا بهمین نام بنامیم و پرچم تصفیه صفوف جنبش کمونیستى از آراء و افکار بورژوائى را قاطعانه برافرازیم. 
عروج سوسیال شوینیسم در رزمندگان تکرار مضحک فاجعه کار ٥۹ بود. ما نمیدانیم مارکس تکرار فاجعه 

و مضحکه را براى سومین وچهارمین بار چه مى نامید. 

اما از سقوط کامل و آشکار رزمندگان به دامان بورژوازى تا امروز تحوالت متعددى رخ داده است. "خط 
۳٥"، جریانى که این رسالت را بر عهده گرفت تا عاقبت و غایت عملى انقالبیگرى ناپیگیر خرده بورژوائى 
را در غیبت صف مستقل و رهبرى پرولتاریا بر جنبش انقالبى به نمایش گذارد، و آزموده اى تاریخى را بار 
دیگر به جنبش کمونیستى و باالخص به اعضا و هواداران کمونیست و انقالبى سازمان رزمندگان بیاموزد، 
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شماره  نشریه  کند.  حفظ  رزمندگان  راس  در  را  تعادل خود  رزمندگان  نشریه   ٤۰ شماره  تا  توانست  تنها 
٤۱، درست مانند رادیوى دولتى یک کشور گمنام آفریقایى مرکزى که بى مقدمه برنامه خود را قطع میکند 
تا خبر تعویض حکومت را به اطالع "اهالى" برساند، برنامه خود را قطع نموده و خبر" بازگشت سازمان 
رزمندگان به خط انقالبى خود" را منتشر کرد. رزمندگان ٤۱ به اهالى از همه جا بى خبر اطمینان خاطر 
داد که "سازمان"، در یک باز بینى مجدد با ابتکار خود و با یک ضربت سریع، اپورتونیسم در درون خود 
را شناخته و منزوى نموده و سازمان را مجددا بر ارکان مستحکم "خط انقالبى اش" استقرار بخشیده است. 

اما دو سال پراتیک سیاسى در جامعه اى سرا پا دستخوش تحول هیچ کمونیستى را در چنان خام اندیشى 
سیاسى-تشکیالتى باقى نگذارده بود که بتواند این تحول سریع را همانگونه ساده گرایانه که عرضه میشود، 

بدون کنجکاوى و با اطمینان خاطر بپذیرد. 

اتفاقات پس از انتشار رزمندگان بسرعت این مساله را آشکار ساخت که از قرار معلوم تنها کسانى که در قبال 
این تحول از خام اندیشى در باره ذهنیت فعالین کمونیست رنج میبرده اند، خود رهبران خط ٤۱ بوده اند، 
که کوشیده اند واقعیاتى منتج از سیر و موقعیت مشخص مبارزه طبقاتى و جدال مارکسیسم با رویزیونیسم و 
اپورتونیسم در ایران را در چهارچوب مشکالتى درون تشکیالتى تبیین کرده و به این طریق از خصلت عام 
طبقاتى آن و از اهمیت ویژه آن براى جنبش کمونیستى ایران پرده پوشى نمایند. فشار از پائین، به شهادت 
در  فاز جدیدى  آن  متعاقب  و  خط 53  مدافعین  انشعاب  رزمندگان،  نشریه  در  ها"  نامه  "پاسخ به  صفحه 
"راستگوئى" خط ٤۱ با انتشار ضمیمه ٥۰، آن مشاهدات و واقعیات مشخصى بود که پرده توجیهات ساده 

گرایانه از سیر تحول رزمندگان و ریشه هاى آن را در پیشاروى جنبش کمونیستى ایران درید. 

تجربه رزمندگان، که هم اکنون نیز در جریان است، میتواند از وجوه مختلف مورد بررسى قرار گیرد. مکان 
تئورى م.ل در جنبش کارگرى و کمونیستى، اهمیت عواقب محتوم رویزیونیسم، و بالخص رویزیونیسم 
پوپولیستى و ضرورت مبارزه با آن، اسطوره "قطب "هاى تشکیالتى که بر تئورى و برنامه روشن پرولترى 
متکى نیستند، سانترالیسم دموکراتیک و اپورتونیسم تشکیالتى، جایگاه و اهمیت مبارزه ایدئولوژیک علنى 
در جنبش کمونیستى، تجربه رزمندگان و "پروسه وحدت "مبانى تئوریک و پراتیک ایجاد حزب و مسائل 
پایه اى دیگر، همه میتواند در پرتو تجربه جارى رزمندگان با عمق و غناى بیشترى طرح و بررسى گردد. اما 
آنچه ما در این مقاله کوتاه به آن میپردازیم، عمدتا اعالم مواضع ما در قبال انشعابیون، "خط ٤۱" و وظایف 

و دور نماى حرکت مارکسیسم انقالبى در درون رزمندگان است. 

نوشته هاى انشعابیون و خط ٤۱ امروز یک مسئله را کامال روشن کرده است. در طول فعالیت هاى پس 
از کنگره اول، رهبرى رزمندگان در دست جریانى واحد (اگر نه در وحدت) بوده است که از بستر مشترك 
پوپولیستى تفکر خود، بطور تلویحى، به دو استنتاج متفاوت در زمینه تاکتیک مى رسیده است: اپورتونیسم 
و آنارشیسم همزیستى مسالمت آمیز این دو وجه پوپولیسم با شروع جنگ به پایان میرسد و جدائى سریعى 
را به مدافعین این دو وجه انقالبیگرى خرده بورژوائى تحمیل میکند. هر دو جریان کوشیده اند تا بحران 
رزمندگان و تحوالت و انشعاب متعاقب آن را به اثرات تشدید کننده جنگ بر "مبارزه "متقابل میان خود 
ربط دهند و در واقع انشعاب در رزمندگان را ادامه منطقى مبارزه مستمر، هر چند پنهان و تلویحى، دو خط 
مشى، که امروز در خط ۳٥ و خط ٤۱ تبارز یافته اند، قلمداد نمایند. اما واقعیت مسئله چیز دیگرى است. 
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بحران ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى رزمندگان از زمینه هاى عینى و ذهنى اجتماعى معینى بر خوردار 
است. بحران رزمندگان جلوه اى از ورشکستگى و تالشى رادیکالیسم پوپولیستى خرده بورژوائى در مواجهه 
با اوجگیرى نوین جنبش توده اى بطور اعم و جنبش پرولترى بطور اخص از یکسو و ضربات مستمر نقد 

مارکسیسم - لنینیسم بر پیکر مبانى تئوریک و برنامه اى پوپولیسم از سوى دیگر است. 

تداوم و تعمیق بحران اقتصادى که موقعیت خرده بورژوازى - این پایه طبقاتى پوپولیسم - را سخت متزلزل 
کرده است، به پیش رانده شدن هر چه بیشتر دو طبقه اصلى جامعه، بورژوازى و پرولتاریا، در عرصه مبارزه 
سیاسى و الجرم در مقابل قرار گرفتن روزافزون لیبرالیسم و رفرمیسم بورژوائى از یک سو و دموکراتیسم 
پیگیر پرولترى از سوى دیگر به مثابه دو قطب اصلى مبارزه سیاسى، اعتالى نوین جنبش توده ها و بر بستر 
آن روند رو به رشد تفکیک و تمایز منافع و اهداف مستقل پرولتاریا و فشار ایدئولوژیک مستمر و روز 
افزون پرولتاریا بر خرده بورژوازى، اینها آن عواملى است که رادیکالیسم پوپولیستى (خرده بورژوائى) و همه 
تشکلهاى ملهم از آن را اعم از درون و بیرون جنبش کمونیستى، به دو راهى تعیین کننده اى رسانیده است، 
رادیکالیسم خرده بورژوائى را دیگر یاراى آن نیست تا نشستن میان دو صندلى را بیش از این ادامه دهد، و 
موضع متزلزل و مبهم خود را با شلنگ تخته ها و رجزخوانى هاى عام دموکراتیک و "ضد دولتى "توجیه 
و تئوریزه نماید. این جریان فکرى-سیاسى ناگزیر است تا همراه با قشرى که او نمایندگى اش میکند، میان 
پرولتاریا و بورژوازى انتخاب کند. یا بورژوازى و دولت ضد دموکراتیک او، یا پرولتاریا و آلترناتیو انقالبى 
و دموکراتیک او، این دو راهى امروز خرده بورژوازى، و به تبع آن رادیکالیسم خرده بورژوائى و پوپولیسم 
خرده  رادیکالیسم  مستقیم  تشکیالتى  تجسم  اکثریت، که  جریان  و  خلق  مجاهدین  سازمان  امروز  است. 
بورژوائى در دوره پس از قیام بودند، ظاهرا انتخاب خود را انجام داده اند، و علنا به حمایت از جناحهاى 
مختلف حکومت بورژوازى برخاسته اند. بحران رزمندگان نیز بنوبه خود چیزى جز بروز آشکار این پروسه 
درون  تحوالت  که  است  مسلم  بنابراین  است، نیست.  یافته  حدت  عراق  و  ایران  جنگ  با  که  "انتخاب" 
رزمندگان را نمیتوان و نباید، آنگونه که دو خط ۳٥ و ٤۱ هر دو ادعا میکنند به "مبارزه"اى میان این دو 
جریان نسبت داد. خیر، این تداوم انقالب، و تهاجم پرولتاریا و لنینیسم است که رادیکالیسم خرده بورژوائى 
را در صدر رزمندگان، یعنى مجموعه و ملغمه اى لز خط ۳٥ و خط ٤۱ هر دو را، در منگنه قرار میدهد و 
آنرا از شکافهایش، که اصلى ترین آن، شکاف در استنتاجات تاکتیکى از آنچه خط ٤۱ خود "مبانى تئوریک 
ومتدولوژى مشترك" مینامد، میگسلد. و اگر مساله را در سطح تئوریک در نظر بگیریم، تحوالت رزمندگان 
نه در تداوم مبارزه دو خط ۳٥ و ٤۱ در رهبرى آن (مبارزه اى که امروز مى فهمیم اساسا تا پیش از جنگ 
وجود خارجى ملموس نداشته است)، بلکه در ادامه مبارزه مارکسیسم انقالبى با رادیکالیسم خرده بورژوائى 
در درون و بیرون سازمان رزمندگان است، جنگ تنها این واقعیت را به ملغمه پوپولیستى رهبرى تفهیم کرد 
که استنتاجات تاکتیکى متفاوتى از مبانى فکرى مشترك، دیگر میتواند آشکارا به اختالفهائى به عمق اختالف 
انقالب و ضد انقالب بیانجامد. جنگ دقیقا به همین معنى براى رهبرى رزمندگان یک تند پیچ سیاسى بود، 
اینان مى بایست سریعا به غایت منطقى مواضع خود سوق مى یافتند، و در ابتداى امر بسود بورژوازى چنین 
کردند. اما شدت گرفتن فشار اعتراضات انقالبى و بعضا پرولترى به مواضع آشکارا بورژوائى رزمندگان، 
جستجوى  در  راست ها،  حالیکه  در  ساخت.  متمایز  یکدیگر  از  سریعا  را  چپ  و  راست  هاى  پوپولیست 
انسجام طبقاتى، دفاع از تاکتیک بورژوائى خود را با ارتقاء اپورتونیسم خود به سطح مقوالت تئوریک و 
برنامه اى پایه اى، غنى بخشیدند و بار دیگر ترجیح بندهاى کهنه شده ریویزیونیسم چون "برخورد خالق 
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به مارکسیسم "و "عصر امپریالیسم سپرى شده"، را ورد گرفتند و به درس آموزى در مکتب حزب توده و 
اکثریت روى آوردند. پوپولیسم چپ و نمایندگان آن یعنى خط ٤۱، براستى خواهان بازگشت رزمندگان به 
"مواضع انقالبى" (و نه پرولترى) پیشین خود گشت و کوشید تا چون همه خوده بورژواهاى خوب با تکیه 
بر عرق سازمانى و تکرار اظهار لحیه هاى مستعمل پوپولیستى و "مرزبندى دو آتشه" آنارشیستى با دولت، 
بر مبارزه موجود پرولتاریا با بورژوازى در درون سازمان رزمندگان سرپوش گذارد. انشعاب مدافعان خط 
۳٥ بازتاب گرویدن آشکار آنان به بورژوازى است اما تالشهاى خط ٤۱، چیزى جز تکاپوئى بى فایده 
براى حفظ انسجام کاذب رادیکالیسم خرده بورژوایى، بندکشى کردن شکافهاى آن و از این طریق ممانعت 
مستقیم و یا غیر مستقیم از رشد و به پیش رانده شدن مارکسیسم انقالبى در درون سازمان نیست. خط ٤۱، 
مى کوشد تا به لطف این واقعیت که پوپولیسم چپ هنوز کامال به بحران محتوم خود در نغلطیده است 
علیرغم قطب بندى طبقاتى روز افزون در جامعه در سطوح ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى، همچنان میان 

پرولتاریا و بورژوازى بندبازى کند و لحظه انتخاب نهائى را به تعویق اندازد. 

براى اینکه صحت بحث ما، مبنى بر اینکه مبانى ایدئولوژیک بحران رزمندگان نه حدت یافتن مبارزه میان دو 
دیدگاه ۳٥ و ٤۱، بلکه فشار مارکسیسم انقالبى بر هر دو اینها بوده است بطور ملموس ترى درك شود، 
کافیست به موقعیت امروز رزمندگان نگاه کنیم: امروز که مدافعان آشکار خط ۳٥ انشعاب کرده اند، على 
االصول باید گفت که خط ٤۱ فائق آمده و قادر شده است تا سازمان را به مواضع پیش از جنگ خود باز 
گرداند. آن چند ناقالى اپورتونیست که به روایت ٤۱ فرصت طلبانه زبان به دهان گرفتند مسئول نشریه 
و آموزش شدند و در رهبرى نفوذ کردند تا بتدریج "مشى انقالبى سازمان" را به عقب برانند، امروز دیگر 
رفته اند، و آن قدیسینى که براى مدتى اغوا شده بودند، بر مشاعر خود تسلط یافته اند. اما مبارزه درونى 
رزمندگان همچنان و در ابعاد گسترده تر ادامه مى یابد و بحران تعمیق میشود، چرا؟ پاسخ باز هم به گواهى 
صفحه "پاسخ به نامه ها "روشن است. این مارکسیسم انقالبى در رزمندگان است که توجیهات خط ٤۱، 
اهداف خط ٤۱، روایت خط ٤۱ و شیوه هاى خط ٤۱ را نمى پذیرد، و خواهان ریشه یابى اپورتونیسم و 
پوپولیسم تا حد نقد "مبانى فکرى مشترك" میان دو خط ۳٥ و ٤۱ و جلوه اصلى آن، یعنى برنامه سازمان 
است. تداوم بحران در رزمندگان بى شک نه بدلیل تداوم مبارزه خط ٤۱ علیه ۳٥ بلکه اساسا به این دلیل 
است که در حالیکه انسجام ایدئولوژیک کاذب رادیکالیسم خرده بورژوائى خط ٤۱ آشکارا از کف رفته 
است و استیصالش در رهبرى یک سازمان کمونیستى، بهمین دلیل بر مال شده است لنینیست ها در درون 
رزمندگان یا نمى خواهند و یا نمى توانند سرنوشت تشکیالت را از طریق یک مبارزه قاطع، صریح، آشکار و 
منظم ایدئولوژیک در دست گیرند. تداوم بحران رزمندگان بیانگر فیصله نیافتن مبارزه مارکسیسم با پوپولیسم 
و اپورتونیسم در درون این سازمان است. در پاسخ به نیازهاى این مبارزه است که ما در ادامه این نوشته، و 
در ادامه طبیعى "نامه سرگشاده"، مطالبى خطاب به رفقاى کمونیست رزمندگان طرح خواهیم کرد. اما ابتدا 

الزم است در باره دو خط ۳٥ و ٤۱ تعمق بیشترى کنیم. 

انشعابیون، مدافعان خط ۳٥، کیستند: هویت سیاسى این جریان را ما در مقاالت" رزمندگان بزیر پرچم کار 
٥۹" و "نامه سرگشاده" به روشنى بیان کرده ایم و مدافعان آن را با دقت کامل علمى "تازه توده اى ها" در 
درون رزمندگان نامیدیم، و از کمونیستها در رزمندگان خواستیم تا به مبارزه خویش براى راندن این جریان 
به آغوش اردوگاهى که واقعا به آن تعلق دارد، سرعت و قاطعیت بخشد) و با اینکار چه جسارت سازمان 
شکنانه و نابخشودنى اى مرتکب شدیم!)، خط،۳٥ همانطور که خود بدان اشاره میکند، خطى است که 
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سیاست ها و مواضع راست روانه پوپولیستى را تا غایت منطقى سیر تکامل آن ادامه داد. این جریان علنا 
اعالم میکند که در طول دوران تسلط اش بر ارگانهاى مرکزى رزمندگان آگاهانه کوشیده است تا مواضع 
خویش را نه در یک تقابل و مبارزه ایدئولوژیک صریح با مارکسیسم انقالبى در جنبش کمونیستى بطور 
اعم و در درون سازمان بطور اخص، بلکه از طریق یک پروسه تدریجى "تزریقات ایدئولوژیک" در سازمان 
جا بیاندازد. خط ۳٥ براى شکست این پروژه اپورتونیستى خود، اساسا دو دلیل میشناسد: اول،" تند پیچ 
نظر"  مورد  کیفى  "تغییر  از  هواداران رزمندگان  و  اعضا  آنکه  از  پیش  ساخت  ناگزیر  را  آنان  که  جنگ"، 
برخوردار شود خصلت بورژوائى ایدئولوژى و سیاست خود را در طرح تاکتیک سوسیال شوینیستى کامال 
به نمایش گذارند، دست خود را روکنند و منزوى شوند، و دوم، نقض اصول "دموکراتیسم" در سازمان از 
جانب خط ٤۱، بدین معنى که تغییر و تحوالت سریع درون تشکیالتى و در سطوح رهبرى، به مدافعان 
خط ۳٥ امکان یک عقب نشینى منظم و تشکیل یک فراکسیون شکل گرفته اپورتونیست در درون رزمندگان 

را نداد. 

در مورد اول، یعنى بهائى که خط ۳٥ به تند پیچ جنگ میدهد باید گفت که تا حدودى محتمل است، 
ناگزیر  شان  واقعى  طبقاتى  تعلق  کردن  بر مال  به  سریعا  را  آنان  جنگ  که  است  درست  این  کامال،  نه  اما 
انقالبى،  پرولتاریاى  ایدئولوژیک  و  سیاسى  فشار  گفتیم  که  که همانطور  اینست  امر  واقعیت  اما  ساخت، 
خط    شود.  منجر  نتیجه  همین  به  عمل  در  تا  میرفت  سیاسى،  سریع  تحوالت  وقوع  صورت عدم  در  حتى 
۳٥با تکیه بیش از حد به مساله جنگ، بار دیگر عدم اعتماد و باور خود را به رشد ذهنیت جنبش م.ل 
اخص،  بطور  بود  نموده  جذبشان  رزمندگان  بورژوائى اولیه  خرده  رادیکالیسم  که  انقالبیونى  و  اعم  بطور 
نشان میدهد. واقعیت اینست، و اینرا خط ۳٥ نمیتواند درك کند، در دو سال پراتیک جنبش کمونیستى 
و دو سال مبارزه ایدئولوژیک مارکسیسم انقالبى با رویزیونیسم و اپورتونیسم میرفت و میرود تا بر بستر 
مسلط  جریان  که  را  بورژوائى  پوپولیستى خرده  رادیکالیسم  ورشکستگى  اى،  توده  جنبش  نوین  اعتالى 
بشمار  کننده  تسریع  عاملى  میتواند  جنگ  میان  این  در  و  عیان سازد  بود،  متکى  بدان  کامال  رزمندگان  بر 
واقعیت  این  گواه  آن  روزافزون  ثباتى  بى  و  آمد   ٤۱ خط  سر  بر   ۳٥ خط  از انشعاب  پس  آنچه  آید. 
بلکه  رزمندگان،  همیشگى  رادیکال  التقاطى  مواضع  از  گسست سریع آن  نه   ۳٥ خط  مشکل  است که 
آشکار شدن روز افزون گسست همیشگى پوپولیسم مسلط بر رزمندگان از مارکسیسم-لنینیسم بوده است. 

...
اما در مورد مسئله دموکراسى درون تشکیالتى و اعتراض خط ۳٥ به نقض آن، بى شک قاضیان واقعى و 
صالح چند و چون این پروسه تنها رفقاى کمونیست سازمان رزمندگان میتوانند باشند. اما آنچه خط ۳٥ 
خود در باره جریان انشعاب مینویسد گواه برخورد اپورتونیستى خود این جریان با مقوله تشکیالت است. 
یک جریان فکرى که در همان اوائل راه اختالف نظر خود را با سایرین در سطح رهبرى و در بدنه تشکیالت 
درك کرده است، بیش از یکسال بر سر مواضع خود سازش میکند و از اعالم صریح آن در درون سازمان 
طفره میرود، و در عوض به توطئه هاى تئوریک و تزریقات ذره ذره اپورتونیسم و رویزیونیسم در درون 
سازمان دل میبندد. در طول این دوره، حضرات مدافع خط ۳٥ که در رهبرى، در نشریه و در امر آموزش 
تئوریک  نشریه  یک  اساسنامه سازمان  میکنند که  فراموش  دارند، کامال  دست  در  را  اصلى  مواضع  درونى 
علنى براى طرح اختالفات ایدئولوژیک پیش بینى کرده است. اینها تا بر سر کارند و نبض تشکیالت را در 
دست دارند، نیازى به مبارزه ایدئولوژیک، آنهم از نوع علنى آن حس نمى کنند. "خیر اینکار الزم نیست، 
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کار تزریقات بخوبى پیش میرود"، و بعالوه چه کسى تضمین میکند که دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک در 
درون تشکیالت قابل کنترل باشد و به مباحثات مؤدبانه میان پوپولیست هاى چپ و راست محدود بماند، 
چه کسى تضمین میکند که اصوال از درون این مباحثات خطى جدید، خطى به معنى واقعى کلمه م . ل، اعضا 
و هواداران سازمان را خطاب قرار ندهد. از اینروست که هواداران امروزى" دموکراسى درون تشکیالتى" 
که خود بگونه اى کامال غیر دموکراتیک وجود اختالف نظر را در سطوح باالى رزمندگان از فعالین سازمان 
مخفى نگاهداشته اند و الجرم آنان را از دخالت در آن محروم کرده اند، تا لحظه انشعاب یادى از مبارزه 
ایدئولوژیک آشکار و صریح درونى و باالخص از حق اساسنامه اى هر رزمندگانى به اظهار نظر در "نشریه 
ویژه مبارزه ایدئولوژیک" نمیکنند. اما به مجرد اینکه خودشان اسیر سنت هاى اپورتونیستى تشکیالتى اى 
که خود در تحکیم آن کوشیده اند میگردند، و سرنگون میشوند، ناگهان بخاطر میآورند که انعکاس وجود 
نظرات مختلف در درون یک سازمان، بخصوص از طریق یک نشریه ویژه و علنى یک حق مسلم و پایمال 
شده آنان است و شیوه "تزریقات از باال "اپورتونیسم تشکیالتى است. دفاع اپورتونیستى از دموکراسى درون 

تشکیالتى بخش اعظم بیانیه انشعابیون را بخود اختصاص داده است. 

اما گذشته خط ۳٥ و حقوق پایمال شده تشکیالتى اش هر چه باشد آینده سیاسى و کعبه تشکالتى اش 
به روشنى قابل پیش بینى است. خط ۳٥ اکنون گام اول را در راه ساختن این آینده بر داشته است. نسخه 
انشعابیون براى پیوستن به صفوف اکثریت و حزب توده، یعنى نسخه "ارتقاء" رویزیونیسم پوپولیستى به 
رویزیونیسم مدرن، نسخه امتحان پس داده ایست. از نظر تئوریک ابتدا باید لنین را کنار گذاشت، و این با 
یک معجون خاص تئوریک امکان پذیر است. معجونى از مباحث "عصر امپریالیسم و انقالب سوسیالیستى 
پرولتاریا سپرى شده"، "شوروى کشورى سوسیالیستى است"، "با مارکسیسم باید خالق برخورد کرد"- و 
این برخورد خالق همانا احیاى تز رویزیونیستى تاکتیک به مثابه پروسه است-، "نقش ویژه خرده بورژوازى 
در عصر حاضر و راه رشد غیرسرمایه دارى"، و... کافى است تا رویزیونیسم پوپولیستى ناپخته انشعابیون را 
در ظرف مدتى بسیار کوتاه به رویزیونیسم بالغ خروشچفى "ارتقا" دهد، و جریان ۳٥ را به زائده رسمى 

حزب توده بدل سازد. 

اما در باره خط ٤۱ سخن بسیار میتوان گفت. خط ٤۱ از ابتدا خود را با این هویت که منجى و احیا کننده 
مى  کامال  را  این  ما  نمود.  معرفى  است،  "ضمائم اپورتونیستى"  انتشار  از  پیش  تا  سازمان"  انقالبى  "مشى 
پذیریم و کمى در این" مشى انقالبى" دقیق میشویم. ما نیز معتقدیم که مشى سازمان رزمندگان تا پیش از 
جنگ (ولو با روندى رو به نزول) یک مشى انقالبى بوده است. اما این مشى انقالبى کدام طبقه است؟ اینرا 
خط ٤۱ کامال مسکوت میگذارد و با سکوت خود آن را دقیقا تعریف میکند. خط ٤۱ منجى انقالبیگرى 
پوپولیستى و خرده بورژوائى مسلط بر سازمان رزمندگان است. مشى اى که تمام انقالبیگرى اش را، دقیقا 
به شیوه آنارشیستى در مرزبندى با دولت، به نیابت خلق، خالصه مى بیند. ضمیمه رزمندگان ٥۰ بدرستى 

این رادیکالیسم خرده بورژوائى را تعریف میکند: 

"سازمان ما همواره... از خط مشى انقالبى پیروى مینموده است - این خط مشى عبارت بوده است از بسیج، 
تربیت و تشکل پرولتاریا و زحمتکشان در جهت مبارزه با دولت ضد انقالبى حاکم و کسب قدرت سیاسى" 
و یا اگر بخواهید به تعریف دقیق تر این مشى انقالبى عموم خلقى دست یابید میتوانید به صفحه 3 ضمیمه 
05 رجوع کنید - مشى انقالبى سازمان در 4 بند توضیح داده میشود که ما فشرده محتواى آن را ذکر مى کنیم: 
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1 - در مورد هیئت حاکمه: "تاکید بر وحدت آن از موضع سرمایه"، یعنى "اتحاد خرده بورژوازى حاکم با 
بورژوازى بر علیه انقالب"، "دولت موجودى واحد است".

2- در مورد "مبارزه ضد امپریالیستى": "بر خوردهاى جزئى خرده بورژوازى حاکم با امپریالیسم" وسیله 
اى براى سرکوب انقالب و تصرف مواضع قدرت است؛" مبارزه هیئت حاکمه بر علیه انقالب روند اصلى 

جامعه" است.

3- در مورد "روند اصلى اوضاع": "مشخصه عمومى مبارزات اجتماعى را مبارزه خلق (کارگران، دهقانان و 
توده هاى خرده بورژوازى) با هیئت حاکمه و امپریالیسم" تشکیل میدهد.

 4 -” از لحاظ تاکتیک": "دفاع از هیئت حاکمه مطرح نبوده و چنین امرى سازش و حرکتى اپورتونیستى 
است". 

اینها رئوس آن "مشى انقالبى" است که جریان ٤۱ میخواهد "بلشویسم" را بر مبناى آن احیا کند. اما این 
است  بورژوائى  خرده  رادیکالیسم  این  ندارد.  م.ل  با تئورى  اساسا  و  بلشویسم  با  قرابتى  هیچگونه  مشى 
که چنین با روشنى و وضوح تعریف میشود و خواننده اى که در جریان دو ساله اخیر مباحثات جنبش 
کمونیستى باشد و بخصوص مقاله "سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقى ایران" را خوانده باشد، بى شک 
نباید از غیبت کلیه اصول برنامه اى م.ل در این مشى انقالبى، از هدف نهائى گرفته تا تمامى ملزومات رسیدن 
به آن، تعجب کند. نه سوسیالیسم، نه حزب، نه مبارزه پرولتاریا بر علیه بورژوازى، نه دیکتاتورى پرولتاریا، 
نه انترناسیونالیسم، نه هژمونى پرولترى در جنبش دموکراتیک، نه منافع مستقل طبقه کارگر در مقابل بقیه 
اقشار خلق، نه تبیینى از جایگاه انقالب دموکراتیک در مبارزه براى هدف نهائى یعنى سوسیالیسم، نه تعهدى 
به مرزبندى و مبارزه با رویزیونیسم اعم از رویزیونیسم راست و چپ، و... جائى در تعریف و تعیین این 
"مشى انقالبى" نداشته اند، و از قرار معلوم و طبعا وقتى خط ۳٥ "مشى انقالبى سازمان" را زیر پا میگذارد، 
اساسا آن 4 بند پوپولیستى فوق مورد نظر است و خط ٤۱ و ۳٥ در مورد تمامى بندهاى برنامه اى فوق 
اختالف نظر قابل ذکرى با هم ندارند. بلشویسم از وراى عینک پوپولیسم مسخ میشود و به آنارشیسم تنزل 
مییابد، و لذا خط ٤۱ اساس رادیکالیسم اش را در مرزبندى دو آتشه اى با دولت (هیئت حاکمه!) و با 
امپریالیسم - که تازه اینهم به اعتبار ادعاهاى ضد امپریالیستى "خرده بورژوازى "حاکم، مورد اشاره قرار 
گرفته است - خالصه میکند و تحویل میدهد. 4 بند مشى انقالبى اعترافات صریح آنارشیستى است که خود 
را به نیابت یک توده محروم در تعارض با یک هیئت حاکمه مى یابد و هدف او خالص کردن این توده 
از شر دولت مزبور است. شاید نویسندگان خط ٤۱ خود به این مساله واقف باشند زیرا همه جا از مشى 
انقالبى، و نه پرولترى، سازمان سخن گفته اند، و ما نمى دانیم این امر را مدیون صداقت این جریان هستیم 

و یا غرقه بودن او در پوپولیسم و متوجه نبودنش. 

باین ترتیب روشن است که جریان ٤۱ خود وجوه تمایز خود را از اپورتونیسم خط ۳٥ چگونه توضیح 
میدهد. تفاوت بر سر استنتاجات تاکتیکى چپ یا راست از "مبانى تئوریک و متدولوژیک مشترك"، یعنى همان 
پوپولیسم، است. خط ٤۱ بر آن نیست تا از موضعى پرولترى با انقالبیگرى خرده بورژوایى و پوپولیسم، چه 
چپ و چه راست، مرزبندى کند. بلکه خواهان آن است که سریعا رادیکالیسم خرده بورژوایى رزمندگان را 
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از گزند استنتاجات راست از پوپولیسم و از سقوط کامل به دامان بورژوازى و ضدانقالب مصون دارد. اتکا 
به "خط مشى انقالبى سازمان" و نه خط مشى پرولترى م.ل، بدین معنى است که جریان ٤۱ مرز تعیین کننده 
را میان تئورى، برنامه و تاکتیک پرولترى در تقابل با رادیکالیسم خرده بورژوایى نمى کشد، بلکه آنرا میان 
انقالبیگرى خرده بورژایى از یکسو و خیانت به اردوگاه انقالب از سوى دیگر، ترسیم میکند. در این سوى 
خیانت، دیگر همه چیز" انقالبى" است. و همین حضور در این باغ مصفا و صلح آمیز "انقالب" براى خط 
٤۱، و البد براى احیاى بلشویسم، کافى است. خط ٤۱ اینرا که خیانت به طبقه کارگر ادامه منطقى و ناگزیر 
آن تئورى است که نخواهد از رادیکالیسم خرده بورژوایى فراتر رود و احکام و مبانى م.ل را اخذ کند، نمى 
بیند و درك نمى کند. اگر روایت خط ٤۱ از بحران رزمندگان صحت داشت، اگر جدال میان" اپورتونیسم 
راست" و "مشى انقالبى سازمان" اصل قضیه بود، و اگر جریان٤۱توفیق مى یافت این مشى انقالبى را، با 
همان معنى که خود بدان میدهد، مجددا در رزمندگان احیا کند، تازه توانسته بود سازمان رزمندگان را به 
باالى پرتگاهى که از آن سقوط کرده بود، باز گرداند. اما واقعیت مبارزه درونى رزمندگان - که جلوه اى 
از مبارزه مارکسیسم انقالبى با رویزیونیسم و اپورتونیسم است - چنین گواهى میدهد که روایت خط ٤۱ 
صحیح نیست، که بازگشت به همان ارتقاعات پوپولیستى چاره کار نیست، که انشعابیون تنها اولین قربانیان 
لرزشى بوده اند که کل پیکر پوپولیسم را فرا گرفته است و "بازگشت به ارتقاعات" اینبار و در آتیه نزدیک 
سرنوشتى جز سقوط مجدد همراه با تمام خس و خاشاکى که این ارتفاعات را بنا کرده اند نخواهد داشت. 

اما نقش و عملکرد جریان ٤۱ در سیر تحوالت رزمندگان چه بوده است. چکیده این مساله را رفیقى، که در 
رزمندگان ۳۵ پاسخ نامه خود را میگیرد، با این سوال به درستى بیان کرده است. او میپرسد: "چرا تدریجا 
مواضع سازمان را عوض میکنید". خط ٤۱تدریجا مواضع سازمان را، به نیت ضمائم اپورتونیستى ۳٤ و 
۳٥ عوض میکند و ما اینرا به روشنى در نامه سرگشاده به رفقاى انقالبى رزمندگان، به عنوان یک شیوه 
و شگرد همیشگى اپورتونیسم (در تئورى و تشکیالت (پیش بینى کردیم: "انحراف را ذره ذره به جنبش 
طلبیدن و "صلح  از بابت آخرین ذره پوزش  پرولتاریا فقط  فریاد  شدن  کمونیستى تزریق کردن و با بلند 
کردن" یک تخصص و عادت اپورتونیست هاى ما شده است. راه را خود ما، با مماشات بر این شارالتانیسم 
گشوده ایم و امروز نیز فقط خود ما، و با قاطعیت، میتوانیم آنرا سد کنیم ... آنانکه مدعى تصحیح مشى 
انحرافى خویشند باید پیشاروى پرولتاریاى انقالبى اشتباه خود را بپذیرند، علل و موقعیتى را که این اشتباه 
زائیده آنست تحلیل و تبیین کنند و وسائل و شیوه هاى رفع این اشتباه را توضیح و ارائه دهند، این اساس 

انتقاد از خود لنینى است. 

عملکرد خط ٤۱ این نکته را به روشنى نشان میدهد که اینان در پى اتخاذ شیوه لنینى انتقاد از خود نبوده 
اند. تغییر تدریجى مواضع، چیزى جز همان "پوزش از آخرین ذره" و تالش در "صلح کردن" با منتقدین 
واقعى خط ،۳٥ با تحمل حداقل هزینه و تلفات ممکن ندارد خط ٤۱ ابتدا صریحا انحراف را به ضمیمه 

هاى ۳٤ و ۳٥ منحصر میکند و در پاسخ به سواالت بسیارى از رفقا، بى هیچ ابهامى اعالم میدارد که: 

"بررسى دوباره ما از مواضع متخذه در ضمائم ۳٤ و ۳٥ ما را به انتقاد جدى از این مواضع کشانید"، "ما 
کوشش داریم به این سنت انقالبى سازمان مان وفادار مانده و با طرد" انحرافات اپوتونیستى در طول جنگ 
به تصحیح نظرات خود بپردازیم"، "هر کس انحرافات اپورتونیستى نشریه را به حساب برنامه بگذارد مشى 
انحرافات  به  انتقادات  "ما  نگاهدارد"،  پوشیده  را  انحرافات خود  تا  میبرد  سوال  زیر  به  را  سازمان  انقالبى 
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گذشته را در چهار چوب برنامه سازمان تا به آخر پیش میبریم" و.. . 

را  اپورتونیستى"  "دو ضمیمه  تلخ  خاطره  که  است  آن  بر  کامال  کار  ابتداى  در   ٤۱ جریان  دیگر  بعبارت 
میان  شدن  حائل  با  را،  رزمندگان  در  بحران اپورتونیسم  و  بزداید  سازمانى  هاى  توده  ذهن  از  سرعت  به 
مارکسیسم انقالبى که خواهان نقد ریشه اى پوپولیسم در رزمندگان است و جریان آشکارا اپورتونیستى 
مقابل  در  از رهبرى  طبقاتى  ماوراء  دفاع  و  تشکیالتى  آبرودارى  قیمت،  بهر  تشکیالت  حفظ  فیصله دهد. 
اعضا و هواداران، آن اهداف مشخصى است که جریان ٤۱- که نمایندگان اصلى آن الاقل بیش از یکسال 
دوشادوش خط ۳٥ بر بستر "مبانى تئوریک و متدولوژى مشترك" فعالیت کرده اند و حداکثر مقاومت شان 
"احساس وحدت نکردن"(!؟) با آنها بوده است - را (یک شبه پس از دو ماه تاخیر) وامیدارد که به خط ۳٥ 
اعالم جنگ بدهد! "خودش آستین ها را باال بزند" تا "مبادا" (و این بسیار گویا است) اشتباهات و انحرافات 
شان "موجب بهره بردارى خیل عظیم اپورتونیست هاى راست و رویزیونیست ها قرار گیرد". آیا جریان ٤۱ 
این شرط الزم انتقاد از خود لنینى، یعنى پذیرش اشتباه و تبیین علل و موقعیت بانى آن، را شناخته و آن را 
تامین میکند؟ بدیهى است که پاسخ منفى است. جریان ٤۱نه تنها اشتباه را، یعنى همان "مبانى ایدئولوژیک 
و متدولوژیک مشترك "پوپولیستى را کتمان میکند، بلکه تمامى تالش خود را بکار مى برد تا راه منتقدین 
واقعى را در پیشبرد امر انتقاد از خود، به شیوه لیننى، در درون رزمندگان سد کند. اعضا و هواداران را به 
نقد دو ضمیمه و فقط دو ضمیمه معطوف سازد و باالخص برنامه را از تیررس انتقادات مصون دارد. این 
آب به آسیاب اپورتونیست ها ریختن است. در دعواى مارکسیسم و اپورتونیسم، مرکز نمیتواند در خدمت 
اپورتونیسم نباشد. اما شیوه "انتقاد از خود به مثابه یک پروسه" این جریان سانتریست را ناگزیر میسازد تا 
بدنبال فشار روز افزون پایین که خواهان ریشه یابى انحرافات است و متعاقب پرده درى هاى انشعابیون که 

بسیارى" اذعان نکردن ها" را بى مصرف میکند، ذره ذره عقب بنشیند و "رضایت بدهد" که: 

"ما انحرافات را محدود به 33 تا ۳۸ نمیدانیم و شرایط پیدایش آن را در متن برنامه سازمان جستجو کرده 
ایم و در سراسر نشریه که منجر به تغییر کیفى آن در ۳٤ ببعد شد جایگاه آنرا نشان داده ایم". (رزمندگان 
٥۱، تاکیدها از ماست، البته این "نشان داده ایم" به ضمیمه نشریه ٥۰ باز میگردد!)، و نیز" انحرافات را 
محدود به ۳٤ و ۳٥ نمیدانیم و ضرورت برخورد پیگیرانه به آن را از برنامه و در سراسر شماره هاى نشریه 
باید تعقیب نمود" و نمونه هاى بسیار دیگر. در ابتداى کار، در شماره ٤۱، "انتقاد از خود تا به آخر" یعنى 
انتقاد از دو ضمیمه در چهارچوب برنامه، و در شماره هاى ٥۱ و ٥۲، "تا به آخر" یعنى رضایت دادن به 
خروج از چهارچوب برنامه و برخورد انتقادى به خود برنامه - امرى که در ابتداى کار مترادف با پوشانیدن 
انحرافات خود شخص تلقى میشد! چرا جریان ٤۱ تدریجا موضع عوض میکند؟ پاسخ باید امروز براى همه 
روشن باشد، "زیرا ناگزیرش کرده اند که موضع عوض کند و درجه آنرا نیز فشار از پائین تعیین میکند"؛ بى 

اصولى خصوصیت اصلى هر خط سانتریست است. 

حمیت  و  بحران، سکتاریسم  دادن"  "فیصله  در  او  تالش  و   ٤۱ سانتریستى  خط  اصلى  ابزارهاى  از  یکى 
قسمتى و عرق سازمانى فوق طبقاتى است که پوپولیسم ایران در طول پراتیک خود مستمرا به آن دامن 
به  "هشدار  خود"،  از  انتقاد  در  سازمان  انقالبى  هاى  "سنت  باال زدیم"،  را  ها  آستین  خود  "ما  است.  زده 
سازمان شکنان" و غیره، همه براى جریان ٤۱ شعارهایى بمنظور تخفیف تعارضات درون تشکیالتى میان 
انتقادى  ضمائم  طول  در   ٤۱ جریان  است.  سازمانى  عرق  برانگیختن  طریق  از  اپوریونیسم  و  مارکسیسم 
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مستمرا براى انجام امر انتقاد از خود و در دست گرفتن "ابتکار عمل" در این عرصه، بخود مدال میدهد و 
آفرین میگوید، و در این شیوه چنان از خود بى خود میشود و به افراط مى افتد که از همین سو نیز مورد 
انتقاد صادقانه از پایین قرار میگیرد و ناگزیر میشود اذعان کند که" :انتقادات را محدود به ۳٤ تا ٤۰ نکرده 
و تالش داریم همراه با توده سازمانى تعمیق بخشیم. در این امر مى پذیریم که جنبش کمونیستى نیز ما را 
یارى کرده است و انتقادهاى درست و سازنده اى به ما کرده است". (رزمندگان ٥۱، پاسخ به ب. ه تهران، 
تاکید از ما است) عرق سازمانى براى جریان ٤۱ همان نقشى را بازى میکند که شووینیسم و ناسیونالیسم 
بورژوایى در اولین مراحل جنگ ایران و عراق براى هیئت حاکمه ایفا نمود. تخفیف تناقضات داخلى و 
بسیج اعضا و هواداران به دنبال رهبرى، محتواى واقعى این شیوه عمل جریان ٤۱، بخصوص در برخورد 

به "نامه سرگشاده" ما بوده است (به این مساله باز میگردیم.) 

اما ضمیمه نشریه شماره ٥۰ رزمندگان حاوى نکته اى است که در وهله اول بیانگر یک درس آموزى مهم 
از جانب جریان ٤۱ است. پایین تر خواهیم دید که این درس واقعا تا چه حد آموخته شده است، اما ابتدا 

ببینیم این نکته چیست. رزمندگان مینویسد: 

"این درس بظاهر ساده عبارت از اهمیت ایدئولوژیک و وحدت ایدئولوژیک در یک تشکیالت است"، "هر 
تشکیالت کمونیستى که انسجام الزم بر سر مواضع اساسى نداشته باشد و در امر آموزش درونى، تعیین 
مسئولیتها، عضوگیرى و وحدت ها بطور اساسى به امر ایدئولوژى توجه نکند به عوارض گوناگونى دچار 
خواهد شد که میتواند در لحظات حساس موجودیت کمونیستى و حتى سیاسى - تشکیالتى آنرا بزیر سوال 
برد... اگر بر هر رابطه تشکیالتى در هر زمینه اى ایدئولوژى پرتوافکن نباشد، نسبت به سرانجام آن رابطه در 
یک کلیت کمونیستى باید تردید روا داشت"... "باشد که اهمیت ایدئولوژى بمعنى درست کلمه بیش از این 
مورد توجه قرار گیرد تا اعتالى جنبش کمونیستى را در پرتو آن شاهد باشیم ... بلشویسم را اینگونه خواهیم 

توانست احیا کنیم، غیر از این راهى براى تشکیل ستاد رزمنده پرولتاریاى ایران نیست". 

رزمندگان ٥۰ سپس به بررسى نقش و اهمیت این بها ندادن به امر ایدئولوژى که سازمان را بقول خود 
رفقا، "به راستى تا درب خانه اکثریت، این متحدین ضد انقالب حاکم برد" مى پردازد. چه اعتقادات قابل 
تقدیسى! (صرفنظر از اینکه هنوز از ایدئولوژى و وحدت ایدئولوژیک به معناى عام سخن رفته است و نه 
م.ل بطور خاص)، اما اگر این جزء اعتقادات همان جریان ٤۱باشد، مرکب این درس تاریخى خشک نشده 
است که همان قلم در شماره بعد یعنى شماره ٥۱ در پاسخ به نامه رفیق بهمن از گیالن که گویا علل سکوت 

رزمندگان را در قبال ما (اتحاد مبارزان کمونیست) پرسیده است، مى نویسد: 

"عدم برخورد به سهند در سطح نشریه دلیل خاصى نداشته است، هر چند محفل بودن این جریان از عوامل 
آن بوده است". 

عجبا! اپورتونیست ها از قرار رفته اند، مسئول آموزش قبلى رفته است، اما شیوه ها و "دالئل" آنها بر جاى 
مانده اند! آن عبارات زیبا در مدح ایدئولوژى به تشکیالت چه بود و این توجیه بایکوتیسم و سکوت محض 
و اپورتونیستى دو ساله به اعتبار "محفل بودن این جریان" چیست؟ آیا براستى شما مساله تقدم ایدئولوژى 
بر تشکیالت را آموخته اید؟ خیر، این "درس" اخیر نیز ابزارى است براى رام کردن آن گرایش پرولترى در 
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درون رزمندگان که خواهان انسجام ایدئولوژیک بر مبناى تئورى و برنامه م.ل است. 

رفقاى جریان ٤۱! چگونه باید باور کرد که شما به گذشته خود بابت مقدم کردن تشکیالت بر ایدئولوژى 
انتقاد دارید وقتى در همان حال و در همان دم و بازدم، برخورد نکردن با مواضع تئوریک، برنامه اى و 
تاکتیکى ما را با مقیاس تشکیالتى توجیه میکنید؟! چگونه است که آنجا که این "جریان محفلى به شما 
برخوردى" تئورى شکنانه"، "برنامه شکنانه" و" تاکتیک شکنانه" میکند و شما را پوپولیست، اپورتونیست 
و سوسیال شوینیست میخواند، یعنى درست هنگامى که با شما برخوردى ایدئولوژیک میکند و استنتاجات 
عملى بورژوایى افکارتان را بیرون مى ریزد، طاقت مى آورید که ماهها در زیر فشار سکوت کنید، اما آنجا 
شما  بقول  به  و  میگوید  به کادرهایتان سخن  خطاب  میبرد،  اسم سازمانتان را  محفلى"  "جریان  همین  که 
برخوردى" سازمان شکنانه "در پیش میگیرد، ناگهان مالحظه "محفل" بودنش را کنار میگذارید، سکوت را 
مى شکنید، از این محفل نام میبرید و در باره "عواقب" کارش براى پرولتاریا به او هشدار میدهید؟! ضمیمه 
٥۰ را بخوانید و مجددا سعى کنید این درس "بظاهر ساده" را بیاموزید. و اگر هنوز این درس برایتان جا 

نیافتاده است به این بیاندیشید:
 

از زاویه "تقدم ایدئولوژى بر تشکیالت"، سازمان خود و "محفل" ما را در نظر بگیرید. به سهم هر یک در 
ارتقاء مبارزه ایدئولوژیک پرولتاریا و بمواضع ایدئولوژیک هر یک در طول دو سال گذشته در قبال مسائل 
تعیین کننده مبارزه طبقاتى، اندیشه کنید، آماتوریسم، ناپیگیرى و نوسان خصوصیت بارز کار محفلى است. 
اکنون قضاوت کنید که در عرصه مبارزه ایدئولوژیک، در عرصه پالودن جنبش انقالبى طبقه کارگر از آراء، 
افکار، احکام و سیاست هاى بورژوایى، در این جزء اصلى مبارزه طبقاتى، چه جریانى "محفل" بوده است؟ 
ما یا شما؟ رفقا !بخود بیائید، برف ها ذوب شده اند، شیوه کبک مى رود که منسوخ شود، به درون خود 
و به متون خود نگاه کنید، این باید محفل بسیار بزرگى باشد! و باز، شما که مدعى هستید درس "تقدم 
ایدئولوژى بر تشکیالت" را آموخته اید، آیا این حکم پایه اى را نیز آموخته اید که طول و عرض گستردگى 
بدنه و پراتیک تشکیالت تنها آنجا در خدمت پرولتاریا است که این تشکیالت حامل فکر، برنامه و سیاستى 
ضد  رژیم  باره  در  ها  توهمات توده  به  که  آیا ۲۰۰۰اعالمیه  دهید،  پاسخ  سوال  این  به  باشد؟  پرولترى 
انقالبى دامن میزند، بورژوازى "ملى" را تقدیس میکند و امید اعطاى دموکراسى از جانب بورژوازى را در 
درون طبقه کارگر بارور مى سازد، دو ماه تمام توده هاى کارگر و روشنفکران کمونیست را به حمایت از 
رژیم ضد انقالبى در جنگ ترغیب میکند و بطور خالصه ۲۰۰۰ اعالمیه که آب به آسیاب بورژوازى مى 
ریزد، با یک نسخه دست نویسى که سر یک کوچه به دیوار نصب میشود، اما زبان گویاى منافع پرولتاریا و 
فقط پرولتاریا است، قابل قیاس است؟ آیا کمیات مختلف از کیفیات مختلف قابل قیاسند؟ آیا آنکه امروز 
مدعى است از تئورى و طبعا پراتیک التقاطى و غیر پرولترى خود در دوره هاى مختلف انتقاد میکند، محق 
است در همان حال بر حسب مولفه ها و شاخص هاى کمى این پراتیک از نظر طبقاتى متزلزل، به کسانى 
که از ابتدا از مواضع اصولى - ولو باکمیت و توان محدود - به دفاع از منافع مستقل پرولتاریا پرداخته اند، 
ایدئولوژى را به تشکیالت مقدم کرده اند و نوشته هاى اولیه شان به استوارى آخرین مباحثاتشان پا بر جا 
مانده است، بابت مقایسه هاى صرفا ریاضى و ماوراء طبقاتى تفاخر کند و بایکوتیسم و سکوت سکتاریستى 
خود را در قبال آنان، هنوز و در مواجهه با فشار وحدت طلبى و حقیقت جویى پرولترى توده هاى سازمانى 
خویش توجیه نماید؟ فراموش نکنید که مواضع التقاطى و براى دوره اى کامال و آشکارا بورژوایى شما 
در طول و عرض تشکیالت و پراتیکتان ضرب میشود !محدودیت دامنه پراتیک م.ل و تشکل هاى م.ل از 
گستردگى دامنه پراتیک پوپولیستى جدا نبوده و نیست اکنون زمان آن رسیده است که شما نقش پوپولیسم و 
سکتاریسم حاکم بر سازمان خود را در ممانعت از رشد و اعتالى مشى واقعا پرولترى و تشکل هاى مدافع 
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آن به رسمیت بشناسید. خیر تقدم ایدئولوژى بر تشکیالت درسى است که هنوز نیاموخته اید. 
جریان ٤۱ در ادامه "احیاى مشى انقالبى سازمان" اکنون دیگر به بن بست رسیده است. صفحه پاسخ به 
نامه ها تا پیش از تعطیل شدن، هر هفته بر فقدان هر گونه بنیاد تئوریک، برنامه اى و تاکتیکى در نزد این 
جریان تاکید میگذارد. مرحله انقالب، وظایف انقالب، جناحهاى هیئت حاکمه، ساخت اقتصادى جامعه، 
مکان خرده بورژوازى در انقالب و ... و بخش اعظم مباحث برنامه اى که بدون آن از وجود یک "خط" 
در هیچ تشکلى سخن نمى تواند در میان باشد، یکى پس از دیگرى به فرجام "مبارزه ایدئولوژیک درونى" 
و "کنگره" احاله مى شود و در همین حال نشریه رزمندگان به تکرار مواضع تاکتیکى سازمان پیکار قناعت 
میورزد. این نکته آخر از پایه مادى مشخصى برخوردار است. اوال، سازمان پیکار امروز با وضعیت فعلى 
وحدت انقالبى و رزمندگان مهمترین تشکل خط 3 - خط 3 به مثابه بستر اصلى جنبش کمونیستى - تبدیل 
شده است، و ثانیا پوپولیسم در این مهمترین تشکل از موضع مستحکمى برخوردار است. در هر حال، چه 
جریان ٤۱، بعنوان جریانى پوپولیستى، به تقدم ایدئولوژى بر تشکیالت قائل باشد و چه به تقدم تشکیالت 
بر ایدئولوژى، در هر دو حال، پوپولیسم و تئورى ماوراء طبقاتى" نیرو"، خط ٤۱ را به استقبال سازمان پیکار 
مى کشاند، و این جریان که براى" احساس وحدت نکردن" با اپورتونیسم خط ۳٥ ماهها وقت گرفته بود، و 
اظهار نظر در باره مسائل پایه اى انقالب را به آینده موکول میکند، آنقدرها از شم سیاسى برخوردار هست که 
از هم اکنون با سازمان پیکار هم "احساس وحدت" کند و هم از حاال ۱۸۰ درجه مواضع تاکتیکى سازمان 
را، اساسا از سوسیال شووینیسم به آنارکوپاسیفیسم در برابر جنگ تغییر دهد و چنان در این امر صاحب 
نظر شود که حتى ما را، که مقاله” سوسیال شووینیسم: رزمندگان بزیر پرچم کار  "٥۹را تقدیم حضورش 
کرده بودیم، به شیوه مرسوم "نوك زدن"، مدافع جمهورى اسالمى بخواند! این گویا تنها موضعگیرى خط 

٤۱ است که نیازى به روشن شدن نتیجه مبارزه ایدئولوژیک درونى نداشته است! 
همانطور که گفتیم در باره جریان ٤۱ سخن بسیار میتوان گفت. ظرایف و دقایقى که در انتقاد از خود، 
توضیح علل بحران، سیر حرکت رهبرى و ه . ت و غیره در نوشته هاى این جریان رعایت شده است بسیار 
از نظر شناخت تفکر و شیوه عمل پوپولیسم حائز اهمیت است و ما امیدواریم پرولتاریاى انقالبى ایران در 
آینده به این نوشته ها به مثابه اسنادى از پروسه تاریخى و پر مخاطره تولد حزب کمونیست از بطن و با 
نفى سوسیالیسم خلقى بنگرد و این دقایق و ظرایف را به مثابه مصالحى براى مطالعه روانشناسى سیاسى 
تشکیالتى رادیکالیسم خرده بورژوایى مورد استفاده قرار دهد. ما در این مختصر به این نمى پردازیم. عالوه 
بر این از برخورد به مضمون مشخص ضمائم انتقادى رزمندگان اجتناب میکنیم. زیرا، اوال، اساس پوپولیسم 
و احکام و مواضع اساسى آن را در متون مختلف شکافته ایم و در آینده به آن ادامه خواهیم داد، و نقد 
جریان ٤۱ بر" حادثه اپورتونیسم" در رزمندگان مباحث جدیدى در این زمینه در بر ندارد. ثانیا، عملکرد 
جریان ٤۱ امروز نه از نظر تئوریک، بلکه از لحاظ سیاسى - تشکیالتى حائز اهمیت است و آنچه ما باید 
بر آن انگشت بگذاریم شیوه برخورد مارکسیسم انقالبى در درون رزمندگان به این جریان است. ثالثا، جدال 
مارکسیسم انقالبى با پوپولیسم میرود تا اساسا بر روى مواضع سازمان پیکار متمرکز شود و ضمائم انتقادى 
رزمندگان نیز میتواند در حاشیه برخورد به مواضع سازمان پیکار مورد نقد و بررسى قرار گیرد، و این امرى 
است که در دستور کار ما قرار میگیرد. رابعا تا کنون هیچ پوپولیستى وظیفه دفاع از مقاالتى که در گذشته اى 
دورتر از دو ماه به رشته تحریر درآورده است را بر عهده نگرفته است و جریان ٤۱ رزمندگان از این نظر، 
بدلیل موقعیت ویژه این سازمان از امکان پاسخگوى بسیار کمترى نیز برخودار است. بخصوص آنکه خود 
شیوه "انتقاد از خود به مثابه یک پروسه" را اتخاذ نموده و تعقیب این روند سیال صرفنظر از عدم ضرورت 
آن براى ما مقدور نیست. خامسا این جریان در قبال مباحث تئوریک و برنامه اى پایه اى اظهار نظر نمى کند 
و بحث حول مضمون نظرات این جریان اساسا نمیتواند در سطح تئوریک و برنامه اى نتیجه بخش باشد. 
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و باالخره باید در خطاب به مارکسیسم انقالبى در درون رزمندگان و بویژه آن طیف از رفقاى رزمنده که به 
اصول و مبانى تئوریک و برنامه اى ما گرایش دارند، به دو مساله مهم بپردازیم:

1 - توضیحاتى در دفاع و تاکید بر موضوعات مندرج در نامه سرگشاده اى که پیش از این خطاب به رفقا 
نوشتیم، و

2- توضیح آن اصل پایه اى که به اعتقاد ما باید محور مبارزه ایدئولوژیک درونى این رفقا و مبناى مبارزه 
شان براى در دست گرفتن سکان حرکت رزمندگان و استوار کردن آن بر ارکان تئورى و برنامه م.ل قرار 

گیرد. 
در مورد "نامه سرگشاده" به ذکر چند مساله اکتفا میکنیم. جریان ٤۱ در صفحه پاسخ به نامه ها در نشریه 
شماره ٤۱ تعهد کرد که به نظرات ما و برخورد" سازمان شکنانه" ما برخورد کند. این کار هنوز انجام نشده 
و ما گمان نمى کنیم اصوال انجام شود. از اینرو به اختصار به همان ۲۸ خط "مرزبندى" نشریه ٤۱ پاسخ 

میگوئیم. 
عتاب رزمندگان به ما دو رکن اصلى داشت، اول آنکه ما در قبال سازمان رزمندگان برخوردى سازمان شکنانه 
داشته ایم و دوم آنکه، این "سازمان شکنى "براى آن بوده است که ما تعدادى عضو به "محفل آکادمیستى" 
خود جلب کنیم. در هر دو مورد باید گفت که این عتابى قابل انتظار از جانب "سازمان ساز "سکتاریستى 
است که قیاس به نفس میکند. وقتى نامه سرگشاده براى تصویب نهایى طرح شد، این نکته مشخصا مورد 
بررسى قرار گرفت که مقاله مزبور، از آنجا که بعنوان یک برخورد از خارج به یک تشکل تنها بخشى از آن را 
مورد خطاب قرار میدهد، میتواند خود از جانب جریان مسلط بر سازمان رزمندگان براى تهییج سکتاریستى 
در درون سازمان و براى کاستن بذرهاى جدید شووینیسم سازمانى بر زمینى که خود یکسال تمام شخم زده 
و آماده کرده بوده اند، مورد استفاده قرار گیرد. این نکته بحث شد که رهبرى اپورتونیست رزمندگان در آن 
مقطع بى شک خواهد کوشید تا از این نامه به مثابه "تهدیدى خارجى" براى بسیج اعضا و هواداران بدنبال 
خود سود جوید و درست به شیوه دولت هاى بورژوا خطر "اجنبى "را به عاملى براى تخفیف بحران درونى 
خود و به سازش کشیدن منتقدین مارکسیست در درون سازمان تبدیل سازد. تجربه نشان داد که ارزیابى ما 
از سکتاریسم در رهبرى رزمندگان درست بوده است. اما انتشار "نامه" دقیقا به این خاطر تصویب شد که 
صرفنظر از اعالم صریح مواضع ما، ابزارى خواهد بود براى برجسته کردن یک تحول در درون یک سازمان 
رزمندگان،  سازمان  رهبرى  سیاسى  هاى  خوردن  و لیز  زیگزاگها  ها،  زدن  معلق  از  ممانعت  و  کمونیستى 
خاصیت نامه سرگشاده این بود که براى اولین بار میتوانست از اپورتونیست در اوج عملیات آکروباتیک اش 
عکس بگیرد و از آن در آموزش انقالبیون کمونیست و پرولتاریا که بیشتر و بیشتر سر نخ جنبش کمونیستى 
را میگیرد سود جوید. تجربه پس از نامه سرگشاده صحت کار ما را نشان داد. رزمندگان عمال "شکست" و 
بخش آشکارا اپورتونیست آن راه خود را جدا کرد. به این ترتیب اگر بخواهیم "اتهام" سازمان شکنى را به 
کسى بچسبانیم، این نه فقط به ما بلکه به تمام کسانى که جریان منشعب را به مرزبندى آشکار و انشعاب 

کشانیدند، بر میگردد، و خود جریان ٤۱، مدالهاى متعددى براى این "سازمان شکنى" بخود داده است. 

اما بحث اصلى بر سر اینست که "سازمان شکنى" بطور مجرد و جدا از محتوى و جهت گیرى طبقاتى 
سازمان مورد بحث و مقطع تاریخى مشخصى که این عمل در آن صورت میگیرد، بخودى خود اتهامى 
نیست - امر نادرستى نیست. وقتى لنین از کمونیست هاى ایتالیا میخواهد که حساب خود را از امثال توراتى 
سوا کنند، وقتى به بین الملل دوم مى تازد و خواستار خروج کمونیست ها از این بین الملل و ایجاد بین 
الملل نوین میگردد، و بطور خالصه هر کمونیستى وقتى راه خود را از جریانات خائن به طبقه کارگر جدا 
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میسازد، همه و همه سازمان شکنى میکنند. پرولتاریاى انقالبى، انقالبیون کمونیست و بطور کلى هر جریانى 
که به دفاع از منافع مستقل پرولتاریا گرایش دارد محق است، و حتى وظیفه دارد، که در مواقعى چهارچوب 
سازمانى را که میرود تا توسط اپورتونیست ها قبضه شود، بشکند تا بتواند سازمانى که ارزش حفظ کردن 
و براى آن جنگیدن را داشته باشد بوجود آورد. تنها یک "سازمان ساز" حرفه اى ماوراء طبقاتى، که سازمان 
را به مثابه یک پدیده در خود و نه ابزارى براى پیش برد منافع و مبارزه یک طبقه معین یعنى پرولتاریا مى 
نگرد، میتواند از فراخوانى به کمونیست هاى یک تشکیالت براى مرزبندى و تصفیه حساب با اپورتونیست 
هاى آشکار آن بر آشفته شود و آن ۲۸ خط را تحویل جامعه بدهد. ما اعالم مى کنیم که کمونیست ها 
و ما بمثابه کمونیست، در مواردى سازمان شکنى مى کنیم و باید بکنیم تا بتوانیم پروسه ایجاد آن حزب 
پرولترى که باید بوجود آید، حفظ شود و رشد کند را تسریع نمائیم و موانع سر راه آن را از میان برداریم. 
آنچه مهم است اینست که ما در این امر چون در همه عرصه هاى مبارزه طبقاتى، توطئه نمى کنیم و پشت 
پا نمى گیریم، بلکه صرفا به نیروى آگاهى و اراده انقالبیون کمونیست و پرولتاریاى انقالبى تکیه مى کنیم. 

اما نکته جالب اینجاست که سازمان ساز سکتاریست خط ٤۱ آنقدر زمین را زیر پاى خود سست مى بیند 
و آنقدر هول است که نامه سرگشاده را دو بار هم نمى خواند تا الاقل حتى یک سطر که ولو خارج از متن 
معنایى سازمان شکنانه بدهد بیرون بکشد و براى مستند کردن اتهام خود بکار برد. ما در تمام طول این نامه با 
صراحت از رفقاى انقالبى سازمان رزمندگان خواسته بودیم که سرنوشت تشکیالت را خود در دست بگیرند 
و سازمان رزمندگان را، در همان هویت سازمانى کلى خود، در خدمت پرولتاریا قرار دهند. و این "اکثریت 
رهبرى" است که در مقطع انتشار "نامه سرگشاده" عزم جزم کرده است تا میان اعضا و هواداران انقالبى 
سازمان و آن "اقلیت بسیار ناچیز اپورتونیست" حائل شود و غائله را هر چه سریعتر بنفع "سازمان" (و نه 
پرولتاریا) بخواباند. این همان انگیزه اى است که دست غیر مسئول خرده بورژایى را به قلم میبرد تا تهییج 
سکتاریستى درون تشکیالتى خود را با لقب دادن به ما ۲۸ سطر طویل تر کند. ما در آن مقطع خواستار 
انحالل سازمان رزمندگان نبودیم و لذا شکستن آن را نخواستیم، و این درجه صراحت را در خود مى بینیم 

که هر زمان انحالل و یا شکستن هر سازمان را به نفع پرولتاریا ارزیابى کنیم اینرا هم بنویسیم و بگوئیم. 

اما در باره انگیزه ما مبنى بر "عضوگیرى" براى "محفل آکادمیستى"مان، باید متاسفانه گفت که شیوه قیاس 
به نفس در این اتهام با وضوح بیشترى خودنمایى میکند. این اتهام از جانب کسانى مى آید که خود اذعان 
همه  نظر  در  هایشان  عضوگیرى  و  ها  وحدت  سابقه  اند،  بوده  نموده  مقدم  بر تئورى  را  تشکیالت  دارند 
هست، با کمترین اصول، و برنامه اى که خود التقاطى اش میدانند، وحدت کرده اند و بیانیه هاى وحدت 
را یکى پس از دیگرى بر سر در نشریه چسبانیده اند، کسانى که تبدیل شدن به یک "قطب" محور اساسى 
فعالیت روزمره شان بوده است و دقیقا به این خاطر که به اعتراف خود (رجوع کنید به ضمیمه ٥۰) رشد 
تشکیالت را بر جهتگیرى طبقاتى، انسجام و پیگیرى در مواضع تئوریک و برنامه اى مقدم کرده اند، با هر 
حلقه رشد، در عرصه سیاست پاندول وار نوسان کرده اند، حال این دوستان به ما اتهام انگیزه "عضوگیرى" 
داشتن میزنند. باز باید یک نکته را روشن کنیم. براى یک تشکل کمونیست انقالبى امکانات بیشتر، اعضا و 
هواداران بیشتر و رشد بیشتر به معناى امکان بیشتر در تاثیرگذارى بر سرنوشت سیاسى طبقه کارگر است. 
عضوگیرى و رشد، هدف هر تشکلى است که مبارزه از زاویه معینى را در سطح طبقه در دستور کار خود 
قرار مى دهد. ما به سهم خود در طول این دو سال همگام با روشن شدن وظایفى که باید بر عهده بگیریم 
و تدقیق خط مشى مبارزاتى مان در هر عرصه، خواهان رشد خود نیز بوده ایم. اما ما هرگز پیش از آنکه 
بدانیم چه مى کنیم و چه باید بکنیم قصد شلوغ کردن گروه خود را نداشته ایم و امروز، رشد سریعتر ما، 
دقیقا جلوه اى از آگاهى تعمیق یافته تر ما نسبت به نوع و سبک مبارزه اى است که در دستور کار خود قرار 
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داده ایم. بندبند برنامه ما باید اتخاذ شود و این از عهده گروه کوچکى از انقالبیون بر نمى آید. بعبارت دیگر، 
در شرایطى که سیر تکامل و تکوین دیگر تشکل هاى کمونیستى را عمدتا سیر اعتالى مبارزه ایدئولوژیک 
درونى آن و سیر پیشروى مارکسیسم انقالبى در درون این تشکلها ارزیابى میکنیم، معتقدیم" اتحاد مبارزان 
کمونیست" به مثابه جریانى که مارکسیسم انقالبى در آن کامال تسلط دارد و گرایش پوپولیستى در آن کامال 
فرو کوفته است، عمدتا باید از طریق گسترش پراتیک خود تکامل یابد. رشد جنبش کمونیستى على العموم 
نیز در گرو رشد تشکل هاى مختلف کمونیستى در این زمینه هاى مختلف است. به این ترتیب بدیهى است 
که ما در سیر حرکت خود نه فقط به رشد خود که شرط الزم بسط پراتیک ما است، بلکه بهمان درجه به 
پیشروى مارکسیسم انقالبى در درون دیگر تشکل ها نیز مى اندیشیم، و در آن ذینفعیم و در هر حرکت 
خود این هر دو وجه مساله را در نظر مى گیریم. پس در تحلیل نهایى ما حزب کمونیست را نه ادامه رشد 
این یا آن سازمان که بقیه را در خود ادغام کند، بلکه نتیجه رشد عمومى جنبش طبقاتى پرولتاریا و بیش 
از همه منوط به برافراشته شدن پرچم واحد برنامه مارکسیسم انقالبى در سطح کل جنبش کمونیستى، که 
مبارزه منضبط، جهت دار و واحدى را در عرصه تبلیغ، ترویج و سازماندهى ممکن گرداند، میدانیم. حزب 
کمونیست خود سند انحالل تمامى تشکل هاى مجزاى م.ل خواهد بود. بنابر این در عین اینکه عضوگیرى 
"ا.م.ك" را از بهترین انقالبیون کمونیست و کارگران آگاه امرى خیر براى پرولتاریا میدانیم، اعالم میکنیم 
که بر خالف نظر خط ٤۱ رزمندگان (و گروه کمونیستى نبرد) در برخورد به سازمان رزمندگان ما نه به 
رشد خود به عنوان تشکل ا.م.ك - بلکه به رشد مارکسیسم انقالبى بطور کلى و از جمله در درون سازمان 
رزمندگان مى اندیشیدیم و هنوز مى اندیشیم. پروسه ایجاد حزب، از جمله پروسه پیروزى هاى پى درپى 
سنگر" ا.م.ك"  در  دارد.  خود  شرط  پیش  مثابه  به  را  مختلف  تشکیالتى  سنگرهاى  در  مارکسیسم انقالبى 
مارکسیسم باید برنامه خود را تا سر حد امکان اتخاذ کند، پراتیک کند. در سنگر رزمندگان مارکسیسم باید 
پوپولیسم و اپورتونیسم و بحران عمیقى را که زائیده دست و پا زدن آن است را از جلوى پا بردارد. در سنگر 
پیکار مواجهه تعیین کننده و نهایى مارکسیسم و پوپولیسم در آینده نزدیک فرا خواهد رسید و مارکسیسم 
باید آنجا نیز به پیروزى رسد. پس رشد ما جزئى از مساله هست، اما تنها یک سکتاریست میتواند انگیزه ما 
را در نوشتن "نامه سرگشاده" این بداند، و تالش ما را براى یارى آن جریان که بتواند تعداد هر چه بیشترى 
از کادرها، اعضا و هواداران سازمان رزمندگان را از چنگال خط مشى اپورتونیستى و تفکر رویزیونیستى 

بیرون بکشد، به این انگیزه محدود و مشروط کاهش دهد. 
و اما این عبارت "محفل آکادمیست" هم اگر بنا بود تاثیرى در جهت منحرف کردن ذهن م.ل ها از توجه به 
نظرات ما داشته باشد در طول این دو سال مى داشت، و بهتر است دوستان دنبال القاب بهترى بگردند. راجع 
به "محفل" بودن قبال اشاراتى داشتیم. اگر این به کمیت رفقاى ما اشاره دارد، آقایان که مدعى تسلط بر متد 
دیالکتیکى و اعتقاد به تغییر و تحول دائم پدیده ها هستند، قاعدتا باید بدانند که "ا.م.ك." نیز در هر مقطع 
یک پروسه تحول را از سر مى گذراند و اگر از حقانیت تاریخى برخوردار باشد و نیازهاى عملى رشد خود 
را بشناسد، رشد میکند و متحول مى شود. نمى دانیم هسته اولیه سازمان رزمندگان از چه ابعادى برخوردار 
بوده است و امروز از ماحصل کارش تا چه درجه رضایت دارد اما این را مى دانیم که "بزرگ بودن" در 
فاصله 9 ماه و پس از آن از گردونه خارج شدن، هیچ مزیتى بر بار را تا آخر بردن و به منزل رسانیدن ندارد 
و ما براى این دومى مبارزه میکنیم. اما اگر نویسنده ۲۸ خط به محدودیت پراتیک ما (که خود پدیده اى در 
حال تغییر است) در مقایسه با 9 ماه رونق سازمان رزمندگان و ابعاد پراتیک امروز رفقاى پیکار اشاره دارد، 
باید گفت که اوال به نقش پوپولیسم، سکتاریسم و بایکوتیسمى که خود به آن دامن میزند در حد نگاهداشتن 
انقالبیون کمونیست از نظرات ما، محروم کردن ما از دستاوردهاى عمومى تشکیالتى جنبش کمونیستى و در 
ممانعت از بسط نظرات صحیح ما و تبدیل آنها به پراتیک گسترده در جنبش، بسیار کم بها میدهد (رفقاى 
رزمنده ما کافى است از خود بپرسند چه چیزى مانع اتحاد عمل آنها با ما بر مبناى پالتفرم" علیه بیکارى" 
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است، چه عواملى سد راه قدرت یافتن کمیته ایجاد در رهبرى و سازماندهى جنبش کارگرى بر علیه بیکارى 
است) ثانیا، نویسنده باید این را نشان بدهد که "محفل ما" در پیشبرد پراتیک نظرات خود تا سر حد امکان 
خود نکوشیده است. رشد پراتیک ما، از رشد تعداد کسانى که حاضر شوند این نظرات را مبناى عمل خویش 
قرار دهند جدا نیست. نمیتوان هم از عمل کردن به این نظرات طفره رفت و هم کسانى را که با تمام نیرو 
و توان (بهر حال محدود) خود بر اساس این مواضع عمل میکنند بابت پراتیک "محدودشان" مالمت کرد. 

اما "آکادمیسم" در جنبش کمونیستى ما، البد به دلیل سابقه مشى چریکى اش، معناى جالبى یافته است. 
آکادمیست در این جنبش به کسى اطالق مى شود که سعى کند تئورى سوسیالیسم علمى را بیاموزد و بکار 
بندد، کسى که به خود مارکس، انگلس و لنین و نه به تحریفات بورژوایى آنها رجوع کند، کسى که براى 
اعمال خود تئورى داشته باشد و بر حقانیت تئوریک خویش پافشارى کند، آکادمیست گویا یعنى کسى که 
به تئورى میپردازد! اینجا نویسنده ۲۸ خط از عقب ماندگى و القیدى تئوریک خویش فضیلت میسازد. 
معناى واقعى آکادمیسم را، یعنى جدا کردن تئورى از عمل و برخورد تجریدى به تئورى را، ما بویژه در مقاله 
"سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقى ایران" شکافتیم و نشان دادیم که نه ما، که به تئورى مى پردازیم تا 
عمل مان را بر آن استوار کنیم، بلکه بخش اعظم جنبش کمونیستى پوپولیسم زده ما- و از جمله خط ٤۱ 
رزمندگان - است که با تقدیس پراتیسیسم، سازمان سازى ماوراء طبقاتى و کار بى برنامه، به امر تئورى 
آکادمیستى برخورد مى کند. بهر رو ما شیوه برخورد خود را به تئورى و کار تئوریک اصولى و درست مى 
دانیم و معتقدیم استوارى مواضع ما و تاثیرات رو به گسترش ما در جنبش کمونیستى تا حدود زیادى مدیون 

این شیوه برخورد به کار تئوریک است. 
بحث در باره "نامه سرگشاده" را همینجا کوتاه مى کنیم و به مساله دوم مى پردازیم و آن اصل راهنماى 
مارکسیسم انقالبى در درون سازمان رزمندگان است. این چیزى جز همان "تقدم ایدئولوژى به تشکیالت" 
نیست. هر تحول تشکیالتى در درون رزمندگان باید مبناى ایدئولوژیک صریح و روشنى داشته باشد. رفقایى 
که اصول نظرات تئوریک و برنامه اى ما را پذیرفته اند و براى تثبیت عقاید خود در درون سازمان مبارزه مى 
کنند، باید بر اساسى ترین نقطه قدرت خود واقف باشند. آنان امروز به مواضع روشنى اتکا دارند؛ مواضعى 
که پوپولیسم و اپورتونیسم تا کنون حتى در یک مورد یاراى مقابله با آن را نداشته است؛ مواضعى که سیر 
دو ساله انقالب ایران از پس از قیام بارها به صحت و اعتبار آن حکم کرده است و از همه مهمتر، مواضعى 
که به روشن ترین وجه در متون معین و اخیرا در یک برنامه فشرده تبیین شده اند. اینها نه مایملک "اتحاد 
مبارزان کمونیست"، بلکه از آن هر کمونیستى است که بدان اعتقاد دارد و بهمین درجه، برافراشتن پرچم 
این مواضع تئوریک و برنامه اى نه صرفا وظیفه ما، بلکه وظیفه انکارناپذیر هر کمونیستى است که آن را مى 
پذیرد. وارد گود مبارزه ایدئولوژیک شدن و سالح خود را با خود نبردن و یا بکار نبردن، یک شیوه شکست 
طلبانه است. همفکران ما در رزمندگان باید که بى هیچ پرده پوشى تعلق خود را به این جریان فکرى به 
جریانات دیگر در درون رزمندگان اعالن کند. آنان باید بگویند که دیگران نیز وظیفه دارند، اگر در پى آنند 
که سکان حرکت یک تشکیالت کمونیستى را در دست گیرند، مواضع آلترناتیو خود را به همین صراحت 
و روشنى بیان دارند تا توده سازمانى از ابتدا تکلیف خود را بفهمد و در باره آتیه سیاسى خود با شناخت 
کافى تصمیم بگیرد. همفکران ما باید اعالم کنند که تنها بر مبناى این مواضع و این اصول تئوریک و برنامه 
اى است که میتوان سازمان رزمندگان، و یا هر بخش از آن را، که خواهان رهایى از نوسان میان مارکسیسم، 

رویزیونیسم و اپورتونیسم است، بازسازى کرد. 

مبارزه  که  شکلى است  مدون،  و  روشن  اى  برنامه  و  تئوریک  مواضع  سر  بر  مبارزه  یعنى  گفتیم،  آنچه 
در  طبعا  رزمندگان  درون  در  ما  همفکران صریح  و  بپذیرد،  بخود  که  میرود  جنبش  سطح  در  ایدئولوژیک 
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برخورد با دیگر رفقایى که آنها نیز تعلق فکرى خود را به مواضع آلترناتیوى به صراحت اعالم میکنند، 
مشکلى نخواهند داشت؛ و باید مطمئن بود که دست همفکران "ا.م.ك." در رزمندگان بسیار پرتر از دیگر 
جریانات فکرى موجود خواهد بود. اما اشکال اصلى در برخورد به سانتریست ها است. گفتیم که تقدم 
ایدئولوژى بر تشکیالت آن درسى است که سانتریست ها هرگز نیاموخته اند. و این دقیقا آن عاملى است 
که آنان را به عقب افتاده ترین جریان "فکرى" موجود در سازمان رزمندگان بدل میسازد. بحران رزمندگان 
یک بحران تشکیالتى نیست، بحرانى ایدئولوژیک-سیاسى است. و راه خروج از این بحران نیز نمى تواند 
جز حل ایدئولوژیک- سیاسى مسائل پایه اى رزمندگان چیز دیگرى باشد. به اعتقاد ما آن رفقا و گرایش 
هایى که در سازمان رزمندگان آشکارا و اثباتا تعلق خود را به مجموعه مبانى تئوریک و مواضع برنامه اى 
و تاکتیکى تعریف شده اى اعالم میکنند، اعم از اینکه از موضعى خاص خود برخوردار باشند و یا خود را 
مدافع نظرات سازمان پیکار و یا ما بدانند، دهها گام از آن جریانات سانتریستى، که هنوز جایگاه تئورى و 
برنامه کمونیستى را به مثابه نقطه عزیمت پراتیک سیاسى-تشکیالتى کمونیستى درك نکرده اند و سازمان 
سازى و تشکیالتچى گرى حرفه اى اساس "هویت" سیاسى شان را تشکیل میدهند، پیشروتر و جلوترند. ما 
در طول این مقاله از جریان٤۱به عنوان جریانى سانتریستى نام بردیم. اما این بدان معنا نیست که سانتریسم 
در درون رزمندگان تنها میتواند در جریان٤۱ تبلور یابد. ما گرایش سانتریستى در درون رزمندگان را آن 
گرایشى میدانیم که نمیخواهد در زمینه ایدئولوژیک هویت خود را مستقال، اثباتا و بر اساس مبانى تئورى و 
برنامه خود تعریف کند - گرایشى که میکوشد "استقالل" هویت خود را بر حسب ابهامات خود نسبت به 
دو سوى اصلى مبارزه ایدئولوژیک تعریف کند، و دقیقا بدلیل اینکه در عرصه ایدئولوژیک-سیاسى فاقد هر 
گونه هویت مستقلى است، براى عرض اندام در صحنه، مقوله تشکیالت را برجسته میکند. مبارزه درونى 
رزمندگان را تنها آن جریاناتى میتوانند یکسره کنند و به فرجام رسانند که بر اساس مواضع روشن پا به 
میدان بگذارند و همسنگران سازمانى خود را به مبارزه "تحت پرچم تعریف شده "و معینى فرا بخوانند. 
تجربه کنفرانس وحدت، وحدت انقالبى، و خود سازمان رزمندگان این واقعیت را آشکار ساخته است که 
هیچ تشکل سیاسى را نمیتوان بر پایه معدل گیرى و میانجى گرى تئوریک، بر مبناى "انتخاب نکردن" و یا 
"مرزبندى هاى" نامستدل با این سوى و آن سوى خود هویتى براى خود تعریف کردن، پا بر جا نگاه داشت؛ 
هویت سیاسى هیچکس، و باالخص هویت سیاسى جریانى که خواستار رهبرى یک تشکل کمونیستى است، 

نمیتواند به اعتبار آنچه "بدان اعتقاد ندارد" تعریف شود. 

تز انحرافى جذب نیرو، حفظ تشکیالت بهر قیمت، و تقدم تشکیالت بر ایدئولوژى، تا کنون قربانیان بسیارى 
داده است. امروز اساسا در تداوم مبارزه مارکسیسم با این گرایش انحرافى است که رزمندگان (چون وحدت 
انقالبى) به بحران افتاده است. تالش در بازسازى رزمندگان بر مبناى همان دیدگاهى که علت اساسى بحران 
آن بوده است، معناى عملى اش جز خدمت کردن به خرده بورژوازى، و نهایتا بورژوازى، در ممانعت از 
روشن شدن مبانى و مسائل اصلى مبارزه مارکسیسم و رویزیونیسم و تداوم بخشیدن به بحران اپورتونیسم 
و الجرم، پاسیفیسم عملى فعالین کمونیست ندارد. "آنچه بر سر ما آمده است را مجددا بازسازى کنیم"، 
این شعار سانتریست هایى است که "جمع و جور کردن" تشکیالت را جدا از اخذ مبانى فکرى منسجم 
درون  در  انقالبى  مارکسیسم  ما  اعتقاد  به  گیرد، میخواهند.  قرار  تشکیالتى  کار  مبناى  بتواند  که  روشنى  و 
رزمندگان براى پیشبرد مبارزه اى قاطع علیه پوپولیسم و براى در دست گرفتن سکان حرکت سازمان قبل 
از هر چیز باید موضع خود را در قبال این میانجى گران، این سازمان سازان بى تئورى و بى برنامه، روشن 
کند. اگر سازمانى قرار است ساخته شود و بخصوص اگر قرار است این سازمان در خدمت پرولتاریا ساخته 
شود، باید بر مبناى اصول تئوریک و برنامه اى روشن و صریحى ساخته شود. باید قاطعانه از تمکین فعالین 
کمونیست به جریانات سانتریستى که نمیخواهند بگویند که خود، در مقابل آراء صریح پیرامون خود، مثبتا 
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چه مى اندیشند، و لذا طبعا از ابتدایى ترین ملزومات رهبرى و سازماندهى کار تشکیالتى بى بهره اند، جلو 
گرفت. گرد و غبار آگنوستیسیسم را که سانتریستها به هوا بلند میکنند فرو بخوابانیم تا انقالبیون کمونیست 
امکان ارزیابى دورنماى حرکت خود را داشته باشند. حتى اگر جدال فکرى نهایى و تعیین کننده میرود 
تا میان رفقاى هوادار نظرات سازمان پیکار، و رفقاى هوادار نظرات ما، صورت گیرد، الزم است. و براى 
هر دو الزم است، که به مثابه کسانى که بهر رو خط مشى مشخصى را پرولترى میدانند، قبل از هر چیز با 
جریانات گرایشات سانتریستى که میخواهند در این مقابله فکرى نهایى نقش "داور محترم" و "آگنوستیک 
عزیز" را ایفا کنند، و بر همین مبنا مدعى گذاشتن راهى "دیگر" در جلو پاى سازمان رزمندگان میگردند، 

برخورد نمایند. 

امروز پوپولیسم در رزمندگان کامال به بن بست رسیده است. تنها یک مبارزه صریح ایدئولوژیک تحت پرچم 
مواضع تئوریک و برنامه اى روشن و بمنظور فراخواندن توده سازمانى تحت این پرچم، میتواند احتضار 
اعتقاد ما  به  که  گفتیم  کند.  تبدیل  رزمندگان  در  انقالنى  مارکسیسم  پیروزى  به  عین حال  در  را  پوپولیسم 
رفقاى همفکر ما در رزمندگان این پرچم را دارند و از این حداقل ملزومات براى دخالت فعال در سرنوشت 
سازمان رزمندگان برخوردارند. این مواضع تئوریک و برنامه اى در همین سطح موجود خود براى عقب 
راندن نمایندگان فکرى پوپولیسم چپ، و دیگر گرایشات آنارشیستى و اپورتونیستى کفایت میکند و بحث 
ابدا بر سر تدوین دوباره مواضع نیست. مشکل اصلى در این میان آن گرایشات سانتریستى است که میان 
مارکسیسم و رویزیونیسم و اپورتونیسم حائل میشود، و میکوشد تا با حربه هاى تشکیالتى و بنام تشکیالت 

از اعتالى مبارزه ایدئولوژیک درونى، و صراحت یافتن این مبارزه جلو گیرد. 

این تمام آن "رهنمودى" است که ما میتوانیم و میخواهیم در اینجا به رفقایى که در سازمان رزمندگان به ما 
گرایش دارند، بدهیم. و این تمام نظرى است که رفقاى ما در برخورد حضورى به رفقاى رزمنده اى که در 

محیط فعالیت از آنان نظرخواهى میکنند داده اند و خواهند داد. 

ضمیمه 1 بسوى سوسیالیسم شماره 4 (دوره اول) - 6 فروردین ۱۳٦۰، ۲۶ مارس ۱۹۸۱ 

 
وضعیت کنونى، چشم انداز آن و وظایف کمونیستها

بیانیه اتحاد مبارزان کمونیست، 28 خرداد 1360 - 18 ژوئن 1981

1 -  بحران سیاسى کنونى که در وهله اول در شدت یافتن جدال جناحهاى حاکمیت تجلى پیدا کرده است، 
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در واقعیت امر نه یک بحران درونى رژیم حاکم، بلکه یک بحران سیاسى عمومى جامعه است که در ادامه 
خود مساله قدرت سیاسى را بار دیگر در کل جامعه و پیشاروى طبقات اصلى آن، پرولتاریا و بورژوازى 

طرح میکند. بحران کنونى سرآغاز سقوط رژیم جمهورى اسالمى است. 

2 -  این بحران بیانگر این واقعیت است که رژیم جمهورى اسالمى ضرورت اجتماعى بقاء خود را از دست 
داده است و به پایان کار خود رسیده است، زیرا: 

اوال: از نقطه نظر بورژوازى ایران، رژیم جمهورى اسالمى از ابتدا به مثابه یک ابزار سیاسى موقت، با وظیفه 
معین سرکوب انقالب تحت نام انقالب، مطرح بوده است و بدیهى است که به این ترتیب به درجهاى که 
جمهورى اسالمى توفیق یابد و زمینه هاى اقتصادى و سیاسى اعاده اوضاع پیش از انقالب را براى بورژوازى 
فراهم سازد به پایان عمر مفید خود نزدیکتر میشود و نیز آنجا که در انجام وظیفه سرکوب انقالب عمال 
به بن بست رسد، فلسفه وجودى خود را از دست داده و ضرورت جایگزینى اش با ابزار سرکوب طبقاتى 
مؤثرتر براى بورژوازى طرح میگردد. جمهورى اسالمى در طول دوران پس از قیام فعاالنه در ایجاد زمینه 
هاى اعاده حکومت بالمنازع بورژوازى کوشیده است و توفیقات نسبى در این امر داشته است. بازسازى 
و تطهیر ارتش بمثابه ابزار متعارف سرکوب قهرآمیز طبقاتى، بازسازى و تطهیر بوروکراسى مافوق مردم، 
مشروعیت بخشیدن به مالکیت خصوصى کاپیتالیستى، تحریف آرمانهاى دمکراتیک توده ها، تحمیل فقر 
و فالکت وسیع بر توده هاى کارگر و زحمتکش -  امرى که شرط الزم تخفیف بحران اقتصادى سرمایه 
دارى ایران است - بیرون کشیدن دول و انحصارات امپریالیستى از زیر ضربات انقالب، تالش در سرکوب 
جنبش انقالبى خلق کرد و تهاجم تبلیغاتى، سیاسى و نظامى به جنبش کمونیستى و کارگرى تصویرى از این 

توفیقات نسبى رژیم به دست میدهد. 

از سوى دیگر امروز کامال آشکار شده است که رژیم در مقابله با انقالب و مبارزات اوجگیرنده توده هاى 
کارگر و زحمتکش، تمامى انرژى و قابلیت خود را مصروف داشته و توان فراتر رفتن را ندارد. این بن 
بست در سرکوب انقالب، براى بورژوازى معنائى جز ضرورت دست شستن از رژیم کنونى و آغاز پروسه 
جایگزینى عملى آن با ابزار حکومتى نوین ندارد. پروسهاى که توفیقات نسبى رژیم خود تا حدود زیادى 
امکان عملى آنرا براى بورژوازى و امپریالیسم فراهم آورده است. در یک کالم بورژوازى ایران ناگزیر است 
و این امکان را نیز دارد که از جمهورى اسالمى دست بشوید و در صدد جایگزینى آن با ابزار حکومتى 

مؤثرترى برآید. 

ثانیا، از نظر ارودگاه انقالب بویژه از نظر پرولتاریا رژیم اسالمى باید برود. اگر در ماه هاى اول پس از قیام 
رژیم با داعیه برخاستن از دل قیام بهمن به نقطه امید توده هاى کارگر و زحمتکش و نیز متاسفانه سازمانهاى 
انقالبى آنان، براى تحقق اهداف قیام بدل شده بود و بدینسان قربانیان خود را به حامیان خود بدل ساخته 
بود، بدنبال دو سال تهاجم اقتصادى به سطح معیشت کارگران، دو سال اتخاذ ارتجاعى ترین سیاستهاى 
اقتصادى، سیاسى و فرهنگى از یکسو، و دو سال مداومت جنبش انقالبى خلق کرد، دو سال پیگیرى جنبش 
شورائى در میان کارگران و اقشار تحت ستم و دمکرات جامعه، دو سال رشد آگاهى سیاسى عمومى توده 
ها و بطور خالصه دو سال تدقیق دمکراتیسم مورد نیاز توده ها در سطح جامعه از سوى دیگر، اینک دیگر 
بخش وسیعى از توده هاى کارگر و زحمتکش و سازمانهاى سیاسى انقالبى آنان - گرچه عمدتا به دنباله 
کشیدن آن  بزیر  براى  را  نوینى  تالش  بلکه  ندارند،  کنونى  حاکمیت  حفظ  به  تنها عالقهاى  نه  ها -  توده 
آغاز کرده اند. پس اردوگاه انقالب نیز بسیار مصرانه تر از بورژوازى و امپریالیسم، خواهان ختم کار رژیم 
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جمهورى اسالمى است. 

3 - بدین ترتیب این تشدید رقابت میان جناحهاى حاکمیت نیست که بقاء رژیم را به زیر سؤال برده است 
بلکه بالعکس، این احتضار ناگزیر رژیم به دلیل شرایط عینى اجتماعى است که اختالف میان جناحهاى 
شیوه هاى  و  اهداف  منافع،  با  که،  متفاوتى  سیاسى  نیروهاى  آن  است.  بخشیده  شدت  دهنده آنرا  تشکیل 
در  رژیم  عجز  که  بودند، امروز  داده  شکل  را  اسالمى  جمهورى  رژیم  انقالبى  ضد  ائتالفى  در  متفاوت، 
جلوگیرى از بسط دامنه انقالب از یکسو، و در جلب و حفظ حمایت بورژوازى و امپریالیسم از سوى دیگر، 
آشکار شده است، هر یک ناگزیر است قالب پوسیده ائتالف را رها کرده و تحقق اهداف و بقاى سیاسى 

خود را در اشکال نوینى جستجو کند: 

الف – حزب جمهورى اسالمى - و به اعتبار آن رژیم جمهورى اسالمى - اینک از مطلوبیت طبقاتى خود 
براى بورژوازى کامال تهى شده است و بقاء آن در قدرت، که بهر حال نمیتواند براى مدتى طوالنى ادامه یابد 
اساسا و عمدتا به توان او در حاکم کردن و استمرار بخشیدن به جـــّو ترور سیاه از طریق ارگانهاى نظامى 
و شبه نظامى و باندهاى سیاه وابسته شده است. بعالوه حزب(جمهورى اسالمى) در سطح بین المللى قابلیت 
جلب حمایت فعال بورژوازى داخل و یا بورژوازى امپریالیست را ندارد و از اینرو و از نظر سیاسى بسیار 
منزوى خواهد بود. رژیم جمهورى اسالمى در غیاب پایگاه استوار طبقاتى ناگزیر است حامیان خود را در 
ـَِل بحران  میان ترکیت ناهمگونى از اقشار جامعه جستجو کند. ترکیبى از سرمایه داران و محتکرینى که از قـِب
اقتصادى به سودهاى کالن دست یافته اند، روحانیونى که موقعیت "صنفى" خود را کامال در خطر یافته اند، 
ـَِل رژیم به نان و نوائى رسیده اند و بعضا توده هاى برخوردار از عواطف مذهبى که  ریزه خوارانى که از قـِب
ـّت"اش میبخشند و یا هنوز از چنگال تبلیغات توخالى "ضد  عملکرد سیاسى- اقتصادى رژیم را به "اسالمیـ
امپریالیستى" رژیم نرهیده اند. به این مجموعه باید جریانات ضد دمکراتیک و ضد کارگرى فرصت طلب 
و توطئه گرى از نوع حزب توده و "اکثریت" را نیز اضافه نمود که بقاء رژیم را براى جلوگیرى از اعتالى 
دمکراسى انقالبى و مارکسیسم انقالبى، بسط روابط اقتصادى و باالخص تجارى با شوروى و کشورهاى 
اروپاى شرقى، و بمثابه مهلت و فرصتى براى آماده کردن خویش براى کسب قدرت از باال، براى مدت 
معینى خالى از فایده نمیدانند و خود به منحط ترین ابزار سلطه رژیم بدل شده اند. در چنین شرایطى رژیم 
با اتکاء به تمامى امکانات فوق خواهد کوشید تا با سرکوب جنبش کمونیستى، کارگرى و انقالبى، یعنى با 
جلوگیرى از شکل گیرى آن نیروهاى واقعى که میتوانند و باید در آیندهاى نه چندان دور در مقابل تعرض 
نهائى امپریالیسم ایستادگى کنند، و با ایجاد روحیه انفعال و محافظه کارى در توده هاى کارگر و زحمتکش، 
مطلوبیت و اهمیت بقاء خود را براى بورژوازى و امپریالیسم بار دیگر گوشزد کند و حمایت آن را به خود 

جلب نماید. از اینرو بقاء حکومت از هر نظر به توفیق او در سیاست سرکوب بستگى یافته است. 
اما به دالیل عینى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى که فوقا به برخى از آنها اشاره شد و نیز بدلیل توازن موجود 
نیروهاى طبقات و بسط جنبش توده اى، حتى اگر رژیم در هفته هاى اول قادر به پس راندن قهرآمیز موج 
اعتراضات توده اى و سرپوش گذاشتن بر معضالت پایه اى بقاء خود گردد، توان استمرار بخشیدن به ثبات 
خود را نخواهد داشت و در مقابل اپوزیسیونى که در مقابل آن مجتمع شده است، تهاجم رژیم ناگزیر به 
رکود کشیده شده و موج تعرض نیروهاى سیاسى مختلف جنبش توده اى، در مقیاس وسیعترى آغاز خواهد 
گشت. تعرض حزب(جمهورى اسالمى) به جناح لیبرال، در ادامه خود به عکس خود بدل شده و نفس 
موجودیت رژیم اسالمى را به زیر سؤال خواهد برد. بهر رو حزب(جمهورى اسالمى) خواهد کوشید تا 
سیاست خود را تا خلع ید کامل از جناح لیبرال ادامه دهد و هر نوع ایستادن در میان راه و یا دست برداشتن 
او  به زیان  اوضاع  روند  شدن  معکوس  به  قدرت،  صورى)  چند  کامل (هر  کردن  کاسه  یک  تا  از تعرض 
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خواهد انجامید. 

ب - عملکرد لیبرالها در شرایط حاضر در عین برخوردار بودن از خصایص کالسیک خود، از نظر دورنماى 
نهائى داراى وجوه ویژه اى است. لیبرالها که ناقوس مرگ رژیم را شنیده اند، چون همیشه به اپوزیسیون 
مىپیوندند تا انقالب را به سازش، رکود و تسلیم بکشانند و از پیش افتادن جنبش پرولترى در صفوف 
اپوزیسیون انقالبى جلوگیرى کنند و از اندام و جوارح حکومتى که میرود بدست توده ها به زیر کشیده 
شود، هر آنچه براى بورژوازى حیاتى، ضرورى و مفید است) قوانین، دستگاه منظم سرکوب و بویژه ارتش 
نقش  یعنى  اینرا،  دارند.  مصون  انقالب  تیررس  از  را  و...)  زندانها  ممتاز، دادگاهها،  بوروکراسى  حرفهاى، 
کالسیک عملکرد لیبرالها را، انقالب و قیام بهمن به روشنى به ثبوت رسانیده است. اما در شرایط حاضر 
لیبرالها نه صرفا به حفظ مبانى حکومت بورژوائى، بلکه به ارتقاء شکل آن و انسجام بخشیدن به آن نیز 
مىاندیشند. لیبرالها میتوانند و میروند تا در صورت تمکین توده ها، جنبش نوین توده اى بر علیه جمهورى 
به  قدرت  سپردن  و  جمهورى اسالمى"  انتقالى  "دوره  به  بخشیدن  پایان  خدمت  در  ابزارى  به  را  اسالمى 
حکومت پایدار و از نظر محتوا و شیوه هاى عمل متناسب با با بورژوازى ایران و در یک کالم به حکومت 
نوع آریامهرى بدل سازند. اینکه لیبرالها تا چه حد به نقش ابزارى خود در تحقق این دورنما واقفند، در اینجا 
مورد بحث نیست. آنچه مهم است معناى عملى شعارها و شیوه هاى اپوزیسیون لیبرال و خطرات تمکین 

توده ها به این شعارها و شیوه هاست. 

دورنماى حرکت جریانات بورژوا- لیبرال چنین است. اینان به سیاق خائنانه همیشگىشان در جریان تهاجم 
اولیه حزب(جمهورى اسالمى) سکوت کرده و صرفا با مشاهده طلیعه هاى آغاز تعرض گسترده توده اى و 
به رکود کشیده شدن حمالت حزب(جمهورى اسالمى)، سر از سوراخ بیرون خواهند آورد. لیبرالها خواهند 
کوشید تا خود به سردمداران آلترناتیو ضدانقالبى بورژوازى تبدیل شده و سوار بر موج توده ها دست در 
دست ارتش و حتى المقدور با حمایت مجاهدین خلق به قدرت بازگردند. اما شک نباید کرد که اوال در 
وراى لفاظىهاى لیبرالها درباره دمکراسى، لفاظىهائى که حرکت دمکراسى انقالبى جامعه بر آنان تحمیل 
میکند، محتواى عملى حرکت لیبرالها، تطهیر و انسجام بخشیدن به دستگاههاى متعارف سرکوب طبقاتى 
از طریق  جامعه  بر  آنها  کردن  مسلط  و  و...)  بورژوائى  قوانین  مردم،  مافوق  حرفهاى، بوروکراسى  (ارتش 
امحاى تمامى ارگانها و تجلیات اعمال اراده مستقیم توده هاى انقالبى است. در پس لفاظى هاى لیبرالها 
درباره آزادى، خواست و هدف استقرار نظم و قانون ضد انقالبى بورژوائى نهفته است. ثانیا، صرفنظر از هر 
آنچه لیبرالها بخواهند یا بگویند، حکومتى که امکان مییابد در صورت توفیق آنان، بر این ارگانهاى ساخته و 
پرداخته تکیه کند، دیکتاتورى آشکار نوع آریامهرى است. دیکتاتورىاى که لبه تیز عملکرد آن بالفاصله و 

عمدتا بر علیه اردوگاه انقالب و بویژه جنبش کارگرى و کمونیستى خواهد بود. 

4 - بدین ترتیب بحران سیاسى موجود، تا آنجا که به بورژوازى و امپریالیسم باز میگردد، دریچه اى براى 
تهاجم نوین به اردوگاه انقالب و باالخص جنبش کارگرى و کمونیستى مىگشاید. چه حزب(جمهورى 
اسالمى) که هم اکنون و بالفاصله تهاجم سبعانه خویش را آغاز کرده است و مذبوحانه میکوشد تا با توفیق 
در این امر، مطلوبیت خود را براى بورژوازى و امپریالیسم خاطر نشان سازد، و چه لیبرالها که امروز در 
اپوزیسیون قرار گرفته اند و نوید دمکراسى نیمبندى میدهند، پایه هاى متعارف دولت بورژوازى را تحکیم 
میکنند و مقدمات امحاء اعمال اراده توده اى را فراهم میکنند، در هر دو صورت توفیق دورنماى سلطه 
مستبدانه بورژوازى را پیشاروى کارگران و زحمتکشان ترسیم میکنند. تفاوت صرفا در اینجاست که اگر 
حزب جمهورى اسالمى بالفاصله و مستقیما این دورنما را در اشکال خام و بى ثبات آن به عمل درآورد، 
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ـُِل دستیابى به دیکتاتورى پخته تر و با ثبات تر است.  حرکت لیبرالها براى بورژوازى َسرپــ
5 - الزم است به چند عامل مهم در روند شکل گیرى ضد انقالب بورژوائى اشاره کنیم: 

1 -  مساله ارتش 
رژیم جمهورى اسالمى، و بویژه جناح لیبرال آن، در طى دو سال گذشته تا حد زیادى توفیق یافته است 
ارتش تیمساران را تطهیر و بازسازى نماید. امروز ارتش میرود تا به فاکتور سیاسى مهمى در معادله قدرت 

تبدیل شود. 

الف – حزب جمهورى اسالمى نمیتواند ارتش را به ابزار فعال در پیشبرد سیاست تهاجمى کنونى خود 
تبدیل کند. حزب(جمهورى اسالمى) میکوشد ارتش را در رقابتهاى موجود الاقل بىطرف کند. در غیاب 

دخالت فعال ارتش رژیم از امکانات گستردهاى براى سرکوب طوالنى مدت برخوردار نیست. 

ب - گرایش ارتش در سطوح فرماندهى به لیبرالها بنىصدر در مقطع کنونى که جلوهاى از گرایش عمومى 
تعرض  رکود  بدنبال  لیبرالها  پیشروى  خدمت  در  ابزارى  به  میتواند  است،  آریامهرى  نوع  حکومت  به  آنها 

حزب(جمهورى اسالمى) باشد. 

ج-"بیطرفى و استقالل سیاسى ارتش"، که از جانب حزب(جمهورى اسالمى) به معناى عدم حمایت ارتش 
از لیبرالها و از جانب ارتش به معناى عدم حمایت فعال از حزب(جمهورى اسالمى) تفسیر میشود، خود 
عاملى در جهت تبدیل ارتش به قطب ثالثى در معادله قدرت است که در صورت بازیافتن بیان و نماینده 
سیاسى خود در سطح جامعه میتواند دخالت مستقل ارتش را به مثابه "ناجى کشور از هرج و مرج" در 

خدمت بورژوازى و امپریالیسم تسهیل کند. 

د - انفعال ارتش و مساله جنگ: ارتش هر قدر بتواند در ظاهر امر وفادارى خود را به جمهورى اسالمى 
اعالم نماید، به سردرگمى و انفعال کشیده شده و در عین اینکه در کوتاه مدت عمال کم تأثیر میشود، در 
تحلیل نهائى به زمینه مساعدى براى قدرت گرفتن اپوزیسیون بورژوا - امپریالیستى و به ابزار مساعدى در 
تحمیل آلترناتیو ضد انقالبى بورژوائى در جامعه تبدیل خواهد شد. حزب جمهورى اسالمى نمیتواند ارتش 
را به ابزار فعالى در خدمت تعرض خود تبدیل کند. در همین رابطه مساله جنگ میتواند دچار تحوالت نسبتا 
سریعى گردد. انفعال ارتش و سقوط بنىصدر اوضاع جبهه هاى جنگ را به سود عراق تغییر خواهد داد 
و این خود در فعال کردن اپوزیسیون بورژوائى براى تبلیغ یک حکومت بورژوائى تمام عیار، با دامن زدن 
به گرایشات ناسیونالیستى، تحت لواى استقرار "نظم"، اعاده حیثیت "ملى" و پس گرفتن اراضى اشغالى و 

تسویه حساب با رژیم جمهورى اسالمى به عنوان "بانى انحطاط ایران" نقش مؤثرى خواهد داشت. 

2 - مجاهدین خلق به مثابه متشکل ترین و وسیعترین نیروى سازمانده مقاومت توده اى در مقابل تعرض 
از  استنکافشان  و  لیبرالها  بسوى  گیرى آشکارشان  سمت  به  توجه  با  اسالمى)،  حزب(جمهورى  بالفصل 
عاملى  به  ناخواه  خواه  لیبرالیسم،  از  مستقل  پرچمى  تحت  اى  مستقل توده  قدرت  بسیج  و  سازماندهى 
در تقویت جناح لیبرال در مبارزه بر سر قدرت بدل شده اند، و این امر اگر چه در کوتاه مدت قابلیت 
ـّـت بیشترى از مردم در مقابل حزب(جمهورى اسالمى) افزایش میدهد، لیکن  مجاهدین را در بسیج کمی
فقدان استقالل سیاسى و فقدان مرزبندىهاى روشن و علنى میان اهداف و شعارهاى مجاهدین با جریانات 
بورژوا- لیبرال، عالوه بر متزلزل کردن پایه هاى مقاومت در شرایط حاضر، در گام بعد نیز دست بورژوازى 
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را در سرکوب قدرت توده و ارگانهاى آن باز میکند. 

6 - از سوى دیگر با توجه به: 

1 - زمینه هاى عینى و ذهنى مساعد براى شکل گیرى، تداوم و بسط مقاومت توده اى در مقابل تالشهاى 
حزب(جمهورى اسالمى) براى استقرار حکومت ترور، 

2 - انزواى سیاسى و سردرگمى و استیصال تاکتیکى رژیم، 
تهاجم  با  مقابله  در  آنها  شدن تزلزل  آشکار  و  امر  ابتداى  در  لیبرال  بورژوا-  جریانات  نشینى  - عقب   3

حزب(جمهورى اسالمى) و عجز آنها در اتکاء به جنبش توده اى، 
4 - سردرگمى، انفعال و "بى طرفى" ارتش، 

5 - زمینه هاى مساعدى که براى تعرض جنبش خلق کرد بوجود آمده است) بخصوص با بسته شدن در 
سازش حزب دمکرات با رژیم که از مجراى جناح بنىصدر صورت مىپذیرفت، هر چند که نزدیکى حزب 
دمکرات با لیبرالها، مجاهدین و الجرم در تحلیل نهائى با ارتش، این امکان را همواره باز میگذارد که حزب 

دمکرات لبه تیز حمالت خود را متوجه صف انقالب در کردستان نماید)... 

شرایط بسیار مساعدى براى ارائه و بسط آلترناتیو پرولترى و تحکیم جنبش کمونیستى و کارگرى به مثابه 
یک آلترناتیو سیاسى در جامعه فراهم آمده است. تحقق این امر، اساس و روح عمومى وظایف کمونیست 
ها در شرایط حاضر و در دل تحوالتى است که به وقوع مىپیوندد. سیاست ما میتواند در تحلیل نهائى تا 
دوگانه کردن عملى قدرت سیاسى در جامعه بسود کارگران و زحمتکشان به پیش رود. اساس حرکت ما در 
دورهاى که آغاز شده است این است: "سازماندهى اعمال قدرت مستقیم توده اى از پایین، از طریق ارگانهاى 
دمکراتیک به منظور فتح سنگرهاى انقالب"، یعنى باید در دل بحران موجود، طبقه کارگرى متشکلتر، به 
قدرت مستقل طبقاتى خود متکىتر و با جنبش کمونیستى درآمیخته تر بوجود آید. طبقه اى که یک پاى 
بالفعل هر جدال بر سر قدرت سیاسى، و به این اعتبار پیشاهنگ اردوگاه انقالب باشد. ما کمونیستها باید 
سنگرهاى دمکراسى و انقالب را اینبار آگاهانه، نقشه مند و به نیروى عمل مستقیم توده ها و در رأس آنها 
طبقه کارگر، یک به یک تسخیر کنیم. ما باید کارى کنیم که حتى اگر بحران باالئىها به سود نمایندگان 
بسیار  صفوف  با  بورژوازى  شده  نوکران متحد  این  یابد،  فیصله  امپریالیسم  و  بورژوازى  آل  ایده  سیاسى 
قدرتمندتر انقالب و طبقه کارگر مواجه باشند و سرنوشت و فرجام بحران بورژوازى، سرنوشت و فرجام 

انقالب را تعیین نکند. 

7 - شک نیست که سیاست ما بر ارزیابى ما از محتوم بودن مقاومت توده اى در مقابل حزب(جمهورى 
مىگیرد،  شکل  اسالمى)  سیاستهاى حزب(جمهورى  شکست  با  که  اى  توده  تعرض  گسترش  و  اسالمى) 
استوار است. این موج گسترده تعرض قطعا جبرى نیست، اما بر اساس ارزیابى ما از سیر حرکات طبقات 
جامعه، یک ضرورت تاریخى هست. آنچه این تعرض را به واقعیتى بالفعل تبدیل میکند، تا حدود زیادى 
حرکت نیروهاى سیاسى است. هر چند در ابتداى امر (اوج تهاجم حزب جمهورى اسالمى) تأثیرات جنبش 
کمونیستى بر سیر عمومى وقایع تحت الشعاع حرکات جناح بنىصدر و مجاهدین خلق قرار میگیرد، اما 
اتخاذ سیاست مستقل پرولترى از جانب کمونیستها میتواند اوال خود تا حدودى در سوق دادن نیروهاى 
ناپیگیر به مقاومت و تعرض مؤثر باشد و ثانیا این امکان را فراهم میآورد که حتى در صورت شکست، عقب 
نشینى و یا سازش این نیروها (که باید همواره گوش بزنگ آن بود) در میان مدت کمونیستها به اتکاء تالشى 
که در بیدارى و بسیج سیاسى مستقل طبقه کارگر و بدنبال او توده هاى زحمتکش بکار میبرند، و به اتکاء 
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اشکال معین و تعریف شده اى که باید از هم اکنون براى بسیج عملى این قدرت تبلیغ و سازماندهى کنند، 
و خالصه به اتکاء استقالل سیاست خود از بورژوازى و خرده بورژوازى، سهم مؤثرى در آغاز موج وسیع 

تعرض توده اى بر محور اعتالى جنبش کارگرى داشته باشند. 

8 - تحقق عملى ابراز وجود مستقل طبقه کارگر به مثابه رهبر اردوگاه انقالب در جدال واقعى قدرت، 
قطعا منوط به تدقیق گامهاى عملى کمونیستها در عرصه هاى مختلف و پیگیرى ما در اتخاذ منظم گامهاى 
هر چه بیشترى از نقشه عمل عمومى مان در جریان تحوالت جارى است. رژیم جمهورى اسالمى به آخر 
کار خود رسیده است و بورژوازى نیز خواهان جایگزینى آن گشته است. در این شرایط مبارزه ما براى 
طبقه،  مستقیم  عمل  و  کمونیستى  اى  برنامه  بر  متکى  مستقل پرولترى،  آلترناتیو  سازماندهى  و  ارائه  طرح، 
میتواند و میرود تا کمونیسم را در ایران براى نخستین بار به پرچم بخش مؤثرى از طبقه کارگر تبدیل کند 
و جنبش کمونیستى را سریعا با اقشار پیشرو پرولتاریا پیوند دهد. پیروزى ما در این مبارزه تعیین کننده 
بى شک مستلزم حرکت آگاهانه و سریع در جهت وحدت جنبش کمونیستى حول پرچم برنامه و تاکتیک 
لنینى است. این برنامه امروز وجود دارد. از سوى دیگر حزب کمونیست را در دل انقالب بهتر و سریعتر 
میتوان ساخت. چه در چنین شرایطى است که توده هاى کارگر وسیعا به برخورد به کلیت رژیم سیاسى و 
اقتصادى کشانیده میشوند و در زمینه هاى ایدئولوژیک، سیاسى و تشکیالتى ناگزیر به انتخاب میگردند. و 
باز در چنین شرایطى است که مرزهاى مبهم میان مارکسیسم انقالبى با رویزیونیسم و اپورتونیسم در برنامه 
و تاکتیک، جلوه طبقاتى آشکار مىیابند و امکان انتخاب در سطح گسترده براى پیشروان طبقه کارگر فراهم 
میآید، و باالخره در چنین شرایطى است که نیازهاى عملى مبارزه، وحدت عملى مارکسیست- لنینیستهائى 
را که در اصول برنامه و تاکتیک توافق دارند تاکید میکند و سنن سکتاریستى و خرده بورژوائى جنبش جوان 
کمونیستى ما را عمیقا زیر سؤال میبرد. اعتالى جنبش کارگرى و انقالبى مساعدترین شرایط را براى نزدیک 
شدن به حزب کمونیست ایجاد میکند. پس در تصویر عمومى ما از وظایف کمونیستها در شرایط حاضر، 
هم کانالیزه کردن نقشه مند قدرت سیاسى هر چه بیشتر به سمت طبقه کارگر و زحمتکشان تحت ستم و 
استثمار و ارگانهاى توده اى آنان، و هم رشد سریع جنبش واقعى کمونیستى و فراهم آمدن زمینه هاى مساعد 
تشکیل حزب کمونیست جایگاه بسیار مهمى را احراز میکند. دو وجه یک مبارزه واحد که کامال به پراتیک 

آگاهانه و پیگیر کمونیستها در این مقطع تعیین کننده بستگى یافته است. 

9 - رئوس وظایف ما براى تحقق اهداف فوق به شرح زیر است: 

مانع  باید  حال  عین  در  و  شود،  موفق  جـّو اختناق  تثبیت  در  اسالمى  جمهورى  رژیم  داد  اجازه  1 )نباید 
تعرض  نباید  یکسو  از  بپذیرد.  بخود  لیبرالى  جهت  و  شعار  اى  اعتراضات توده  و  مقاومت  که  شد  آن  از 
حزب(جمهورى اسالمى) را امرى خانگى بورژوازى و ضد انقالب قلمداد کرد و از مقابل آن کنار کشید 
براى  اى  جنبش توده  به  دادن  شکل  در  و  انقالب  و  آزادى  سنگرهاى  از  دفاع  در  نباید  سوى دیگر  از  و 
فتح سنگرهاى جدید خط و مرز روشن خود را با اپوزیسیون بورژوائى حکومت از دست داد. ما باید با 
اتکاء به موج اعتراضى توده ها، در گسترش ابعاد و ارتقاء شعارها و شیوه هاى آن بکوشیم. شرط الزم 
تبلیغ و  در  با تالش  همگام  و  نکنیم  خیابانى منحصر  مقاومت  را به  اى  توده  که مقاومت  این امر اینست 
سازماندهى ارگانهاى اعمال اراده توده اى (شوراها، کمیته هاى انقالبى و...) مقابله با تعرض رژیم را به 
محالت، مدارس، ادارات و غیره و خصوصا فابریکها بسط دهیم. بنابراین مسلم است که کمونیستها نباید 
جدا از جنبش توده اى و صرفا به اتکاء نیروى خود در مقابل تهاجم حزب(جمهورى اسالمى) بایستند. 
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2 )در زمینه تبلیغات و سازماندهى جنبش توده اى: 

اوال، با  اشکال مختلف پاسیفیسم، در میان توده ها، و به طریق اولى با تبلیغاتى که به این پاسیفیسم دامن میزنند مقابله 
کنیم (اشکالى از قبیل بهت زدگى و مرعوب شدن؛ امید بستن به حرکات باالئیها؛ خانگى پنداشتن جنگ قدرت 
میان جناحها، بى اهمیت پنداشتن و بىتفاوتى در قبال آن؛ روحیه تمکین به دخالت ارتش، اپوزیسیون امپریالیستى 
بختیارى و...؛ محدود دیدن  ماهیت مساله  در حد عزل و نصب رئیس جمهور و یا  آزادى مطبوعات؛ و...) 

ثانیا، از کشیده شدن توده ها به حمایت فعال از  این یا  آن جناح درگیر ممانعت کنیم و بطریق اولى با تبلیغات نیروهاى 
سیاسى که توده ها را عمال به حمایت از این یا آن قشر و نیروى سیاسى بورژوائى فرامیخوانند،  قاطعانه مبارزه کنیم. 

به این منظور، و با هدف اتخاذ سیاست مستقل پرولترى ضرورى است: 

کنیم،  تشریح  و زحمتکشان  کارگران  براى  روشن  و  ساده  خطوط  در  را  حکومت  سیاسى  بحران  ماهیت 
عواقب موفقیت حزب(جمهورى اسالمى) و یا عواقب قدرتیابى مجدد بورژوازى لیبرال به اتکاء ارتش را 
براى آنان توضیح دهیم. آنان را به قدرت مستقل خود در تعیین سرنوشت شان واقف کنیم. سیر انقالب خود 
بهترین گواه شرایط مصیبت بارى است که توده ها، هر گاه رهبرى خود را بدست این یا آن قشر و نیروى 
سیاسى بورژوائى مىسپارند، بدان دچار میشوند. از انقالب شاهد بگیریم تا اهمیت شعارهاى مستقل طبقاتى 
و انقالبى، و بویژه اهمیت دخالت مستقل در امر تعیین سرنوشت قدرت را براى کارگران توضیح دهیم و 
تاکید کنیم که" پائینىها" میتوانند و باید ارگانهاى توده اى خود چون شوراهاى کارگرى، محلى و صنفى، 
کمیته هاى انقالبى با اهداف مشخص (چون تامین معیشت بیکاران، مصادره مسکن و...) را ایجاد کنند و 
به اتکاء این ارگانها و با شعارها و شیوه هاى مستقل خود از پایین اعمال اراده کنند. بویژه باید بر ضرورت 

تشکیل حزب کمونیست، بعنوان حزب مستقل طبقه کارگر تاکید کنیم. 

مطالبات  بند  بند  و  تبلیغ کنیم  انقالب  اردوگاه  هدف  بعنوان  را  آن  محتواى  رئوس  و  انقالبى  جمهورى 
اقتصادى و سیاسى حداقل در برنامه کمونیستها را بعنوان محتواى عملى این جمهورى تشریح کنیم. کلیه 
جناحهاى بورژوازى و آلترناتیوهاى بورژوائى را در تقابل و تضاد با این اهداف و شیوه هاى برحق انقالبى 
در نزد کارگران و زحمتکشان و اقشار دمکرات جامعه افشاء کنیم. بگوییم که در مقابل حزب(جمهورى 
اسالمى)، لیبرالها و دیگر نمایندگان سیاسى بورژوازى که به انقیاد کامل طبقه کارگر، شکست انقالب و نفى 
کامل آزادى مىاندیشند، ما کمونیستها به توده هاى کارگر و زحمتکش، به ارگانهاى توده اى انقالبى آنان، 
به اراده مستقیم و مسلح آنان تکیه مىکنیم، تا نان و آزادى را به قدرت خود آنان، در قالب یک جمهورى 
انقالبى معین، با قانون اساسى روشن (بخش حداقل برنامه کمونیستها) تحقق بخشیم. به طبقه کارگر بگوئیم 
که امروز قدرت سیاسى نه میان دو جناح و دو قطب از سرمایه داران و نوکران سیاسىشان، بلکه میان سه 
اردوگاه میتواند دست بدست شود، و این اردوگاه سوم، اردوگاه انقالب به رهبرى طبقه کارگر است که باید 
به اهداف مستقل خود و به قدرت خود واقف شود و صف مستقل خود را ایجاد کند. مبرم بودن شرایط 

حاضر را از نظر تحقق اهداف فوق براى کارگران و زحمتکشان بشکافیم و توضیح دهیم. 

بگوییم تا شعار "نان، آزادى، جمهورى انقالب" را به شعار عمومى کارگران و زحمتکشان تبدیل کنیم. اتکاء 
جمهورى انقالبى را به ارگانهاى قدرت توده اى (شوراها) تاکید کنیم و خصلت ضد امپریالیستى برنامه 
حداقل کمونیستها را توضیح دهیم. باید به این شعار عام محتواى عملى معینى، بصورت تعریف مطالبات 
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و شعارهاى آکسیونى معین، ببخشیم. این شرط الزم ممانعت از دنباله روى طبقه کارگر از اپوزیسیون غیر 
پرولتر است. اینجا بویژه اهمیت تعریف و طرح مطالبه "آزادى بدون قید و شرط "از نقطه نظر تداوم انقالب 
روشن میشود. مادام که بورژوازى و یا خرده بورژوازى قدرت سیاسى را در دست داشته باشند و یا در آن 
سهیم باشند، هر نوع شرط و شروط در تعریف آزادى، هر قدر هم که "خلقى" و "انقالبى" باشد (آزادى 
براى خلق و...) توسط بورژوازى علیه پرولتاریا بکار گرفته خواهد شد. به آن دسته از نیروهاى کمونیستى 
که میکوشند از لنین و بلشویکها به حال دمکراسى براى خلق دلسوزتر باشند، توضیح دهیم که خواست 
دمکراسِى مشروط، وقتى به عینه مىبینیم که مفسرین این شرط و شروط نیروهاى سیاسى غیر پرولترى 
خواهند بود، سالحى است که براى بورژوازى و بر علیه پرولتاریا حدادى میشود. ما باید توده هاى کارگر و 
زحمتکش را به مبارزه براى آزادى بدون قید و شرط فعالیت سیاسى فرابخوانیم و بگوئیم این در شعارهاى 
ـّه و هیچ خرده بورژواى به قدرت خزیده اى نتواند  توده اى منعکس باشد تا فردا هیچ بورژواى وجیه المل
ولو در سطح "قانونى" به آزادى فعالیت سیاسى براى پرولتاریاى انقالبى (که قطعا از جانب سیاستمداران 
گرفت)  خواهد  لقب  و...  اپورتونیست چپ  افراطى،  اخاللگر،  ضدملى،  ضدخلق، ضدانقالب،  بورژوازى، 

تعرض کند. 

با توجه به نقش بالقوه ارتش در شکل گیرى ضد انقالب بورژوا - امپریالیستى، ضرورى است در تبلیغات 
آگاهگرانه خود سربازان و درجه داران ارتش را نیز خطاب قرار دهیم. 

آنان را به امتناع از تبدیل شدن به عصاى دست حزب(جمهورى اسالمى)، لیبرالها و تیمساران آریامهرى و به 
پیوستن به صفوف کارگران و زحمتکشان انقالبى فرابخوانیم. ذورنماى حرکت ارتش را در خدمت فیصله 
دادن بحران به سود بورژوازى در اشکال مختلف توضیح دهیم، ضرورت تشکیل شوراهاى انقالبى سربازان 

و درجه داران و پیوستن این شوراها به صفوف جنبش انقالبى را تبلیغ کنیم. 

با رکود تعرض حزب(جمهورى اسالمى) و اوجگیرى تعرض توده اى، تبلیغات ما باید اساسا وجهى آکسیونى 
و فورى بخود بپذیرد. ما باید کارگران و زحمتکشان را به دست به کار شدن و عمل کردن هرچه سریعتر به 
ایدهها و شعارهاى انقالبى که تبلیغ کردهایم، فرابخوانیم و خود در رأس این حرکات مستقیم توده اى قرار 
بگیریم. در جریان تعرض توده اى باید عمل مستقیم طبقه کارگر و توده هاى زحمتکش را در عرصه هاى 
مختلف بسط دهیم، رهبرى کنیم و دستاوردهاى سیاسى و تشکیالتى آن را تثبیت کنیم. هدف ما، به معناى 
واقعى کلمه، ایجاد ارگانهاى قدرت کارگرى و توده اى در جهت و به منظور دوگانه کردن عملى قدرت 
سیاسى در کل جامعه است. در جریان تعرض توده اى، سرعت عمل و داشتن برنامه و نقشه عمل روش اهمیت 
بسیار دارد و ما از هم اکنون باید در تبلیغات خود جنبش کارگرى و توده اى را به این مساله معطوف کنیم. 
آن  عملى  تحقق  و براى  کرد  تبلیغ  شناخت،  را  قدرت  ارگانهاى  و  اراده  اعمال  اشکال  اکنون  هم  از  باید 
آماده شد. شوراها و کمیته هاى انقالبى در کارخانجات، اتحاد کارگرى علیه بیکارى، کمیته هاى انقالبى و 
شوراهاى دانش آموزان و دانشجویان، کمیته هاى توده اى ویژه برخورد به مساله مسکن، مایحتاج عمومى 
و... سراسرى کردن حرکات شورائى، ایجاد مراکز تجمع کارگرى (خانه کارگر، ستاد اتحاد کارگرى علیه 
بیکارى و...) از طریق بسیج کارگران براى اشغال اماکن و امکانات مورد نظر، مصادره کاالهاى احتکار شده 
سرمایه داران به نفع جنبش کارگرى و توده هاى کارگر و زحمتکش، با نیروى مستقیم توده ها، تشکیل 
بازگشائى دانشگاههاى  اى،  توده  مستقیم  قدرت  بسط  و  حفظ  براى  صنفى  و  محلى  و انجمنهاى  شوراها 
دمکراتیک و... همه و همه تا اعالم یکجانبه قانون اساسى انقالبى کشور و قانون کار مبتنى بر برنامه حداقل 
کمونیستها، از جانب شوراهاى کارگرى و ارگانهاى قدرت توده اى( در مقابل قانونیت بورژوائى)، تسلیح 
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توده اى، و... در دورنماى عمومى حرکت ما با آغاز تعرض وسیع توده ها به رژیم قرار مىگیرد. بدرجه 
اى که ما در بسط انقالب، متکى به نیروى مستقل کارگران و زحمتکشان و ارگانهاى انقالبى توده اى موفق 
شویم، به همان درجه سرنوشت قدرت سیاسى در کشور را از حیطه تحوالت در باال بیرون کشیده ایم، 
قانونیت هر دولت بورژوازئى را در "مرکز" به زیر سؤال کشیده ایم و دورنماى حفظ و بسط شرایط انقالبى 
و دمکراتیک براى بسیج کل طبقه کارگر را ملموس تر و محتمل تر کرده ایم. اتکاء به عمل مستقیم طبقه 
که  است  نهائى  تهاجم  با  مقابله  الزم  شرط  اى  توده  ارگانهاى قدرت  به  و  زحمتکش  هاى  توده  و  کارگر 

بورژوازى با پایان دادن به بحران حکومتىاش بدان دست خواهد زد. 

نظر  نقطه  از  انقالب  اهداف  و  مطالبات  پرولتر، بر  غیر  دمکرات  اپوزیسیون  نیروهاى  به  برخورد  ) در   3
پرولتاریا تاکید و پافشارى کنیم. هر وحدت تاکتیکى، اتحاد عمل و جبهه واحدى که به قیمت منحل شدن 
خواستها و شعارهاى پرولترى در خواستها و شعارهاى اپوزیسیون غیر پرولترى بنا شود، به سازش طبقاتى 

پرولتاریا و آغاز موج نوینى در سرکوب جنبش کمونیستى و کارگرى منجر خواهد شد. 

4 )جریانات رویزیونیست و اپورتونیست ضد کارگرى و ضد دمکراتیک از نوع حزب توده، اکثریت و حزب 
رنجبران را باید قاطعانه در نزد توده ها افشا کرد. انقالب باید این نوکران تازه بدوران رسیده بورژوازى و 

امپریالیسم را در طول همین پروسه از سر راه خود جارو کند. 
5 )به نقد گرایشهاى انحرافى جنبش کمونیستى، بخصوص در زمینه تاکتیک باید شدت بخشید. نیروهائى 
که به جناحهاى حاکمیت برخوردى متزلزل دارند، و یا اشکال دیگر خزیدن بورژوازى به سمت قدرت را 
ندیده میگیرند، در عمل راهگشاى سازى طبقاتى و فقدان قاطعیت در نزد پرولتاریاى انقالبى خواهند بود. 
ـّـم به بورژوازى "ملى" در  تجربه قیام بهمن و عملکرد محافظه کارانه و سازش طلبانه گروه هاى متوهــ
خاطر همه کمونیستها و کارگران انقالبى باقى است. اینبار نباید به اینگونه انحرافات، باشد که در اشکالى 

جدید، میدان داد. 
...

آنچه گفتیم اساس و رئوس وظایفى است که به اعتقاد ما امروز پیشاروى کمونیستهاى ایران قرار گرفته است. 
شک نیست که پیشبرد مبارزه عملى در عرصه هائى که گفتیم مستلزم تدقیق شعارها و طرح آکسیونهاى 
منطبق با سیاست فوق در عرصه هاى مختلف مبارزه است. ما به سهم خود در ارائه استنتاجات دقیقتر و 

عملىتر پراتیک و آکسیونى از این سیاست عمومى و اتخاذ آن با حداکثر توان خواهیم کوشید. 

اتحاد مبارزان کمونیست 
۲۸خرداد ۱۳٦۰، ۱۸  ژوئن ۱۹۸۱

ضمیمه شماره 2 بسوى سوسیالیسم شماره 4 (دوره اول)

تأکیدى بر اهمیت بیانیه 28 خرداد اتحاد مبارزان کمونیست 

تحوالت سیاسى پس از ۳۰ خرداد(۲۰ ژوئن ۱۹۸۱)، توضیحات جدیدى را پیرامون اوضاع سیاسى و 
بیانیه ۲۸ خرداد ا.م.ك ضرورى میسازد. ما در بیانیه ۲۸ خرداد بر ضرورت رکود تعرض رژیم و زمینه هاى 
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و آلترناتیوهاى  مختلف  طبقات  سیاسى  نیروهاى  وضعیت  و  گذاشتیم  انگشت  توده اى  جنبش  اوجگیرى 
مختلف در شکل گیرى و تحول مساله قدرت سیاسى را برشمردیم. بیانیه ۲۸ خرداد به اعتقاد من یک سند 
بسیار مهم گروهى و بیانگر وضوح و روشنى مواضع تاکتیکى و صحت پایه هاى تئوریک و تحلیلى آن در 
بحثهاى" دو جناح "و سرمقاله بسوى سوسیالیسم 4 است. اما اینجا و آنجا نشانه هایى از اختالف نظر برخى 
از رفقا با بیانیه به چشم میخورد که عمدتا از مشاهده رکود مبارزات توده اى پس از ۳۰ خرداد مایه میگیرند. 
هستند رفقایى که شفاها تردیدهاى خود را درباره صحت نظرات مطروحه در بیانیه با رفقاى مسئول خود 
در میان گذاشته اند. به نظر میرسد که پایه این تردیدها در نزد این رفقا، این مشاهده است که "موج مقاومت 
توده اى آغاز نشده است"، و نتیجه گیرى اى که از این مشاهده به عمل میآید عمدتا این است که "بیانیه درباره 
وضعیت جنبش توده اى ذهن گرایى خوشبینانه اى به خرج داده است". در این نوشته میکوشم تا به صورت 

فشرده مجدد بر صحت ارزیابى هاى بیانیه تاکید کنم و به برخى نقاط ابهام برخورد کنم:

بحث بیانیه بحث جدیدى نیست. بیانیه در اساس استنتاج عملى ما از مباحثات قبلى مان درباره وضعیت 
باز  سوسیالیسم  بسوى  الذکر  فوق  در مقاالت  که  است  سیاسى  قدرت  مساله  و  طبقات  سیاسى  نیروهاى 
براى  دیگر  امروز  است.  گذاشته  تاکید  مباحثات  این  بر صحت  خرداد   ۳۰ از  پس  تحوالت  است.  شده 
غیرسیاسى ترین افراد جامعه نیز محرز شده است که مساله قدرت سیاسى از طریق تفّوق یکى از دو جناح 
تحوالت  بوژوازى  نیروهاى سیاسى  نمى یابد.  فیصله  دیگرى  بر  حاکمه  هیات  در  مکتبى  و  لیبرال  "سابق" 
سریعى را پشت سر گذاشته اند. آلترناتیو غائى بورژوازى، که نه مذهبى است و نه لیبرال، در سطح وسیع ترى 
در جامعه طرح میشود. امروز حزب جمهورى اسالمى به ظاهر قدرت را به گونه اى کامال "یگانه "در دست 
دارد. اما کدام "موجود سیاسى" است که مساله قدرت را در سطح جامعه از هر زمان دیگر گشوده تر نبیند. 
چه کسى است که منتظر تحوالتى سریع و تعیین کننده در حکومت نباشد و چه کسى است که تصور کند 
ایران میرود تا تحت رژیم جمهورى اسالمى دوره با ثباتى را آغاز نماید. به شعارهاى بورژوازى نگاه کنید: 
حکومت غیرمذهبى، نظم و امنیت، و به مجاهدین بنگرید که دست از شعار دمکراسى شسته و با بورژوازى 
نظم طلب بیعت میکند. اوضاع ارتش و بوروکراسى را در نظر بگیرید که ساخته و تطهیر شده آماده در 
آغوش گرفتن نمایندگان سیاسى پایدار سرمایه امپریالیستى گشته اند و حتى از حمایت لفظى رژیم نیز اکراه 
فیزیکى  براى تجسم  کافى  مصالح  و  میگیرد  شکل  بورژوازى  سیاسى  نیروهاى  در  روشن  سنتزى  دارند. 
یافتن آن فراهم میگردد. سنتزى که در غیاب آلترناتیو تعریف شده و وسیعا تبلیغ شده انقالبى به سرعت در 
جامعه جا باز میکند. از سوى دیگر کوس رسوائى آلترناتیو "انقالبى" خرده بورژوازى به صدا درآمده است. 
شعار شورا و میلیشیا فراموش میشود و مجاهدین خلق چشم امید به مصالحه با اپوزیسیون بورژوایى و 
کلنل هاى مجاهد میبندند. بدین ترتیب آلترناتیو انقالبى- دمکراتیک به سرعت به هر آنچه بتوان به آن جنبش 
کمونیستى نام نهاد منحصر میگردد. آلترناتیوى که تبلیغ نمیشود و حول خود نیرو جمع نمیکند و دقیقا با 
خالء محسوس خود وجود زمینه هاى مساعد خود را به اثبات میرساند (در این باره پایین تر صحبت میکنم). 
و هست.  امکان (بوده  سرحد  انقالبى) تا  آلترناتیو  این  ساختن  براى  رهنمود تاکتیکى  ما  خرداد  بیانیه 82 
بیانیه ما بحث قدرت را امروز گشوده تر از هر زمان دیگرى ارزیابى میکند، بورژوازى را مترصد اقدامات 
تعیین کننده اى میبیند و جنبش کمونیستى را به ساختن تنها شکل انقالبى، توده اى و امکان پذیر دخالت در 
سرنوشت قدرت، قدرتى که بزودى از چنگال صاحبان کنونى آن فرو خواهد افتاد، فرامیخواند. همین، از 
قرار معلوم، ریشه انتقاد و یا تردید کسانى است که ما را ذهنى گرا و خوشبین میدانند. "جنبش توده اى آماده 
نیست"، "آرزوى خود را به جاى واقعیت نشانده اید"، کما اینکه "مقاومت توده اى شکل نگرفته است"، "رژیم 
همچنان میتازد" و... گویا دریک مورد این انتقاد و تردید به نحو معصومانه ترى نیز فرموله شده است: "پس 

این فاز دوم لعنتى کى آغاز میشود؟"! 
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سخن  توده اى  تعرض  و  تاریخى گسترش  صریحا از ضرورت  ما  بازمیگردد،  ما  بیانیه  به  که  آنجا  تا  اوال، 
ـّـال و پیشگو نیستیم و طالع جامع را نمى بینیم. ما به نیروهاى عینى و متحرك طبقاتى در  گفته ایم، ما رم

درون جامعه نظر میکنیم و لذا مینویسیم: 

ارزیابى ما از محتوم بودن مقاومت توده اى در مقابل حزب  سیاست ما بر  "شک نیست که 
حزب شکل  سیاست هاى  شکست  با  که  توده اى  تعرض  گسترش  و  اسالمى]  [جمهورى 
میگیرد، استوار است. این موج گسترده تعرض قطعا جبرى نیست، اما بر اساس ارزیابى ما 
از سیر حرکت جامعه، یک ضرورت تاریخى هست. آنچه این تعرض را به واقعیتى بالفعل 
امر (اوج  ابتداى  در  چند  است. هر  سیاسى  حرکت نیروهاى  زیادى  حدود  تا  میکند،  تبدیل 
تهاجم حزب) تأثیرات جنبش کمونیستى بر سیر عمومى وقایع تحت الشعاع حرکات جناح 
بنى صدر و مجاهدین خلق قرار میگیرد، اما اتخاذ سیاست مستقل پرولترى از جانب کمونیستها 
میتواند اوال خود تا حدود زیادى در سوق دادن نیروهاى ناپیگیر به مقاومت و تعرض مؤثر 
باشد و ثانیا این امکان را فراهم میآورد که حتى در صورت شکست، عقب نشینى و یا سازش 
این نیروها (که باید همواره گوش به زنگ آن بود) در میان مدت کمونیست ها به اتکاء تالشى 
که در بیدارى و بسیج سیاسى مستقل طبقه کارگر و به دنبال او توده هاى زحمتکش به کار 
میبرند و به اتکاء اشکال معین و تعریف شده اى که باید از هم اکنون براى بسیج عملى این 
و  بورژوازى  از  خود  سیاست  استقالل  اتکاء  به  خالصه  و  سازماندهى کنند،  و  تبلیغ  قدرت 
خرده بورژوازى، سهم مؤثرى در آغاز موج وسیع و تعرض توده اى بر محور اعتالى جنبش 

کارگرى داشته باشند." 
(بیانیه، بند 7، صفحه ۱۰، تاکید ها از من است)

یکبار دیگر بند 7 بیانیه را (که فوقا تمام آن را بازگو کردم) بخوانید. بحث بر سر وجود ضرورت هاى عینى 
براى تعرض گسترده توده اى و نقش نیروهاى سیاسى در تبدیل این ضرورت ها به واقعیات بالفعل است. اگر 
دنبال پایه فلسفى این بحث میگردید میتوانید به تزهاى فوئرباخ مارکس، "لودویگ فوئرباخ" انگس و سه 
منبع و سه جزء خودمان رجوع کنید. تا نقش پراتیک را در تبدیل ضرورت هاى عینى به واقعیت هاى بالفعل 
ببینید. موج گسترده توده اى در "طالع" جامع ما نیست، بلکه یک ضرورت است و تمام بحث بیانیه ما بر سر 
این است که چه کنیم که "حتى در صورت شکست، عقب نشینى و یا سازش این نیروها... (خود ما در میان 

مدت) سهم مؤثرى در آغاز این موج داشته باشیم". 
شیوه برخورد ما به تحوالت پس از ۳۰ خرداد باید بر همین بند 7 بیانیه بنا شود. امروز به جرأت میتوان 
نه تنها از شکست، عقب نشینى و سازش این نیروها، بلکه از خیانت آنها به جنبش توده اى سخن گفت. 
پیش از ۳۰ خرداد را به یاد بیاورید. توده هاى وسیع مردم به سیاست روى آورده بودند و در خود اشتیاق 
و توان دخالت در مساله قدرت سیاسى را میدیدند. مردم به راستى به "صحنه" آمده بودند. در کارخانه ها 
شرایط مساعدى براى تعرض به شوراهاى زرد و انجمن هاى اسالمى فراهم بود، بحث هاى خیابانى نضج 
میگرفت، نارضایتى توده ها بروزات مختلف مى یافت و... اما روى آورى نیروهاى سیاسى خرده بورژوازى 
خلق!"  مرکزیت  از  چریکى" دفاع  موضع  طرح  شیوه مسلحانه،  به  لیبرالى  شعار  و  سیاست  به دنبال گیرى 
جدید  تحرك  عالوه  به  رژیم  و سرکوبگرانه  متقابل  حرکت  و  مجاهدین  جانب  از  مضاعف"  "قصاص  و 
تروریستى سلطنت طلبان و غیره، به سرعت بحث قدرت را از قالب سیاسى آن بیرون کشید و به آن رنگى 
نظامى داد. چه کسى حاضر بود با شعار زنده باد رئیس جمهور در خیابان به رگبار بسته شود یا به جوخه 
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اعدام سپرده شود؟ چه کسى حاضر بود در دفاع از ستون "وقایع اتفاقیه" و" قانونیت رفراندوم" و امثالهم 
از "بمب ۷۲ تنى" نیز حمایت نماید. مساله این است که شعارهاى نیروهاى مؤثر اپوزیسیون، لیبرالى و به 
دور از خواسته هاى واقعى انقالبى- دمکراتیک زحمتکشان مانده بود، حال آن که شیوه هاى پیشنهادى این 
اپوزیسیون براى رسیدن به این اهداف نیم بند به اشکال مسلحانه و تروریستى "ارتقاء" یافته بود. توده هاى 
وسیع مردم ناگزیر و طبعا نه تنها براى دفاع از "رئیس جمهور" و "نشریه انقالب اسالمى" دست به اسلحه 
نبردند، بلکه با ترك سریع صحنه مبارزه علنى و وسیع، جنگ قدرت را به باالئى هاى صاحب نفوذ و اسلحه 
واگذاشتند. به بمب و کودتا و ترور دلخوش شدند. بیرون راندن مردم از صحنه جدال قدرت و موکول 
کردن آن به عملیات ارتش، مجاهدین (مرکزیت خلق!) و هر َقَدر قدرِت مافوق مردم دیگر، این کل خیانت 
رادیکالیسم خرده بورژوازى به انقالب و توده ها بوده و هست. این آن دورنمایى است که ما بیانیه را اساسا 
در مقابله با آن منتشر کردیم. امروز رجوى در فرانسه سیاست کسب قدرت از باال و جدا از مردم و بدون 
مردم و البته به "نفع مردم" را تداوم میدهد. آرى ضرورت تاریخى توسط نیروهاى پیگیر درك نشد و جبهه 

انقالب ناگزیر به عقب نشینى موقت گشت. 

اما موقت تا کى؟ آخر "این فاز دوم لعنتى کى شروع میشود"؟ پاسخ خود را در آسمان جستجو نکنید. ما 
گفته ایم که اگر رهبران ناپیگیر اپوزیسیون نتوانند بر این زمینه مساعد موج گسترده توده اى را به واقعیتى 
بالفعل بدل کنند، ما کمونیستها، در صورت اتخاذ سیاستهاى معین مطروحه در بیانیه میتوانیم در میان مدت 
تعیین  چنان  سود بورژوازى  به  را  تحوالت  سیر  تا  کارند  در  بسیارى  فعال  سیاسى  نیروهاى  کنیم.  چنین 
کنند که فرصتى براى دخالت توده ها در کار نماند. کودتا، بند و بست هاى پشت پرده این و آن و... این 
کنید)  (پراتیک  کنید  سعى  میدهد:  فرمان  یک  ما  به  ما  مشخص  تحلیل  و  اما مارکسیسم  است.  ممکن  نیز 
نگذارید بورژوازى موفق شود، تالش شما از زمینه هاى عینى براى توفیق برخوردار است، این نه خوشبینى 
است، نه ذهنى گرائى است، و نه ولونتاریسم. این تمام متدولوژى ما درباره تئورى و پراتیک و سرمنشاء 
تمام حرکات ما بوده است. تالش براى رسیدن هر چه سریع تر و کم مشقت تر به حداکثر دستآوردهایى 
که بنا به ضروریات عینى در هر دوره معین براى پرولتاریا بالقوه قابل دسترسى اند، این آن چیزى است که 
به نظر من متدولوژى مارکس و لنین در آن خالصه میشود. بیانیه ما به این اعتبار به اندازه هر حکم یک 
مارکسیست -لنینیست امیدوارانه و خوشبینانه است و باید باشد. امروز از هر نوجوان کمونیست بپرسید که 
آیا سوسیالیسم اجتناب ناپذیر است؟ پاسخ او مثبت خواهد بود. اما هر نوجوان کمونیست این را نیز میداند 
که سوسیالیسم نه به خودى خود، بلکه به اعتبار پراتیک هدفمند او و امثال او اجتناب ناپذیر است. هر کس 
که بخواهد ذهنى گرایى و خوشبینى و ولونتاریسم را در بیانیه اثبات کند، منطقا باید عدم وجود زمینه هاى 
عینى براى حرکت گسترده توده اى را نشان دهد. او باید نشان دهد که توده ها و جامعه امروز ما از نظر 
اقتصادى و اجتماعى اساسا نیازمند ثبات حکومت بورژوایى است. نشان دهد که تثبیت بورژوازى میتواند 
راهگشاى حل مسائل عینى اقتصادى و اجتماعى موجد بحران و انقالب باشد. باید نشان دهد که زمینه هاى 
عینى براى اتخاذ موفقیت آمیز تاکتیک مطروحه در بیانیه وجود ندارد و تا آنجا که به مبانى تئوریک و تحلیلى 
بیانیه مربوط میشود، باید نشان دهد که بحث هاى دو جناح و سرمقاله [بسوى سوسیالیسم] 4 ذهن گرایانه 

و ولونتاریستى است. 

اما آیا مگر سیاست هاى بیانیه ما از جانب خود ما و جنبش کمونیستى اتخاذ شده و میشود که دورنماى 
مساعد حرکت توده اى متصور باشد؟ آیا همین که ما نمیتوانیم نیروهاى خود و جنبش را به اتخاذ این تاکیتک 
واداریم دلیل این نیست که این تاکتیک ها ذهنى اند و زمینه عینى توفیق ندارند؟ پاسخ این است که درست 
است، هنوز این تاکتیک ها اتخاذ نشده اند اما این هیچ ربطى به عوامل و شرایط عینى مبارزه ما ندارند. کم 
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کارى، ناپختگى و و اشتباهات مکرر خود را به پاى تاریخ ننویسیم. پاسخ ما باید این باشد: ببینیم چه موانعى 
در کارند که با وجود طرح تاکتیک درست، امکان تشکیالتى و عملى اتخاذ آن هنوز براى ما و جنبش وجود 
ندارد. آیا این موانع به نوبه خود از نظر عینى غیرقابل رفع اند. و اگر نیستند بکوشیم با رفع موانع کار، با 
داشتن  آوریم.  فراهم  را  خود  صحیح  تاکتیک  اتخاذ  عملى  امکان  تشکیالتى،  در کار  معینى  پراتیک  اتخاذ 
تاکتیک صحیح، خود شرط الزم و زمینه مساعدى براى بازسازى تشکیالتى ما را فراهم کرده است. به اعتقاد 
من واقعیت این است که سبک کار غیرکمونیستى ما و دیگر نیروهاى کمونیست در دوره گذشته، امروز که 
بالقوه نقشى تعیین کننده) پیشاهنگى آلترناتیو انقالبى- دمکراتیک) یافته ایم، به مانعى بر سر حرکت عملى 
ما تبدیل شده است. سبک تبلیغ ما نادرست بوده است و امروز زیر اولین فشارهاى قاطع بورژوازى ناگزیر 
به کاهش و یا حتى توقف آن میگردیم. سبک سازماندهى ما نادرست بوده و امروز به جاى آنکه سازمان 
داشتن ما منشاء قدرت و استقامت ما باشد، به نوعى "وبال گردن" که باید از َدمِ دست پلیس کنار کشیده 
شود تبدیل میشود. ماشینهاى چاپ و تکثیر، اعالمیه ها، کتب و نشریات تبلیغى و ترویجى، سابقه سیاسى 
افراد (که معناى آن باید داشتن افراد مجّرب باشد) و... و...، امروز به جاى آن که ابزار کار ما گردند به اشیاء 
و مدارکى" امنیتى" تبدیل شده اند. درست مانند بوکسور هیکل مندى که عضالت تنبل بدنش به جاى آن که 

ابزار دفاع و حمله او باشند، هدف بهتر و شاخص ترى براى حریف شده است. 

کمونیست ها سازمان را درست براى چنین شرایطى میسازند، براى شریط حساس و تعیین کننده. و سبک کار 
نادرست ما، ما را درست در این لحظات تعیین کننده از سازمان یافتگى مان محروم کرده است (سازمانهاى 
بزرگتر که عضالت تنبلشان به مراتب از ما تنومندتر است، به مراتب این مشکل را بیشتر حس کرده اند). در 
شرایط حاد پلیسى و تهاجم نظامى بورژوازى پیوند و تبادل نظر میان کمونیستها باید بیشتر شود، سازماندهى 
نادرست همه کمونیست ها را وادار کرده است که از تعداد آنها بکاهند، رفقاى "باسابقه" و مجرب باید پا 
پیش بگذارند و متانت گروه را حفظ کنند، سازماندهى نادرست به نقل و انتقال و رد پاك کنى ناگزیرشان 
میسازد، تیراژ اعالمیه باید باال برود، سازماندهى نادرست پائینش میآورد، حجم کار انبارها، مراکز تکثیر، 
مبلغین کتبى و شفاهى و بطور خالصه همه ارگانها و نهادهاى گروه باید افزایش یابد، سازماندهى نادرست 
دارند.  فعالیت خود  عرصه  از  زنده  مثال  دهها  قطعا  رفقا  همه  دهیم.  کاهش  را  کار  حجم  وادارمان میکند 
آرى این همه بر اهمیت سبک کار کمونیستى و سازماندهى صحیح کمونیستى تأکید میکند. این واقعیات 
موجود همه اجتناب ناپذیر نبوده اند، اراده ما در شکل گیرى اینها نقش اساسى داشته است و اکنون نیز قابل 
اصالحند و اراده ما در اصالحشان عامل تعیین کننده اى است. پس باید دست به کار شد، سازمان و جنبشى 
بوجود آورد که امکان اتخاذ عملى نظرات صحیح خود را داشته باشد. باید گرد و غبار تفکر پوپولیستى در 
زمینه تشکیالت را از لباسمان بتکانیم و این براى کسانى که در تئورى و برنامه و تاکتیک چنین کرده اند امر 
دشوارى نیست. به این هم امیدوار و خوشبینیم بى آن که ذهنى گرایى کرده باشیم. در این خصوص نوشته 

دیگرى داریم که به دستتان خواهد رسید. 

حرف خود را خالصه کنم:

بحث قدرت گشوده است. تاکیتک هاى طرح شده ما صحیح اند، ارزیابى ما از شرایط عینى صحیح است، 
بیانیه راهنماى ماست، اما عمل ما از فکر ما عقب است. این عقب ماندگى را باید سریعا جبران کرد، و 
و  تشکیالت  صرف  را  افتاده"  "جلو  فکر  آن  از  قدرى  و قاطعیت  سرعت  با  که  ندارد  این  جز  راهى  این 
از برخورد  بپوشانیم.  عمل  جامه  آن  تشکیالتى  استنتاجات  با  و  کنیم  تشکیالتى  کمونیستى کار  شیوه هاى 
فعال به نیروهاى دیگر مارکسیست لنینیست تا تصحیح سیاست تبلیغ، از تفکیک اصولى ارگانهاى مرکزى از 
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ارگانهاى منطقه اى و محلى، تا تصحیح شیوه هاى حمل و نقل، از بازبینى مساله سانترالیسم و دمکراسى در 
درون تشکیالت در شرایط حاضر، همه و همه ملزومات تحقق آن اهداف سیاسى- طبقاتى اند که به حکم 

شرایط عینى جامعه قابل دسترسى اند. 

هیچ کس فردا از ما نخواهد پذیرفت که دلیل عدم توفیق امروز ما این بود که ما "خوشبینانه" موفقیت را 
ممکن قلمداد کرده بودیم، حال آنکه زمانه، زمانه شکست بود... 

بحثى پیرامون:

پیش نویس برنامه مشترك کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست 
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نوشته اى که مى خوانید سخنان یکى از رفقاى مرکزیت اتحاد مبارزان کمونیست مى باشد. او این سخنان را 
چندى پیش در رابطه با توضیح برنامه و در برابر چند تن از رفقاى کومه له ایراد کرده و به برخى از سئواالت 
نیز پاسخ داده است. سپس این سخنرانى که بر روى نوار ضبط شده بود، پیاده و تنظیم شده و تغییراتى در 
جهت قابل فهم تر کردن مطلب در آن داده شده است. نظر به این که این گفتار به فهم درست پیش نویس 
برنامه مشترك کومه له و ا.م.ك. کمک مى کند و حاوى مطالب ارزنده اى است، اقدام به انتشار داخلى آن 

مى کنیم و رفقا را به مطالعه آن دعوت مى نمائیم. 

هیات تحریریه 15 آذر 1360- 6 دسامبر 1981 

مقدمه

برنامه تعریف فشرده و تصویر روشنى از هدف نهایى و راه رسیدن به آن است. لنین مى گوید: "برنامه 
سندى است که دیدگاه هاى اساسى ما را فرموله کرده و نظرات سیاسى فورى ما را دقیقا مشخص مى کند". 
برنامه آن شیوه هاى تبلیغى، ترویجى، تشکیالتى را که باید براى انجام وظایف انقالبى مان بکار برده شود 

در رئوس کلى بیان مى کند. 

چرا ما به ارائه برنامه مبادرت ورزیدیم؟ برنامه سند هویت ماست. مارکسیسم برخالف مذهب یا برخى 
مکاتب فلسفى- فکرى دیگر علم تغییر جامعه است. بنابراین مارکسیست ها موظف اند که قانونمندى تغییر 
جامعه را کشف و در صدد تغییر آن برآیند. ما نیز بعنوان بخشى از جنبش کمونیستى ایران که براى تغییر 
مناسبات سرمایه دارى ایران و جایگزین کردن مناسبات سوسیالیستى مبارزه مى کنیم، موظفیم اوال راه هایى 
را که منجر به این تغییر خواهند شد مشخص کرده و درثانى تصویر روشنى از آینده اى که میخواهیم بوجود 

بیاوریم، ترسیم نمائیم. 

کمونیسم  تصویرى از  و  کند  مى  صحبت  کمونیسم  باره  در  خودش  روایت  به  بورژوازى  دیگر  طرف  از 
از  همواره  ها  کمونیست  و اهداف  نظرات  دهد.  مى  ارائه  کشورها  همه  کارگر  طبقه  به  را  شده  تحریف 
جانب بورژوازى و خرده بورژوازى تحریف شده و به همین دلیل است که در ابتداى مانیفست مى خوانیم: 
"شبحى در اروپا در گشت و گذار است- شبح کمونیسم". مارکس و انگلس در برابر تحریفات بورژوایى از 
کمونیسم، "مانیفست حزب کمونیست" را به رشته تحریر درآوردند. این امر نیز ما را ملزم مى سازد که به 

روشن ترین شکلى کمونیسم را تشریح کنیم. 

جنبش کمونیستى ایران براى رسیدن به سوسیالیسم وظایف سیاسى فورى در پیشاروى دارد. برنامه با توجه 
به ویژگى هاى خاص کشور، این وظایف را مشخص کرده و گام هاى عملى را که در این راه باید برداشته 
شود تعیین مى نماید. در عین حال برنامه به ما این امکان را مى دهد که سیاست تبلیغى واحدى را در پیش 
گیریم، بر دامنه و عمق تبلیغاتمان بیفزاییم و از حالت پراکنده اى که امروز گریبانگیر جنبش کمونیستى است 
(و گریبانگیر هر جنبش کمونیستى بدون برنامه خواهد بود.) بیرون آورده و مجموعه خواست ها و آرمان 

هایمان را بعنوان یک آلترناتیو اجتماعى بطور سیستماتیک و منظم تبلیغ نمائیم. 

در شرایط کنونى جنبش کمونیستى ما، محافل، سازمان ها و گروه هاى پراکنده اى فعالیت مى کنند. براى از 
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بین بردن این تشتت و پراکندگى قبل از هر چیز باید به تشتت فکرى پایان داد و این امر مستلزم ارائه یک 
برنامه انقالبى، مبارزه ایدئولژیک بر سر محتواى این برنامه و بسیج همه م.ل.ها حول این برنامه است. در 

واقع برنامه گام اول در راه ایجاد حزب کمونیست ایران مى باشد. 

بخصوص  جنبش کمونیستى  درون  انحرافات  علیه  مبارزه  از  حاصل  تئوریک-سیاسى  دستاوردهاى  برنامه 
مبارزه علیه پوپولیسم را جمع بندى کرده، نتایج این مبارزات و عقب نشینى هایى را که در جریان آن به 
پوپولیسم تحمیل شده، بصورت سندى که راهنماى همه کمونیست هاى ایران باشد ثبت خواهد نمود، و 

از آن هم فراتر مى برد. 

و باالخره در شرایط فعلى ایران و با توجه به بى ثباتى رژیم جمهورى اسالمى، بورژوازى نیز موجودیت 
این رژیم را زیر سوال برده و آلترناتیو خود را ارائه مى دهد. طبقه کارگر نمى تواند، نظاره گر این تحوالت 
باشد، باید مرز خود را با اپوزیسیون بورژوایى روشن نماید. آیا جمهورى دمکراتیک اسالمى را مى پذیرد؟ 
آیا جمهورى لیبرال ها را مى پذیرد؟ آیا اعاده سلطنت را مى پذیرد؟ آیا اصال خود جمهورى اسالمى را 
مى پذیرد؟ این ها سواالتى است که نیاز به پاسخ دارد. بنابراین برنامه ما باید خواست هاى طبقه کارگر را 
در مقابل این حکومت و در مقابل دیگر نیروهاى مخالف این حکومت بطور دقیق و مشخص بیان کند و 

آلترناتیو خود را که عبارت از جمهورى انقالبى... است ارائه دهد. 

با توجه به این مسائل، در شرایط فعلى ارائه برنامه انقالبى امریست حیاتى. و بر همین اساس این سند 
مشترك نوشته شد. 

توضیحاتى در باره ترکیب برنامه

این برنامه شامل دو بخش است. یکى بخش اصولى و حداکثر و دیگرى بخش حداقل و فورى. ولى وقتى 
دقیق تر برنامه را بررسى کنیم عمال سه جزء را در آن تشخیص مى دهیم. 

1- جزء اول که شامل بندهاى 1 تا 8 است. اصول عام مارکسیسم را بیان مى کند. در این جزء نتیجه گیرى 
هاى عامى مى شود که در مورد تمام جوامع سرمایه دارى صادق است و از شرایط ویژه کشور خاصى 
(مثال ایران) صحبت نمى کند. این بندها نقد مارکسیستى جامعه سرمایه دارى، اجتناب ناپذیرى سوسیالیسم، 
جنبش  المللى  بین  خصلت  کمونیست،  حزب  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  سوسیالیسم،  رسیدن به  ملزومات 
کارگرى و ... را بیان مى کنند. این قسمت از برنامه که تصویر کلى از مبارزه پرولتاریا در جامعه سرمایه دارى 

را ترسیم مى نماید، وجه اشتراك برنامه اى تمام کمونیست هاى جهان مى باشد. 

٭ بند 1 به این مطلب اشاره مى کند که شیوه تولید در جامعه ایران سرمایه دارى است و محور مبارزه طبقاتى 
(مبارزه استثمار شوندگان علیه استثمار کنندگان) در این جامعه، مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازى است. 

٭ بند 2 خصلت بین المللى مبارزه پرولتاریا را بیان مى کند. 

٭ بند 3 بر موقعیت ما بعنوان یکى از گردان هاى این جنبش جهانى تاکید مى ورزد. 
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٭ بند 4 خالصه انتقاد پرولترى از عملکردهاى نظام سرمایه دارى، پایه هاى قدرت بورژوازى، نقطه ضعف 
هاى آن و تضادهاى درونى اش مى باشد. 

٭ بند 5 از اجتناب ناپذیرى سوسیالیسم در درون جامعه سرمایه دارى بحث مى کند. 

٭ بند 6 تصویرى است از جامعه سوسیالیستى و کمونیستى. 

٭ بندهاى 7 و8 لزوم قبضه کردن قدرت سیاسى از طرف طبقه کارگر و اهمیت حزب کمونیست را در اعمال 
دیکتاتورى پرولتاریا، که از پیش شرط هاى استقرار سوسیالیسم مى باشند بیان مى نماید. 

2- جزء دوم که بندهاى 9 تا ۱٤ را دربر مى گیرد، از اصول عام به واقعیات مشخص نزدیک تر مى شود. 

٭ بند 9 سرمایه دارى عصر حاضر را تشریح کرده و ویژگى هاى آن را بر مى شمارد. البته در بند 4، بطور 
کلى درباره سرمایه دارى بحث شده است. ولى در بند 9، خصوصیات و ویژگى هاى امپریالیسم که عبارت 
از تشدید تضادهاى جامعه سرمایه دارى، گندیدگى و فروپاشى آن و لزوم انقالبات سوسیالیستى پرولتاریا 

و.. . است بیان مى شود. 

٭ بند ۱۰ موانع اصلى رشد مبارزه طبقاتى را از نظر ایدئولوژیک که عبارت از رویزیونیسم و اشکال متنوع 
آن (رویزیونیسم خروشچفى، رویزیونیسم سه جهان، رویزیونیسم پوپولیستى و ...) مى باشد، بیان مى کند. 

٭ بند 11 بیان فشرده اى از تاریخ جنبش کارگرى کشورهاى چین و شوروى و تسلط رویزیونیسم بر احزاب 
کمونیست این کشورها است. 

٭ بند ۱۲ بطور مشخص ترى به وضعیت اقتصاد سرمایه دارى جهانى اشاره مى کند. در این بند جوامع 
سرمایه دارى، به کشورهاى امپریالیستى (متروپل) و کشورهاى تحت سلطه تقسیم شده است، به این ترتیب 

راه را براى شناخت جامع ترى از سرمایه دارى تحت سلطه ایران، هموار مى کند. 

٭ بند ۱۳ با اتکاء به بند ۱۲ ویژگى هاى خاص جامعه سرمایه دارى ایران را بیشتر شکافته و بر اساس 
تحلیل از سرمایه دارى در کشور تحت سلطه بر ضرورت انقالب دموکراتیک در درون این نظام تاکید مى 
ورزد، سرمایه دارى تحت سلطه ایران را که اقتصاد آن متکى بر تولید فوق سود امپریالیستى از طریق خرید 

نیروى کار ارزان است، بررسى و تحلیل مى کند. 

و  حاضر  بررسى انقالب  همچنین  و  دارى  سرمایه  جامعه  کنونى  وضعیت  درباره  است  بحثى   ۱٤ بند  ٭ 
وظایف آن. این بند تاکتیک هاى مبارزاتى ما را در مقابل رژیم جمهورى اسالمى مشخص کرده و بر ماهیت 
ضد کارگرى، ضد دموکراتیک، ضد انقالبى رژیم و لزوم سرنگونى آن از طرف جنبش کارگرى و کمونیستى 

تاکید مى ورزد. 

بندهاى ۱۳ و ۱٤ با وجود این که در بخش اصولى و حداکثر آمده اند ولى با بندهاى دیگر متفاوت اند و تا اندازه اى 
به تحلیل مشخص از جامعه سرمایه دارى ایران مى پردازند. بدین معنى که برنامه، اول اصول عام را بیان کرده و بعد 
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با استناد به این اصول تحلیل مشخصى از جامعه سرمایه دارى ایران (اقتصادى، سیاسى، ایدئولوژیک و ...) کرده است. 

3- جزء سوم، از بند ۱٤ به بعد را شامل مى شود. این جزء به خواست هاى فورى و حداقل پرولتاریا و 
کمونیست ها در انقالب حاضر مى پردازد. رئوس کلى این بخش عبارتند از : 

الف- اعالم ضرورت سرنگونى رژیم جمهورى اسالمى، برقرارى یک جمهورى انقالبى و برشمردن ارکان 
اساسى این جمهورى انقالبى. 

ب- مطالبات فورى و حداقل پرولتاریاى انقالبى؛ مطالبات و خواست هایى که معادل با دمکراتیزه شدن 
کامل یک رژیم سیاسى در کشور مى باشد. 

اشتغال  و شرایط  زیست  اوضاع  بهبود  زمینه  در  انقالبى  پرولتاریاى  حداقل  و  فورى  هاى  خواست  ج-  
کارگران - مطالبات حداقل رفاهى و صنفى کارگرى به معناى اخص. 

د- خواست هاى فورى و حداقل پرولتاریاى انقالبى در زمینه فرهنگ و رفاه عمومى که توده عظیمى از 
مردم را در بر مى گیرد. این بند به صورتى که در برنامه ما آمده است، در برنامه کمونیست هاى جهان به 
این صورت مجزى وجود ندارد مثال در برنامه بلشویک ها بعد از مطالبات کارگرى خواست هاى دهقانى 
مطرح شده است. ولى از آنجا که در کشور ما اقشار وسیعى از خرده بورژوازى شهرى وجود دارد پرولتاریاى 
انقالبى موظف است، خواست هاى این اقشار از خرده بورژوازى را که فقط یک انقالب دمکراتیک پیروزمند 

مى تواند تامین نماید، بیان کند. 

ه - موضع پرولتاریاى انقالبى در قبال مسئله ارضى و جنبش دهقانى. 

جزء اول - نکاتى در باره بندهاى 1 تا 8، بخش حداکثر برنامه 

بند 1 برنامه قبل از هرچیز بر تسلط شیوه تولید سرمایه دارى در جامعه ایران تاکید مى کند، زیرا مبارزه 
طبقاتى که ما در صدد سازماندهى و رهبرى آن هستیم، در متن مناسبات احتماعى- اقتصادى معینى به پیش 
مى رود و پیروزى پرولتاریاى ایران در مبارزه اش براى رسیدن به سوسیالیسم بدون شناختن: مبانى قدرت 
طبقات استثمارگر، پایه هاى اقتصادى- سیاسى نظام حاکم، نقطه ضعف هاى این نظام، موقعیت اقشار و 

طبقات غیر پرولتر و بطور کلى قوانین درونى حرکت این جامعه ممکن نیست. 

تغییر جامعه نیز مانند تغییر هر مکانیسم دیگرى مستلزم شناختن قوانین درونى حرکت آن مى باشد، بنابراین 
مناسبات  درون  در  اجتماعى  طبقات  است،  حاکم  در ایران  دارى  سرمایه  تولید  شیوه  که:  این  به  بردن  پى 
سرمایه دارى در ارتباط با یکدیگر قرار دارند، طبقه حاکم بورژوازى است، پایه قدرت آن سرمایه و نوع 
استثمارش کاپیتالیستى است، اقشار دیگر در ارتباط با این بورژوازى موقعیت ویژه اى دارند و ... اولین و 

مهم ترین گام در جهت شناختن قوانین درونى حرکت جامعه ایران مى باشند. 

بعد از آن برنامه به این مسئله اشاره مى کند که جریان تحول نظام تولیدى در ایران، از فئودالى به سرمایه 
دارى به کندى و در مدت زمانى طوالنى انجام گرفته و با اصالحات ارضى دهه ٤۰ به فرجام رسیده است. 
از این "مقطع" سرمایه دارى به شیوه مسلط تولید در ایران تبدیل مى شود. یعنى پرولتاریاى شهرى به عنوان 
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یک طبقه وسیع در نتیجه و به دنبال اصالحات ارضى بوجود آمد. این یک درك مارکسیستى از چگونگى 
توسعه سرمایه دارى است و لنین در مقدمه توسعه سرمایه دارى در روسیه به این مسئله اشاره نموده است. 
مارکس نیز بارها به تشریح رشد تولید سرمایه دارى از دل نظام فئودالى پرداخته است. ما در اینجا بطور 

خالصه به آن اشاره مى کنیم: 

تولید کاالیى یعنى تولید براى فروش، به تدریج و در حاشیه نظام فئودالى رشد کرده و طبیعتا ابزار رشد 
خود را نیز مانند: پول، شهرها، جداشدن برخى صنایع از کشاورزى، درجه اى از تقسیم کار اجتماعى و ... 
همراه و در درون خود پرورش داده است. پیدایش و رشد پول، بازار، شهر، صنایع و ... قطعا به معناى رشد 

سرمایه دارى است اما به معناى سرمایه دارى شدن جامعه نیست. 

نظام سرمایه دارى به نوع مشخصى از استثمار، یعنى خرید نیروى کار کارگر به عنوان کاال متکى است. 
بنابر این شرط ضرورى و پایه اى تسلط مناسبات سرمایه دارى پیدایش طبقه وسیعى از کارگران است که 
مالکیتى بر وسایل تولید نداشته و صرفا از طریق فروش نیروى کارشان امرار معاش مى نمایند. البته وقتى 
تولید کاالیى در دل نظام فئودالى رشد مى کند به درجاتى کار مزدى را نیز رشد مى دهد مثال وقتى پول 
سمبل ارزش مى شود طبعا کسانى در ازاى پول نیروى کارشان را مى فروشند. ولى در اینجا بحث بر سر 

بوجودآمدن پرولتاریا به عنوان یک طبقه است. 

در غیاب پرولتاریا به عنوان یک طبقه اجتماعى، بورژوازى نیز به عنوان یک طبقه که سرمایه اش را در تولید 
بکار گیرد، نمى تواند وجود داشته باشد. این دو طبقه به اعتبار هم و در کنار یکدیگر بوجود مى آیند. بنابر 
این وقتى از یک جامعه بورژوایى صحبت مى کنیم بالفاصله باید بگوئیم که این جامعه متکى بر استثمار 
پرولتاریاست. در ایران گر چه از دوره قاجار به بعد شهرنشینى رونق پیدا کرد و این موضوع باعث رشد کار 
مزدى شد، اما به دلیل اصالحات ارضى دهه ٤۰ کاالشدن وسیع نیروى کار، پرولتاریا به عنوان یک طبقه 

اجتماعى پا به عرصه حیات گذاشت. 

برنامه بعدا به این مسئله اشاره مى کند که در ایران نیز مانند همه کشورهاى سرمایه دارى مبارزه استثمار 
شوندگان بر علیه استثمار کنندگان بر محور مبارزه پرولتاریا و بورژوازى به مثابه طبقات اصلى جامعه شکل 
مى گیرد و تضاد اصلى جامعه تضاد کار و سرمایه است. پس رهائى هر انسان تحت ستم و استثمارى به 

مبارزه یک طبقه معین یعنى طبقه کارگر گره خورده است. 

در بند 1 ما خود را با طبقه مان معرفى مى کنیم و نشان مى دهیم که این برنامه، برنامه ى مبارزه ى پرولتاریا 
علیه بورژوازى است. 

بند 2 بحث را با این شروع مى کند که مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازى صرفا مبارزه اى کشورى نیست. بلکه 
مبارزه اى است بین المللى، یعنى خصلت جهانى نظام سرمایه دارى ناگزیر مبارزه پرولتاریا علیه بورژوازى 
را نیز جهانى مى کند. البته همبستگى بین المللى پرولتاریا موضوعى ارادى و عاطفى نیست بلکه موضوعى 
است عینى، که بر ماهیت سرمایه دارى در صدور سرمایه و حاکم شدن مناسبات امپریالیستى در کل جهان 
کشور  هر  کارگر  طبقه  وظیفه  دارد.  جهانى  خصلتى  طبقه کارگر  مبارزه  که  این  وجود  با  اما  است.  متکى 
در وهله اول مبارزه با بورژوازى کشور خود مى باشد. برنامه با اعالم این موضوع بر ایده "جهان وطنى" 

بورژوازى خط بطالن مى کشد. 
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بورژوازى در دوران هاى انقالبى یک ایده مبتذل را تحت عنوان کشورها با هم فرقى ندارند! همه جهان 
سراى من است و ... تبلیغ مى نماید. اگر اینجا وضع خراب است مى شود رفت سویس زندگى کرد! این 
روحیه را در بورژوازى در دوره انقالب مى بینید. به راحتى مى رود و در یک کشور دیگرى ساکن مى 

شود. 

به این ترتیب برنامه با اشکال گوناگون ناسیونالیسم و سوسیال شوینیسم بورژوایى مرزبندى پرولترى کرده 
و در مقابل همه این تئورى هاى بورژوایى انترناسیونالیسم پرولترى را ارائه مى دهد. 

بند 3 مکان ما را در درون جنبش جهانى کمونیستى مشخص کرده و ما را به عنوان یکى از گردان هاى این 
جنبش معرفى مى کند. بندهاى 2 و 3 مجموعا مساله بین الملل و مبارزه بین المللى طبقه کارگر را تاکید 
کرده و اعالم مى کنند که هدف همه کارگران جهان در رسیدن به سوسیالیسم مشترك است. اما پایه هاى 
عینى و علمى این سوسیالیسم چیست؟ آیا مبارزه براى سوسیالیسم یک مبارزه ایست که بهر شکلى مى تواند 
پیش برود؟ یا قوانین و موازین معینى دارد؟ برنامه با زبان ساده اى که توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش 
بتوانند، آن را درك کنند، به این سئواالت پاسخ داده و رئوس تولید سرمایه دارى را بیان مى کند. برنامه به 
ما مى گوید که این هدف یعنى سوسیالیسم بوسیله خصوصیات جامعه سرمایه دارى و روند توسعه آن معین 

مى گردد. یعنى تحلیل جامعه راه را براى رسیدن به هدف براى ما هموار مى کند. 

بند 4 با این جمله شروع مى شود که "نظام سرمایه دارى منشاء تمامى مشقات و محرومیت هاى مادى و 
معنوى و موقعیت نا امن توده هاى کارگر و زحمتکش در سراسر جهان است." این نظام بانى فقر و فالکت، 
بیکارى و بى خانمانى، تبعیضات اجتماعى و بى حقوقى سیاسى، ستم کشى زن، جهل، فحشاء، اعتیاد و کلیه 
مصائب گریبانگیر توده هاى زحمتکش است. این بند ادعانامه اى است علیه سرمایه دارى، و با دادخواستى 
علیه سرمایه دارى شروع مى شود. و با توهمات و بدفهمى هاى خرده بورژوایى که مثال بیکارى را نتیجه 
وابستگى، بى خانمانى را نتیجه سیاست غلط فالن دولت مى داند مرزبندى کرده و با صراحت اعالم مى کند 

که بانى تمام این چیزها نظام سرمایه دارى است و باید از بین برود. 

وقتى که مى گوئیم منشاء تمام مشقات سرمایه دارى است، این مسئله مطرح مى شود که بسیارى از مشقات 
منشاء طبیعى دارند و یا این که سبب برخى از نابسامانى ها، نظام هاى ماقبل سرمایه دارى هستند، ولى 
این درست نیست، زیرا گرچه بسیارى از این مشقات مانند ستم کشى زن، فحشاء، مذهب و ... در نظامات 
قبل از سرمایه دارى هم وجود داشته اند، اما اکنون و در جامعه سرمایه دارى داراى مبانى دیگرى هستند. 
سرمایه دارى گرچه مذهب را از نظام قبل از خود و حتى از برده دارى به ارث برده است. منتهى روح خود 
را در آن دمیده و از آن به عنوان یک ابزار حاکمیت سرمایه استفاده مى کند. حتى وقتى به عینه مى بینیم که 
این مشقات منشاء طبیعى دارند و یا منشاء آن ها به روشنى بقاى اشکالى از تولید ماقبل سرمایه دارى، در 
برخى نقاط است. حتى در آن موقع نیز بانى و علت وجودى چنین مشقاتى نظام سرمایه دارى است. چرا؟ 
امروز ۷۰ سال از آغازشدن عصر انقالب پرولترى مى گذرد و پرولتاریا این قدرت را دارد که در غیاب 
حاکمیت سرمایه، در غیاب حمایت فعال سرمایه از بقاى این مشقات، تمام این مصائب و بدبختى ها را به 
کنارى زده و جهانى را بسازد که در آن هر نوع استثمار از بین رفته و انسان ها با حقوق برابر در کنار هم 

زندگى کنند. 

بنابر این امروز مشقاتى که به توده ها تحمیل مى شود، به اعتبار قدرت سرمایه ابقاء مى شود. مثالى ساده 
بیاوریم: ممکن است بگویند که عامل بیمارى میکروب است نه سرمایه دارى. اما بازهم ما عامل بیمارى را 
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سرمایه دارى مى دانیم. چه چیزى باعث مى شود که نتوانیم از بیمارى پیشگیرى کنیم؟ چه چیزى باعث مى 
شود که نتوانیم راه ها را امن تر کنیم؟ بطور کلى چه عواملى مانع از گسترش بهداشت مى شوند؟ بیمارى 

وقتى خاصیت یک اجتماع شد، دیگر علتش طبیعى نیست. 

پس ادعانامه ما دقیقا باید بر علیه بورژوازى متمرکز باشد. و اعالم کند که تمام طبقات و اقشار استثمارگر با 
اتکا به بورژوازى به حیاتشان ادامه مى دهند. بنابر این وظیفه پرولتاریاى انقالبى نابودى نقطه اتکاء تمامى 

این اقشار و طبقات است. 

بند بعد یک درك پایه اى از مارکسیسم است. خطاب به توده هاى کارگر و زحمتکش مى گوید هر چه 
بیشتر و شدید تر کار کنید، سرمایه قدرتمند تر مى شود. 

ما در مقابل تبلیغات بورژوایى که کار بیشتر را به کارگران توصیه مى کند، اعالم مى کنیم که قدرت اجتماعى 
سرمایه فى الواقع چیزى جز غصب تملک قدرت کار نیست. این کار است که هرچه بیشتر مصرف شود 
به سرمایه قدرت بیشترى مى دهد. مارکس این را بیان مى کند که، قدرت اجتماعى سرمایه دقیقا ریشه 

دراستثمار پرولتاریا دارد. 

طبقه کارگر از راه کار کردن بیشتر، تعاون بیشتر در درون جامعه سرمایه دارى نمى تواند، مشقاتى را که این 
نظام سبب آنست از بین ببرد. بلکه با این کار پدیده اى را تقویت خواهد کرد که خود بانى و باعث تمام این 

مشقات است. بنابر این طبقه کارگر و توده هاى زحمتکش چاره اى جز انقالب کردن ندارند. 

جزء بعد به تناقضات داخلى این نظام مى پردازد. و توضیح مى دهد که جامعه سرمایه دارى داراى قوانین 
کورى است و این قوانین خود را از درون هرج و مرج تولیدى و از وراى اراده انسان ها اعمال مى کنند. 
براى مثال: رقابت بناى تولید سرمایه دارى است. چه رقابت آزاد، چه رقابت میان انحصارات؛ اساسا سرمایه 
دارى بدون رقابت نمى تواند وجود داشته باشد. اما این رقابت براى هر بورژوا طورى به نظر مى رسد، که 
خودش است و دریائى از رقبا. بنابر این بر اساس انگیزه فردى در قبال سرمایه خود تصمیم مى گیرد، که 
سرمایه اش را در کدام بخش تولیدى، تجارى بکار بیاندازد، تا حداکثر سود ممکن را کسب نماید. و باالخره 
میلیون ها نفر مى توانند با فکر و نقشه هاى مجزائى که براى سرمایه شان دارند، تولید و تجارت کنند. این 
امر هرج و مرجى را بوجود مى آورد، که میلیون ها عامل تصمیم گیرنده دارد. هر بورژوایى مى تواند به میل 
خود تصمیم معینى گرفته باشد، یا بگیرد. اما کلیه این تصمیم گیرى ها و اراده کردن ها را قوانین پایه اى 

اعمال مى کنند که از اراده آن ها فراتر است 

مثال یک قانون سرمایه دارى بیان مى کند که کل سرمایه -در کل اجتماع، در کل جهان با انباشت خود هر 
اندازه به سرمایه ثابت اضافه کند. نسبت این سرمایه،) سرمایه اى که صرف خرید ماشین آالت و لوازم تولید 
مى شود) به سرمایه متغیر) سرمایه اى که صرف خرید نیروى کار مى شود) باال مى رود. این یک قانون 
بنیادى است. و این قانون را مارکس، از تصمیم بورژواهاى مختلف مبنى بر این که باید ماشین هاى بیشتر 
بخرند و ... نتیجه نگرفته است. بلکه این قانون را دقیقا از ضرورت هاى داخلى سرمایه که هنوز از آحاد 
سرمایه تفکیکش نکرده اند، در باره کل سرمایه نتیجه گرفته است. ولى یک بورژوا در رقابت عینى این قانون 
را تحقق مى بخشد، ظاهر قضیه این است که خرید ماشین آالت و زیاد شدن بخش ثابت سرمایه، نسبت به 
بخش متغیر، تصمیمى است که یک بورژوا بر مبناى رقابت مى گیرد. ولى عمال این تصمیم چیزى نیست 
جز تحقق آن قانون که از این کانال اعمال مى شود. برنامه اعالم مى کند که استثمار توده هاى کارگر با 



361

برگزیده آثار  منصور حکمت

انباشت سرمایه شدیدتر شده و شکاف فقیر و غنى بیش تر مى شود. این یک بحث پایه اى در درون جنبش 
کمونیستى است. گرایشات اپورتونیستى درون جنبش، رشد سرمایه را باعث بهبودى وضعیت توده ها مى 
داند. رویزیونیست ها از این جا شروع مى کنند و این پایه رفورمیسم است. جنبش رفورمیستى یا فى الواقع 
جریان هاى رویزیونیستى که در عمل رفورمیسم را تبلیغ مى کنند پایه استداللشان روى این ادعاست که 

سرمایه دارى مى تواند وضع توده هاى زحمتکش را بهبود بخشد. 

همه هواداران سیاست هاى گام به گام فابین ها و کلیه رویزیونیست هادر کشورهاى مختلف یعنى کسانى 
که بطورکلى از انقالب روى گردانند، یک پایه بحثشان این است، آن ها استدالل مى کنند، که در کشورهاى 
اروپائى رشد سرمایه باعث بهبود وضع طبقه کارگر شده است. اما مارکسیسم به ما مى گوید که به دلیل وجود 
امپریالیسم، بهتر شدن وضعیت کارگران اروپا به قیمت بدتر شدن زندگى میلیون ها انسان در کشورهاى دیگر 

تمام شده است. و این سرمایه دارى خاص یک کشور نیست که وضع توده ها را بهبود مى بخشد. 

بخش دیگرى از بند 4 به وضعیت اقشار دیگر غیر پرولتر در درون این مناسبات مى پردازد. و توضیح مى 
دهد که در رابطه با انباشت سرمایه اقشار هر چه وسیع ترى از خرده بورژوازى قدم به قدم ورشکسته مى 

شوند و به توده پرولتاریا مى پیوندند این اقشار از نظر اقتصادى داراى موقعیت نا امن و متزلزلى هستند. 

انتقاد از سرمایه دارى منحصر به پرولتاریا نیست. اقشار و طبقات غیر پرولتر نیز از بورژوازى انتقاد مى 
کنند. هر کدام از این اقشار و طبقات در جهت منافع خود این انتقادات را مطرح مى کنند. خیلى از بورژواها 
منتقدین فعال جامعه سرمایه دارى هستند. و سعى مى کنند نواقص سرمایه دارى را رفع کنند اما تنها انتقاد 
پرولترى از سرمایه دارى انتقادى علمى و انقالبى است. و استنتاجى که از آن مى شود این است: دقیقا باید 

نابودش کرد، قابل اصالح نیست. 

بند 5 اجتناب ناپذیرى سوسیالیسم را ذکر مى کند البته منظور از اجتناب ناپذیرى، تحقق خود بخودى آن 
نیست. بلکه اجتناب ناپذیرى در رابطه با یک ضرورت تاریخى و نیروهایى که توانایى تحقق آن را دارند، 

مطرح است. 

بند 5، با اتکاء به تناقضات درونى نظام سرمایه دارى نابودى این نظام را اجتناب ناپذیر مى داند. و اعالم مى 
کند که بر اساس این پایه عینى و بر مبناى این تناقضات، طبقه کارگر قادر به نابودى آن است. 

سرمایه دارى نه تنها زمینه هاى عینى نابودى اش وجود دارد، بلکه با رشد خود، طبقه اى را بوجود مى آورد 
که نقش گورکنش را ایفاء مى کند و آن طبقه کارگر است. 

طبقه کارگر که با انباشت سرمایه از نظر کمى رشد مى کند. کیفیت مبارزاتى اش نیز تا درجه اى از مبارزه 
خود بخودى رشد خواهد کرد. وقتى که این طبقه به آگاهى طبقاتى و تشکل طبقاتى اش مسلط شد، بر متن 
بحران هاى اقتصادى و تضادى مهلک اقتصاد سرمایه دارى، آن را نابود خواهد کرد. سرمایه دارى نه تنها 
گورکن خود را بوجود مى آورد، بلکه نیروهاى مولده و خصلت اجتماعى تولید را نیز آنقدر رشد مى دهد 
که سوسیالیسم ممکن باشد. به عبارت دیگر سرمایه دارى همه زمینه هاى استقرار سوسیالیسم را در درون 
خود بوجود مى آورد. این بند در عین حال جوابى است به تمام اشکال سوسیالیزم تخیلى و اتوپیک که پایه 

و نیروى محرکه اى براى تحقق سوسیالیسم ارائه نمى دهند. 
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بند 5 تاکید مى کند. اوال سوسیالیسم علمى، انقالبى و متکى به نقد واقعیات جامعه سرمایه دارى است. ثانیا 
سوسیالیسم مربوط به طبقه معینى است که قدرت تحقق سوسیالیسم را دارد. 

سوسیالیسم علمى مبارزه براى سوسیالیسم را به مبارزه طبقه معینى که در درون جامعه سرمایه دارى رشد 
مى کند، پیوند مى دهد. این بند از برنامه ما با سوسیالیسم تخیلى مرزبندى کرده و در عین حال پیگیرى 

پرولتاریا در مبارزه براى سوسیالیسم را به اثبات مى رساند. 

بند 6 تصویرى است از هدف مبارزه طبقاتى؛ تا اینجا به مبانى عینى مبارزه طبقاتى علیه سرمایه دارى اشاره 
شد. حال ببینیم هدف این مبارزه چیست؟ هدف این مبارزه استقرار جامعه سوسیالیستى و بعد از آن جامعه 
کمونیستى است. و برنامه خیلى فشرده رئوس تحوالتى را که انجام خواهد گرفت بیان مى کند. در این جا 
مى توانستیم در باره رابطه سوسیالیسم و کمونیسم بحث کنیم. یعنى فاز اول و فاز دوم جامعه سوسیالیستى 
و غیره که به نظر ما ضرورى نبود. بنابر این کافى است که تصویر کلى از جامعه اى که مى خواهیم بوجود 
بیاوریم و تحوالتى را که این جامعه باعث مى شود، ترسیم نمائیم، برنامه بحث زوال دولت را به میان مى 
کشد. و این بحث از اهمیت فراوانى برخوردار است. زیرا جوابى است به آنارشیسم که مبارزه علیه دولت 
به عنوان ابزار سرکوب را در دستور روز قرار مى دهد. کمونیسم شرایط از بین رفتن دولت را بیان مى کند. 
کمونیست ها نیز خواهان ازبین بردن دولت به عنوان یک دستگاه سرکوب هستند. آنهم بوسیله یک انقالب 

اجتماعى پیروزمند و با نابودى طبقات، پایه سرکوب طبقاتى نیز نابود خواهد شد. 

بندهاى 7 و8 در باره ملزومات تحقق سوسیالیسم بحث مى کنند. در این جا بحث بر سر این است که 
طبقه کارگر در وهله اول باید قدرت سیاسى را قبضه کند. یعنى سوسیالیسم از طریق یک سلسله اقدامات 
اقتصادى متحقق نمى شود. بلکه براى تحقق آن قبل از هر چیز باید قدرت سیاسى را به دست گرفت. سپس 
برنامه به تعریف دیکتاتورى پرولتاریا، یعنى پرولتاریاى سازمان یافته اى که وظیفه اش به فرجام رساندن 

انقالب اجتماعى است مى پردازد. 

دیکتاتورى پرولتاریا دمکراسى است براى تهیدستان و توده هاى وسیع زحمتکش و سرکوب است براى 
استثمارگران. برنامه اضافه مى کند، که پرولتاریا نمى تواند ماشین دولتى بورژوازى را تحویل بگیرد و در 
خدمت خود بکار بیاندازد. بلکه باید آن را نابود کند. و در مقابل دستگاه حکومتى خود را بنا نهد لنین در 

این باره مى نویسد: 

"دیکتاتورى پرولتاریا بى دریغ ترین و بى امان ترین جنگ طبقه جدید علیه دشمن مقتدرتر یعنى بورژوازیست 
که مقاومتش پس از سرنگونى (ولو در یک کشور (ده بار فزون تر گردیده و اقتدارش تنها ناشى از نیروى 
عادت و  از نیروى  ناشى  بلکه  نبوده  بورژوازى  المللى  بین  روابط  استوارى  و  نیرو  و  المللى  بین  سرمایه 
نیروى تولید کوچک نیز هست. زیرا تولید کوچک متاسفانه هنوز در جهان زیاد و بسیار هم زیاد است و 
همین تولید کوچک است که همواره، همه روزه، هر ساعته، بطور خودبخودى و به مقیاس وسیع، سرمایه 
دارى و بورژوازى را پدید مى آورد. بنابر مجموعه این علل دیکتاتورى پرولتاریا ضرورى است و پیروزى 
بر بورژوازى بدون یک جنگ طوالنى، سرسخت و حیاتى و مماتى، جنگى که مستلزم پایدارى، انضباط، 

استقامت، تزلزل ناپذیرى و وحدت اراده است، امکان پذیر نیست." (بیمارى کودکى...)  

این بند با رفرمیست هاى بورژوازى که از طریق رفرم مى خواهند سوسیالیسم را تحقق بخشند مرزبندى 
مى کند. در عین حال با اکونومیست هایى که طبقه کارگر را از مبارزه سیاسى برحذر مى دارند خط فاصل 
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کشیده و اعالم مى داردکه روح کلیه مبارزات طبقاتى- مبارزه سیاسى است. نظریه پوپولیستى را که با ابداع 
جمهورى خلقى، دولت خلقى و ... وجود دیکتاتورى پرولتاریا را نفى و آن را غیر الزم میداند، مردود مى 
و  بورژوازى  خرده  مبارزات  با  را  طبقه  ویژه این  مبارزه  کارگر،  طبقه  یگانه  مبارزه  ها  پوپولیست  شمارد. 
سایر زحمتکشان غیر پرولتر مخدوش مى کنند. طبعا حاصل این تئورى دولت خلق بجاى دولت پرولتاریا، 
حد دیکتاتورى  تا  را  طبقاتى  مبارزه  ها  مارکسیست  است.  پرولتاریا  دیکتاتورى  خلق بجاى  دیکتاتورى 
پرولتاریا به پیش مى برند. اما پوپولیسم خواهان توقف آن در مرحله خلقى است. و در واقع دیکتاتورى 

پرولتاریا را که پایه اساسى مارکسیسم است، نفى مى کند. 

سپس برنامه بر ضرورت برپایى حزب طبقه کارگر یعنى حزب کمونیست تاکید مى کند. تاکید بر ضرورت 
حزب به عنوان یکى از اصول پایه اى تبلیغى، ترویجى کمونیست ها. ما را در مقابله با گرایشات ضدحزبى 
رایج (مشى چریکى) و اکونومیسم مفرط در بخش هایى از جنبش کمونیستى (تشکل گریزى، روشنفکرى 

و ...) مسلح مى کند. 

در عین حال برنامه با اعالم این که حزب کمونیست، حزب طبقاتى پرولتاریه است، با انحرافات پوپولیستى 
رایج که منافع همه اقشار زحمتکش را در حزب منعکس مى کند مرزبندى کرده، و به اعتبار طبقه کارگر 

همه زحمتکشان را به ترك موضع طبقاتى خود و قبول رهبرى حزب فرا مى خواند. 
...

س: در بند 1 اشاره شده است که هدف اصلى اصالحات ارضى را ایجاد پرولتاریاى شهر تشکیل مى دهد. 
با توجه به این اصل که امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه دارى یعنى مرحله گندیدگى آن است، و هر نوع 
جنبه ترقى خواهى را از دست داده است. آیا هدف اصلى آن در ایجاد پرولتاریاى شهر و ده مى تواند جنبه 

ترقى خواهى داشته باشد؟ 

ج: امپریالیسم از آغاز قرن نوزدهم و در قیاس با سوسیالیسم ارتجاعى است . اما تنها طبقه اى که مى تواند 
به تمام مشقات بشر پایان بخشد طبقه پرولتاریا است و این طبقه در درون نظام سرمایه دارى بوجود مى 
آید بنابر این سرمایه دارى در تمام اشکالش قطعا از فئودالیسم مترقى تر است، زیرا بوجود آورنده طبقه اى 

است که شرط پایه اى استقرار سوسیالیسم مى باشد. 

ولى در این جا بحث بر سر ارتجاعى و یا مترقى بودن امپریالیسم نیست، بلکه بحث بر سر احتیاجى است 
که بورژوازى به پرولتاریاى صنعتى دارد، در زمان کندى در آمریکا طرحى بنام "اتحاد براى پیشرفت" به 
اجرا درآمد که اساس این طرح را اصالحات ارضى در کشورهاى امریکاى التین براى آزاد کردن نیروى 
کار تشکیل مى داد. بورژوازى در کشورهاى غرب درسى را بنام "مدل لوئیس" در دانشگاه تدریس مى کند 
که مبناى این درس را، گسیل نیروى کار از روستا به شهر تشکیل مى دهد، "مدل لوئیس" استدالل مى کند 
که مى توان بخش وسیعى از کارگران روستا را از جایشان کند بدون آن که در تولید دهقانى تفاوتى بوجود 

بیاید، زیرا بارآورى این کارگران در سطح نازلى قرار دارد. 

بنابر این تئورى اصالحات ارضى را با هدف رشد صنعت و افزایش نیروى کار مورد احتیاج امپریالیسم 
فرموله مى کند. فئودالیسم مانعى در راه تحقق این اهداف بشمار مى رود. اما نباید ترقى خواهى امپریالیسم 
را در رابطه با فئودالیسم سنجید؛ اکنون دیگر ۸۰ سال است که امپریالیسم مترقى نیست، نه بخاطر اینکه از 
فئودالیسم منحط تر است، بلکه به این خاطر که سوسیالیسم به عنوان آلترناتیوى در مقابل آن قرار دارد و 

دقیقا به این اعتبار ارتجاعى است. 
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سلطه  تحت  کشور  بمثابه یک  ایران  امپریالیستى  نیازهاى  مبناى  بر  که  است  شده  اشاره  یک  بند  در  س: 
امپریالیسم به جرگه کشورهاى سرمایه دارى کشانده شد. سئوال این است که آیا تحت سلطگى ایران در 

رابطه با سرمایه دارى شدن آن است یا قبال هم این تحت سلطگى وجود داشته است. 

و  روس  دولت هاى  مثال  است.  بوده  خارجى  هاى  قدرت  سلطه  تحت  وسیعا  سیاسى  نظر  از  ایران  ج: 
انگلیس نفوذ فوق العاده زیادى در دولت قاجار داشتند. از نظر اقتصادى هم مى توان گفت که این دولت ها 
امتیازهائى از دولت ایران گرفته بودند، مثال صنعت نفت، بخصوص نفت جنوب جائى براى صدور سرمایه 
خارجى به حساب مى آمد. تا آنجا که به صدور سرمایه و کارکرد کارتل ها مربوط میشد، به این معنى و 
در این حدود تحت سلطگى، یک تحت سلطگى موضعى در رابطه با مناسبات معینى است. توده وسیعى از 

مردم جامعه، بخش اعظم نیروهاى مولد جامعه تحت سلطه امپریالیسم نبود. 

وقتى در اینجا از تحت سلطه بودن صحبت مى شود تقسیم بندى جدیدى مد نظرمان است. یعنى تحت 
سلطگى در مناسبات تقسیم جهانى بین امپریالیست ها و مناسبات صدور سرمایه را در نظر مى گیریم. از 
اما  بود.  جهانى  سرمایه  سلطه  تحت  زمان  همان  از  شد  تثبیت  در ایران  دارى  سرمایه  که مناسبات  زمانى 
خصلت هائى که قبال تحت سلطگى ایران را مى شناساند همان هائى نیست که اکنون آنرا تعریف میکند. 
تحت سلطگى در اینجا معنى اقتصادى معینى پیدا کرده است، یعنى در خود رابطه سرمایه این تحت سلطگى 
ایجاد مى شود. اما قبال در خود بورژوازى ایران و بورژوازى اروپا، در مناسبات فئودال ها و دولت، دولت با 
بورژوازى امریکا و انگلستان درجاتى از تحت سلطگى وجود داشت مبنایش موضعى و مقطعى بود، مثال در 
بخش نفت شدید و در بخش کشاورزى یا اصال وجود نداشت یا خیلى کم بود. سرنوشت کشاورزى با آن 

تعیین نمى شد. و کامال مى توانست بر مبناى اقتصاد فئودالى و بورژوامالکى خود ادامه پیدا کند. 

ولى اکنون تحت سلطگى، تحت سلطگى کاپیتالیستى است. پس ایران بمثابه یک کشور تحت سلطه هم 
سرمایه دارى شد و هم جایگاه خود را در کشورهاى سرمایه دارى به دست آورد، و اینجاست که در جرگه 
کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم وارد گردید، این دو را باید با هم در نظر گرفت، یعنى کیفیتا سرمایه دارى 

ایران مبناى تحت سلطگى اش است. یعنى این که ایران از کانال سرمایه تحت سلطه امپریالیسم است. 

در ایران تاریخا اشکالى از تحت سلطگى مانند وابستگى قدرت نظامى و ادارى دولت و غیره به امپریالیسم 
به وجود آمده مثال در جنگ جهانى دوم موقعیت ایران در تقسیم بندى امپریالیستى مشخص شده و روى 
آن معامالتى انجام گرفته است. ولى هیچکدام از این ها تحت سلطگى ایران را بعد از تثبیت سرمایه دارى، 

بیان نمى کنند. 

س: در بند 2 گفته شده، طبقه کارگر هر کشور موظف است کار را با بورژوازى کشور خود یکسره کند؛ آیا 
این مسئله بورژوازى کشور خود، مسئله بورژوازى ملى و غیر ملى و ... تداعى نمى کند؟ 

ج: بورژوازى کشور خود، بورژوازى اى است که تحت چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط یک کشور 
معین فعالیت مى کند. البته سرمایه دارى نظام به هم پیوسته اى بوجود مى آورد و اقشار بورژوا در ارتباط 
با یکدیگر قرار دارند، سرمایه هایشان درهم ادغام مى شود اما سرمایه دارى بدون دولت معنى ندارد. مقوله 
دولت و کشور مقوله ایست بورژوایى، همچنین مقوله ملیت، وقتى ما از بورژوازى ایران صحبت مى کنیم 
قبل از هر چیز بازار داخلى را در نظر داریم، ایران یک بازار کار و کاال دارد، سرمایه به این بازار وارد شده 
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و از آن خارج مى شود، به عبارت دیگر سرمایه دارى ایران در چهارچوب بازار معینى فعالیت مى کند. مثال 
بورژوازى کشورى مانند کویت هم به همین ترتیب، بنابر این بورژوازى در محدوده معینى فعالیت، استثمار 

و اعمال اراده دولتى مى کند. 

فعل و انفعاالت و بحران هائى که ممکن است در جامعه سرمایه دارى ایران به وقوع بپیوندد، بطور یکسان بر 
بورژواهاى ایران تاثیر مى گذارد مثال اگر نان گران بشود، همه اقشار بورژوا در ایران باید مزد را به سطحى 
برسانند که طبقه کارگر بتواند آنرا تهیه کند. برعکس اگر طبقه کارگر از حقوق اتحادیه اى محروم بشود همه 

بورژواهاى این بازار معین از آن بهره مند مى شوند. 

مقوله دولت در یک کشور معین مسئله اى است عینى، دولت ها بازارهاى جهانى را از هم تفکیک مى کنند، 
با وجود این که این بازارها در سطح باالترى از طریق همین دولت ها و روابط اقتصادى فیمابین و موسساتى 
مانند بانک ها، کارتل ها، کنگره ها، کنفرانس ها و نهادهائى بین المللى به همدیگر مربوط مى شوند، اما در 

همدیگر حل نمى شوند. سرمایه به هر کشورى وارد شودطبق موازین این کشور معین فعالیت مى کند. 

نقش دولت اعمال قوانین یکسانى در بین اقشار مختلف بورژوازى براى رقابت است، قدرت دولتى شرط 
انباشت سرمایه براى بورژوازى مى باشد. نظارت بر ملزومات سیاسى انباشت سرمایه مستلزم وجود دولت 
است. دولت ایران وظیفه تامین شرایط الزم و مساعد سودآورى بیشتر در این بازار معین کار و کاال را بر 

عهده دارد، بازار همسایه اش عراق، وظیفه دولت دیگرى است. 

مقوله دولت و کشور را در رابطه با بورژوازى نباید فراموش کرد. بحث بر سر وابسته یا غیر وابسته بودن 
بورژوازى ایران نیست بحث بر سر بورژوازى ایران است، که مسئله اى است عینى. 

س: در بند 4 گفته شده است که "در این نظام هر اندازه کارگران بیشتر و شدیدتر کار کنند و به ثروت 
اجتماعى بیفزایند، سرمایه قدرت اجتماعى بیشترى مى یابد و هر چه سرمایه قدرتمندتر شود، توده هاى 
وسیع کارگر و زحمتکش به نابسامانى و محرومیت هاى اجتماعى عمیق ترى دچار مى گردند."- این یک 
قانون عام است و در شرایط کنونى کشورهاى تحت سلطه از جمله ایران قابل درك است. ولى در جوامع 
امپریالیستى ظاهرا به نظر مى آید اینطور نباشد. حتى اگر بطور نسبى در نظر بگیریم هر چه قدرت اجتماعى 
سرمایه جهانى بیشتر شود باز در کشورهاى تحت سلطه، شدت فقر و گرسنگى و بیکارى بیشتر است تا 
در کشورهاى متروپل؛ در صورتى که قدرت اجتماعى سرمایه در کشورهاى متروپل بیشتر است، آیا اینطور 

نیست؟ 

ج: بله. بر اساس مشاهده اى که ما مى کنیم اینطور بنظر مى آید که در کشورهاى امپریالیستى وضع طبقه 
کارگر بهتر است. منتها این از یک دید ملى نسبت به طبقه کارگر ناشى مى شود. در حالى که طبقه کارگر از 
دیدگاه ما طبقه اى جهانى است و وضعیت آن را در عرصه جهانى باید بررسى کرد. از لحاظ این که سرمایه 
قدرت اجتماعى اش بیشتر مى شود مى توان قدرت سرمایه امروز و قدرت سرمایه صد سال پیش را در نظر 
گرفت. از لحاظ وضع طبقه کارگر هم ممکن است طبقه کارگر انگلیس (مثال) وضعش بهتر شده باشد ولى 
توده هاى وسیع کارگرى در افریقا، آسیا و آمریکاى التین مفلوك تر گردیده و به موقعیت نابسامان ترى 
کشیده شده اند. در این سطح باید مساله را مقایسه کرد. بعالوه وقتى مى گوئیم قدرت اجتماعى سرمایه 
بیشتر مى شود، تنها تسلط سیاسى را در نظر نداریم بلکه منظورمان تسلط اقتصادى نیز مى باشد. در همان 
کشورهاى متروپل که شما مى گوئید، اتفاقا قدرت اجتماعى سرمایه زیاد است، یعنى سرمایه کامال بر طبقه 
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کارگر مسلط است- همان طور که در اینجا (ایران) نیز مسلط است- منتها تفاوت قضیه در این است که 
آنجا تسلط سرمایه از این مجرا بدست مى آید که حاصل کار فشرده و شاق اقشار وسیعى از پرولتاریاى 
کشورهاى دیگر را طورى خرج مى کنند که بتوانند بدانوسیله جنبش کارگرى را تحت انقیاد نگاه دارند 
یعنى قدرت اجتماعى سرمایه را بر جنبش کارگرى اعمال کنند. وگرنه جنبش کارگرى کشورهاى متروپل 
از یک توان بالقوه برخوردار است که قادر است سوسیالیسم را جانشین سرمایه دارى کند. پس باید قدرت 
اجتماعى سرمایه را در بعد جهانى، یعنى کل نظام سرمایه دارى را در جهان در نظر بگیریم. مثال امروز قدرت 
اجتماعى سرمایه جهانى آنقدر افزایش یافته که هیچ اتفاقى در جهان نمى افتد که تحت نظارت سرمایه نباشد 
حال آنکه ۲۰۰ سال پیش یا ۱۰۰ سال پیش اینطور نبود و بودند کشورهایى که اصال به جرگه کشورهاى 
داراى نظام سرمایه دارى نیفتاده بودند. همچنین بدنبال افزایش قدرت اجتماعى سرمایه، محرومیت هاى 
اجتماعى هم عمیق تر شده است. منتها این را هم نباید به معناى محدود در هر کشور در نظر گرفت. برعکس 
باز باید دید قوانین عام در چه اشکال خاصى خود را نشان مى دهد. یعنى این که سرمایه در کل، حاکمیت 
اجتماعى اش بیشتر شده و در کل، توده هاى وسیع ترى به تحمل مشقت در این نظام کشیده شده اند. حال 
این شرایط الزمه اش آن است که در بخشى از این نظام جزئى از حاصل استثمار به قشر اشرافى طبقه کارگر 
داده شود. این بحث مشخصى است که دقیقا نشان مى دهد که هیچ قانونى خودش را لخت و عریان به ما 

نشان نمى دهد. بلکه خودش را به اشکال متعدد و متناقضى نشان مى دهد. 

س: در رابطه با بند 7 اشاره به مرزبندى با برخوردهاى رفرمیستى و اکونومیستى و پوپولیستى کردید، در 
رابطه با نیروهاى ایران مثال بیاورید که مشخص تر شود. 

ج: نیروهایى وجود دارند که عمال دیکتاتورى پرولتاریا را نقض مى کنند. مثال جریانى مانند اتحاد چپ که 
معتقد به دیکتاتورى پرولتاریا نیست و در پراتیک کارگرى اش اکونومیست است. و از نظر فکرى خیلى 
به اکونومیست هاى مشورتى٭ نزدیک اند. اتحاد چپ استدالل مى کند که دیکتاتورى پرولتاریا دیکتاتورى 
حزب است و با صراحت عدم اعتقاد خود به آن را اعالم مى کند. گرایشات اکونومیستى که طبقه کارگر را 
از مبارزه سیاسى براى کسب قدرت برحذر مى دارند عمال دیکتاتورى پرولتاریا را نفى مى کنند. اکونومیست 
هاى سوسیال دموکراسى روس هم در تئورى به دیکتاتورى پرولتاریا اعتقاد داشتند اما در عمل اصول آن را 
زیر پا مى گذاشتند. یعنى طبقه کارگر را از مبارزه بر سر کسب قدرت سیاسى برحذر مى داشتند. و خواست 
هایشان را در قالب اقتصادى تنگى محدود مى کردند. به این ترتیب اکونومیسم عمال ناقض دیکتاتورى 

پرولتاریا است. 

واقع  در  کنند.  خلق مى  دمکراتیک  جمهورى  به  محول  را  وابسته  دارى  سرمایه  نابودى  ها  پوپولیست  اما 
آلترناتیوى که آن ها در مقابل سرمایه دارى وابسته ارائه مى دهندچیزى جز سرمایه دارى ملى نیست. در 
عین حال وظایف اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا را به جمهورى دمکراتیک خلق نسبت مى دهند. براى مثال 
"تا برقرارى جمهورى دمکراتیک مسئله بیکارى حل نخواهد شد!" آن ها حل مسئله بیکارى را که احتیاج 
به تحول سوسیالیستى دارد وظیفه جمهورى دمکراتیک خلق قرار مى دهند. طبعا جمهورى دمکراتیک خلق 
را ناظر بر یک سرى اقدامات اقتصادى سوسیالیستى مى دانند. و این یعنى نفى دیکتاتورى پرولتاریا یعنى 
گویا طبقه کارگر با متحدین دمکرات به یک جامعه اى دست پیدا مى کند و یک دولتى را بنا مى کند که 
این دولت مى تواند اقدامات سوسیالیستى انجام دهد. بنابر این پوپولیست ها عمال ضرورت دیکتاتورى 

پرولتاریا را رد مى کنند. 

جزء دوم- نکاتى در باره بندهاى 9 تا 14 برنامه
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تا کنون جزء اول برنامه را بررسى کردیم که بندهاى 1 تا 8 را شامل مى شد. اکنون به قسمت دوم برنامه که 
در سطح مشخص ترى مسائل را مورد بحث قرار مى دهد، مى پردازیم. در این قسمت برنامه به واقعیات 
امروز نزدیک تر مى شود. در اولین بحث خود به بررسى سرمایه دارى عصر حاضر مى پردازد، این بحث 
در واقع از نظر تئوریک ادامه همان بحث سرمایه دارى در بند 4 است. چرا ما این بند را در این جا آورده 
ایم؟ براى این که نشان دهیم که ویژگى هاى سرمایه دارى در هر شرایط زمانى و مکانى اصول پایه اى 
سوسیالیسم علمى را نقض نکرده و دیکتاتورى پرولتاریا، جامعه سوسیالیستى، خصلت بین المللى جنبش 
کارگرى، بحران هاى اقتصادى سرمایه دارى و ... در هر شرایط ویژه اى بقوت خود باقى است. این بند 

اصول را در سطح کلى نتیجه گیرى کرده و سد راه هر نوع انحرافى مى گردد. 

بند 9 قدم به قدم به واقعیت مشخص نزدیک تر مى شود اول به بررسى امپریالیسم مى پردازد. براى این 
کار کتاب" امپریالیسم به مثابه "... لنین را مبنا قرار داده و به تجزیه و تحلیل موقعیت اقتصادى و سیاسى 
بورژوازى در عصر امپریالیسم و تفاوت هاى آن با سرمایه دارى کالسیک عصر رقابت آزاد و بطور کلى 
تاثیرى که امپریالیسم در مبارزه طبقاتى، در عرصه اقتصاد و زمینه سیاسى بجاى مى گذارد مى پردازد. مسئله 
اى که بند 9 بر آن تاکید مى کند، عمدتا این است که امپریالیسم بمثابه عصر سرمایه مالى و عصر انحصارات 
تمام تضادهاى سرمایه دارى را به اوج خود رسانده و موجبات سقوط سرمایه دارى را فراهم مى نماید. 

بنابر این امپریالیسم عصر انقالبات پرولترى است، این نتیجه گیرى پراتیکى است که از این بند مى شود. 

به  راجع  که  توضیحى  مى کند.  برخورد  پرولتاریا  طبقاتى  مبارزه  راه  سد  بمثابه  رویزیونیسم  به   ۱۰ بند 
رویزیونیسم مى دهد متکى به بحث کالسیک رویزیونیسم است. رویزیونیسم چیست؟ و چه نقشى دارد؟ 

ایدئولوژى چه طبقاتى است؟ 

رویزیونیسم نفوذ ایدئولوژ بورژوایى در جنبش کمونیستى است، تحریف بورژوایى مارکسیسم لنینیسم است. 
و در هر مقطعى پایه هاى طبقاتى معینى پیدا مى کند. لنین تاکید مى کند "مبارزه براى سوسیالیسم از مبارزه 
علیه رویزیونیسم جدا نیست." این بند اشکال مختلف رویزیونیسم را که در مقطع فعلى در سطح جهان 
مطرح است، ذکر مى کند. جنبش کمونیستى ما تا اندازه اى با انواع رویزیونیسم آشنایى دارد. ما در اینجا 
بیشتر در باره رویزیونیسم پوپولیستى که انحرافى در درون جنبش کمونیستى ایران است توضیح مى دهیم. 
زیرا به اندازه کافى در باره رویزیونیسم مدرن خروشچفى و سه جهان و به درجه کم ترى تروتسکیسم بحث 

شده است. اما قبال اشاره اى هم به کمونیسم اروپائى بنمائیم. 

کمونیسم اروپایى، کمونیسم رفورمیستى است که اکنون در اروپاى غربى پا گرفته است و طرفدار رسیدن 
به قدرت از طرق مسالمت آمیز است. دیکتاتورى پرولتاریا را عمدتا رد مى کند و مرز بین طبقه کارگر و 
الیه هاى خرده بوژوازى را از میان بر مى دارد. کمونیسم اروپائى استدالل مى کند: اوضاع و موقعیت هاى 
طبقاتى اجتماعى با دوره مارکس متفاوت است. طبقه کارگر دیگر از خیل عظیمى از کارگران به اصطالح 
یقه سفید منفک نیست، (یعنى کارگران دفترى یا خرده بورژوازى دفترى) این استدالل مرز مبارزه طبقاتى 

باالخص طبقه کارگر را مخدوش مى کند. 

رفرمیست هاى رویزیونیست در این کشورها تحت نام کمونیست در دولت شرکت مى کنند. 

رویزیونیسم پوپولیستى: چرا مى گوئیم رویزیونیسم پوپولیستى نمى گوئیم پوپولیسم. قبال به این مسئله اشاره 
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کردیم که نقد نظام سرمایه دارى منحصر به پرولتاریا نیست و فقط پرولتاریا ونمایندگان فکرى آن نیستند که 
نظام سرمایه دارى را مورد انتقاد قرار مى دهند. همه طبقات دیگر حتى، خود بوژوازى این کار را مى کند. 

برخى به دلیل نارضایتى شان از این نظام، برخى به دلیل توجیه کردن این نظام زیر فشار انتقادهاى طبقات 
ناراضى، بعضى دیگر از زاویه فئودالیسم حتى سوسیالیسم را، کاپیتالیسم را مورد انتقاد قرار مى دهند. بنابر این 
نقد جامعه سرمایه دارى از دیدگاه هاى متفاوتى صورت مى گیرد، یکى از این دیدگاه ها مارکسیسم است. 
ولى دیدگاه هاى دیگرى وجود دارند که پایه طبقاتى معینى دارند. این دیدگاه ها وقتى از قول مارکسیسم 
صحبت نمى کنند، نمى توان به آنها رویزیونیسم گفت، بلکه پوپولیسم هستند. پوپولیسم یا ایدئولوژى خلق 
گرائى نمونه هایش در تاریخ زیاد است. قبل از مارکس سوسیالیست هاى خرده بورژوا پوپولیست بودند، 
در تحلیل نهائى ناردونیک ها پوپولیست بودند، بدون آن که ادعاى مارکسیست بودن بکنند. مجاهدین خلق 
پوپولیست هستند. ولى رویزیونیسم جریانى است تحت پوشش مارکسیسم، در اصول پایه اى مارکسیسم 
تجدید نظر مى کند و از زاویه انتقاد یک طبقه دیگر به وضع موجود برخورد مى نماید، یعنى انتقاد پرولترى 
از وضع موجود را به کنارى زده و احکام ناشى از انتقاد غیر پرولتر را به اسم مارکسیسم قالب مى زنند. 
پس ما در اینجا با رویزیونیسم مواجه هستیم، زیرا مبانى انحرافى یک بینش دیگرى را به اسم مارکسیسم 
بحث مى کند. و طبعا این انتقاد ها پیگیرى انتقاد پرولترى را ندارد و حتى در مواقعى ارتجاعى است. بنابر 
این رویزیونیسم نتیجه اى ندارد جز این که طبقه کارگر را در تحلیل نهائى به زیر پرچم بورژوازى بکشاند. 
حاال وقتى این ایده پوپولیستى، این دستگاه فکرى پوپولیستى تحت نام مارکسیسم عرضه مى شود، ما با 
رویزیونیسم مواجه هستیم. این دیگر صرفا پوپولیسم نیست. زیرا پوپولیسم حتى کسانى را که خود ادعاى 
مارکسیست بودن ندارند، در بر مى گیرد. ولى رویزیونیسم پوپولیستى یعنى آن تجدید نظرى در مارکسیسم 
در جنبش  ما  حاال  و  گیرد.  مى  انجام  پوپولیستى  فکرى  دستگاه  یک  اساس  بر  و  زاویه پوپولیستى  از  که 

کمونیستى با رویزیونیسم پوپولیستى روبرو هستیم. رویزیونیسمى که مبناى فکرى آن پوپولیسم است. 

ما معتقدیم پایه طبقاتى این نوع مشخص از رویزیونیسم در کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم بوجود مى 
آید. پایه طبقاتى آن خرده بورژوازى است. آن بخش از خرده بورژوازى که مناسبات امپریالیستى آن را تحت 

فشار قرار داده و در نتیجه موقعیت طبقاتى اش متزلزل شده و مکان تولیدى اش به خطر افتاده است. 

اما انتقادى که این قشر از خرده بورژوازى دارد نه به سرمایه دارى بلکه به امپریالیسم است. انتقادشان از 
امپریالیسم نه به ماهیت امپریالیسم یعنى حادترین شکل سرمایه دارى در اوج تکامل خود بلکه به آن جنبه 
هاى ضد ملى امپریالیسم مى باشد که بازار داخلى را تحت سیطره خود در آورده است، یعنى مثال تقسیم 
انتقادهاى  کلى  بطور  غیره.  و  مى کند  تحمیل  سلطه  تحت  کشورهاى  به  امپریالیستى  نظام  که  جهانى  کار 
تحت  را  امپریالیستى"  "ضد  هاى  آرمان  بورژوازى  خرده  کند.  نمى  تجاوز  حدود  این  از  بورژوازى  خرده 
نام مارکسیسم ارائه مى دهد، چرا؟ زیرا مارکسیسم کم و بیش از بعد از انقالب اکتبر و انقالبات چین و 
ویتنام و ... به ایدئولوژى انقالبى و رهائى بخش معتبرى تبدیل شده است. حتى بورژوازى در لفظ آن را 
ایدئولوژى انقالب مى شمارد، بنابر این براى خرده بورژوازى مفیدتر است انقالبیگرى اش تحت پوشش 
مارکسیسم بیان شود. قطعا در هر جا که طبقه کارگر وسیع تر باشد پوپولیسم داعیه مارکسیست بودنش 
و  دهد  ارائه مى  امپریالیستى  ضد  تئورى  یک  پوپولیسم  که  اى  درجه  به  دیگر،  طرف  از  مى شود.  بیشتر 
خواستار تغییراتى در نظام موجود است. هر اندازه که این تغییرات جنبه انقالبى داشته باشند بهمان اندازه هم 
جریانات رویزیونیسم پوپولیستى خصلت انقالبى به خود مى گیرند. اما این جریانات تا وقتى انقالبى هستند 

که آلترناتیو پرولترى در سطح جامعه شکل نگرفته باشد. 
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تا هنگامى که مارکسیسم انقالبى با برنامه و تشکیالت مستقل پا به عرصه وجود نگذاشته است، پوپولیسم به 
عنوان جریان رادیکال و انقالبى به حیات خود ادامه مى دهد. مثال مشى چریکى یک مشى پوپولیستى است. 
ولى از آنجائى که یک نیروى واقعا کمونیستى در سطح جامعه وجود نداشت، این مشى یک جریان انقالبى 
به حساب مى آمد. از هنگامى که مارکسیسم انقالبى پا به عرصه وجود مى گذارد و خود را استوار مى سازد، 
پوپولیست ها یا خود را به آن ملحق مى نمایند و یا به مقابله با آن برمى خیزند. رویزیونیسم پوپولیستى 
نیز یا دستگاه فکرى خود را در جهت مارکسیسم انقالبى تغییر مى دهد و یا به بورژوازى گرویده و به 
رویزیونیسم سه جهانى و یا خروشچفى تبدیل خواهد شد. این ها رئوس کلى دیدگاه ما در باره رویزیونیسم 
پوپولیستى است. ما این گرایش انحرافى را یکى از انحرافات مهم جنبش کمونیستى ایران و همه کشورهاى 
تحت سلطه امپریالیسم مى دانیم. اگر به سازمان هایى مانند رزمندگان، وحدت انقالبى و راه کارگر بنگریم 
مى توان تشخیص داد که سرنوشت ایدئولوژى و تشکیالت پوپولیستى به کجا مى انجامد. اکنون دیگر بخش 

هائى از آن ها بورژوازى را انتخاب کرده و به سمت آن مى روند. 

هرگاه رویزیونیسم پوپولیستى پخته تر شود یعنى گرایشات رویزیونیستى آن تقویت گردد، قطعا به سمت 
یکى از اشکال پخته تر، بالغ تر و جهانى تر رویزیونیسم یعنى رویزیونیسم خروشچفى و یا رویزیونیسم 
سه جهانى خواهد چرخید. از آنجائى که مبانى این ها، دامن زدن به آشتى طبقاتى و مخدوش کردن مبارزه 
طبقه کارگر مى باشد، سازمان هاى پوپولیستى به درجه اى که این خصوصیات را در خود دارند، به سمت 
آن ها مى روند. به این دلیل اطالق رویزیونیسم پوپولیستى از عبارت پوپولیسم به تنهایى، تعریف روشن 

ترى است. 

ما قبال به جریانات رویزیونیستى اشاره کردیم. این جریانات که رویزیونیسم به کلى بر آن ها غالب شده 
است در اردوگاه بورژوازى قرار گرفته اند. ولى انحرافى که در شرایط کنونى در جنبش کمونیستى ما داراى 
اهمیت است، گرایش رویزیونیسم پوپولیستى است که در آن جدال بین مارکسیسم انقالبى و رویزیونیسم در 
جریان است و هیچیک بر دیگرى غلبه نکرده است. در سازمان هائى که گرایش هاى رویزیونیسم پوپولیستى 
را در خود دارند، نه برنامه مارکسیستى در کل تشکیالت مورد قبول قرار گرفته است، و نه پوپولیسم به عنوان 
یک ایدئولوژى بورژوایى، به کلى بر آن ها حاکم شده است. وظیفه ما این است که آینده چنین تشکل هائى 

را بررسى نموده و به آن ها کمک کنیم که مبارزه به نفع پرولتاریا در آن ها خاتمه یابد. 

بند 11 در این بند به مسئله شوروى برخورد کرده ایم. این مسئله از چند نظر داراى اهمیت است. 

قبل از هر جیز مى توان گفت، تا زمانى که ما تجارب جنبش کمونیستى و کارگرى را در هر مقطعى بررسى 
ننمائیم و از آن ها درس نگیریم، نمى توانیم براى سوسیالیسم مبارزه نموده و مبارزه طبقاتى را سازمان دهیم. 
ما باید از شکست هاى این جنبش درس بگیریم ، تا بار دیگرتکرار نشوند و از تجارب پیروزى هاى آن 
نیز بیاموزیم، تا بتوانیم بر آن ها تکیه نمائیم. این مسئله اى است که ما را وادار مى کند که از خود بپرسیم 
که باالخره در چین و شوروى چه گذشت و انقالبات آن ها به کجا انجامید. بررسى انقالب اکتبر از اهمیت 

ویژه اى برخوردار است. 

دوم این که هر دو کشورو مخصوصا شوروى در صحنه اقتصاد و سیاست جهان امپریالیستى نقش غیر قابل 
انکارى را دارا هستند. ارزیابى موقعیت و مبارزه طبقات در سطح جهانى و جبهه انقالب و ضد انقالب، 
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بدون در نظر گرفتن نقش این دو کشور ممکن نیست. بدون در نظر گرفتن شوروى نمى توان از امپریالیسم، 
از جدال هاى جهانى و تقسیم جهان سخن به میان آورد. این نیز ما را ملزم مى کند که ببینیم در شوروى چه 

مى گذرد و وضعیت مبارزه طبقاتى در آنجا چگونه است. 

سوم این که این دو کشور قطب هائى هستند که رویزیونیسم را در سطح جهان رهبرى مى کنند. این ها 
اشکال معینى از رویزیونیسم را در سطح جهان رهبرى مى کنند. این ها اشکال معینى از رویزیونیسم را 
در سطح جهان در قالب مارکسیسم تبلیغ مى نمایند. قطب هائى هستند که خود را به عنوان سردمداران 
سوسیالیسم و مارکسیسم به جهانیان معرفى مى نمایند و بورژوازى آن ها را به عنوان اردوگاه سویسالیسم 
معرفى مى کند. براى بنا نهادن یک بین الملل لنینى ما باید با رویزیونیست هاى چین و شوروى به مقابله 
برخیزیم. این کار را باید چه در سطح تئوریک و چه در عمل به مرحله اجرا درآوریم. ما باید براى خود 
روشن سازیم که کار انترناسیونال سوم به کجا انجامید و از چه جایى آغاز نمائیم و رویزیونیست ها در این 
بین الملل چگونه عمل کردند. این خود وسیله اى است براى از بین بردن توهمات مارکسیست هاى سایر 

کشورها نسبت به این دو کشور. 

باالخره در عرصه سیاسى ایران با احزاب و گروه هاى رویزیونیستى روبرو هستیم که کامال بورژوایى اند 
و به این دو قطب تکیه مى کنند. حزب توده و اکثریت به شوروى متکى هستند و حزب رنجبران به چین. 
براى این که ما شناخت درستى ا ز این احزاب و گروه ها داشته باشیم، ناچاریم که ماهیت و سیاست هاى 
کشورهاى شوروى وچین را بشناسیم. ما باید نیروهاى سیاسى داخل و قابلیت انطباق سیاست و اقتصاد 
بورژوازى ایران با شورروى را بررسى نماییم. براى برخورد به احزاب بورژوایى ضرورى است که جهان 
امپریالیستى را درست تر بشناسیم و یک جزء آن قطعا چین و شوروى هستند. توسط حامیان داخلى این دو 
کشور و حتى بخشى از بورژوازى که مخالف آن هاست، تبلیغاتى مى شود مبنى بر این که این ها کشورهاى 
سوسیالیستى مى باشند. به این ترتیب تصویر مخدوش شده، دم بریده و منحطى را تحت عنوان سوسیالیسم 
در جهان تبلیغ مى نمایند و با این تبلیغات مى خواهند شکل دیگرى از سرمایه دارى و جامعه طبقاتى را 
بجاى آرمان واقعى طبقه کارگر جلوه دهند. وظیفه ماست که این تبلیغات را خنثى نموده، نقاب را از چهره 

هایشان برداریم و چهره واقعى سوسیالیسم را نشان بدهیم. 

آنچه در مورد شوروى قابل ذکر است این است که در سال ۱۹۱۷ پرولتاریا قدرت سیاسى را بطور کلى 
بکف آورد. ما مى دانیم که دیکتاتورى پرولتاریا وجود داشته است، ولى اکنون از بین رفته و سرمایه دارى 
بار دیگر احیا گردیده است. به این دلیل حکومت شوروى، حکومتى است سوسیال امپریالیستى. کشورى 
است سوسیالیست در گفتار و امپریالیست در کردار. شواهد کافى وجود دارند که نشان مى دهند، سرمایه 
دارى در شوروى احیا شده است. بررسى مناسبات کار و وسایل تولید، و چگونگى جابجا شدن نیروى کار 
در جامعه، نشاندهنده یک نظام سرمایه دارى در شوروى است. به آسانى مى توان درك کرد که منظور ما 
از سوسیالیست در گفتار و امپریالیست در کردار چیست. منظور این است که گرچه شوروى داراى اقتصاد 
و سیاستى امپریالیستى است و در اردوگاه ضد انقالب امپریالیستى قرار دارد، ولى در حرف از سوسیالیسم 

دم مى زند. 

برنامه مسئله در دست گرفتن قدرت و اعمال دیکتاتورى از جانب پرولتاریا در چین را عمدا مبهم گذاشته 
است. واضح است که پرولتاریاى چین در قدرت شرکت کرده است، ولى این که حزب کمونیست فقط 
منافع پرولتاریا را در نظر باشته است، براى ما روشن نیست. اکثر رفقا عقیده دارند که حزب کمونیست چین 
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هیچگاه صد در صد پرولترى نبوده و در رابطه با جنبش دهقانى و ناسیونالیسم به قدرت رسیده است. ما 
این نکته را ذکر کرده ایم که طبقه کارگر در چین از قدرت بیرون رانده شده است، زیرا این مسئله را قبول 

داریم که در قدرت شرکت داشته است، ولى اکنون از آن بیرون رانده شده است. 

شوروى که نقطه اتکاء رویزیونیسم خروشچفى در جهان است، بعضا از رفرمیسم بورژوایى دفاع مى نماید. 
این مسئله را در کشورهایى همانند ویتنام و آنگوال که تحت نفوذ شوروى و تا حدودى از مرزهاى آن دور 
هستند، بخوبى مى بینیم. احزاب رویزیونیست طرفدار شوروى نیز در سطح بورژوا-رفرمیست ها خواست 
... مطرح مى کنند. مقایسه مناطق تحت نفوذ امریکا مانند تایلند  هایى را مانند بهداشت، سواد آموزى و 
با سرزمین هاى تحت نفوذ شوروى مانند ویتنام، کوبا، آنگوال و ... نشان مى دهد که سوسیال امپریالیسم 
شوروى تا حدود معینى از رفرمیسم بورژوایى دفاع مى کند. این مسئله را باید بیشتر ارزیابى کرد، ولى آنچه 
مسلم است رفرمیسم در عصر انقالبات پرولترى جریانى ارتجاعى است. اما اگر از مساله رفرمیسم در مورد 
شوروى چشم پوشى نمائیم، ذهن طبقه کارگر را منحرف کرده ایم. گرچه شوروى نیز به همان درجه دشمن 
انقالب است، ولى داراى ویژگى هاى خاصى نیز مى باشد و این ویژگى ها قدرت هاى معینى هم به آن مى 
دهد. ما مى گوییم که در شوروى یک انقالب سوسیالیستى شده است و یک نسل در جامعه سوسیالیستى و 
با فرهنگ سوسیالیستى پرورش یافته اند. بورژوازى که قدرت را از پرولتاریا پس گرفته است، دستاوردهایش 
را نیز از محتوا خالى مى کند. ولى مى توان براى سودآورى بیشتر سرمایه در بعضى موارد آن ها را بکار 
گیرد. انقالب سوسیالیستى پرولتاریا در زمینه برنامه ریزى پیشرفت هاى شایان توجهى ببار آورد. در این 
زمینه بورژوازى استفاده کرده و از قدرت معینى هم برخوردار گردیده است. این که مى گوییم شوروى و 
امریکا هر دو ضد انقالبى اند، به این معنى نیست که در اقتصاد و سیاست هر دو مانند یکدیگر عمل مى 
کنند. ما در برنامه به شیوه اى دگماتیک به این مسئله برخورد نکرده و آن را باز گذاشته ایم. چنین برخوردى 
به طبقه کارگر کمک خواهد کرد که با رشد خود حقیقت را آن طورى که هست دریافته و شناخت بیشترى 
از شوروى به دست آورد. اما چین آن طور که مى بینیم از اشکال عریان ارتجاع بورژوازى دفاع مى کند 
و در چند مورد (شیلى و آنگوال) در کنار امریکا قرار گرفته و از ارتجاعى ترین فراکسیون بورژوازى دفاع 

کرده است. 

هدف ما این بود که در این جا به توانائى هاى ویژه اى که سوسیال امپریالیسم شوروى در تحمیق دارد که 
آمریکا و متحدین غربى اش از آن برخوردار نیستند، اشاره کنیم. در کشورهاى اروپاى شرقى و سایر مناطق 
تخت نفوذ شوروى نیز مشاهده مى نماییم که تا حدود زیادى با مناطق تحت نفوذ امپریالیسم غرب فرق 
دارند. بطور نسبى رفاه اجتماعى در این مناطق بیشتر و فاصله فقیر و غنى کمتر است. توده اى ها در ایران 
اصالحات ارضى را پیشنهاد مى کنند. اما در مناطق تحت نفوذ امریکا مانند تایوان، تایلند و ویتنام جنوبى 
استثمار عریان به چشم مى خورد. با وجود این ها فراموش نکنیم که رفرمیسم بورژوایى به دلیل وجود 
جریان انقالبى پرولترى دیگر به ارتجاع تعلق دارد و نه تنها دست آوردى به حساب نمى آید، بلکه مانعى 

بر سر راه تحقق انقالب پرولتاریا است. 

بندهاى ۱۲ و ۱۳ ، تئورى و تحلیل تئوریک ما از رابطه انقالب دموکراتیک و سوسیالیستى را در کشورهاى 
فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى-  هاى  ویژگى  به دلیل  شد  گفته  که  همچنان  گیرد.  مى  بر  در  سلطه  تحت 
کشورهاى مختلف، کمونیست ها براى رسیدن به هدف نهایى و مشترکشان، ناگزیرند مبارزه براى اهداف 
فورى متفاوتى را دستور کار خود قرار دهند. بند ۱۲ به این ویژگى ها مى پردازد و نشان مى دهد که مبارزه 
با توجه به این ویژگى ها پیش مى رود. اما بند ۱۳ همانند بند 2 به این نکته اشاره مى کند که با وجود 
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چنین ویژگى هائى هدف همه کمونیست ها یکسان است. 

یکى از طبقه بندى هائى که ایران در آن قرار مى گیرد و ویژگى خاصى نیز به آن مى بخشد این است که 
کشورى تحت سلطه امپریالیسم است. در جهان، دو اردوگاه کشورهاى امپریالیستى و کشورهاى تحت سلطه 
امپریالیسم بوجود آمده است که هر یک به نحوى بوده و داراى شرایط خاصى هستند. در نتیجه انقالب 
پرولترى نیز در هر کشور روند خاصى به خود گرفته و موانع پیش روى آن نیز با کشورهاى دیگر متفاوت 
خواهد بود. این ویژگى ها نشان مى دهند که استثمار امپریالیستى به شدیدترین و عریان ترین شکلش در 
کشور تحت سلطه صورت مى گیرد و بر پایه آن در کشورهاى امپریالیست این امکان بوجود مى آید که 
بوسیله اصالحات بورژوایى قشرى از کارگران را به صورت اشرافیت کارگرى درآورند و به کمک آن جنبش 

کارگرى را دنباله رو بورژوازى سازند. 

براى حفظ بناى استثمار شدیدى که در کشور تحت سلطه صورت مى گیرد، از نظر سیاسى نیز باید به 
آشکارترین اشکال ارتجاع سیاسى متوسل شد. در حالى که به دلیل اصالحات و رفاه نسبى در کشورهاى 
امپریالیست، در قالب دمکراسى مى توانند به حاکمیت ادامه دهند. در این دمکراسى بورژوایى هزاران بند و 
بست ارتجاعى نهفته است، با وجود آن دمکراسى پارلمانى و آزادى عقیده و بیان وجود دارد و یا این که با 

مجازات هاى خفیف همراه است. 

اگر دمکراسى بورژوایى در کشورهاى امپریالیست و دیکتاتورى عریان در کشورهاى تحت سلطه، بر پایه 
بحث هاى لنین تحلیل و بررسى شوند، به روشن شدن مسئله انقالب دمکراتیک در ایران کمک خواهد کرد. 
وقتى که ما مى گویى عصر امپریالیسم، عصر انقالبات پرولترى است، این سئوال پیش مى آید که چرا در 
ایران انقالب دمکراتیک است و نه سوسیالیستى؟ جواب این است که ما براى رفع موانعى که امپریالیسم در 
مقابل دمکراسى و آزادى سیاسى و همچنین وضع معیشتى توده هاى محروم بر سر راه رشد مبارزه طبقاتى 
بوجود آورده است احتیاج به انقالبى داریم که در کشورهاى امپریالیست نیازى به آن نیست. این انقالب، 
انقالبى است براى به دست آوردن حقوق دمکراتیک، بدیهى است که بورژوازى جزء الیتجزاى نظام استثمار 
وحشیانه امپریالیستى است و به این دلیل پرولتاریا است که از آن نفع خواهد برد، نه بورژوازى. این انقالب، 
یک انقالب بورژوا دموکراتیک کالسیک نبوده، بلکه انقالبى است دمکراتیک که با شرکت فعال پرولتاریا 
براى اهداف حداقلش صورت مى گیرد. به این ترتیب آشکار مى گردد که انقالب پرولترى در ایران با یک 
سلسله قیام ها و انقالبات دمکراتیک که زمینه را براى انقالب سوسیالیستى آماده مى سازند، همراه خواهد 
بود. بند ۱۳ روشن مى سازد که ایران کشورى است تحت سلطه و داراى ویژگى هاى خاصى است. در 

بخش سئوال ها بیشتر روى مسئله بحث خواهیم کرد. 

انقالب  به  بالواسطه  نمى تواند  کارگر  طبقه  و  پرولترى  حزب  که  ایم  کرده  اشاره  نکته  این  به  برنامه  در 
نظر  از  شرایط  مساعدترین  آوردن  بوجود  اول براى  وهله  در  است  ناچار  بلکه  زند،  دست  سوسیالیستى 
اقتصادى و سیاسى براى آن، به یک انقالب دمکراتیک بپردازد. در پاسخ به این سئوال که چگونه این انقالب 
پیروز خواهد شد، مى توان گفت به علت آن که شرایط الزم براى انقالب سوسیالیستى وجود ندارد، ولى 
این شرایط براى پیروزى انقالب دمکراتیک در جامعه وجود دارد. به دلیل آن که مسائل دمکراتیک در جامعه 
حل نشده اند و نیروهاى محرکه این انقالب نیز طبقات و اقشارى هستند که خواهان تغییر انقالبى این جامعه 
مى باشند. این انقالب، انقالبى بورژوا دمکراتیک به این معنى که راه گشاى مناسبات بورژوایى باشد، نبوده 
بلکه طلیعه و جزئى از انقالب سوسیالیستى پرولتاریاست. پیروزى این انقالب به معنى تحقق برنامه حداقل 
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پرولتاریا هم از لحاظ اقتصادى و هم از لحاظ سیاسى مى باشد. 

مضمون سیاسى برنامه حداقل ما به کف آوردن دموکراسى و مضمون اقتصادى آن در جهت نفى عملى 
نفى  که  این  براى  گویى،  مى  عملى  دلیل نفى  این  به  باشد.  مى  کارگر  طبقه  امپریالیستى  استثمار  شرایط 
واقعى و در عین حال نفى نظرى آن امکان پذیر نیست. بدون وجود پایه هاى تولید و استثمار امپریالیستى، 
سرمایه دارى در ایران براى مدت زیادى نخواهد توانست به انباشت سرمایه بپردازد. هرگاه ما مانع استثمار 
امپریالیستى مى شویم، در حقیقت مانع تولید فوق سود به بهاى نیروى کار ارزان طبقه کارگر شده ایم. به 
این ترتیب اجازه نمى دهیم شرایط مشقت بار اقتصادى به وى تحمیل شود و به سودآورى سرمایه لطمه 
مى زنیم. این مسئله به صورت بیشتر شدن هزینه تولید سرمایه تجلى خواهد کرد و به این دلیل ما نخواهیم 
در  بحران  بصورت  آنهم  و  عملى  تنها بصورت  بگیریم.  را  کارگر  طبقه  امپریالیستى  استثمار  جلو  توانست 
سرمایه دارى ایران براى مدتى، این مسئله امکان پذیر خواهد بود. منظور این است که در ایران سرمایه دارى 
نمى تواند جدا از مناسبات استثمار امپریالیستى انباشت و رشد نموده و سطح زندگى و رفاهى کارگران را به 
سطح زندگى کارگران اروپایى برساند. این یک اتوپى خواهد بود، با این حال ما مى توانیم با اتکاء به قدرت 
طبقه کارگر براى مدتى بورژوازى را تحت فشار قرار داده و به هزینه وى شرایط رفاهى طبقه کارگر را باال 
ببریم. این مسئله بورژوازى را وادار خواهد کرد که به جنگ تعیین کننده با ما بپردازد و جمهورى انقالبى 
بدون شک براى مدتى ناظر زورگوئى هائى بر بورژوازى خواهد بود. چنین موضوعى سرانجام به این جا 
ختم خواهد شد که بورژوازى جامعه خود را مستقر سازد یا پرولتاریا؟ جمهورى انقالبى از نظر اقتصادى 
شرایطى را بوجود خواهد آورد که براى بورژوازى قابل دوام نیست. بخش هائى از فعالیت اش ملى خواهد 
شد و قوانین کارى به آن تحمیل مى شود که دیگر نیروى کار ارزان، بدون هیچ گونه ضوابطى براى استثمار 
شدید را به آسانى به دست نخواهد آورد. بورژوازى ممکن است به خاطر بوجود آوردن شرایط مساعد 
براى شکل گیرى نیروهاى ضد انقالب و سرکوب انقالب براى مدتى به این شرایط تن در دهد. چنین دوره 
اى شاید طوالنى و یا کوتاه باشد ولى از حاال قابل پیش بینى نیست. آنچه برنامه روى آن تکیه مى کند این 
است که مضمون پیروزى انقالب دمکراتیک به معنى تحقق برنامه حداقل پرولتاریا مى باشد. بند ۱٤ به 
نکته مهمى اشاره مى کند و آن این که این برنامه هم از لحاظ اقتصادى و هم از لحاظ سیاسى ماهیتا ضد 

امپریالیستى است. 

که  را  بورژوازى  که حاکمیت  است  امپریالیستى  ضد  پرولتاریا  حداقل  برنامه  دلیل  این  به  سیاسى  نظر  از 
شرط الزم براى استثمار امپریالیستى توده هاى کارگر مى باشد، درهم شکسته و در این معنا سلطه سیاسى 
امپریالیسم را از بین مى برد. و در نتیجه قدرت سیاسى به دست توده هاى وسیعى که بتوانند الاقل از یک 
شرایط متعارف اجتماعى دفاع کنند مى افتد. از نظر اقتصادى عمال شرایط زیست و مبارزه طبقه کارگر را 
براى مدتى علیرغم میل بورژوازى از زیر دست و بال قوانین سرمایه دارى امپریالیستى بیرون مى کشد. عمال 
مبارزه براى تحقق برنامه حداقل مبارزه بر علیه امپریالیسم است. بینشى که وسیعا دامنگیر جنبش ما بوده این 
است که امپریالیسم را یک عامل بیگانه و خارج از نظام اجتماعى کشور خودمان پنداشته که بر اساس آن 
گویا مى توان علیه امپریالیسم مبارزه کرد ولى در عین حال در قبال دمکراسى و آزادى هاى سیاسى مواضعى 
ارتجاعى داشت. مى توان شکنجه گاه داشت و ارتش را براى سرکوب مردم یک استان روانه ساخت ولى 
در عین حال با امپریالیست مبارزه کرد! امپریالیسم قبل از هر چیز یک نوع مناسبات معین بین کار و سرمایه 
است. نمى توان همان مناسبات را ادامه داد و ضد امپریالیست هم بود. این جمله ما نشان مى دهد که مبارزه 
ضد امپریالیستى جز از طریق مبارزه براى این برنامه معنى ندارد. در واقع معیار ضد امپریالیست بودن نیروها 
در پیگیرى آن ها براى بدست آوردن مطالبات برنامه حداقل خواهد بود. ما بار دیگر اعالم مى کنیم که 
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انقالب دمکراتیک پایان کار نبوده و ما به خاطر آماده کردن پیش شرط ها و شرایط الزم رفتن به سمت 
انقالب سوسیالیستى به آن دست مى زنیم. 

بند ۱٤ با ارزیابى فشرده اى از انقالب و دوره بعد از قیام همچنین بر عملکردهاى جمهورى اسالمى از 
جمله تطهیر و بازسازى ارتش و بوروکراسى مافوق مردم، پس گرفتن دستاوردهاى قیام و جلوگیرى از 
اعمال اراده دمکراتیک مردم بر سرنوشت خودشان در مسئله ملى - در شهرها - در مسئله زنان - در کارخانه 
ها، مدارس و دانشگاه ها و ... انگشت مى گذارد. جمهورى اسالمى ارگان هاى دمکراتیکى را هم که مردم 
بوجود آورده بودند از بین برده است، فقر و فالکت شدیدیى را بر طبقه کارگر تحمیل کرده که در حال 
حاضر آمادگى پذیرش صدور سرمایه را وسیعا دارد. یعنى این که اگر ثبات سیاسى در نتیجه سرکوب بوجو 
آید و با توجه به فقرى که االن به طبقه کارگر تحمیل کرده اند، طبقه کارگر از فرداى سرکوب با دستمزد 
نازل ترى به سر کار خواهد رفت. این یکى از نکات مثبت جمهورى اسالمى براى امپریالیست ها است. 
بنابر این رژیم جمهورى اسالمى باید سرنگون گردد. بند ۱٤ در عین حال مبناى تاکتیک هاى ما در برابر 

جمهورى اسالمى مى باشد. 

برنامه حداقل با این مقدمه آغاز مى شود که علیرغم تالش رژیم براى سرکوب انقالب، انقالب ادامه داشته 
و براى بسط آن باید آلترناتیوى انقالبى از زاویه منافع پرولتاریا ارائه داد. که این آلترناتیو دقیقا همان برنامه 
حداقل ما مى باشد. این برنامه اعالم مى کند که ما خواهان جمهورى پارلمانى نبوده بلکه براى یک جمهورى 
شورائى که متکى بر ارتش خلق و تسلیح عمومى مردم مى باشد، مبارزه مى کنیم. منظور ما از ارتش خلق 
تنها خلقى شدن فرماندهان نیست. منظور، تشکیل یک ارتش دمکراتیک از توده هاى مردم مسلح مى باشد. 
برنامه اعالم مى کند که بوروکراسى مافوق مردم در این جمهورى جاى خود را به اداره دمکراتیک کشور 
مى دهد. ارگان سه گانه این جمهورى عبارتند از: 1- دمکراسى شورایى 2 - برچیده شدن ارتش و سایر 
نیروهاى مسلح حرفه اى و تسلیح عمومى مردم به جاى آنها. 3 - برچیده شدن بوروکراسى دولتى مافوق 

مردم و جاى گزینى یک نظام دمکراتیک اداره کشور. 

روشن است که این جمهورى نتیجه مبارزه قهرآمیز و قیام مردم علیه رژیم جمهورى اسالمى خواهد بود. این 
جمهورى که در تداوم قیام بهمن ماه و در پى قیام علیه رژیم کنونى خواهد بود در وهله اول نیروهاى مدافع 
رژیم سلطنتى و جمهورى را سرکوب خواهد کرد. وقتى که مى گوئیم این جمهورى دمکراتیک است به این 
معنى نیست که براى چنین نیروهائى که مردم با قیام راى خود را علیه آن ها داده اند، آزادى وجود خواهد 
داشت، جمهورى دمکراتیک در ضمن ابزارى براى سرکوب ضد انقالب مى باشد منتهى براى جلوگیرى از 
هرگونه سوءتعبیرى عامالنى از جانب خرده بورژوازى در برنامه مشخصا به نیروهاى مدافع رژیم سلطنتى و 
جمهورى اسالمى اشاره شده است. چون هر نیروئى که به قدرت مى رسد تمامى نیروهاى مخالف خود را 
ضد انقالب مى نامد و قبل از همه آن را علیه پرولتاریا به کار مى برند. اگر ما در برنامه خود تنها به به این 
نکته اکتفا مى کردیم که جمهورى، ضد انقالب را سرکوب خواهد کرد، تصویر روشنى از هدف خود ارائه 
نداده و راه را براى هرگونه تفسیرى باز مى نمودیم. سرکوب، علیه آن نیروهائى که در عرصه نبرد انقالب و 
ضد انقالب ماهیتشان براى توده ها روشن شده و اساسا مردم علیه آن ها قیام کرده اند، خواهد بود. این امر 
شامل توده اى ها و اکثریتى ها و نیروهائى که مدافع ارتجاع سرنگون شده مى باشند مى گردد. اما در مورد 
موافقین ارتجاع در حال رشد که توده ها آن ها را نشناخته و یا نسبت به آن ها توهم دارند از هم اکنون نمى 
توانیم لیستى از جریانات ضد انقالبى که باید سرکوب شوند ارائه دهیم. صف آرائى نیروهاى انقالبى و ضد 

انقالبى به سیر واقعى انقالب و رشد مبارزه طبقاتى بستگى دارد. 
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ما نمى توانیم مسائلى را که هنوز براى مردم روشن نشده اند و یا عباراتى تفسیر برانگیز را نظیر "مدافعین 
استبداد را سرکوب خواهیم کرد"، در برنامه خود بگنجانیم. ارائه چنین عبارتى در آینده قبل از هر کس به 
نفع بورژوازى و پیش از همه علیه پرولتاریا به کار خواهد رفت. این برنامه فقط برنامه ما نبوده بلکه خواست 
هاى ما از بورژوازى نیز مى باشد. یعنى از بورژوازى میخواهیم که حاکمیت را به دست مردم بسپارد و 
یا حق ملل را در تعیین سرنوشتشان به رسمیت بشناسد؛ اما اگر ما از بورژوازى و یا خرده بورژوازى به 
قدرت رسیده بخواهیم که ضد انقالب را سرکوب نماید، این سرکوب قبل از همه متوجه خودمان خواهد 
بود. ما نباید امکان هرگونه تفسیرى را علیه پرولتاریا براى حکومت هاى مختلف در برنامه خود بوجود 
آوریم. هر گونه قید و شرطى در مسئله دمکراسى به نفع بورژوازى بوده و بورژوازى آن را علیه پرولتاریا 
به کار خواهد گرفت. ولى وقتى که مى گوئیم بغیر از نیروهاى طرفدار رژیم جمهورى اسالمى و سلطنت 
بقیه نیروها آزادند، هم این نیروها را تفکیک کرده ایم و هم جاى تعبیرى باقى نگذاشته ایم و به این ترتیب 

آزادى سیاسى را هم تامین مى نماییم. 

در رابطه با دمکراسى شورایى باید این نکته را روشن ساخت که این شوراها، شوراهاى صرفا کارگرى و 
طبقاتى نبوده، بلکه شوراهایى دمکراتیک از قبیل شوراى خلق ها، شوراى دانشگاهیان، شوراى محالت و 
... نیز وجود دارند. این دمکراسى شورائى با دمکراسى شورائى (سویت ها) که مى توان سوسیالیزم را روى 

آن ها بنا نهاد، فرق مى کند. 
 ...
س: در بند ۱۳ به این نکته اشاره شده است که برنامه حداقل پرولتاریا از لحاظ اقتصادى و سیاسى برنامه 
اى ضد امپریالیستى است. برنامه حداقل ما و جمهورى دمکراتیک و انقالبى، مناسبات سرمایه دارى را تغییر 
نمى دهد. از طرفى در عصر امپریالیزم، مناسبات سرمایه دارى بدون ارتباط با امپریالیسم نمى تواند وجود 
داشته باشد. به این ترتیب برنامه حداقل ما در حالى که مناسبات سرمایه دارى را از بین نمى برد، چگونه 

مى تواند ضد امپریالیست باشد، این مسئله را توضیح دهید. 

با  را،  پرولتاریا  و  بین بورژوازى  معین  روابط  و  معین  مناسبات  سلسله  یک  عنوان  به  امپریالیسم  باید  ج: 
امپریالیسم به عنوان یک پدیده مشخص در مقطع هاى مختلف را از همدیگر تفکیک کنیم. وقتى که مى 
تضاد  در  امپریالیسم  مشخص  نیازهاى  با  که  است  معنى  این  به  است  ضد امپریالیستى  پدیده،  یک  گوئیم 
است. اگر جنبشى ضد بورژوایى است که علیه دولت بورژوایى مبارزه مى کند، این امکان وجود دارد که 
به خاطر وجود توده هاى دهقانى، خود این جنبش در ماهیت بورژوایى باشد. چنین جنبشى مى خواهد 
بورژوازى را در معناى خاص آن از قدرت کنار زند. هنگامى که در ایران انقالب دمکراتیک به پیروزى مى 
رسد، مناسبات تولیدى هنوز سرمایه دارى بوده و در تقسیم کار معینى در جهان قرار خواهد گرفت و رابطه 
معینى بین بورژوازى و پرولتاریا بر قرار خواهد شد. اما انقالب دمکراتیک علیه این مناسبات متمرکز نشده 
است. به عنوان مثال در نظر بگیرید، وقتى یک اعتصاب مى شود در آن دوره سود تولید نمى شود بدون 
این که مناسبات سرمایه دارى تکان خورده باشد، ولى در آن مقطع و محدوده، کارکرد آن مناسبات متوقف 

و یا مختل مى شود. 

امپریالیسم یک سلسله مناسبات معین سرمایه دارى در یک مرحله معین از تکامل آن را نمایندگى مى کند 
که رابطه کمى معینى بین طبقه کارگر و بورژوازى را نشان مى دهد: استثمار شدید، شرایط فالکت بار تولید، 
مشقات توده ها، غارت برخى ثروت هاى ملى با قیمت نازل و ... همه این ها مجموعه اى از عملکردهاى 
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امپریالیسم هستند و سرمایه دارى ایران بر مبناى چنین عملکردهایى شکل گرفته و به حیاتش ادامه مى دهد. 
ولى اگر ما موفق شویم براى مدتى جلو این عملکردها را بگیریم، به معناى آن نیست که سرمایه دارى ایران 
را از بین برده ایم، بلکه ما فقط مانع کارکردنش شده یا در آن اخالل بوجود آورده ایم، به بحران دچارش 
کرده و آن را با تناقض روبرو ساخته ایم. معنى این کار ما آن نیست که میخواهیم جامعه اى را بوجود بیاوریم 
که در آن سرمایه دارى در مناسبات غیر امپریالیستى انباشت کند. یا این که جامعه اى بوجود بیاوریم که 
سرمایه دارى نباشد، در این انقالب ما قادر به ایجاد چنین شرایطى نیستیم. ولى مى توانیم شرایطى بوجود 
آوریم که براى دوره معینى به صورت کمى جلوى عملکردهاى سیاسى و اقتصادى امپریالیسم را بگیریم. 
براى مثال امپریالیسم سرکوب خشن و عریان مى کند، اما ما جلو آن را مى گیریم و مانع عملى شدن این 
سرکوب مى شویم. امپریالیسم از گرده طبقه کارگر، از طریق استثمار شدید این طبقه، فوق سود مى برد، ولى 
ما با یک قانون کار دمکراتیک و مطالبات حداقل جلوى آن را مى گیریم. در نتیجه اگر سرمایه به انباشت و 
بقاء خود ادامه دهد، به همان درجه اى که به بقاء خود ادامه مى دهد، با این محدودیت ها در تناقض مى 
افتد. در چنین حالتى، به علت آن که سرمایه دارى ایران در رابطه با مناسبات امپریالیستى شکل گرفته و در 
رشته هایى معین سودآورى خود را حفظ مى کند، در شرایط غیر از آن، این سبک تولید که دیگر امکانات 
استثمار وحشیانه از آن گرفته مى شود، مناسب ترین سبک تولید نخواهد بود. ما باید بطور دقیق نشان دهیم 
که در چنین حالتى بطور قطع بدون رابطه با مناسبات امپریالیستى، سرمایه دارى پا نمى گیرد. ولى قطعا 
مناسبات تولید، مناسبات امپریالیستى است زیرا که اگر سرمایه بخواهد انباشت کند، به ناچار هنوز باید در 
رابطه با مناسبات امپریالیستى انباشت کند، یعنى ناچار است در رابطه و با اتکاء به سرمایه مالى جهانى در 
ایران به استثمار بپردازد. ولى ما با اقدامات دمکراتیک و انقالبى خود عمال مانع این انباشت و استثمار از 
جانب آن مى شویم. درست مثل این که در یک اعتصاب عمال سودى به کارفرما نمى رسد، بدون این که 
کارخانه مصادره شده باشد و یا کار مزدى که به آن فروخته شده، نقض شده باشد. اما اگر کارخانه دوباره 
شروع به کار کند کارفرما هم مجددا سود مى برد، زیرا اعتصاب جایگزین مناسبات سرمایه دارى حاکم بر 
کارخانه نشده بلکه اعتصاب تنها جلو حرکت آنرا گرفته است. حرکت کارخانه همیشه لنگ لنگان خواهد 
بود. درست مثل این که یک نفر لنگ پس از آنکه وى را متوقف کردیم. دیگر لنگ به نظر نمى آید، با این 
حال ما درد او را چاره نکرده ایم بلکه پس از راه افتادن بازهم مى لنگد. در چنین حالتى ما تنها براى مدتى 
مانع لنگیدن وى -به معناى عملى کلمه- شده ایم. این مسئله با آن حالتى که اعتصاب در کارخانه اى صورت 
مى گیرد، و یا آن حالتى که در اثر انقالب مانع فوق سود امپریالیسم مى شویم قابل مقایسه است. در آن 
حالت یک سال، دو سال، سه سال، ده سال و ... در مقابل امپریالیسم مى ایستیم و با آن مى جنگیم. دوام 
جمهورى اسالمى به هر حال نشان داد که در شرایط نامطلوبى مى توان ایستاد و قدرت را (براى بورژوازى) 
حفظ کرد. در صورتى که در این دوره سرمایه دارى به میزان زیادى عقب نشسته و انباشت اش کم تر شده 
ولى با این حال به بقاء خود ادامه داده است. وقتى که بورژوازى به این ترتیب با خودش عمل مى کند، 
ما هم مى توانیم براى دوره معینى به این طریق با او عمل کنیم. در چنین شرایطى دیر یا زود بورژوازى از 
نیروهائى که در امر تولید سرمایه دارى اخالل مى کنند، به تنگ آمده و تصمیم مى گیرد که جنگ تعیین 
کننده نهائى را با پرولتاریا بنماید. به این ترتیب یا با آمادگى و تدارك کامل با پرولتاریا درگیر خواهد شد 
و یا باز با همان لنگیدن امپریالیستى باید جلو برود. یا بکلى نفى مى شود و پرولتاریا به جاى آن آلترناتیو 
خود را به جامعه عرضه مى کند. به این دلیل است که ما مى گوئیم جمهورى انقالبى ناظر بر یک دوره 
انباشت سرمایه نیست، ناظر بر یک دوره شکوفائى تولید وسیع نیست. البته ممکن است در بعضى مقطع 
ها و در مواضع معینى تولید شکوفا شود یعنى براى مثال با تقسیم زمین، با اشتراکى کردن زمین یا تعاونى 
کردن زمین در روستاهاى معینى و براى مدت معینى بهره تولیدى باال رود. ولى این جوابگوى نیاز اجتماعى 
نیست یعنى نمى توانیم در سطح جامعه یک اقتصاد شکوفا تحت نظارت جمهورى انقالبى بر قرار کنیم. این 
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اقتصاد را کدام طبقه مى خواهد شکوفا کند؟ اگر بورژوازى مى خواهد آنرا شکوفا کند، تنها در صورتى قادر 
به آن خواهد بود که بتواند از گرده طبقه کارگر بیشترین ارزش اضافه را بیرون بکشد که جمهورى انقالبى 
با قانون کار دمکراتیک مانع آن مى شود. جمهورى انقالبى نمى تواند ناظر بر آن باشد که بورژوازى در یک 
جریان سرمایه دارى به اصطالح ملى دوباره رشد کند و چنین اجازه اى به آن نخواهد داد. اگر هم پرولتاریا 
بخواهد اقتصاد را شکوفا نماید باز قادر به این کار نخواهد بود مگر این که قبال قدرت سیاسى را یگانه کرده 
باشد. در شرایط جامعه ما که اشکال عقب مانده تولید یعنى اشکال ماقبل سرمایه دارى، آن قدر در جامعه 
وسیع نیست که سرمایه دارى کردن آنها به وضع معیشت توده ها کمک کند، در شرایطى که سرمایه دارى 
تقریبا مسلط به کل جامعه است، این حرکت ها به زودى باعث رودرروئى نهائى میان پرولتاریا و بورژوازى 
خواهد شد. بطور کلى بحث در این است که جمهورى انقالبى ناظر به یک دوران انقالب است نه یک دوران 
تولیدوسیع، ناظر به یک دوران انقالب است، ناظر است به یک رشد آزادانه مبارزه طبقاتى، به کسب آگاهى 
و تشکل طبقه کارگر و استفاده این طبقه از دمکراسى و از آن درجه رفاهى که دولت مى تواند براى مدت 
معینى به هزینه بورژوازى برایش تامین بکند. البته بعد مسئله اقتصاد دوباره خودش را نشان مى دهد ولى 
این که اقتصاد براى مدتى تحت الشعاع سیاست قرار مى گیرد، واقعیتى است که دوره بعد از قیام آنرا به ما 
نشان داد. در این دوره حکومت بورژوازى کارهائى کرده که از نظر اقتصادى اصال به سود سرمایه نبوده و 
نمى تواند باشد. مثال سطح تولید ملى را به نصف رسانده است و طبعا ارزش اضافى هم اگر کمتر از نصف 
نشده باشد بیشتر نیست. ولى بورژوازى به امید این که وقتى مسئله سیاسى حل و فصل شد اقتصادش دوباره 
پا مى گیرد، با این حکومت راه آمده است. در انقالب دمکراتیک هم مجبور است با حکومت ما راه بیاید به 
این امید که وقتى قدرت کافى در خودش ببیند تکلیف ما را یکسره کند. ما هم به این امید که به مبارزه خود 
ادامه مى دهیم که در همین دوره بخش قابل مالحظه اى از طبقه کارگر و متحدینش را بسیج کنیم براى این 
که قدرت سیاسى را یگانه کنیم، براى این که بتوانیم اقدامات سوسیالیستى خودمان را معمول کنیم و جواب 

اقتصادى خودمان را به مسئله بدهیم. 

بورژوازى در دوره جمهورى انقالبى ... با هدف "نگاهى به عقب"، با هدف پس گرفتن قدرت سیاسى و 
اعاده سلطه اقتصادى گذشته، و پرولتاریا با هدف استقرار اقتصاد آینده یعنى اقتصاد سوسیالیستى وارد کارزار 
مى شوند. این مقطع، اقتصاد ویژه و مخصوص بخودى ندارد. در این دوره در کشور یک جریان انقالبى 
در حال گذار است که اقتصاد آن، اقتصاد سرمایه دارى امپریالیستى است با این ویژگى که ما از فعالیت و 
عملکردش ممانعت به عمل مى آوریم، در روابط آن دخالت و اخالل مى کنیم و عمال به هزینه بورژوازى 
مانع تحمیل عوارض استثمار امپریالیستى بر طبقه کارگر مى شویم. این وضع تا چه مدت مى تواند ادامه 
یابد؟ بستگى به این مسئله دارد که ما تا چه اندازه بتوانیم در اقشار بورژوازى تفرقه بیاندازیم و بخش هائى 
از آن را از لحاظ تولیدى فعال نگه داریم. چقدر بتوانیم جنبش دهقانى را راضى نگه داریم و به تولید وادار 
کنیم و چقدر بتوانیم فعالیت طبقه کارگر را گسترش بخشیم. اگر قادر به این کارها نباشیم طبعا بورژوازى 
زندگى بخور و نمیر در شرایط اقتصادى جمهورى انقالبى را تا ابد تحمل نمى کند؛ باالخره دست بکار مى 

شود و به میزان قدرتى که دارد انقالب را زیر ضربه خود قرار مى دهد. 

بنا بر آنچه گفتیم ما بدون این که مناسبات سرمایه دارى را نفى کرده باشیم، از عملکرد آن جلوگیرى کرده 
ایم زیرا مثال قانون کارى که تصویب مى کنیم با جریان انباشت سرمایه تناقض دارد، یعنى خود جریان 
انباشت سرمایه هیچ گاه این مزایا و حقوق را براى کارگران تامین نمى کند، جریان انباشت سرمایه به زنان 
این قدر مرخصى نمى دهد بلکه ما باید به زور آن را بگیریم. عرضه و تقاضاى نیروى کار در بازار این ها را 
تامین نمى کند بلکه این قدرت همبستگى طبقه کارگر است که آن را به بورژوازى تحمیل مى کند. همه این 
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ها براى بورژوازى تحمیلى است زیرا خالف زمینه هاى الزم براى انباشت است. اگر بورژوازى مى توانست 
با این شرایط، یعنى منطبق با قانون کار ما، انباشت بکند دیگر کشور ما کشورى تحت سلطه امپریالیسم نبود 
که اساس اقتصادى اش بر سودآورى کالن و بر حرکت سرمایه مالى خارجى متکى باشد. بلکه کشورى 

مستقل بود در جزیره اى دورافتاده و این عمال غیر ممکن است. 

بنابر این واضح است قانون کارى که ما خواهان آنیم یعنى اهداف دمکراتیک-سیاسى ما، ناقض عملکرد 
واقعى و عملى امپریالیسم است، بدون آن که در مقابل نظام امپریالیستى تولید، آلترناتیوى ارائه کرده باشد. 

و بدون کسب قدرت سیاسى یگانه هم نمى تواند این کار را بکند. 
...

رشد  زمینه  بر  شکوفائى اقتصادى  دوران  یک  به  ناظر  دمکراتیک  انقالبى-  جمهورى  گوئید  مى  شما  س: 
سرمایه دارى نیست. از طرف دیگر در نقد شما بر قطعنامه هاى کومه له آمده است که انقالب دمکراتیک 
عالوه بر این که پرولتاریا را از لحاظ ذهنى و سیاسى براى انقالب سوسیالیستى آماده مى کند ضرورت 
اقتصادى هم دارد؛ براى این که زمینه اقتصادى پیاده کردن سوسیالیسم هم باید فراهم گردد. آیا این دو نظر 

با هم تناقض ندارند؟ 

ج: خیر، زیرا منظور ما از ضرورت اقتصادى، بسط سرمایه دارى نیست مثال این که ما مى گوئیم مسئله ارضى 
باید حل شود، به این معنى نیست که مسئله ارضى معضل بسط سرمایه دارى در روستا است، بلکه به این 
معنا است مادام مسئله ارضى روى دوش جنبش دهقانى سنگینى مى کند، تفکیک و قطب بندى طبقاتى در 
روستا مشکل انجام مى گیرد. وقتى شما زمین را مصادره کردید بخش وسیعى از توده روستانشین بین دو 
اردوگاه بورژوازى و پرولتاریا جاى خودش را پیدا مى کند. تفکیک طبقاتى و قطب بندى طبقات روستائى 

طى یک انقالب ارضى وسیع تر انجام مى گیرد. 

همچنین این که ما مى گوئیم انقالب دمکراتیک پایه اقتصادى دارد یعنى این که بخش هائى از خواست 
هاى دمکراتیکى که مردم برایش مبارزه مى کنند، خواست هاى اقتصادى غیر سوسیالیستى است؛ از قبیل 
بیمه بیکارى و غیره. در ضمن ما نگفته ایم که انقالب دمکراتیک براى پرولتاریا حالل مسائل و مشکالت 
اقتصادى است. ما گفته ایم که انقالب دمکراتیک پایه اقتصادى هم دارد یعنى طبقات و اقشارى در این 

جامعه هستند که به دالئل مشخص اقتصادى وارد این کارزار مى شوند از قبیل دهقانان. 

جنبش دهقانى اگر خواهان دمکراسى است در وهله اول انگیزه اقتصادى دارد. مى توان گفت از نظر طبقه 
کارگر عامل تعیین کننده و شاخص پیروزى انقالب، دمکراسى است. ولى حتى براى طبقه کارگر هم آزادى 
مفهومى ندارد مگر این که بتواند معیشت خود را تامین کند. بنابر این او هم انگیزه اقتصادى دارد. آن طبقه 
کارگرى که نتواند بیمه بیکارى اش را از گرده سرمایه دارها بگیرد، نتواند حداقل معیشت اش را تامین کند 
مشکل تر به سوى انقالب جلب مى شود تا طبقه کارگرى که مثال دوسال به هزینه سرمایه دارها از حقوق 
باالترى برخوردار است بیمه و بهداشت و رفاهش تامین است و لذا مجال مى یابد که به مسائل سیاسى فکر 

کند و در سیاست دخالت کند. 

ما گفتیم که نیروهاى طبقاتى معینى پشت مسائل عینى انقالب قرار گرفته اند. انقالب را ما ابداع نکرده 
ایم. بله ما هم جزء آن هستیم. پرولتاریاى انقالبى هم جزء انقالب است ولى انقالب روى دوش اقشار غیر 
پرولترى بیشتر سنگینى مى کند. اگر نیروهاى محرکه انقالب کنونى را در نظر بگیریم مشاهده مى کنیم که 
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اهداف آن ها پرولتاریائى و سوسیالیستى نبوده و نیست. انقالب ما از یک انقالب پرولترى خاص، همگانى 
تر است و اقشار و طبقات جامعه به دالئل عینى در آن شرکت کرده اند. اگر کسى بگوید پرولتاریا براى این 
که زمینه ذهنى خودش را آماده کند به انقالب دمکراتیک دست مى زند، این درست نیست. این ولونتاریسم 
است اگر فقط از لحاظ جنبه ذهنى پرولتاریا، مرحله انقالب را دمکراتیک بدانیم. مرحله انقالب به اعتبار 
نیروهاى محرکه و مسائل دمکراتیکى که نه فقط براى پرولتاریا بلکه براى همه اقشار شرکت کننده در آن 

مطرح است، دمکراتیک مى باشد. 

بنابر این مطالبى که در باره پایه اقتصادى انقالب دمکراتیک بیان کردیم با این حکم که مناسبات اقتصادى در 
این دوره تغییر نمى کند تناقضى ندارند. تناقضى که هست در واقعیات است نه در بحث ما. خود جمهورى 
انقالبى- دمکراتیک یک واقعیت متناقض دارد زیرا مى خواهد آزادى و دمکراسى و حداقل رفاه براى توده 
ها را تامین کند، بدون این که سوسیالیستى باشد! چرا نمى تواند سوسیالیستى باشد؟ به دلیل این که همه 
نیروهاى محرکه آن سوسیالیست نیستند، حتى اکثریت طبقه کارگر هم ممکن است هنگامى که جمهورى 
انقالبى- دمکراتیک مستقر مى شود سوسیالیست نباشد. توده هاى وسیعى از طبقه ممکن است نسبت به 
نیروهاى خرده بورژوا توهم داشته باشند و پشت سر آن سینه بزنند. سوسیالیستى شدن انقالب درجه معینى 
از قطب بندى طبقاتى را الزم دارد و مستلزم متشکل شدن و بسیج اجتماعى طبقه کارگر در پشت پرچم 
سوسیالیسم است. البته نه همه کارگران، بلکه قشر پیشرو طبقه کارگر مبارزه براى سوسیالیسم را در دستور 
کار خود قرار مى دهد و از هم اکنون واضح است که طبقه کارگر در این مرحله نمى تواند دست به انقالب 
سوسیالیستى بزند. این درست است که سوسیالیسم را تبلیغ مى کنیم ولى عمال به صرف وجود یک اردوگاه 
سوسیالیسم در جنبش، پرولتاریاى انقالبى به اتکاى این نیروى اجتماعى نمى تواند انقالب سوسیالیستى 
بکند. شکست چنین انقالبى حتمى است چون اکثریت را با خود ندارد. انقالبى که بار آن روى دوش چنین 
اکثریتى است الزاما خواست ها و مطالبات بخش هاى غیر پرولتر جامعه یعنى این توده وسیع اکثریت را با 
خود به همراه داشته وتحقق آن ها را از ما طلب مى کند. این همان تناقض جمهورى انقالبى- دمکراتیک 
ماست. دقیقا ما همین را فرموله کرده ایم و گفتیم تناقض در واقعیت، جمهورى انقالبى را ناچار پاره مى 

کند؛ یا بورژوازى یا پرولتاریا راه میانه اى براى دراز مدت وجود ندارد. 

اسلحه  قدرت  با  مى توانید  شما  کنیم.  مراجعه  کردستان  تجربه  به  توانیم  مى  مسئله  شدن  تر  روشن  براى 
پیشمرگه، مناطقى را در کردستان آزاد کنید. ولى در همان حال مى گوئید که خود مختارى بدون پیروزى 
انقالب در ایران ممکن نیست. همین جا که با هم نشسته ایم ما عمال خودمختار هستیم. طى سال هاى 
گذشته چه در کردستان و چه در جاهاى دیگر عمال توانسته ایم بخش هائى از حقوق دمکراتیک مان را 
کسب کنیم ولى آیا توانسته ایم این حقوق را به طور همه جانبه تامین کرده و آن را تثبیت کنیم؟ آیا توانسته 
ایم آن را به عنوان یکى از جنبه هاى متعارف و دائمى اجتماعى مان تثبیت کنیم؟ آیا خود مختارى کردستان 
یا فرضا شوراهاى خلق در کردستان به رسمیت شناخته شده اند؟ منبعد هم به رسمیت شناخته نمى شوند 
مگر این که انقالب دمکراتیک در کل ایران پیروز شود. ولى هیچ کدام از این واقعیات به معناى آن نیست که 
ما عمال نمى توانیم شرایطى نظیر این خود مختارى را در کردستان بوجود بیاوریم. بسته به فعالیت مسلحانه 
پیشمرگه و کار سیاسى در کردستان مى توانیم براى دوره اى معین چنین شرایطى را به وجود بیاوریم آنقدر 
که بشود وظایف تبلیغى و ترویجى خود را خوب انجام بدهیم. بعد هم در هر حال باید نبرد نهائى را به 
سرانجام برسانیم زیرا این حالتى که اشاره کردیم ناپایدار است. این تناقضى هم که شما اشاره کردید دقیقا 
در واقعیتى است که ما به سمتش مى رویم. اما اگر تناقض را از همین حاال بشناسیم و بدانیم که ما داریم 
دست به اصالحات و اخالل هائى در سرمایه دارى مى زنیم که خود سرمایه دارى را به بحران مى کشاند نه 
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این که جلو رشد و گسترش آن را باز کند، به معنى این خواهد بود که بورژوازى با ما نخواهد بود و به ما 
تمکین نخواهد کرد. ممکن است در نهایت؛ یک سال، دو سال یا بیشتر به زور تمکین کند. اما از همان روز 
اول توطئه اش براى داغان کردن این جمهورى انقالبى و باز گرداندن اوضاع به آن نظام سیاسى که ناظر به 
وجه تولید سرمایه دارى و انباشت سرمایه باشد، شروع مى شود. این است آن تناقضى که باعث مى شود 
دوره انقالب دمکراتیک دوره اى گذرا باشد هم براى بورژوازى و هم براى پرولتاریا. نکته دیگرى هم در 
باره مثال کردستان الزم است گفته شود که جنبش ملى در کردستان جزئى از جنبش دمکراتیک ایران است 
که بنا بر اراده پرولتاریاى کردستان یا پرولتاریاى ایران به وجود نیامده است. این جنبش با زمینه تاریخى 
خود محتواى جدیدى پیدا کرده و جنبشى عینى است. در انتقاد از قطعنامه هاى کومه له گفتیم که ما پایه 

هاى عینى انقالب دمکراتیک را اختراع نمى کنیم. 

خود این انقالب، خصلت دمکراتیک بودنش را به ما تحمیل مى کند. مثال با جنبش خلق کرد چگونه باید 
برخورد کرد؟ این جنبش ملى وجود پیدا کرده و شکل ملى خاصى به خود گرفته و خواسته هاى انقالبى 
مشخصى را تعقیب مى کند. باید به این خواسته هاى انقالبى جواب مثبت داد و همین به معناى وجود پایه 
هاى عینى براى انقالب دمکراتیک و فقدان پایه هاى عینى براى انقالب سوسیالیستى است. وقتى مسئله 
ملى حل شد آنوقت شکاف طبقاتى در جنبش ایجاد مى شود؛ پرولتاریا در کردستان خودمختار راه خودش 
در  شده  تامین  آزادى  از  درجه  همین  سایه  در  که  این مسئله  نشانه  اولین  کند.  مى  جدا  بورژوازى  از  را 
کردستان بروز کرده است، جدائى کومه له از حزب دمکرات است. هر چه یورش و سرکوب رژیم خشن 
تر و وحشیانه تر باشد بالطبع اختالف نظرهاى این دو جریان که به دو طبقه کامال متمایز تعلق دارند کمتر 
و کمرنگ تر مى شود. هر چه آزادى بیشتر تامین شود، مبارزه بین بورژوازى و پرولتاریا در کردستان باالتر 
مى رود و در نظر ما همین امر به معنى آماده شدن زمینه هاى عینى و ذهنى انقالب سوسیالیستى است. در 
این جریان است که طبقات داخل در جنبش، چه در اقتصاد و چه در سیاست، از هم تفکیک مى شوند. ولى 
تا وقتى که تفکیک نشده اند، نمى توانیم پرولتاریا را وادار کنیم که جداگانه چشم از مسئله ملى بپوشد و 
مستقیما براى قدرت یگانه پرولترى مبارزه کنیم. ما توانائى این کار را نداریم و این که مى توانیم در برابر 
امپریالیسم مقاومت نمائیم به میزان زیادى مربوط به وجود همین جنبش هاى ملى، زنان و دیگر جنبش هاى 
دمکراتیک است. بنابر این تضعیف این جنبش ها، در این مقطع یک اقدام ضد انقالبى است زیرا انقالب را 

تضعیف مى کند. در حالى که در مقطع بعدى، خود آن ها تضعیف مى شوند. 

س: شما گفتید جمهورى انقالبى... تالش نیروهاى مدافع رژیم هاى استبدادى سلطنتى و جمهورى اسالمى 
را علیه انقالب سرکوب مى کند. همچنین اشاره کردید که جمهورى انقالبى را تنها ملزم به سرکوب نیروئى 
مى کنیم که براى مردم افشاء شده باشد. حال این سئوال پیش مى آید: آیا اگر مثال حزب دموکرات که یک 
نیروى بورژوائى است، براى مردم افشاء شده باشد جمهورى انقالبى راسا آن را سرکوب مى کند یا به توسط 
کارگران و شوراها و غیره؟ در آن صورت آیا سرکوب یا خلع سالح آن به وسیله جمهورى انقالبى بهانه اى 
نمى شود براى تبلیغ علیه دموکراسى؟ و یا حتى اگر خود کارگران یا شوراهاى انقالبى- دموکراتیک بخواهند 

سرکوبش کنند این کار نقض دمکراسى شمرده نمى شود؟ 

ج: آن حالتى که حزب دمکرات قبل از پیروزى انقالب دمکراتیک نزد توده ها افشاء شده باشد، تنها هنگامى 
محتمل است که به نیروهاى مخالف قیام پیوسته باشد. ما در برنامه گفته ایم که این جمهورى انقالبى نتیجه 
قیام توده ها است. بنابر این توده ها علیه هر نیروئى قیام کرده باشند پس از پیروزى هم بقایاى آن را سرکوب 
خواهند کرد. ولى شرط افشاء آن در نزد توده ها قطعا آن است که اتحاد عمل حزب دموکرات با بورژوازى 
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ارتجاعى کشور، براى مردم روشن شده باشد؛ یعنى مثل توده و اکثریت صراحتا در مقابل جنبش انقالبى 
موضع گرفته باشد. در این صورت طبعا قیام مردم دامن حزب دمکرات را هم مى گیرد و جمهورى انقالبى 

موظف به سرکوب آن است. 

اما در غیر این صورت شق دیگرى هم ممکن است و آن این که این نیرو در جریان همان دمکراسى افشاء 
شود (و این آن چیزى است که ما مى خواهیم) در این صورت شوراهاى مردم آن را سرکوب مى کنند منتها 
نه از راه وضع قانون، بلکه با استفاده از حقوق دموکراتیک خود. مثال مى توان از شوراهاى انقالبى خواست 
که با اتکاء به اصل تسلیح عمومى عناصر آن را خلع سالح کنند به این اعتبار که قرار نیست کسى ارتش 
ویژه داشته باشد. یا این که از کارگران چاپخانه ها بخواهیم نشریاتشان را چاپ نکنند، از روزنامه فروش ها 

بخواهیم نفروشند و از جنبش دمکراتیک دانش آموزان بخواهیم پخش نکنند و... 

در شرایطى ممکن است جلو فعالیت یک نیروى ارتجاعى از طریق بازداشت و محاکمه کردن گرفته شود. 
ولى اگر حزب دمکرات به قانون اساسى جمهورى انقالبى... تمکین کرد، قانونى که حاکمیت شوراها را 
به رسمیت شناخته تسلیح مردم و ارگان هاى ادارى دمکراتیک را پذیرفته، اعمال کارهاى بوروکراتیک را 
غیره را  و  مخفى  پلیس  برچیدن  خارجى،  سیاست  بر  کامل  نظارت  مرد،  و  زن  برابرى  اعالم کرده  ممنوع 
همه به رسمیت شناخته و اگر حزب دمکرات همه این ها را قبول کرد، پس ارتجاعى بودنش یک مسئله 
بالفعل نیست، در این صورت تنها مى توان گفت که این نیرو گرایشات ارتجاعى دارد و الزم است تحت 
مراقبت و مواظبت باشد. ولى وقتى که عمال و بالفعل این ها را نقض کرد یعنى یک نیروى مسلح براى 
خودش درست کرد، تصمیمات شوراها را نقض کرد یا علیه آن دست به عمل نظامى و قهرآمیز زد، وقتى 
بوروکرات بازى درآورد و به زور سرانه و بارانه و غیره از مردم گرفت وقتى دارودسته هایى به راه انداخت 
و به جان تظاهرات نیروهاى سیاسى دیگر انداخت، آنوقت، نه به استناد افشاشدنش در نظر مردم بلکه به 
استناد مخالفتش با دمکراسى، به عنوان دشمن دمکراسى آن را منفرد و منزوى نموده و سرکوب خواهیم کرد. 
بحث برنامه ما در این جا دقیقا این است که توده هاى مردم شهر، توده هاى زحمتکش باید در جریان همین 
پروسه آموزش ببینند. این طورى نیست که ما یک کمیته ضربت درست کنیم و از قول مردم هر کسى را 
که فکر مى کنیم در آینده در برابر توده هاى زحمتکش مى ایستد از همین االن بگیریم بیندازیم توى زندان. 
این اصال به رشد آگاهى مردم کمک نمى کند. آنچه به رشد آگاهى آنان کمک مى کند این است که خود 
مردم در یک پروسه مبارزاتى موقعیت ارتجاعى این یا آن نیرو را که تا دیروز نمى شناختند، درك کنند و 
خودشان به طور آگاهانه و با اعمال دمکراسى آن را سرکوب کنند. اعمال دمکراسى یعنى این که به وسیله 
ارتش توده اى، ارتش ضد توده اى ارتجاع را خلع سالح کنیم، بساط چپاولگرى اش را در دهات برچینیم. 
مالیات تصاعدى از سرمایه داران بگیریم. محتکران را به زندان بیندازیم و در چنین حالتى رئیس فالن حزب 
بورژوایى مثل دمکرات را هم مى گیریم و محاکمه مى کنیم نه به خاطر این که حزب دمکرات است بلکه 

به خاطر این که قانون اساسى جمهورى انقالبى را نقض کرده است. 

منتها در این جا باید یک مساله را روشن کرد: مالك تشخیص این که یک نیروى بورژوائى نزد مردم افشاء 
شده چیست؟ مالك تشخیص این که توده ها واقعا مى خواهند که جمهورى انقالبى فالن نیرو را سرکوب 
کند چیست؟ این مساله دقیقا بستگى دارد به این که توده ها به درجه اى تشخیص داده باشند که در سیاست 
هاى آن نیرو منافع چه طبقاتى نهفته است و مالك آن هم اعتراضات خود توده ها علیه آن است و طبعا اگر 
آن نیرو یک نیروى ارتجاعى باشد در مقابل اعتراضات دمکراتیک توده ها دست به اعمال ضد دمکراتیک 
مى زند. ولى اگر مثال مردم علیه حزب دمکرات تظاهرات بکنند که چرا سرانه مى گیرى آن هم در مقابل 
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بگوید دیگر نمى گیرم، آنچه را هم که تا حال گرفته ام به دولت پس مى دهم در این صورت چگونه مى 
توان آن را سرکوب کرد. ممکن است بتوان جریمه اى برایش قائل شد ولى نیرویى که مى گوید من به 
قانون اساسى جمهورى انقالبى عمل مى کنم، مادام که این گفته خودش را نقض نکرده چه کسى مى تواند 

آن را منحل کند؟ 

منظور ما از آزادى بدون قید و شرط سیاسى چیست؟

در واقع جوهر بحث ما در اینجا برمى گردد به همان بحثى که در جنبش کمونیستى حول شعار "دمکراسى 
براى خلق و دیکتاتورى براى ضد خلق" در گرفته بود. این قبیل فرمولبندى هاى مبهم همیشه به عکس خود 
تبدیل مى گردند. مى بینیم که جمهورى اسالمى هم به همین اسم ما را سرکوب مى کند. به اسم ضد انقالبى 

و آمریکایى توده ها راعلیه ما تحریک مى کند. 

ما طرفدار آزادى بدون قید و شرط سیاسى هستیم. بگذار مردم ببینند چه کسى ضد انقالبى است. بگذار من 
آزاد باشم، حرف خودم را بزنم و نشریه خودم را منتشر کنم. بگذار من در چهارچوب حقوق دمکراتیک 
فعالیت بکنم و تو نتوانى با تعبیر خودت جلو مرا بگیرى. بگذارید توده ها خود قضاوت کنند و تعبیر اداره 
ارشاد یا ارشاد اسالمى و یا هر مرجع دیگرى در باره حدود آزادى براى آن ها ارزش نداشته باشد. آن چیزى 
ارزش داشته باشد که توده ها برایش قیام کرده اند. وقتى توده ها بتوانند علیه نیروهایى قیام کنند، آن ها 
را سرنگون کنند و جمهورى انقالبى خود را مستقر نمایند، همچنین خواهند توانست بقایاى آن نیروها را 

بشناسند و سرکوب کنند. 

حال فرض کنیم یک حزب جدید تشکیل بشود که قبال وجود نداشته و اشخاص آن هم ارتباط شناخته 
شده اى با سیا و موساد و ... ندارند. اسم خودش را هم مى گذارد مثال "حزب ملیون آزادى خواه ایران". 
اما اگر در ماهیتش کنکاش کنیم مى بینیم سلطنت طلب و طرفدار امپریالیسم است. به دور این حزب جدید 
نسل جدیدى از ارتجاعیون به وجود مى آیند، رشد مى کنند، متشکل مى شوند، در کارگران و روشنفکران 
خرده بورژوازى هم نفوذ پیدا مى کنند. حتى از این قبیل احزاب ممکن است در اشکال مختلف اسالمى و 
کارگرى به تعداد زیادى ایجاد شوند. بقایاى ارتجاع هم به طور قطع در پوشش این گونه احزاب به فعالیت 
ضد انقالبى خود ادامه مى دهند. خود مجاهدین خلق در آینده به این جریان دامن مى زنند. ما مى دانیم این 
احزاب ارتجاعى هستند، و مى دانیم همه این ها چیزى جز ضد انقالب در پوشش جدید نیستند. ولى سئوال 

این است که: چگونه این ها را سرکوب کنیم؟ 

دو راه وجود دارد: یا با نیروى آگاه توده ها (هدف ما از انقالب دمکراتیک همین است که آگاهى و تشکل 
توده ها باال رود)، یا خودمان راسا، از قول توده ها با یک پیش بینى تئوریک مبنى بر این که فالن حزب فالن 

طور عمل خواهد کرد برویم درش را ببندیم (که این دومى اصال توده ها را آموزش نمى دهد.) 

منظور این نیست که علیه احزاب بورژوایى تبلیغ نمى کنیم. بر عکس تمام کارمان تبلیغى و توضیحى است 
و آنجا که با بسیج توده اى مردم را به بستن در این احزاب دعوت مى کنیم عمال جلو کار پراتیک این 

احزاب سنگ اندازى مى کنیم. 

جمهورى اسالمى هم به درجه اى این کار را کرد. روزنامه آیندگان، با بسیج مردم (به اصطالح خودش) 



383

برگزیده آثار  منصور حکمت

بست و براى این کار هیچ قانونى تصویب نکرد. هنوز یک قانون ضد کمونیستى تصویب نکرده بود ولى 
عمال با موج جمعیت، گروه ها و سازمان هاى چپ را سرکوب مى کرد. دفتر دانشجویان را به همین بهانه 
بست که گویا خود مردم این طور خواستند. این شیوه مخدوش و تحریف شده بسیج مردم است ولى به 
صورت درست و انقالبى اش شیوه ما هم هست. ما از کارگران چاپ دعوت مى کنیم که از چاپ نشریات 
فالن نیروى ارتجاعى جلوگیرى کنند. از روزنامه فروش ها دعوت مى کنیم که آن ها را نفروشند و... ولى از 
پیش یک قانون نمى گذرانیم که چند نفر در اداره ضربت یا اداره ارشاد جمهورى انقالبى مفسر آن باشند و 
زودتر از آن که توده ها در باره عیب و ایراد این یا آن حزب آگاه شده باشند، خود مستقیما درش را ببندند 
و به این ترتیب به خیال خود از شر دشمنان راحت شوند. این همان شکل نادرست سرکوب ضد انقالب 
است که اگر معمول شود، روزى علیه پرولتاریا هم به کار گرفته مى شود و به همین شیوه تحت نام همین 

قانون، انقالبى ترین احزاب پرولترى را به نام ضدانقالبى سرکوب مى کنند. 

ما مى گوئیم آزادى قید و شرط ندارد و مفسر هم نمى خواهد. آزادى تبلیغ وجود دارد. هر کس حق دارد 
نظرش را بگوید. اگر بختیار مانندى گفت چرا به من اجازه تبلیغ نمى دهید جوابش واضح است: به دلیل 
این که تو در تحکیم استبداد کوشش کرده اى. حزب تو، حزب ضد انقالبى شکست خورده اى است که ما 
علیه آن انقالب کرده ایم؛ بنابر این حق داریم تو را از حقوق دمکراتیکى که ما با قیام علیه خودت به دست 
آورده ایم، محروم کنیم. ولى اگر عده اى دیگر حزب جدیدى به راه انداختند که در نهایت همان حرف 
هاى بختیار را بزنند، ما نمى توانیم به سهولت آن ها را از آزادى محروم کنیم و نباید این کار را بکنیم. بلکه 
باید کارى بکنیم که توده ها در پرتو مبارزات خود و اعمال دمکراسى آموزش ببینند. توده ها باید از طریق 
اعمال دمکراتیسم خودشان استبداد و ارتجاع را سرکوب کنند؛ یعنى از طریق شوراها، از طریق حقوقى که 
قانون کار دمکراتیک به آن ها داده، از طریق تسلیح عمومى و دیگر طرقى که دقیقا مطابق قوانین دمکراتیک 
جمهورى انقالبى مى باشند. سرکوب ارتجاع نیازى به نقض این قوانین ندارد، و نباید نقض شوند. پیشنهاد 
مى کنم که در رابطه با این مسئله مقاله پوپولیسم در برنامه حداقل" که نقدى بود بر "فدائیان خلق چه مى 

گویند" در "بسوى سوسیالیسم" خوانده شود. 

س: در شرایط فعلى ایران اقشار خرده بورژوایى فراوانى وجود دارند و اشکال تولید ماقبل سرمایه دارى هم 
چه در سطح روستا و چه در سطح شهرها هنوز موجود است. "البته تنها از راه آمار دقیق این نوع تولید، مى 
توان میزان و تاثیر آن را در اقتصاد کشور تعیین کرد و ما چنین آمارى در دست نداریم". اما این که به طور 
کلى در برنامه ذکرى از اشکال ماقبل سرمایه دارى نشده به نظر من ایراد دارد، مخصوصا در ارتباط با برنامه 
اى که براى دهقانان و خرده بورژوازى اعالم مى کنیم. در نظر نگرفتن زمینه اقتصادى زندگى اقشارى که ما 
برایشان برنامه مى دهیم نادرست است. سئوال من این است که چرا در پیش نویس برنامه ذکرى از اشکال 

تولید ماقبل سرمایه دارى نشده است؟ 

ج: در این جا چند نکته هست: یکى این که به نظر من ذکرش ایراد ندارد، زیرا در هر کشور سرمایه دارى 
اشکالى از تولید ماقبل سرمایه دارى دوام پیدا مى کند. ولى مارکس در این باره مى گوید که وجود اینها 
دیگر به اعتبار شیوه تولید ماقبل سرمایه دارى نیست، بلکه سرمایه آنها را به موقعیت ویژه اى سوق داده 
است و محتواى جدیدى بخشیده است. اینها دیگر گوشه اى از اقتصاد سابق نیستند، بلکه گوشه دیگرى 
از یک اقتصاد دیگرند و دالیل دیگرى براى بقاء پیدا کرده اند. یعنى ولو این که تالقى نیروى کار و وسایل 
تولید به معنى اخص کلمه - به شکل ماقبل سرمایه دارى انجام مى شود، یعنى به شکل ماقبل سرمایه دارى 
در کنار هم قرار داده مى شوند (مثال در یک نظام مزارعه فئودالى یا فالن کارگاه قدیمى خرده بورژوایى در 
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شهر) ولى باز نظام سرمایه دارى در پشت آن ها قرار گرفته است. 

نکته دیگر این که وقتى مى گوئیم اشکال تولید ماقبل سرمایه دارى باید روى اشکال تاکید کنیم، زیرا اینها در 
حال حاضر فقط شکل اند. روابط تولید ماقبل سرمایه دارى بقاء پیدا نکرده، این اشکال تولید ماقبل سرمایه 

دارى است که باقى مانده است و این ویژه ایران هم نیست، در خیلى از جوامع دیگر هم همینطور است. 

چنانکه گفتم من براى ذکرش ایرادى نمى بینم و با تعبیر قطعنامه کومه له هم موافقم که نوشته بود علیرغم 
بقاى این اشکال تضاد میان پرولتاریا و بورژوازى محور است. 

در مورد آمار مى توان به طور تقریبى و خالصه گفت که تولید کشاورزى حدود 8 درصد از تولید ملى ایران 
را به خود اختصاص داده است که البته بخش وسیعى از کشاورزى در حوزه اشکال جدید تولید قرار دارند. 
به طور کلى مجموع نیروهاى مولده اى که اشکال ماقبل سرمایه دارى تولید در بند خودش نگه داشته، در 
مقایسه با آن بخش عظیم که در حال حاضر در اختیار سرمایه دارى است یعنى نیروهاى مولده اى که اگر 
سرمایه دارى ایران بخواهد مى تواند از آن استفاده کند، بسیار جزئى و ناچیز است. نیروهاى آزاد شده به 

نسبت نیرویى که هنوز برخى از اشکال کهنه تولید مانع آزاد شدنش هستند، بسیار بسیار بیشترند. 

بعالوه این وضع در ایران مانند روسیه نیست که اشکال تولید ماقبل سرمایه دارى مانعى بر سر راه رشد 
نیروهاى مولده جامعه باشد، بلکه مانند زائده اى که بورژوازى نسبت به آن بى تفاوت مانده است و به این 
اعتبار که این خود بخود بقاء پیدا کرده اند، باقى هستند نه به این اعتبار که با لذات داراى حکمت تولیدى 

اى باشند. همچنین به علت کم اهمیت بودن مانعى بر سر راه رشد سرمایه دارى نیستند. 

در شهرها هم هر پیشه خرده بورژوایى را نمى شود در حوزه شکل تولید ماقبل سرمایه دارى گذاشت، حتى 
اگر به صورت استاد و شاگردى هم باشد. زیرا که آن روابط و فرهنگ استاد و شاگردى امروز دیگر به رابطه 
اجیرى تبدیل شده یعنى در واقع یک رابطه خرده بورژوایى که خود را با سرمایه دارى تطبیق داده است. 
دیگر به شکل سابق شاگرد براى خورد و خواب و مسکن و راه و چاه پیدا کردن، محتاج استادش نیست، 
رابطه "گیلد"ى (صنفى) دیگر حاکم نیست. محدودیتى براى یادگرفتن حرفه وجود ندارد. شاگرد مى تواند 
برود هر جاى دیگرى و آن حرفه را یاد بگیرد. خالصه آن روابط با قید و بند استاد و شاگردى ماقبل سرمایه 
دارى نمانده، هرچند مناسبات اخالقى این باشد که هنوز این استاد است و آن شاگرد. حاال دیگر شاگرد هر 
روزى که بخواهد مى تواند برود گوشه اى و یا در یک میدان بایستد و کار دیگرى براى خودش پیدا کند. 

منظور از این صحبت ها اینست که این اشکال ماقبل سرمایه دارى - بطور خاص - از کمترین اهمیت 
که  ندارد  ایرادى  من  نظر  به  باشد،  و دقیق  جامع  المقدور  حتى  باید  برنامه  که  آنجا  از  ولى  برخوردارند، 
وجود این اشکال ذکر شود و اعالم گردد که علیرغم بقاى آنها مبارزه اصلى در جامعه ایران بین پرولتاریا 
و بورژوازى است. یعنى تضاد کار و سرمایه جامعه را پیش میبرد، مطرح نکردنش هم ایراد تعیین کننده اى 
ندارد، حتى در برخورد به مسائل روستاها. زیرا گفتیم این اشکال در روستاها هم به اعتبار این که کسى کارى 
با آن ندارد، باقى مانده است. هر وقت بورژوازى بخواهد مى تواند نیروى کار را از زیر دست آن اشکال 

ماقبل سرمایه دارى تولید بیرون بکشد و بصورت کار مزدورى در خدمت خود بگیرد. 
جزء سوم - مطالبات حداقل

مطالبات حداقل ما از این قرار است: مطالبات سیاسى، مطالبات اقتصادى کارگرى، مطالبات رفاهى عمومى و ارضى. 
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تامین خواست هاى سیاسى (که فکر نکنم ابهامى داشته باشند) براى بسط آزادانه مبارزه طبقاتى ضرورى 
است. 

هدف ما از طرح خواست هاى اقتصادى و رفاهى کارگرى در برنامه چنین بیان شده است: "به منظور مصون 
داشتن طبقه کارگر از تباهى جسمى و روحى و افزایش توان او در مبارزه براى رهایى از هر نوع ستم و 
استثمار سرمایه دارى و ..." ما تحقق این خواست ها را خواستاریم. یعنى این که ما نسبت به این خواست 
ها توهمى نداریم و آن ها را جوابگوى مسائل اساسى طبقه کارگر نمى دانیم، بلکه از تحقق این خواست ها 
بدست آوردن امکان براى بسط مبارزه طبقاتى را در نظر داریم. به عبارت دیگر ما خواست هاى اقتصادى 

را از دریچه مبارزه طبقاتى که مبارزه اى سیاسى است طرح کرده ایم. 

همینطور فرهنگ و رفاه عمومى هم از این زاویه نگریسته شده است. از زاویه اینکه بخش وسیع ترى از 
مردم این امکان را پیدا کنند که جلب پرولتاریا و برنامه پرولترى بشوند. بعضى از خواست ها از قبیل مسکن، 

بیکارى، بهداشت و غیره خرده بورژوازى شهر و ده را در بر مى گیرد. 

 - برنامه ارضى پیش نویس کامال منطبق بر قطعنامه ارضى کومه له است. (بجز یکى دو بند که جابجا شده) 
اینجا هم هدف ما "تسهیل امر بسط مبارزه طبقاتى در روستا و حمایت از ارتقاء رفاه زحمتکشان روستا" 

است. 
در جاى دیگرى هم بحث کردیم که حل مساله ارضى، قطب بندى در سطح روستاها را تشدید مى کند و 
صف پرولتاریا را به تدریج از صف بورژوازى ده متمایز مى کند. مساله شوراها و دیگر خواست هاى دهقانى 
این امکان را ایجاد مى کند که طبقه کارگر در روستا هم خود را بشناسد، آگاهى و تشکل سازمانى اش را 

باال برده و فعاالنه به سمت مبارزه سیاسى روى آورد. 

پس هدف کلى برنامه حداقل ما ایجاد یک مدینه فاضله رفاه نیست و روى این مسئله توهمى نداریم بلکه 
خواهان آنیم که حتى المقدور از این طریق بهترین شرایط براى بسط وسیع تر و آزادانه تر مبارزه طبقاتى 

فراهم گردد. 
توضیحاتى در باره بعضى از بندهاى مطالبات حداقل 

 - در باره شوراها الزم است توضیح داده شود که آنچه در برنامه حداقل منظور نظر ماست، صرفا منحصر 
به شوراهاى کارگرى طبقاتى نمى شود، بلکه شوراهاى دمکراتیک محله ها، خلق ها و غیره نیز در حاکمیت 
شورایى نقش بازى مى کنند. به عبارت دیگر این شوراها مبناى یک جمهورى انقالبى اند، نه یک جمهورى 

سوسیالیستى. 

 - در رابطه با تسلیح عمومى غالبا این مساله مطرح مى شود که در مقابل تکنولوژى پیشرفته ارتش هاى 
امروزى، مردم مسلح نمى توانند جواب گوى نیازهاى مبارزه، دفاع از میهن و دیگر نیازهاى نظامى جمهورى 
انقالبى باشند. این برداشت غلط از این است که ارتش مردمى با ارتش چریکى اشتباه گرفته مى شود. لنین در 
اشاره به این مسئله مى گوید: از هر ۷٥۰ هزار نفر انسان اگر هر ۱٥ روز یکبار هرکدام یک روز در ارتش 
مردمى خدمت بکنند و از بابت آن یک روز در 2 هفته هم از کارفرما حقوق بگیرند (مرخصى با حقوق)، 
آن وقت ما به طور دائم یک ارتش ٥۰ هزار نفرى خواهیم داشت. بنابر این بحث بر سر حرفه اى نبودن 

ارتش است نه منظم نبودن آن. ارتش مى تواند منظم باشد، ولى حرفه اى نباشد. 
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 - در مورد شرکت مستقیم مردم در اداره امور کشور. برنامه تاکید مى ورزد بر" انتخابى بودن مقامات در 
کلیه سطوح توسط مردم و قابل عزل بودن آن ها هر گاه که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند. افرادى که 
به این ترتیب در مصادر امور قرار مى گیرند، بدون استثناء حقوقى حداکثر برابر متوسط دستمزد یک کارگر 
ماهر دریافت مى کنند". این اصل در مورد همه شاغلین یا همه شاغلین دولتى نمى تواند صادق باشد. بلکه 
در رابطه با کسانى صادق است که در مصادر امور قرار مى گیرند. مثال ممکن است مجبور باشند براى 
تخصص یک حسابدار حقوقى بیش از یک کارگر ماهر پرداخت کنید، این واقعیت را جامعه تحمیل مى کند. 
ولى شخصى که مى خواهد براى مدیریت یک پست ادارى با اتوریته و اختیارات اجرائى انتخاب شود، این 
شخص باید فارغ از انگیزه هاى مادى، کاندیداى این پست بشود. با این ترتیب باید اداره کشور به دست 
کسانى باشد که مى توانند مثل کارگران زندگى کنند ولى به خاطر اداره کشور فالن پست را قبول مى کنند 
نه به خاطر جاه و جالل و مقام. اما این مسئله تخصص هاى معینى را در بر نمى گیرد. الزاما قرار نیست که 
به پزشک ها به اندازه کارگر ماهر حقوق بدهیم. اگر زیاد بودند شاید این کار شدنى باشد، یکى نخواست 
کار بکند، دیگرى مى کند. اما اگر ۱۰ نفر پزشک در کل یک کشور داشتیم مجبوریم نازشان را هم بکشیم 
تا کار کنند. این مطلب ناقض آن بند برنامه نیست. برنامه ما در این مورد، اجرائیات را در نظر دارد. مقامات 
اجرائى انتخابى است و نمى گذاریم هیچ کس هم براى انجام دادن کار اجرائى اش حقوقى باالتر از متوسط 

حقوق کارگر ماهر بگیرد. 

 - قابل عزل بودن مقامات اجرائى هم در این بند امر بسیار مهمى است و جزء الیتجزاى دمکراسى به شمار 
مى رود. انتخابى بودن کافى نیست. مثال کسى را انتخاب مى کنیم براى 4 سال، از سال دوم شروع مى کند 
به تخطى از دمکراسى و انتخاب کنندگان خود را به هیچ مى گیرد. باید مردم بتوانند هر وقت خواستند (با 

راى اکثریت انتخاب کنندگان) چنین شخصى را از مقامش بر کنار کنند. 

 - روى مسئله آزادى هاى بى قید و شرط قبال هم صحبت کرده ایم. این آزادى بى قید و شرط فقط براى 
کسانى است که انقالب محرومشان نکرده، کسانى که در جریان انقالب، علیه انقالب نبوده اند. بنابر این از 
هم اکنون روشن است که طرفداران استبداد سلطنتى و جمهورى اسالمى از این آزادى ها محرومند. فرمول 
بندى این بند به صورت آزادى بى قید و شرط ضامن آن است که اگر ما به قدرت نرسیم یا نیروهاى دیگرى 
در قدرت سیاسى بر ما تحمیل شوند، آن ها نتوانند تفسیرهاى قید و شرط دارى پیش پایمان بگذارند که 

بدان وسیله دست و بال طبقه کارگر را در مبارزه طبقاتى اش ببندند. 

 - در بندهاى مربوط به خواست هاى کارگرى، چند جا به ممنوعیت کار حرفه اى براى جوانان کم تر 
از ۱٦ سال اشاره شده است. یعنى این که جوانان کم تر از ۱٦ سال را نمى توان به عنوان کارگر مزدى 
استخدام کرد. الزم به تذکر است که در مورد عدد ۱٦ بحث باز است. یعنى چه در این مورد و چه در مورد 
پرداخت بیمه بیکارى به افراد باالتر از ۱٦ سال قرار است تحقیق کنیم ببینیم آیا این عدد مناسب تر است 
یا ۱۸ سال. زیرا هرچه سن را پائین تر بگیریم باید بیمه بیکارى بیشترى در سطح جامعه پرداخت کنیم، 
در عوض نیروى کار بیشترى به تولید جلب مى شود، زیرا اجازه داده مى شود که نسل ۱٦ ساله ها هم در 
تولید اجتماعى شرکت کنند. اما اگر حداقل سن در این مورد ۱۸ سال باشد بیمه بیکارى کمترى پرداخت 
مى کنیم ولى در مقابل باید هزینه دو سال دیگر آموزش رایگان و اجبارى را براى جوانان تامین نمائیم. 
بنابر این باید تحقیق کنیم که آیا براى حداقل سن کار کدام عدد درست تر است ۱٦ یا ۱۸ سال. در برنامه 
بلشویک ها ۱٥ سال بود، اما به نظر مى رسد براى ایران ۱٦ و ۱۷ و ۱۸ عددهاى خوبى هستند. حاال 
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کدامیک بهتر است، در این باره باید دقیق تر تحقیق کرد. 

 - در موردحداکثر سن بازنشستگى کارگران هم که در مطالبات ما ٥۰ سال سن یا ۲٥ سال سابقه کار تعیین 
شده، باز قرار بر تحقیق گذاشته ایم که معلوم شود مرفه ترین جامعه بورژوائى در این زمینه چه دستاورد 

هائى داشته، تا ببینیم آیا حرفى که ما زده ایم اغراق آمیز است یا نه. 

 - در بند 1 همین خواست ها، مرخصى سالیانه کارگران ۳۰ روز عالوه بر تعطیالت رسمى، تعیین شده، 
ولى براى زنان دو روز مرخصى ماهانه اضافى هم در نظر گرفته ایم که با توجه به وضعیت خاص زنان از 
نظر پزشکى الزم است. براى مرخصى دوران باردارى و زایمان هم ۱٦ هفته در نظر گرفته شده است که 
به نظر ما منطقى است منتها قرار شد این را هم با آخرین دستاوردهاى جامعه بورژوائى (احیانا دستاوردهاى 
زنان در روسیه) مقایسه کنیم. بعضى ها ایراد مى گیرند که به این حساب اگر زن ها سالى یک بار حامله 
بشوند، دیگر اصال کار نمى کنند و به تدریج جریان خود بخودى باردارى آنان را از عرصه کار و تولید 
حذف مى کند، مگر این که اقدامات مخصوصى در این باره معمول گردد. ولى ما حساب کردیم و دیدیم 

که این طور نیست. 

 - در مورد بندهاى رفاه عمومى یعنى مسئله بیکارى، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و تسهیالت 
فرهنگى و رفاهى براى مناطق محروم توضیحى الزم نیست. در مورد لغو مالیات هاى غیر مستقیم مختصر 
توضیحى ضرورت دارد: مالیات غیر مستقیم آن مالیاتى است که روى قیمت اجناس به نفع دولت افزوده مى 
شود. مثال کل هزینه راه آهن ایران را رضاشاه از مالیات غیر مستقیم قند و شکر، یعنى افزایش قیمت این 
کاالها به نفع دولت، تامین کرد. به عبارت دیگر هزینه راه آهن ایران از جیب مصرف کنندگان قند و شکر 
تامین شده است. مالیات غیر مستقیم معموال روى کاالهاى ضرورى مورد نیاز اکثریت مردم بسته مى شود. 
البته این نوع کاالها را سرمایه داران و ثروتمندان هم مى خرند و بنابر این مالیاتش را هم مى پردازند. ولى 
اگر مسئله را به نسبت درآمد حساب کنیم، میزان مالیاتى که کارگران و زحمتکشان جامعه مى پردازند نسبت 
به درآمد آن ها بسیار بیشتر از میزانى است که بورژواها و ثروتمندان نسبت به درآمدشان پرداخت مى کنند. 
در واقع مالیات غیر مستقیم خودبخود مالیات "تصاعدى" بر علیه معیشت طبقات ندار است بخصوص وقتى 
که روى کاالهاى ضرورى بسته مى شود. ما خواهان آنیم که مالیات غیر مستقیم لغو شود و مالیات مستقیم 
تصاعدى بر ارث و دارائى و بر درآمدهاى حاصل از مالکیت وسائل تولید و مبادله بسته شود. مالیات غیر 
مستقیم فشارش روى دوش طبقه کارگر و توده هاى مردم است، در حالى که مالیات مستقیم را سرمایه 

داران و ثروتمندان باید بپردازند. 

 - در مورد حداقل سن ازدواج دختران و پسران (که ۱۸ سال تعیین شده) باید دید آیا براى دختران دیر 
نیست و از این لحاظ مشکالتى ایجاد نمى کند. مالك ما براى تعیین حداقل سن در این مورد یکى مسئله 
جمعیت است، دیگرى مسئله قابلیت جوانان براى انتخاب مستقل و آزادانه راه خود در ازدواج است، به 
طورى که در قید و بند سنت هاى قدیمى جامعه گیر نیفتند و توسط پدران و مادرانشان به ازدواج اجبارى 
و ناآگاهانه سوق داده نشوند. به عبارت دیگر در سنى ازدواج کنند که ازدواجشان از نظر آگاهى سیاسى و 
اجتماعى مبنائى داشته باشد. همچنین پیش از ازدواج فرصت داشته باشند که هر چه بیشتر آموزش ببینند و 
هرچه بیشتر در تولید اجتماعى شرکت کنند. این بحث هم باز است. در مورد پسران رقم ۱۸ سال منطقى 
به نظر مى رسد اما در مورد دختران بعضى رفقا مى گویند ۱۸ سال زیاد است و بخصوص براى روستائیان 

ایجاد اشکال مى کند. باید در این باره بیشتر و دقیق تر تحقیق کرد. 
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 - برنامه ما راجع به مسئله ملى کردن فرمولى به این مضمون دارد که "جمهورى انقالبى... سرمایه ها را 
در هر سطح که الزم بداند ملى مى کند". این فرمول بندى دقیق تر از هر چیز دیگر وضعیت ما را منعکس 
مى کند. مى دانیم که در حال حاضر دولت بورژوائى حدود هشتاد درصدسرمایه صنعتى را ملى کرده و 
در دست خودش گرفته است. ما نمى خواهیم که از پیش، براى ملى کردن یک تقدس ماوراء سیاسى قائل 
بشویم و بگوئیم جدا از هر نوع مصلحت سیاسى ما ملى مى کنیم. باید دید چه چیزى را ملى مى کنیم و 
چرا؟ ما آن چیزى را ملى مى کنیم و به آن درجه اى ملى مى کنیم که جمهورى انقالبى صالح بداند. ممکن 
است بعضى صنایع بزرگ را ملى نکنیم اما بعضى صنایع کوچک را ملى کنیم. مثال صنعت چاپ را ملى 
کنیم ولى صنعت نفت را بگذاریم به همان صورتى که هست بماند. حتى به دلیل شرایط ویژه اى که احتماال 
پیش بیاید، ممکن است در مواردى سرمایه خصوصى را به فعالیت دعوت کنیم ولى از طرف دیگر ۱۰ تا 
شرکت خصوصى دیگر را ببندیم. این مسائل بستگى به این دارد که جمهورى انقالبى به چه چیزى احتیاج 
دارد، با چه فشارهائى روبرو است و طبقات اجتماعى در آن موقع چه توازن قوائى دارند. ما از پیش هیچ 
دگمى براى ملى کردن نمى سازیم، زیرا ممکن است در بعضى رشته ها، با ملى نکردن آن ها مبارزه طبقاتى 

بهتر رشد و گسترش پیدا کند. 

 - برنامه ارضى ما در این پیش نویس با یک ستاره مجزا شده و به صورت مستقلى داده شده است. منظور 
این بوده که بتوان مستقال هم آن را تبلیغ کرد. این امر بخصوص براى کومه له مفید است زیرا مى تواند 
برنامه ارضى را در روستاهاى کردستان جداگانه تبلیغ کند بدون این که الزم باشد تمام برنامه خوانده شود. 

به نظر من حتى این بخش را مى توان با عقب افتاده ترین اقشار دهقانى هم به بحث گذاشت. 
برنامه ارضى ما مقدمه اى دارد که در حقیقت چکیده بند 1 برنامه حداکثر ما است که نشان مى دهد پروسه 
سلب مالکیت و خلع ید در ایران چگونه انجام شده است. عالوه بر این در این جا مسئله تعیین شکل 
پیشنهادى براى اداره تولید و بهره بردارى در روستاها مطرح شده که نیازمند توضیح مى باشد. نظر به وجود 
برخى ویژگى ها تعیین شکل پیشنهادى ما براى تولید در هر منطقه از هم اکنون قطعى نیست بلکه ارگان 
هاى مسئول در منطقه، با توجه به شرایطى که در آن موقع وجود خواهد داشت و با توجه به وضعیتى که 
در نظام قبلى حکمفرما بوده، نزدیک ترین شکل به شکل مطلوب ما را در آن جا پیاده مى کنند. مثال یک 
موسسه کشت و صنعت را که در آن کارگران کار مى کنند تقسیم نمى کنیم، حتى تعاونى هم نمى کنیم بلکه 
ممکن است آن را به صورت شورائى اداره کنیم در صورتى که فرضا زمین یک فئودال را که قبال تقسیم 

نشده، ممکن است تقسیم کنیم. 

این مطلب که چرا از همین حاال نمى توانیم شکل پیشنهادى معینى براى کاشت و داشت و برداشت در 
سطح کل کشور بدهیم واضح است (الاقل براى پیشروان)، زیرا اصالحات ارضى و رشد سرمایه دارى در 
روستاهاى ایران هم یکسان و موزون نبوده است که ما همه جا با اشکال اقتصادى مشابهى مواجه باشیم و 
بتوانیم یک نسخه واحد براى همه آن ها بدهیم. به طور کلى براى تعیین این اشکال ویژه براى هر منطقه، 
تکیه ما روى نظر رفقاى آن منطقه با توجه به اظهار نظر سازمان منطقه اى حزب خواهد بود. زیرا طرحى که 
ما مى دهیم باید درجه آگاهى و تشکل پرولتاریاى روستایى آن منطقه را در خود منعکس کند. اگر درجه این 
آگاهى و تشکل پیشرفته باشد اشکال پیشرفته اى پیشنهاد مى کنیم. منتها به عنوان یک اصل کلى، مالك ما 
این خواهد بود که از آن شیوه ها و اشکال از اداره و بهره بردارى حمایت مى کنیم که حداکثر کمک را به 

امر تشکل پرولتاریاى روستا و همچنین به کارگیرى تکنولوژى و روش هاى پیشرفته تر تولید بنماید. 
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فکر مى کنم صحبت من در این جا تمام بشود. اگر شما مطلبى دارید مطرح کنید. 

س: در باره قراردادهاى امپریالیستى که در گذشته با دولت بورژوائى ایران بسته شده است، برنامه ما صحبتى 
به میان نیاورده است. آیا جمهورى انقالبى...، هر چند مناسبات سرمایه دارى را از بین نمى برد، ولى با 
توجه به این که مطالبات حداقل ما ماهیتا ضد امپریالیستى هستند، چه برخوردى با این مسئله مى کند؟ همه 
قراردادها را بالاعتبار اعالم مى کند؟ از نو قراردادهاى جدیدى مى بندد؟ آیا نمى بایست به طور کلى هم 

که شده این ها را در برنامه ذکر مى کردیم؟ 

ج: حرف منطقى و درستى است. البته این موضوع فى نفسه تا حدود زیادى روشن است. مثال مى شود 
به طور کلى گفت که قراردادها را اگر امپریالیستى باشند باید لغو کرد. یا اگر قراردادهاى جدیدى ببندیم، 
قرارداد امپریالیستى نخواهیم بست. ولى با همه این ها حق با شماست و به نظر من این را پیشنهاد بکنید که 

براى تصحیح برنامه در نظر گرفته شود. 

س: در بند 3 خواست هاى کارگرى آمده است: "تعیین دستمزد، مزایا و مدت استراحت در فواصل کار 
روزانه بر حسب سختى، مخاطرات، وضعیت بهداشتى و "... حاال این سئوال مطرح است که با توجه به 
این که میزان استثمار بر اساس تولید ارزش اضافى معین مى شود، آیا درست است که ما تعیین دستمزد و 
غیره را به جاى این که بر اساس نرخ استثمار قرار دهیم، بر حسب سختى، مخاطرات، وضعیت بهداشتى 

و ... در نظر بگیریم؟ 
ج: قطعا درست است. براى این که اوال میزان استثمار پدیده اى است که در سطح کل طبقه کارگر تعیین 
مى شود. یعنى این که کل طبقه در مجموع چقدر ارزش اضافى تولید مى کند. هر بخش از طبقه کارگر 
اجتماع  این  بلکه  شود.  نمى  تعیین  استثمارش  نرخ  همانجا  مى کند،  تولید  ارزش  که  اى  کارخانه  هر  در 
است که تعیین مى کند چقدر از این کار از نظر اجتماعى براى تولید فالن کاال الزم است، یا معیشت این 
کارگر به وسیله چند ساعت کار بازتولید مى شود. قیمت مایحتاج کارگران که در کارخانه تعیین نمى شود. 
فالن کارفرما نمى تواند تعیین کند که کارگر با فالن میزان مزدش چقدر نان مى تواند بخرد. این را بخش 
کشاورزى، یا واردات گندم تعیین مى کند. تعیین نرخ استثمار هم تا حدود زیادى اجتماعى است. هر فرد 
یا هر بخشى از کارگران یک نرخ استثمار براى خودش ندارد. مارکس هم نرخ استثمار را براى سرمایه هاى 
مختلف ثابت مى گیرد به دلیل این که نرخ استثمار یک پدیده اجتماعى است نه فردى. ولى این که مى 
گوئید یکى ممکن است بیشتر یا سخت تر از دیگرى کار کند اما کارش سودآور نباشد، هدر باشد حال آن 
که دیگرى ممکن است کار شاقى نداشته باشد ولى کارش سودآور باشد، آیا باید به این ها (از لحاظ دستمزد 
و غیره) به یک اندازه برسند؟ در جواب باید گفت: مالك ما این نیست که چقدر به سرمایه دار سود مى 
رسد. ما خواهان یک زندگى انسانى براى طبقه کارگر هستیم. دستمزد کارگر باید بر اساس معیشت خودش 
تعیین شود. این که چقدر احتیاج به پول دارد، چقدر جان مى کند در فالن معدن و به چه میزان استراحت 
و معیشت و غیره احتیاج دارد براى این که بتواند فردا دوباره سالم سر کار بیاید. مبناى کمونیست ها براى 
دستمزد باید این چنین باشد. اصال خود طبقه کارگر همیشه از این زاویه به مسئله دستمزد نگاه مى کند. 
براى ما مسئله بارآورى و سودآورى کار محور نیست زیرا بارآورى هر کارگر مى تواند باال باشد اگر کارفرما 
ابزار الزم و خوب در اختیارش بگذارد. ما فعال این بحث را زیاد ادامه نمى دهیم ولى مى گوئیم طبقه کارگر 
هر جا کار مى کند باید از یک موقعیت انسانى برخوردار باشد. اگر کارش از نظر فیزیکى سخت است قطعا 
براى رفع خستگى احتیاجات بیشترى دارد. استراحت بیشتر و غذاى مقوى تر و مغذى ترى باید بخورد. ما 
از این زاویه به مسئله دستمزد نگاه مى کنیم نه این که چه اندازه سود به کارفرما مى رسد. البته اگر در جائى 
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کارگران سود کالنى به جیب سرمایه دار بریزند، آنجا هم به این دلیل اعتصاب راه مى اندازیم و به همان 
نسبت درخواست افزایش دستمزد را مطرح مى کنیم، ولى اساس مبارزه براى تعیین دستمزد و غیره را به 
طور کلى روى این مساله سودآورى یا نرخ استثمار نمى گذاریم. ما با زور اعتصاب و مبارزه طبقاتى حداکثر 
دستمزدى را که مى توانیم از کارفرما مى گیریم. این کار را براى بهبود وضع طبقه کارگر مى کنیم و کارى 

به این نداریم که آیا سرمایه دار سود زیادى مى برد یا نمى برد. 

این بحث به مسئله طبقه بندى مشاغل در جامعه سرمایه دارى برمى گردد. اقتصاد بورژوازى مشاغل را 
درست به همین نحو طبقه بندى مى کند که مهارت این کارگر چقدر است؟ بارآورى کارش چقدر باال 
است؟ سابقه کارش چند است؟ مرد است یا زن؟ انضباط کارگاه را رعایت مى کند یا نه؟ "بله قربان گو" 

هست یا نیست؟ 

برعکس هدف ما این است که اگر طبقه بندى اى در میان کارگران صورت مى پذیرد بر حسب شرایط 
فیزیکى و شاق بودن یا آسان بودن کار باشد. حتى ما کمونیست ها تفکیک دستمزدها بر حسب مهارت را 
پیشنهاد نمى کنیم (مگر این که کارگران بخواهند، آن وقت حمایت مى کنیم). ما با دست خودمان طبقه را 
به ماهر و غیر ماهر، شاغل و بیکار، زن و مرد، مسلمان و المذهب و غیره تجزیه نمى کنیم. ولى آیا خودمان 
مبناى تفاوت درآمد و دستمزد کارگران را به چه اساسى قرار مى دهیم؟ بر اساس شرایط کار. یعنى باید دید 
کارگران در چه شرایطى کار مى کنند. تنها از این موضع است که مى توان آگاهى سوسیالیستى طبقه کارگر 
را باال برد، مى توان او را آموزش داد که فردا هم در جامعه سوسیالیستى همین طور عمل خواهیم کرد یعنى 
مبناى تفاوت درآمد و دستمزد را تفاوت ناشى از شرایط کار مى گیریم. زیرا هرچه شرایط کار سخت تر 
باشد، زمان استراحت و وسائل استراحت بیشترى براى بازسازى مورد احتیاج کارگر است بنابر این باید 
دستمزد بیشترى بگیرد. بجز این موضع از هیچ موضع دیگرى نمى توان یک برخورد انقالبى به مسئله تعیین 

دستمزد و تفاوت آن ها در درون اقشار طبقه کارگر نمود. 

 *.  زیرنویس: "مشورت" نشریه داخلى بخشى از جریانات طیف خط 5 بود که بعدها با نام "سازمان سرخ 
کارگران" اعالم موجودیت کردند و بیشتر به این علت به طرفداران این جریان به طور مصطلح "مشورتى" 

مى گویند. 

سخنرانى در جلسه افتتاحیه کنگره سوم کومه له 
اردیبهشت 1631 ، اواخر آوریل 1982 
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سخنم را با درود به شهامت و از خود گذشتگى هزاران رفیق کمونیست و انقالبیون مبارزى که قهرمانانه 
در برابر جوخه هاى اعدام رژیم جمهورى اسالمى، یا در سنگرهاى مبارزه مسلحانه در کردستان به شهادت 
رسیده اند و با درود به استقامت و پایدارى رفقایى که هم اکنون در سیاهچالهاى رژیم جمهورى اسالمى 

تحت شکنجه هاى قرون وسطائى قرار دارند، آغاز میکنم. 

براى ما مایه افتخار است که به این کنگره دعوت شده ایم و در آن شرکت میکنیم، و من از طرف کمیته 
موفقیت  آرزوى  سوم  کنگره  در  کومه له  براى  مبارزان کمونیست  اتحاد  هواداران  و  اعضا  کلیه  و  مرکزى 

میکنم. 

مشترك،  زمینه برنامه  در  که  بحث هایى  به  توجه  با  بخصوص  و  مشترکمان  تجربه  سال  یک  به  توجه  با 
شیوه هاى کار تشکیالتى و تاکتیکى داشته ایم، نکات زیادى براى مطرح کردن هست، و من به هر حال باید 
از میان آنها مهمترین را انتخاب کنم. بنابراین کال میخواهم درباره انتظارات و امیدهاى ما از کنگره سوم 
سخن بگویم و بطور فشرده درباره جایگاهى که به اعتقاد ما کنگره سوم کومه له براى جنبش مقاومت بطور 

اخص و جنبش کمونیستى و انقالب ایران به طور کلى احراز میکند، توضیحاتى بدهم. 

ما معتقدیم کنگره سوم بطور کلى باید دو سمت گیرى اساسى بکند. اول در قبال جنبش مقاومت و مسائل 
این جنبش، و دوم در قبال جنبش کمونیستى و انقالب ایران بطور کلى. به نظر ما موفقیت کنگره سوم با 

توجه به این دو سمت گیرى اساسى قضاوت میشود. این مالك موفقیت کنگره است. 

از نقطه نظر جنبش انقالبى خلق کرد، نکاتى که میخواهم متذکر شوم همین امروز در گزارش هیات مرکزى 
بیان شد و لذا من به تفصیل به آن نمیپردازم و به ذکر چند نکته راجع به آن اکتفا میکنم. مساله این است که 
جنبش مقاومت در کردستان با مسائل جدیدى روبروست. مسائلى که آنرا از سطح یک جنبش مقاومت به 
معنى اخص کلمه فراتر میبرد و آن را به صورت یک جنبش ملى تمام عیار، یک جنبش ملى رهایى بخش 
تمام عیار با تمام ابعاد اقتصادى، سیاسى و فرهنگى اش مطرح میکند. محور این مساله، اداره کردستان آزاد 
شده است؛ به عبارت دیگر مساله حاکمیت در کردستان. از عبارت جنبش مقاومت به معنى اخص میتواند 
چنین برداشت شود که منظور جنبشى است که درمقابل نیروهاى سرکوبگر رژیم اسالمى مقاومت میکند. از 
این عبارت بخودى خود این نکته روشن نمیشود که در این منطقه اى که تحت پوشش امنیت انقالبى حاصل 
از این مقاومت به زندگى خود ادامه میدهد، چه مناسبات و روابطى برقرار است. من با اطالق "جنبش ملى 
تمام عیار" به این جنبش (که البته اصرارى روى این عبارت ندارم) میخواهم این را برسانم که مسائل امروز 
جنبش انقالبى در کردستان عمدتا مسائلى است مربوط به اینکه در این مناطق آزاد شده و در مناطقى که 
بعدا آزاد خواهد شد، چه مناسباتى از نقطه نظر اقتصادى و سیاسى و فرهنگى باید برقرار بشود. این مساله 
جدیدى نیست. این همان مسائل قدیم است که امروز در سطح عالى ترى مطرح شده است. و این واقعیت 
که این مسائل توانسته است در این مقطع براى جنبش مقاومت و کومه له عمال مطرح شود، خود گواه رشد 
جنبش در این سه سال است. مطرح شدن مسائلى در این سطح نشاندهنده دستآورهایى است که جنبش 
مقاومت و کومه له در این مدت داشته اند. سه سال قبل این مسائل اصوال نمیتوانست از نظر تاریخى مطرح 

شود. اما امروز میتواند. و وقتى مساله اى میتواند طرح شود، منطقا ابزار جوابگویى به آن دارد مهیا میشود. 

مساله حاکمیت: بگذارید از اینجا شروع کنم که ما از حاکمیت چه تعبیرى میکنیم. قاعدتا مطابق برنامه اى که 
داریم، برنامه حداقلى که داریم، حاکمیت یعنى حق حاکمیت مردم در بهترین و انقالبى ترین شکل اعمال آن. 
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ما از حاکمیت حزبى و سازمانى و جایگزین کردن ماشین دولتى به وسیله دستگاه تشکیالتى سخن نمیگوئیم. 
بلکه از حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان صحبت میکنیم. و امروز سؤال اصلى ما، ما که چنین برنامه اى 
را براى ایران به طور کلى تدوین کرده ایم، بر آن پافشارى میکنیم و میکوشیم تا وسیعا آن را تبلیغ کنیم، براى 
کردستانى که هم اکنون آزاد شده است چه برنامه اى داریم؟ این که میگویم "هم اکنون آزاد شده" منظور این 
نیست که حدود و ثغور کردستان آزاد شده به همین ترتیب میماند و یا الزاما باید بماند. بحث من اساسا بر 
سر این است که به درجه اى که منطقه اى آزاد میشود، شیوه معینى از اداره امور آن منطقه هم در دستور کار 
تشکیالت انقالبى اى که نماینده منافع زحمتکشان و کارگران آن منطقه است و سعى میکند رهبرى جنبش 

را در دست بگیرد، قرار میگیرد. 

به نظر من ابعاد این اداره امور روشن است. و فکر میکنم کومه له باید رهبر پیاده کردن این برنامه براى 
اداره کردستان به شیوه اى دمکراتیک و آزاد باشد. محتواى این برنامه چیزى جز گوشه هایى از همان برنامه 
حداقلى که براى کل کشور مطرح میکنیم، نیست. توده ها باید بر سرنوشت خود حاکم بشوند و به شیوه 
دمکراسى مستقیم، دمکراسى اى باالتر از دمکراسى پارلمانى، اداره امور خود را بدست بگیرند؛ از حقوق 
سیاسى و اقتصادى معینى برخوردار باشند و شاهد باشند که در پرتو این دمکراسى انقالبى سطح زندگى 
مادى و معنوى شان باال میرود و یا حداقل شاهد این باشند که میتوانند، اگر بخواهند، سطح زندگى خود را 
باال ببرند. استنباط من این است که تا امروز خصلت اساسى مناطق آزاد شده این نبوده است. منطقه آزاد 
شده امروز اصوال بیشتر مترادف با منطقه "آزادى عمل پیشمرگه" است تا با منطقه اى که در آن توده ها آزادند 
و آزادانه اعمال اراده میکنند. این را به عنوان انتقاد مطرح نمیکنم، زیرا همانطور که گفتم طرح شدن مساله 
خود مستلزم رشد و تکامل جنبش و رسیدن آن به مرحله معینى بوده است. بلکه میخواهم تفاوت بین مساله 
استقرار حاکمیت دمکراتیک در منطقه، با صرف آزاد کردن مناطق از نظر نظامى، درك بشود. اینجا منطقه آزاد 
شده براى پیشمرگان وسعت زیادى دارد، اما زندگى براى روستاهاى متعددى که در این منطقه قرار دارند 
و براى شاید چند صد هزار نفر جمعیتى که در این مناطق زندگى میکنند، در قیاس با اهداف و آرمانهاى 
ما، تفاوت چندانى نکرده است. تفاوت جزئى قطعا وجود دارد؛ نفس این که این دولت بر سر مردم مسلط 
نیست، نفس این که این مردم میتوانند آزادانه به زندگى که تا این زمان به آن مشغول بوده اند ادامه دهند، و 
یا شاید نفس اینکه توانسته اند برخى از دستآورهاى قیام بهمن مانند آزادى احزاب سیاسى و آزادى بیان را 
حفظ کنند... اما این صرفا در قیاس با آنچه در کل کشور جریان دارد میتواند پیشرفت محسوب شود. بحث 
بر سر این است که چگونه نیروى خود این توده ها باید در جهت ارتقاء زندگى مادى و معنوى شان به کار 
ـُـعِد سیاسى این مساله به نظر من در این مقطع اهمیت بیشترى دارد. یعنى  گرفته شود، زنده و فعال بشود. ب
این مساله که دمکراسى انقالبى به چه شیوه اى میتواند در مناطق آزاد شده پیاده شود. آیا ما طرح روشنى 
براى تحقق و اعمال دمکراسى انقالبى و دادن حق حاکمیت به مردم محروم کردستان داریم و در جریان پیاده 
کردن آن هستیم یا نه؟ این آن سمتگیرى اساسى است که کومه له باید در این کنگره اتخاذ کند و آن هم نه 
صرفا به صورت قطعنامه ها، بلکه به صورت یک جهت گیرى در کلیه وجوه کار، در شیوه برخورد به مسائل 
تشکیالتى، در شیوه برخورد به مسائل تاکتیکى و در شیوه برخورد به کار سیاسى توده اى و تبلیغ و ترویج. 

مساله استقرار دمکراسى انقالبى به طور حتم ما را از احزاب غیر پرولترى در کردستان متمایز خواهد کرد 
و خود مبنایى خواهد شد براى رشد کومه له به عنوان مدافع پیگیر منافع کارگران و زحمتکشانى که اکثریت 

عظیم جمعیت مناطق آزاد شده را تشکیل میدهند. 

استقرار حاکمیت دمکراتیک به اعتبار خود امر بسیار مهمى است. اما باید یک مابه ازاء اقتصادى، رفاهى و 
فرهنگى داشته باشد. آزادى باید یک معنى مادى و اقتصادى هم پیدا کند. آزادى، به این معنى که مردم آزادند 
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اما از آزادیشان هیچ نتیجه ملموس در زندگى عملى خود نمیگیرند، براى عموم مردم انگیزه ضعیفى براى 
مبارزه است. انگیزه اى که شاید براى انقالبیون کافى باشد اما براى تداوم مبارزه توده هاى وسیع مردم کافى 
نیست. لذا فکر میکنم جنبه سیاسى و جنبه اقتصادى، رفاهى و فرهنگى همه باید مد نظر باشند. آموزش 
و پرورش، بهداشت و درمان ارتقاء آگاهى توده هاى مردم از دستآوردهاى تمدنى که به هر حال در خارج 
کردستان رشد میکند و... اینها جنبه هایى از محتواى واقعى اداره امور کردستان است. بحث ابدا بر سر این 
نیست که کومه له خود دست بکار شود و رأسا یک سلسله خواستها و یک سلسله حدنصاب هاى اقتصاى و 

رفاهى را براى مردم متحقق بکند. 

اوال این از کومه له بر نمیآید و قرار هم نیست برآید، و ثانیا نکته اصلى بحث من ابدا این نیست. بحث من 
اساسا بر سر آزاد کردن نیروى خود توده هاى مردمى است که نمیدانند میتوانند از زندگى فعلى خود بهتر 
زندگى کنند، نمیدانند که میتوانند در سرنوشت خود آزادانه دخالت کنند و آینده خود را آزادانه بسازند. 
این هدف برنامه ما است. هدفى که گاه در البالى مبارزات طوالنى و شدید نظامى و سیاسى و بحث هاى 
تئوریک و سیاسى کمرنگ و فراموش میشود. فراموش میشود که هدف از این همه تالش و مبارزه باالرفتن 

سطح زندگى مادى و معنوى توده هاست. 

اما چرا میگویم اینها مسائل جدیدى نیست، بلکه همان مسائل قدیم است که با سطح باالترى ارتقاء پیدا کرده 
است؟ زیرا مساله حاکمیت دمکراتیک و اداره امور به معنایى که گفته شد، چهارچوب کلى حل ریشه اى تر 
مسائل قدیمى ما را تشکیل میدهد. مسائلى نظیر رشد نفوذ توده اى، پیشروى هاى نظامى، گسترش نیروى 
پیشمرگه، تقویت نیروهاى مسلح هوادار و نیروهاى مقاومت محلى، اینها همه مسائل قدیمند که در پرتو 
درك اهمیت مساله حاکمیت دمکراتیک میتوان به طرز ریشه اى ترى به آن برخورد نمود. توده زحمتکش کرد 
آنگاه به معنى واقعى کلمه برمیخیزد و به نیروى پیشمرگ میپیوندد و در مقیاس ده ها هزار - از این چندین 
صدهزار نفرى که در کردستان زندگى میکنند - دست به اسلحه میبرند و نه تنها در مقابل رژیم میایستد، بلکه 
یک ارتش وسیع توده اى تشکیل میدهد، که بداند مشخصا از چه چیز دفاع میکند و براى چه چیز میجنگد. 
و این دانستن صرفا یک دانستن نظرى و تئوریک نیست، بلکه باید بداند که از دستآورهاى ملموس معینى 
دفاع میکند. باید بداند که حاکمیت رژیم مترادف با از دست رفتن چه چیز است. باید بداند که حاکمیت 
ارتش یعنى لغو شوراها. حاکمیت ارتش یعنى بسته شدن مدارس انقالبى و درمانگاهها. حاکمیت ارتش 
یعنى سرکوب و از کف رفتن دستآوردهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى که دمکراسى انقالبى با خود ببار 
آورده است. الاقل باید بداند که حاکم شدن رژیم جمهورى اسالمى در کردستان و یا آزاد نشدن کردستان 
مترادف با از دست رفتن حق او براى تغییر زندگى خودش است. این به نظر من کلید اساسى حل قطعى 
مسائل قدیم، حتى مسائل نظامى است. اگر توده محروم کرد معنى واقعى آزادى و مبارزه براى بهبود سطح 
زندگى و فرهنگ و رفاهش در چهارچوب این آزادى را به چشم ببیند، و اگر نمونه و گوشه هایى از آن 
جمهورى انقالبى که مورد نظر ما است را تجربه کند، آنگاه ما به آن ارتش توده اى که شرط آزاد کردن 

شهرها هم هست نزدیک شده ایم. 

قطعا نمیخواهم خوشبینى و ذهنى گرایى به خرج بدهم. همانطور که گفتم من اینجا از لزوم جهت گیرى 
کومه له صحبت میکنم. در شرایط محاصره اقتصادى و حمالت مداوم ارتش (ارتشى که زرادخانه شاه را به 
ارث برده است و از هر سو کمکش میکنند) و در مقابل خونریزترین رژیم و ارتش که این کشور در چندین 
سال اخیر تجربه کرده است، رژیمى که قساوت را به حد اعال رسانده است، در این شرایط طبعا تحقق حتى 
دو بند از سى چهل بند برنامه حداقل ما کار بینهایت دشوارى است. اما مساله، همانطور که اشاره شد، بر 
سر آزاد کردن نیروى بالقوه عظیم خود توده ها است. مساله بر سر فعال کردن ابتکار خود توده ها به رهبرى 
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کومه له است. این شاید از کومه له انرژى بیشترى بطلبد، قطعا میطلبد. این احتیاج به وجود کادرهایى دارد 
که از نظر سیاسى پرحوصله اند، در بیدار کردن مردم ذیعالقه اند و به مسائل آنها بى تفاوت برخورد نمیکنند. 
این همچنین میتواند زمینه اى براى رشد مجدد اکونومیسم و دنباله روى باشد. اما کومه له میتواند بر اینها فائق 
بیاید. بویژه خطر اکونومیسم را با توجه به سه سال تجربه مبارزه آشکار در کردستان، میتوان پاسخ گفت. 
کومه له امروز برنامه دارد، و این بار براى دنباله روى از توده ها به سوى آنها نمیرود و به آنها برخورد نمیکند. 
کومه له امروز برنامه دارد و لذا براى بیدار کردن توده ها به سوى آنها میرود و میداند باید آنها را در چه جهت 

معینى به حرکت درآورد. 

به هر حال من این بخش گفته هایم را جمعبندى میکنم. من از یک سمتگیرى در کومه له صحبت کردم. این 
یک جهت گیرى در جهت منحصر نکردن مبارزه در کردستان به مبارزه تشکیالتى- سیاسى و تشکیالتى- 
نظامى و بعضا کار در میان هواداران تشکیالتى، در جهت فراتر رفتن از این مبارزه و تالش براى تحقق حق 
حاکمیت مردم در کردستان، بیدار کردن ابتکار آنان در بهبود بخشیدن به زندگیشان است. امروز وقتى ارتش 
دهى را به اصطالح پاکسازى میکند و یا در آنجا مستقر میشود، باید از خود بپرسیم که فرداى آن روز اهالى 
محروم روستا مشخصا چه چیز را از دست داده اند. اگر صرفا احساسات ملى شان جریحه دار نشده باشد، چه 
چیز دیگرى دارند که به آن اعتراض کنند. ظلم هایى که ارتش خواهد کرد؟ اما این ترس از بدتر شدن اوضاع 
است و نه نگرانى براى آنچه از دست خواهند داد. در روستاهایى که کومه له زیاد کار کرده، در روستاهایى 
که بهترین روشنفکران انقالبى کردستان مدتها در آنجا متمرکز بوده و زندگى کرده اند و با توده ها جوشیده اند، 
طبعا تغییراتى که گفتیم انجام آن باید جهت گیرى کومه له را تشکیل بدهد، خودبخود و یا به همت و ابتکار 
بخشى از تشکیالت کومه له بوجود آمده است. بــِـنــکه ها بوجود آمده اند، در بعضى موارد شوراها تشکیل 
شده اند و یا مدارس دائر شده اند. اما این ناکافى است. یعنى مثال بهترین صد نفر کرد انقالبى این کشور در 
دره اى مستقر باشند و زندگى و کار کنند و در نهایت بعد از دو یا سه سال جامعه مقدار معینى تکان بخورد. 
ـَــل و دسته پیشمرگه عنصر فعالى باشد براى  این تغییرات نباید در این مقیاس انجام بشوند، بلکه باید هر پـ
آگاه کردن مردم روستا به جامعه و زندگى نوینى که باید بخواهند و براى آن مبارزه کنند. این آن جهت گیرى 
است که به نظر من در گزارش سیاسى هیات مرکزى وجود داشت و نشان میدهد که کومه له خود به این 
ضرورت رسیده است و من صرفا براى طرح کلى تر مساله بر آن تاکید کردم. دستور جلسات کنگره نشان 
میدهد که کنگره نیز میکوشد این جهت گیرى را داشته باشد. بحث طرح خودمختارى، بحث شوراها و مساله 
حاکمیت و بحث بنکه ها و تشکل هاى توده اى، محتواى این مباحث چیزى جز روشن کردن خواستهاى ما در 
قبال کردستان و چگونگى اداره آن نیست. ما به سهم خود با اشتیاق منتظر نتیجه گیرى از این بحث ها هستیم. 
به چند دلیل: اول اینکه معتقدیم روشن شدن این مسائل جنبش را در کردستان به سرعت رشد میدهد. و ما 
طبعا به عنوان کمونیستهاى این کشور مشتاقیم که جنبش انقالبى در کردستان رشد کند. دیگر اینکه ما - به 
عنوان کمونیستهاى ملت ستمگر - امکان مییابیم به تبلیغاتمان در دفاع از جنبش انقالبى خلق کرد خصلت 
مشخص ترى بدهیم و بتوانیم در برابر مواضع متزلزل خرده بورژوازى روشن تر بگوییم که چه چیز باید در 
کردستان مستقر شود و ما از چه چیز دفاع میکنیم. بطور کلى این به ما ابزار بهترى براى سازماندهى حمایت 
از جنبش انقالبى خلق کرد میدهد. تبلیغاتى که در خارج کردستان میشود، حول این مساله دور میزند که 
"کردها تجزیه طلبند" و پاسخ میگیرد که "نخیر نیستند "!تبلیغات کاذبى که پاسخ درستى هم نمیگیرد. این 
بحث ها به ما امکان میدهد که نه تنها به روشنى بگوییم که از حق تعیین سرنوشت بدون قید و شرط دفاع 
میکنیم، بلکه توضیح بدهیم که خلق کرد دقیقا چه میخواهد و بخصوص کارگران و زحمتکشان کرد چه 
میخواهند و چرا مبارزه میکنند. اگر فردا در کردستان رفراندوم آزادى انجام شود، خلق کرد چه چیز را مستقر 
میکند؟ چه نمونه هایى از خواست خود بدست داده و چه چیز راضى اش میکند. این بر توده هاى کارگر و 
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زحمتکش در خارج کردستان اثر مثبتى میگذارد. 

قبل از آن که بحث درباره سمت گیرى کومه له در جنبش مقاومت را تمام کنم، الزم است یکبار دیگر بر 
موضع کمونیست هاى انقالبى ایران بطور کلى و بویژه به موضعى که کمونیستهاى خارج کردستان باید در 
قبال جنبش در کردستان داشته باشند، تاکید کنم. ما به عنوان یک سازمان و همه لنینیست ها به عنوان یک 
وظیفه، همیشه از حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، به آزادانه ترین وجه از جمله با جدایى و تشکیل 
دولت مستقل دفاع کرده ایم. ما میگوییم این حق ملت تحت ستم است که آزادانه تصمیم بگیرد که چگونه 
میخواهد زندگى کند. حتى اگر خواهان جدایى باشد، ما از این حق دفاع میکنیم. "از این حق دفاع میکنیم" 
معنى مشخصى دارد. معنایش این است که ما در مقابل هر نیرویى که بخواهد این حق را از ملت کرد سلب 
کند، عمال میایستیم. جنبش کمونیستى ایران موظف است با رژیمى که جنبش انقالبى خلق کرد و مبارزه 

براى حق تعیین سرنوشت را در کردستان سرکوب میکند مبارزه عملى بکند و نه صرفا لفظى. 

دفاع ما از حق تعیین سرنوشت یک موضع اخالقى، انسان دوستانه و یا تاکتیکى نیست. ما از حق تعیین 
کمونیستها  میکند.  کمک  بیشتر  کارگر  طبقه  دراز مدت  منافع  به  این  معتقدیم  زیرا  میکنیم  دفاع  سرنوشت 
ناسیونالیست نیستند، ولى از ناسیونالیسِم ملت تحت ستم حمایت میکنند، زیرا معتقدند تنها با رفع این ستم 
ملى - با تحقق حق تعیین سرنوشت - میتوان شرایطى را فراهم آورد که کارگران و زحمتکشان آن ملت 
به منافع دراز مدت خود پى ببرند و دست بکار تحقق آن بشوند. بنابراین دفاع ما، دفاعى انسان دوستانه 
نیست، از روى رفاقت انقالبى نیست، از روى آگاهى به منافع دراز مدت طبقه کارگر است و این همواره 

جزء الیتجزاى موضع لنینى در مورد حق تعیین سرنوشت بوده است. 

اما این در عین حال معنایش این نیست که خودمان خواستار جدایى هستیم (این بحث براى کومه له روشن 
است و نشریه پیشرو مقاله خیلى دقیقى درباره این مساله داشت). ما خواستار جدایى نیستیم، ما از حق 
خلق کرد براى تعیین سرنوشت براى تعیین سرنوشت خود، حتى جدایى، دفاع میکنیم. ولى خودمان به او 
جدایى را توصیه نمیکنیم. بر عکس ما خواستار اتحاد داوطلبانه ملل ساکن ایران با یکدیگر هستیم و این را 
هم از نقطه نظر منافع طبقه کارگر استنتاج کرده ایم. ما میخواهیم طبقه کارگر ایران شکافهاى درونى اش را 
از بین ببرد و یک کل یکپارچه شود که بتواند انقالب خود را بر علیه بورژوازى کل کشور به ثمر برساند. 
شکافهاى قومى، مذهبى و ملى طبقه کارگر را تضعیف میکنند. از این رو ما از یکسو خواستار آنیم که مبانى 
تاریخى و بورژوایى این شکافها از بین برود و این ستمها رفع شود، و از سوى دیگر در عین حال میخواهیم 
اتحاد داوطلبانه ملل تامین شود. طبقه کارگر هیچ نفعى در ستمگرى ملى ندارد و هیچ عالقه اى به تداوم 
ستمگرى ملى که بورژوازى براى او به ارث گذاشته است نخواهد داشت. بنابراین جاى هیچ شکى نیست 
که کمونیستهاى ایران از حق تعیین سرنوشت خلق کرد بدون قید و شرط دفاع میکنند. این را ما در برنامه 
خود که یکسال قبل منتشر شده است، و در پلمیک هاى سیاسى که قبل از آن با نیروهاى جنبش کمونیستى 
ایران بطور کلى داشته ایم، بیان کرده ایم. این ما را در برابر جنبشى که در مقابل تهدیدهاى بورژوازى عقب 
نشسته بود و از به اصطالح اتهام تجزبه طلبى ترسیده بود، و تمام دفاعى که میکرد این بود که بگوید "خیر 
کردها تجزیه طلب نیستند"، بیان کردیم. ما گفتیم حتى اگر تجزیه طلب باشند نیز ما از آنها دفاع میکنیم. این 
در پلمیک هاى ما هست و جنبش کمونیستى باید این موضع را اتخاذ کند. امروز جنبش کمونیستى تا حدود 
زیادى گرایش هاى سوسیال شووینیستى خود را کنار گذاشته است. نمیتواند نگذارد - وقتى که نبض انقالب 
رادیکال  سازمانهاى  سازمانهاى پوپولیست،  که  دوره اى  است.  میطپیده  کردستان  در  طوالنى  دوره اى  براى 
خرده بورژوایى تحت نام سوسیالیسم فعالیت میکردند، از تهران براى خلق کرد تصمیم میگرفتند، به وضوح 
گذشته است. به دالئل متعدد، امروز جنبش کمونیستى کامال این استعداد را دارد که بر روى موضع لنینى 
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حق ملل استوار بایستد و در برنامه و پراتیکش به آن پایبند باشد. 

چه  کرد  خلق  به اینکه  نسبت  القیدى  معنى  به  سرنوشت  تعیین  حق  شناختن  برسمیت  اینکه  دیگر  نکته 
کرد  خلق  که  داریم  عالقه  ایران  عنوان کمونیستهاى  به  ما،  نیست.  میکند  انتخاب  خود  براى  سرنوشتى 
بر  عالوه  و  منظور  این  به  کند.  انتخاب  خود  براى  را  بهترین سرنوشت  میکند  کسب  که  حقى  پرتو  در 
تبلیغات عمومى مان(که باید تابع تبلیغات بخش پرولترى جنبش انقالبى در کردستان باشد) تماس ارگانیک 
و مستقیمى نیز با پرولتاریاى ملت تحت ستم - در این مورد کردستان - داشته باشیم. مبارزه ایدئولوژیک 
در این چهارچوب به نظر ما مجاز است. ما میتوانیم مدتها بحث کنیم که مثال این یا آن گوشه بحث شما 
درباره محتواى حق تعیین سرنوشت نادرست است. این حق ما است که در درون جنبش کمونیستى با بخش 
کمونیست جنبش مقاومت براى دقیق تر کردن مواضع انقالبى در مورد محتواى حق تعیین سرنوشت مبارزه 
ایدئولوژیک بکنیم. و در این مبارزه ایدئولوژیک همواره صدق نمیکند که مثال بخش کردستان (پرولتاریاى 
انقالبى کردستان، بخش کمونیست جنبش انقالبى در کردستان) از فرمولبندى درست مساله دفاع میکند و 
کمونیستهاى خارج از کردستان از فرمولبندى غلط. یا مثال بخش کرد (کمونیستهاى کرد) میکوشند مبارزه 
ملى را بر مبارزه طبقاتى سراسرى ارجحیت بدهند و بخش غیر کرد(کمونیستهاى غیر کرد) مبارزه ملى را 
تحت الشعاع مبارزه طبقاتى سراسرى قرار میدهد و سعى میکند مبارزه ملى را در نزد کمونیستهاى کرد 
کمرنگ کند. ابدا چنین نیست. نمونه ملموسى وجود دارد. این از قطعنامه کنگره دوم کومه له پیداست. خود 
مورد  در  کومه له  دوم  کنگره  مقابل قطعنامه هاى  در  هستیم -  کرد  غیر  کمونیستهاى  است  واضح  که  ما - 
مساله ملى هشدار دادیم که این موضع به بى تفاوتى در قبال جنبش خلق کرد و تضعیف مبارزه ملى در 
کردستان میانجامد. ما این را در مقابل مصوبات کنگره دوم کومه له، که بخش انقالبى و پیگیر جنبش مقاومت 
است، هشدار دادیم. بنابراین این خود یک نگرش ناسیونالیستى است که فکر کنیم الزاما بهترین مباحثات 
و درست ترین مواضع در قبال جنبش ملى، اتوماتیک از خود کردستان بیرون میآید و جنبش کمونیستى در 

این زمینه حرفى براى گفتن ندارد. 

موضع لنینى حق ملل در تعیین سرنوشت تنها موضع اصولى است. تبلیغات جنبش کمونیستى سراسرى 
و همینطور رابطه اش با سازمانهاى سیاسى در کردستان، حساس و ظریف است. بخصوص از این نظر که 
تبلیغات ما در خارج کردستان نباید در جنبش مقاومت تفرقه انگیزى کند. بخش کمونیستى جنبش مقاومت 
حق دارد که به هر اپوزیسیونى در کردستان بتازد. اما ما الزاما این حق را نداریم، و اگر داشته باشیم تنها با 
تایید بخش کمونیستى این جنبش، کومه له، میتوانیم در مقابل جریانات بورژوایى در کردستان سهم خود را 
ادا کنیم. این موضع پیشرفت جنبش ملى، رفع ستم ملى و همینطور همبستگى طبقه کارگر ایران را تضمین 
میکند. در عین حال شرایط کردستان شرایط ویژه اى است. یکى از مهمترین ویژگى ها شاید این باشد که 
در اینجا یک ملت تمام عیار توسط یک ملت تمام عیار دیگر تحت ستم قرار نگرفته است. بلکه ما با ملتى 
روبرو هستیم که چند پاره شده است. مسائلش با مسائل کشورهاى مختلف گره خورده است و باید که 
در چهارچوب مسائل کشورهاى مختلف به پیش برده شود. ما معتقدیم که جنبش کمونیستى در کردستان 
قطعا باید به حزب کمونیست ایران تعلق داشته باشد. این به اعتقاد ما براى پرولتاریاى انقالبى بهتر است. 
اما ویژگى فوق الذکر به این معنى است که بخش کردستان جنبش کمونیستى ایران باید تا حدود زیادى در 
تصمیم گیرى هایش، در قبال احزاب غیر پرولترى در منطقه فعالیتش و با احزاب کرد در کشورهاى دیگر، 
خودمختار باشد. ما اعتقاد نداریم که سیاست حزبى در کردستان بتواند صرفا از باال از جانب مرکزیت حزب 
کمونیست ایران به بخش کردستان حزب دیکته گردد. این هم گوشه دیگرى از موضع لنینى در مورد حق 

ملل است. 
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من سخنم را اینجا کوتاه میکنم و فکر میکنم با توجه به بحث هایى که در پیشرو منتشر شده و با توجه به 
برنامه مشترك، موضع کمونیستى در قبال حق تعیین سرنوشت روشن باشد. ما مشتاقیم که بحث هاى شما 
به نتیجه انقالبى و پربارى برسد و به ویژه محتواى خواست حق تعیین سرنوشت را که امروز به صورت 
خودمختارى بیان میشود، بدقت روشن کند تا ما و همه نیروهاى جنبش کمونیستى بدانیم که پرولتاریاى 
کردستان و نماینده او، محتواى حق تعیین سرنوشت را چگونه تعیین میکند و بتوانیم تبلیغات خود را در 

کشور بر مبناى آن قرار دهیم. 

حاشیه  به بحث هاى  لزوم  صورت  در  را  این  از  بیش  صحبت  و  کردم  صحبت  اول  سمت گیرى  مورد  در 
کنگره واگذار میکنم. اما سمت گیرى دوم، که به همان درجه اولى حیاتى است، جهت گیرى کومه له براى 
احراز جایگاه واقعى خود در جنبش کمونیستى و اداى سهم واقعى خود در رهبرى طبقه کارگر سراسر ایران 
و انقالب در کل کشور است. ما میگوییم کومه له باید نقش ویژه اى در این زمینه بر عهده بگیرد و شیوه 

برخوردش به مسائل مبارزه نشان میدهد که قابلیت ایفاى این نقش را دارد. این بحث را بازتر کنیم: 

انقالب ایران از همان پیش از قیام از نقطه نظر کار کمونیستها یک ویژگى خاص داشت. آن ویژگى این 
بود که در حالى که چه از نظر نظرى و چه از نظر عملى، چه از نظر تئوریک و چه از لحاظ شرایط عینى، 
انقالبى بود که نمیتوانست بدون رهبرى طبقه کارگر به پیروزى رسد، طبقه کارگر خود طبقه اى متشکل نبود 
و حزب کمونیستى که منافع او را در این انقالب نمایندگى کند وجود نداشت - و هنوز وجود ندارد. انقالب 
زنده است و براى حیاتش نیاز به تشکیل حزب کمونیست دارد، نیاز به تشدید مبارزه کمونیستها براى کسب 
رهبرى جنبش انقالبى دارد و در عین حال از همه اینها محروم است. باید فکرى به حال مساله کرد. باید 
در عین حال به مسائل یک انقالب زنده و موجود پاسخگو بود و هم ابزار پاسخگویى به مسائل این انقالب 
به معنى واقعى کلمه، یعنى حزب کمونیست، را بوجود آورد. این آن ویژگى است که مهر خود را به تمام 
فعالیت هاى ما در سه سال گذشته کوبیده است. داشتن حزب الزمه پاسخگویى به مسائل انقالب است، اما 
انقالب خود بدون پرولتاریاى متشکل به پیش میرود و نیازمند رهبرى است. چه باید کرد؟ پاسخ واضح 
است. باید این دو وظیفه، یعنى پاسخگویى به مسائل موجود انقالب و وظیفه ساختن حزب را همزمان و 
در پروسه هاى متکى به هم به پیش برد و از دستآورهاى هر فعالیت در هر یک از این عرصه ها براى پیشبرد 
مبارزه در عرصه دیگر استفاده کرد. مساله حزب مشکل ما بوده است و به اعتقاد ما تا این مساله را به معنى 

واقعى کلمه حل نکنیم، نمیتوانیم از پیروزى کامل و تمام عیار این انقالب صحبت کنیم. 

کرده ایم  خود سعى  سهم  به  همه  که  است  داشته  وجود  حزب  راه  سر  بر  مهمى  موانع  سال  سه  این  در 
اول  از:  بودند  عبارت  موانع  این  میتوان گفت  کلى  بطور  برداریم.  راهمان  سر  از  و  کنیم  مبارزه  آنها  با 
موانع ایدئولوژیک و برنامه اى - حاکمیت رویزیونیسم در اشکال مختلف بر جنبش کمونیستى؛ دوم فقدان 
سنت هاى مبارزه متشکل در درون جنبش کارگرى (طبعا وقتى از فقدان صحبت میکنیم، نسبى میگوییم). 
نبود طبقه کارگرى که سنت هاى پایه اى مبارزه متشکل را در درون خود به وجود آورده باشد و بتواند در 
صحنه انقالب مستقل ظاهر شود. و باالخره تأثیر متقابل این دو عامل، خود را به صورت وجود یک جنبش 
کمونیستى نشان میداد که در واقع از جریانات سیاسى متشکل از روشنفکران انقالبِى عمدتا متفرق و بدون 
پیوند واقعى با بخش پیشتاز جنبش کارگرى، تشکیل شده بود. باید با این موانع مبارزه میشد و در عرصه هاى 

معینى این مبارزه انجام شده است. 

ما از ابتدا گفته ایم شرط الزم فائق آمدن بر این مشکالت، قبل از هر چیز برافراشتن یک برنامه لنینى است. 
برنامه اى که حاصل مبارزه ایدئولوژیک خالق ما بر علیه اشکال مختلف رویزیونیسم در جنبش کمونیستى 
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ایران باشد. برنامه اى که دستآوردهاى این مبارزه را تثبیت کند و پرچم آن را بصورت یک برنامه عمل بلند 
کند. باید پرچم این برنامه را، بویژه در برابر رویزیونیسم پوپولیستى که بخش پیگیرتر جنبش کمونیستى 
را در خودش اسیر کرده بود بلند میکردیم( اشکال دیگر رویزیونیسم به موقع خودش اهمیتى حیاتى پیدا 
میکند).و با کمک و به اتکاء این برنامه ) یا درست تر بگوییم این دیدگاههاى برنامه اى - چرا که هدف ما 
نباید به تدوین یک جزوه منحصر شود) مبارزه مستقل براى سازماندهى جنبش کارگرى را چه در شکل 
توده اى و در شکل حزبى و کمونیستى به پیش ببریم. حزب حاصل چنین برنامه اى خواهد بود، بعالوه پیوند 
ایده هاى این برنامه، و نیروهاى مدافع این برنامه با بخش مؤثرى از جنبش کارگرى ایران و رهبران عملى 

طبقه کارگر - امرى که خود حاصل مبارزه تبلیغى، ترویجى و تشکیالتى معینى است. 

امروز همه میدانیم که مبارزه براى این برنامه به چه نتیجه اى رسیده است: برنامه مشترك کومه له و ما. ما 
اعتقاد راسخ داریم که این برنامه میتواند متن برنامه حزبى باشد. و امیدواریم کنگره به اتفاق آراء این برنامه 
را تصویب کند. اما در عین حال اعالم میکنیم که تصویب این برنامه نه تنها پیایان کار نیست، بلکه کار ما 
تازه شروع میشود. ما براى پیشبرد مبارزه ابزارى الزم داشتیم و اکنون تازه این ابزار را ساخته ایم و تازه بکار 
گرفتنش را شروع میکنیم. بنابراین مساله بر سر استفاده از آن به عنوان یک ابزار انقالبى براى سازماندهى 
طبقه کارگر، بردن ایده هاى کمونیستى به درون جنبش کارگرى و بر مبناى آن احراز رهبرى طبقه کارگر در 
جنبش انقالبى است. پس سمتگیرى که ما از کنگره کومه له انتظار داریم، صرفا تصویب این برنامه نیست. 
پس فردا نتیجه کار معلوم میشود که آیا برنامه تصویب شده است یا خیر. سمتگیرى مورد نظر ما اینست که 
کومه له این برنامه را پس از تصویب به عنوان یک ابزار بنگرد، و نه به عنوان سندى براى تزیین اتاق مبارزه 
و یا جام پیروزى در یک مسابقه. این سمتگیرى باید خود را در تمام عرصه هاى فعالیت ما نشان بدهد. این 
برنامه باید ابزارى بشود براى تبلیغ ما، براى ترویج ما، براى سازماندهى ما، براى فراتر رفتن ما از جنبش 
انقالبى خلق کرد و پاسخگویى به نیازهاى کل طبقه کارگر، براى سازماندهى مبارزه ایدئولوژیک خالق با 
انحرافاتى که هنوز پس از تدوین و تصویب این برنامه در جنبش کمونیستى و حتى در درون دو سازمان 
وجود خواهد داشت. این سمتگیرى صرفا با تصویب برنامه خود را نشان نمیدهد، بلکه با داشتن دید روشن 
مشتاقانه  دارد و  برخوردى  چنین  برنامه  به  کومه له  مطمئنیم  ما  میدهد.  نشان  را  خود  این برنامه  کاربرد  از 

خواستار این هستیم که کنگره نیز این سمتگیرى را در کومه له تثبیت کند. 

بر مبناى این برنامه باید قبل از هر چیز (نه الزاما از نظر زمانى) مبارزه علیه اشکال مختلف رویزیونیسم 
را به پیش برد و به ثمر رساند. رویزیونیسم پوپولیستى اکنون در ایران بشدت ضعیف شده است، اما به 
نظر ما کارش تمام نشده است. اوال از نظر تئوریک و از نظر پلمیک تئوریک- سیاسى، احتیاج به یک تیر 
خالص دارد و باید برنامه یکبار دیگر و این بار از موضع قدرت خود را به تمام جریانات پوپولیست تحمیل 
کند. اما نسبت به یک نکته باید هوشیار بود. اختناقى که اکنون در ایران حاکم است، زمینه هاى رشد مجدد 
زیرا  چرا؟  میآورد.  بوجود  جدید  تشکیالتى  قالب  در  حتى  و  جدید  اشکال  در  را  رویزیونیسم پوپولیستى 
اختناق و سرکوب دیکتاتورى مرز آرمانهاى دمکراتیک طبقاتى طبقه کارگر را با آرمانهاى دمکراتیک اقشار 
دیگر مخدوش میکند. اگر به یاد داشته باشید، بعد از قیام بهمن دمکراسى انقالبى معناى خاصى به خود 
گرفته بود. معنایش این شده بود که آیا توده هاى مردم اسلحه ها را پس بدهند یا نه(تسلیح عمومى، به آن 
صورت خودبخودى که بوجود آمده بود، برقرار باشد یا نه)، معنایش این شده بود که آیا شوراها ارگانهاى 
تعیین کننده جامعه هستند یا باید قدرت خود را به شوراى انقالب و مجلس خبرگان بسپارند. در آن زمان 
بحثهایى این چنین پایه اى درباره محتواى دمکراسى اى که باید در ایران برقرار باشد بین طبقات مختلف و 
نمایندگان فکرى شان در جریان بود. امروز را نگاه کنیم، امروز مساله دمکراسى به چه چیز تبدیل شده: این 
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که آیا میشود باالخره جمهورى اسالمى را سرنگون کرد - حال هر چه میخواهد جاى آن را بگیرد، رژیمى 
بیاید که الاقل آخوندى نباشد، رژیمى بیاید که الاقل حجاب را اجبارى نکند، رژیمى بیاید که الاقل هر روز 
٥۰۰ نفر را نکشد، 5 نفر از رهبران را بکشد! خیلى ها به این میگویند آزادیخواهى! در نظر توده وسیعى 
از مردم مسائل دمکراسى، آن مسائل پایه اى که دمکراسى کارگرى، دمکراسى پیگیر پرولترى و دمکراسى 
انقالبى را از لیبرالیسم بورژوایى تفکیک میکرد - و دو سه ماه پس از قیام شاهد طرح این مسائل بود - 
دوباره مخدوش شده است. پوپولیسم هم چیزى جز این نیست. پوپولیسم یعنى از زاویه منافع عموم خلق پا 
به مبارزه گذاشتن و وقتى واقعیت عینى منافع عموم خلق را در نظر خود عموم خلق شدیدا به هم نزدیک 
میکند، پوپولیسم مبنایى براى رشد پیدا میکند. ما معتقدیم اشکال پوپولیستى جدید حتما و بطور اجتناب 
ناپذیر بوجود خواهد آمد. اما این بار مانند بار قبل نیست. ما باید تضمین کنیم که پوپولیسم این بار با یک 
جریان مارکسیسم انقالبى که استقالل طبقه کارگر را در قبال همه این گرایشاتى که میل به مخدوش کردن 
مسائل مبارزات دمکراتیک دارند، حفظ میکند، مواجه باشد. ما به ابزار این کار مسلحیم، و اولین استفاده 
استفاده ابزارى برنامه، حفظ استقالل طبقه کارگر در دوره جدیدى از مبارزه احتماال آشکارى است که در 

انتظار ماست. 

گذشته از رویزیونیسم پوپولیستى، ما اکنون عمال میرویم تا با رویزیونیسم مدرن (خروشچفى) در عرصه 
عملى مبارزه روبرو شویم. زیرا با در دست داشتن برنامه به مقیاس وسیع به جنبش کارگرى روى میآوریم 
و  توده اى ها  که  است  شرایطى  در  تازه  این  و  نیست.  پوپولیست ها  از  کمتر  در اینجا  دومى ها  این  نفوذ  و 
اکثریتى ها بالفعل و بالفاصله مواضع خیانت آمیز ضد انقالبى و ضد کارگرى دارند. آنها با شوراهاى اسالمى 
و زرد و با انجمن هاى اسالمى و غیره پیوند دارند. آنها تا حدود زیادى در کارخانه ها منزوى اند اما به هر 
حال ایده هایى را در درون طبقه کارگر بسط و نشر میدهند (مانند آنکه در مقابل جنگ بیشتر باید کار کنیم...) 
که وجود این عناصر و ایده ها در درون طبقه کارگر بزودى براى ما عمال مساله میشود. باید پاسخگوى این 
باشیم. بخصوص این که به نظر ما جریاناتى مانند اقلیت و راه کارگر هرگز از این رویزیونیسم نبریده اند، اینها 
هم در عرصه فعالیت کارگرى ما هستند. پس مبارزه علیه رویزیونیسم، با اتکاء به برنامه، باید در جبهه هاى 

جدیدى نیز متمرکز شود. 

به دنبال برنامه، الزم است که نیروهاى وابسته به این برنامه نزدیکى متقابل خود را از نظر تاکتیکى و از 
نظر سبک کار تشکیالتى بیشتر کنند. برنامه خود زمینه مساعدى براى این امر فراهم میکند. وقتى نیروهاى 
مختلفى که به این برنامه تعلق دارند، یک بستر واحد فکرى و برنامه اى را در جامعه تشکیل دادند( و این 
نیروها فقط به دو تشکیالت منحصر نمیشود، و نفس اعالم برنامه، بخشهایى از سازمان پیکار و سازمان 
رزمندگان را به خود جلب خواهد کرد) آنگاه بسیارى از مسائلى را که قبال قابل حل و فصل نبود، میتوان حل 
و فصل کرد. مسائل تاکتیکى و تشکیالتى را باید به سرعت حل کرد و رهنمودهاى روشنى براى سازماندهى 

نیروهاى هوادار برنامه مشترك ارائه داد. 

به همین ترتیب باید بر مبناى این برنامه، و این نیروهاى سازمان یافته، در درون طبقه کارگر کار تشکیالتى، 
در  ما  نفوذ  درجه  مساله  از  حزب  مساله  برد.  پیش  به  و بلشویکى  منظم  شیوه اى  به  را  ترویجى  و  تبلیغى 
پیشروان طبقه و درجه تأثیر ما در جنبش کارگرى به معناى اخص و هدایت آن، جدا نیست. این در بطن 
خود مسائل تشکیالتى مهمى دارد: مساله سازماندهى کمونیستى و توده اى طبقه کارگر و متکى کردن جنبش 

کمونیستى به پیشروان سازمان یافته پرولتاریا. 

و باالخره باید بر مبناى این برنامه پاسخگوى انقالب بود. به اعتقاد ما برنامه حداقل، یا بخش حداقل برنامه 
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میتواند مبناى سازماندهى آن اردوگاه دمکراسى انقالبى در جامعه باشد که باید جایگزین جمهورى اسالمى 
شود. همه رفقا و دوستانى که قبال صحبت کردند به این نکته اشاره کردند که باید بدیلى در مقابل جمهورى 
اسالمى قرار داد. این باید دمکراسى انقالبى باشد. و این دمکراسى انقالبى امروز باید پرچمش را در برنامه 
پیدا  امکان  درجه  همان  به  میشویم،  مستقل  برنامه اى  نظر  از  ما  که  همان درجه اى  به  کند.  پیدا  ما  حداقل 
میکنیم به سمت توده هاى غیر پرولتر بیاییم. امروز که مشخصا روى پاى خود ایستاده ایم، برنامه مان و مبانى 
استقالل هویتمان روشن است، میتوانیم با استحکام بیشترى توده هاى غیر پرولتر را بسوى خود فرابخوانیم، و 
دمکراتهاى انقالبى را بسیج کنیم، بى آنکه نگران رشد انحرافات خرده بورژوایى در صفوف خود باشیم. باید 
اردوگاه دمکراسى انقالبى را حول خواست جمهورى انقالبى و نکات اصلى برنامه حداقل خود سازماندهى 

کنیم. و این برنامه ابزار این کار نیز هست. 

خالصه کنم. واضح است که چرا این سمتگیرى دوم، به سوى جنبش کمونیستى و مسائل سراسرى انقالب 
ایران، از جانب کومه له ضرورى است. زیرا کومه له مهمترین و با اعتبارترین نیروى کمونیستى در کشور و در 
نزد توده ها است. تنها سازمان کمونیستى است که داراى پایگاه توده اى است. تجربه فراوان و اعتبار زیادى 
در بین زحمتکشان این کشور دارد و دوما فکر میکنیم وجود کومه له براى پیشبرد این برنامه شدیدا ضرورى 
است. کومه له نمیتواند فعالترین عنصر پیشبرد این برنامه نباشد. بدون کومه له و حتى در صورت کم سهم ادا 

کردن کومه له، تحقق آنچه که گفتم قطعا فوق العاده دشوار است. 

الزم است چند کلمه راجع به دورنماى کار جنبش کمونیستى بگویم. به نظر ما، علیرغم این فشار و سرکوب 
و اختناقى که اکنون در ایران حکمفرما است؛ علیرغم این که هر روز بهترین رفقاى ما، رفقاى همه ما را 
دستگیر، زندان و اعدام میکنند و از مبارزه فعال انقالبى دور میسازند، دورنماى جنبش کمونیستى بسیار 
مثبت است. این درست است که ضربات زیادى به نیروهاى سیاسى خارج از کردستان و به ویژه به نیروهاى 
کمونیستى وارد آمده است. واقعا دوران سیاهى است. اما بقاى نیروهاى کمونیست در این دوران و ادامه 
مبارزه آنها خود گواه زنده بودن انقالب ما است، زنده بودن و دورنما داشتن جنبش کمونیستى ما است. ما 
اعتقاد داریم که دورنماى جنبش کمونیستى روشن است. نه این معنى که در طالع ما سعادت نوشته شده و 
حتما موفق میشویم، بلکه به این معنى که زمینه براى موفقیت ما آماده است، و حتى مصالح الزم براى اینکه 
راهمان را بشناسیم، قدمهایمان را تعریف کنیم، سازماندهى و سبک کارمان را تصحیح کنیم و پیش ببریم، 
اینها همه فراهم است. جنبش کمونیستى ایران دوران سختى را میگذراند. ولى این دوران سختى از مبارزه 
است، نه دوران انهدام، نه دوران عقب نشینى، نه دوران شکست. دوران سختى از مبارزه. مبارزه چیزى جز 
این نیست. مواجهه با مشکالت هر دوره و حل کردن مشکالت همان دوره. من فکر نمیکنم بتوان گفت 
جنبش کمونیستى ما رو به رکود است، رو به ضعف است، کامال برعکس. تقویت شده و کنگره سوم کومه له، 
برنامه مشترك و دستور جلسات کنگره، خود گواه این است که ما جلو رفته ایم. حتى اگر پلیس سیاسى و 
رژیم جمهورى اسالمى ده بار بیش از این به ما ضربه بزند، امروز دیگر دارد بذر حزب کاشته میشود. این 

قابل برگشت نیست و به نظر من همین دورنماى کار همه ما را روشن میکند. 

ما از موفقیت کنگره در صورتى که دو سمتگیرى اساسى بکند صحبت کردیم. ولى مستقل از اینها یک نکته 
به هر حال روشن است، و ما این را همیشه گفته ایم. کومه له تا همینجا، به عنوان یک سازمان، یک دستآورد 
عظیم براى جنبش کمونیستى ایران است. نه صرفا به این خاطر که سازمانى وسیع است، بلکه به خاطر این 
که پایگاه توده اى اش و نفوذ و اعتبارش را تا سر حد امکان به شیوه اى لنینى به دست آورده است. به خاطر 
اینکه متکى به انتقاد از خود لنینى بوده، به خاطر اینکه از سکتاریسم برى بوده، به خاطر اینکه به اپورتونیسم 
تشکیالتى در نغلطیده، به خاطر اینکه در اتکاء به توده ها پیشتاز بوده و ضمن تالش در اتکاء به سنت هاى 
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بلشویکى، در یک جنبش توده اى پیشاهنگ بوده است. ما در برنامه خود، و نیز در برنامه مشترك، مدخلى 
داریم که در آن گفته شده است ما کمونیست ها توطئه نمیکنیم، ما به طبقه تکیه میکنیم و وجود مختلف 
مبارزه طبقه را سازمان میدهیم. ما معتقدیم طبقه کارگر به نیروى خود آزاد میشود. این روح کمونیسم است. 
به نظر من کومه له از این روح دور نبوده و اگر ما به کومه له و کنگره سوم امیدواریم، نه فقط به خاطر 
وضعیت جنبش انقالبى در کردستان، بلکه به خاطر این است که کومه له سمبل عملى و بالفعل آن شیوه 
برخوردى است که ما در سطح نظرى سه سال است در مقابل تفاله هاى تفکر و شیوه هاى کار توطئه گرانه 
همه  در  را  لنینى  شیوه هاى  است.  همین  انقالبى  صداقت  کرده ایم.  بورژوایى، تبلیغ  خرده  سکتاریستى  و 

عرصه هاى مبارزه از تئورى تا تشکیالت، جستجو کردن و قدم به قدم آنها را یافتن. 

پس کومه له تا همینجا یک دستآورد است، و اگر به کنگره سوم امیدواریم به این خاطر است که کنگره سوم 
سازمانى اینچنین است و میتواند بر این مبنا دستآوردهاى جدیدى را استوار کند. ما میخواهیم دستآوردهاى 
کومه له به جنبش کمونیستى ایران تعمیم داده شود. کومه له تا بحال چنین سازمانى بوده است و اگر پس از 
این هم نباشد، چیزى از اهمیت این دوره کم نمیکند. فقط مالمتى را بر ما اضافه میکند که چرا بعد از این 
صد سال، بعد از این دستآوردها در شیوه برخورد لنینى به امر مبارزه، ما نتوانستیم حزبى را پایه بگذاریم 
یکبار دیگر در ایران زنده کند.  که از این دستآوردها در مقیاس وسیع استفاده کند و تاریخ بلشویسم را 

رفقا! 

من بار دیگر از طرف کلیه رفقاى سازمانى خود، به شما درود میفرستم و موفقیت کنگره را آرزو میکنم. 

* * *
این سخنرانى در مجموعه  "سرى اسناد کنگره سوم سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان (کومه له) تحت 
عنوان" متن سخنان نماینده اتحاد مبارزان کمونیست در جلسه افتتاحیه "در اردیبهشت ماه 1631( اواخر 

آوریل و اوائل مه 1981) بصورت داخلى منتشر شده است.

گامهاى عملى در راه ایجاد حزب کمونیست ایران 
گفتگوئى با منصور حکمت عضو کمیته مرکزى اتحاد مبارزان کمونیست به مناسبت انتشار 

برنامه حزب کمونیست
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مقدمه کارگر کمونیست 

با انتشار "برنامه حزب کمونیست" از جانب کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست جنبش کمونیستى ما براستى 
پا به دوره جدیدى نهاده است. پرچم منافع و اهداف مستقل طبقه کارگر ایران اینک با استوارى برافراشته 

شده است. 

اگر قیام بهمن به نتیجه رسیَد، اگر سه سال پس از آنکه توده هاى وسیع کارگر و زحمتکش براى آزادى دست 
به اسلحه بردند و مجددا اختناق و ترور سیاه سراسر کشور را فراگرفت و اگر نوکران رنگارنگ سرمایه و 
امپریالیسم توانستند سه سال فریب بدهند و سرکوب کنند و هنوز سِر کار بمانند، همه به این خاطر بود که 
در مقابل ضدانقالب بورژوایى پرچم رهبرى انقالب و جنبش انقالبى نه در دست طبقه کارگر بلکه در دست 
خرده بورژواها قرار داشت، به این خاطر بود که طبقه کارگر بعنوان یک طبقه آگاه به منافع مستقل طبقاتى 

خود پا به صحنه انقالب نگذاشته بود. 

مبارزه براى استقالل ایدئولوژیک - سیاسى طبقه کارگر، قبل از هر چیز مبارزه اى براى ایجاد حزب مستقل 
طبقه کارگر یعنى حزب کمونیست است. 

و  سیاستها  افکار،  مقابل اندیشه ها،  در  انقالبى  مارکسیسم  پیوسته  رشد  شاهد  قیام  از  پس  ساله  سه  دوره 
شیوه هاى خرده بورژوائى حاکم بر جنبش کمونیستى ایران بود و امروز با انتشار برنامه حزب کمونیست، 
مارکسیسم انقالبى در ایران و پرچمداران آن کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست دورنماى روشنى براى ایجاد 
حزب کمونیست ایران ترسیم کرده اند. ما این گفتگو را به "برنامه حزب کمونیست" و آینده آن اختصاص 

داده ایم. 
...

کارگر کمونیست: آیا برنامه اى که بنام برنامه حزب به تصویب دو سازمان رسیده است نسبت به برنامه 
ا.م.ك مصوب فروردین ۱۳٦۰( اواخر مارس و اوائل آوریل ۱۹۸۱) تغییر اساسى کرده است؟ 

منصور حکمت: تغییر اساسى به این معنى که اساس برنامه تغییر کرده باشد، خیر. اساس این برنامه مثل 
برنامه ا.م.ك مبتنى است بر اوال، اعالم پاى بندى خلل ناپذیر ما بر اصول پایه اى و برنامه اى و کلى مارکسیسم- 
لنینیسم. ثانیا تعریف مشخصى از نیروهاى محرکه، محتوى و اهداف و دورنماى انقالب ایران و ثالثا وظایف 
فورى ما در انقالب حاضر. در این هر سه زمینه کوچکترین تفاوتى میان برنامه ا.م.ك و برنامه حزب وجود 
مبارزه  سوسیالیسم،  اصلى  قبال مسائل  در  ایران  انقالبى  مارکسیسم  مواضع  اعالم  سند  متن  دو  هر  ندارد. 
طبقاتى و انقالب است. در قسمت اصولى برنامه تنها اصالحات انشائى و یا تکمیلى به عمل آمده است. تا 
آنجا که به مسائل انقالب و جنبش کمونیستى ایران مربوط میشود، برنامه ا.م.ك و "برنامه حزب کمونیست" 
و  رویزیونیستى  نظرات  در برابر  را  خود  حقانیت  امروز  که  بینشى  استوارند.  واحد  بینش  یک  بر  دو  هر 
اپورتونیستى هواداران راه رشد غیر سرمایه دارى، هواداران رشد سرمایه دارى ملى و مستقل، هواداران انقالب 
سوسیالیستى بالواسطه، و در برابر پوپولیستهاى معتقد به "انقالب دمکراتیک با وظائف سوسیالیستى" و یا 
در واقع طرفداران جایگزینى انقالب خلقى بجاى انقالب پرولترى، کامال اثبات نموده است. بینش ما ناظر 
به تمیز دادن وظایف یک انقالب دمکراتیک از وظایف یک انقالب سوسیالیستى از یکسو و درك ضرورت 
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مبارزه براى حرکت بى وقفه از انقالب دمکراتیک به انقالب سوسیالیستى از سوى دیگر است. 

اما برنامه حزب کمونیست نسبت به برنامه ا.م.ك برنامه اى صحیح تر، دقیقتر و تکامل یافته تر است. این را 
خود ما در مؤخره برنامه ا.م.ك اعالم کردیم که برنامه ا.م.ك براى تبدیل شدن به برنامه حزب طبقه کارگر 
نیاز به تکامل دارد. گفتیم برنامه ا.م.ك پرچمى است که در نیمه راه برافراشته میشود، و اعالم کردیم که 
خود ما خواهیم کوشید عنصر فعال تکامل بخشیدن به این برنامه باشیم. امروز پس از یکسال و چند ماه، 
جنبش کمونیستى صحت این گفته ما و تالش ما براى انجام وظیفه اى که براى خود قائل بودیم را گواهى 

داده است. 

تغییرات مهم برنامه حزب کمونیست نسبت به برنامه ا.م.ك عمدتا عبارتند از :اول موضعگیرى روشن تر و 
فیصله یافته ترى در مورد موقعیت شوروى کنونى. برنامه ا.م.ك در یک قدمى اعالم شوروى به عنوان یک 
کشور امپریالیست توقف کرده بود. ما احیاء سرمایه دارى در شوروى را اعالم کرده بودیم و تعلق شوروى 
به اردوگاه ضدانقالب بورژوا- امپریالیستى را مورد تاکید قرار داده بودیم. برنامه حزب صریحا از شوروى 
به عنوان یک کشور امپریالیست نام میبرد و این انقالبى ترین و اصولى ترین موضعگیرى است. زیرا از یکسو 
ویژگى هاى اقتصادى شوروى و تفاوتهاى آن با کشورهایى که در ادامه رشد بى وقفه سرمایه دارى ماهیتى 
امپریالیستى یافته اند را در برنامه اى که باید رهنمون قاطع براى عمل و اتخاذ تاکتیک باشد، منعکس نمیکند 
و در عین حال خود را از آن دسته از کسانى که عبارت "سوسیال- امپریالیسم" را یکسره از دوره انتقادات 
چین به شوروى به ارث برده بوده اند و طوطى وار تکرار کرده اند، متمایز میکند. این یک تکامل در برنامه 
بوده است. دوم، در مورد خصوصیات اقتصاد ایران برنامه حزب شرح و بسط بیشترى دارد. برنامه ا.م.ك به 
صورت فشرده و کوتاه بر خصوصیت اصلى اقتصاد ایران انگشت گذاشته بود، و این وظیفه برنامه ا.م.ك در 
مقطع انتشار آن بود. این ناشى از نیاز ما به متمایز کردن بدون شاخ و برگ خود از تمام احکام و نظریات 
رویزیونیستى رایج در آن زمان بود. امروز، در شرایطى که آن حکم پایه اى برنامه ا.م.ك بسیار تثبیت شده تر 
است، یعنى در شرایطى که در مبارزه ایدئولوژیک سنگرهاى متعددى بدست آورده ایم آن فشردگى لزومى 
ندارد. و لذا برنامه حزب میتواند عالوه بر تاکید آن حکم پایه اى، یعنى جایگاه تعیین کننده نیروى کار ارزان 
طبقه کارگر به عنوان خصلت مشخصه اقتصاد ایران به شاخ و برگ و وجوه دیگر اقتصاد ایران بپردازد، بدون 
آنکه این حکم تحت الشعاع قرار گیرد. توصیف برنامه حزب از این وجوه دیگر اقتصاد ایران نیز متکى به 
احکام و نظریات همان بینش مارکسیسم انقالبى است و اتفاقا نظرات مدون ما را بیشتر مورد تاکید قرار 
میدهد. نظراتى که براى مثال ما در" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى"،" دورنماى فالکت..." و" کمونیستها 
و جنبش دهقانى..." بیان کرده ایم. بند ۱۳ برنامه حزب، متن تکمیل شده، دقیق شده و محکم تر شده اى 
نسبت به بند ۱۳ برنامه ا.م.ك است. این یک اصالح در بیان برنامه است. این یک پیشرفت انکار ناپذیر در 
برنامه ماست. سوم، نام - و نه محتواى طبقاتى - جمهورى انقالبى مورد نظر ما نسبت به برنامه ا.م.ك تغییر 
کرده است. از جمهورى انقالبى- دمکراتیک کارگران و زحمتکشان به جمهورى دمکراتیک انقالبى. این 
هم به اعتقاد ما یک پیشرفت بسیار مهم است. در اینکه محتواى طبقاتى جمهورى باید در برنامه مشخص 
باشد شک نیست. ما این محتوى را در بند ۱۲ برنامه حزب اعالم کرده ایم. اما نام جمهورى باید گویا و 
دربرگیرنده خصوصیات کلیت رژیم سیاسى کشور باشد. جمهورى باید بیان کننده مناسبات سیاسى حاکم بر 
جامعه باشد و نه صرفا طبقاتى که این جمهورى بر آنها متکى است و اساسا در خدمت آنهاست. تمام کتاب 
"دو تاکتیک..." لنین درباره دیکتاتورى انقالبى- دمکراتیک کارگران و دهقانان است، اما برنامه سوسیال- 
دمکراسى روس در همان زمان و حتى تا انقالب ۱۹۱۷ خواستار" جمهورى دمکراتیک روسیه" است. 
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نام دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه را نیز" دیکتاتورى پرولتاریا" نگذاشتند، "جمهورى شوراها" گذاشتند. 
پوپولیسم صورت  با  مرزبندى  براى  ا.م.ك  برنامه  در  که  امرى  جمهورى،  نام  در  و اقشار  طبقات  نام  ذکر 
میگرفت، این ایراد را داشت که این دو جنبه جمهورى انقالبى را مخلوط میکرد. نام جمهورى و محتواى 
طبقاتى جمهورى، نام جمهورى باید منطبق با آن دمکراسى اى باشد که مستقر میکند و ضامن آن است. این 
دمکراسى نه هر دمکراسى، بلکه دمکراسى انقالبى است. ذکر این واقعیت که طبقات و اقشار تشکیل دهنده 
و مدافع دمکراسى انقالبى در ایران امروز کارگران و زحمتکشان هستند در برنامه ما ضرورى است، تاکید 
آن در پلمیک هاى سیاسى ضرورى است، اما جاى آن در برنامه نام جمهورى نیست. جمهورى مورد نظر 
ما یک دمکراسى انقالبى براى کل کشور است. براى هر شهروند آزاد و آزادیخواه. ما غیر کارگران و غیر 
زحمتکشان را نیز به این جمهورى فرامیخوانیم. ما زنان ستمدیده ایران بطور کلى، روشنفکران، متخصصین 
علمى و فنى، پزشکان، هنرمندان، کارمندان، دانشجویان، معلمان، اقلیتهاى مذهبى، ملت هاى تحت ستم، توده 
وسیع مردم خواهان جدایى مذهب از دولت و بطور کلى هر شهروند ایرانى را که میتواند خواستار زندگى و 
خدمت در جامعه اى مبتنى بر برنامه حداقل ما باشد به این جمهورى فرامیخوانیم. جمهورى اى که به نیروى 
کارگران و زحمتکشان متکى است، جمهورى اى که بیش از هر کس آنان در آن ذینفعند. اما در عین حال 
جمهورى اى که اتباع آزاد خود را از حقوقى برابر برخوردار میسازد. طبقه کارگر در این جمهورى مبشر 
آزادى سیاسى و فرهنگى براى تمام کسانى است که بخواهند آزاد زندگى کنند. برنامه حزب با این تغییر نام، 
یک گوشه مبهم کار ما را که میتوانست توسط دیدگاههاى تحدیدگرایانه خرده بورژوایى مورد سوء استفاده 
قرار گیرد، میتوانست دامنه تبلیغات ما را محدود کند و میتوانست موانع ناخواسته اى بر سر راه اعمال رهبرى 
طبقه کارگر بر تمام اقشار محروم و ستمدیده جامعه بوجود آورد، روشن میکند. این یک پیشرفت در بیان 
نظرات برنامه اى ماست. و باالخره، چهارمین تغییر مهم در زمینه اقدامات اقتصادى جمهورى انقالبى است. 
این اقدامات در برنامه حزب کمونیست دقیقتر و مبسوط تر بیان شده اند. در برنامه ا.م.ك ملى کردن زمین، 
ملى کردن موقوفات، ملى کردن طب خصوصى، مالیاتهاى تصاعدى بر مالکیت وسائل تولید و مبادله و ملى 
کردن و مصادره سرمایه ها در هر سطح که جمهورى الزم بداند، مطرح شده بود. این "هر سطح که الزم 
بداند" در برنامه حزب دقیقتر بیان شده - در مورد بانکها و بیمه و صنایعى که هم اکنون دولتى است، بعالوه 
خصلت دمکراتیک اقدامات اقتصادى جمهورى با اعالم کنترل دمکراتیک بر صنایع و واحدهاى اقتصادى 
و کنترل شوراهاى کارگرى بر تولید و شوراهاى دمکراتیک بر توزیع و تجارت خارجى، تاکید شده است. 

این تکامل برنامه است. 

امکان این تکامل بخشیدن در طول یکسال گذشته و در طى تبادل نظرهایى در مورد یک یک این اقدامات 
فراهم شده است. ما امروز با روشن بینى و اطمینان خاطر بیشترى نسبت به یکسال قبل میتوانیم اقدامات 
اقتصادى جمهورى را در خدمت تامین و تضمین اهداف برنامه حداقل، پیش بینى کنیم و لذا چنین کرده ایم. 
در برنامه حزب نیز همچنان تاکید شده است که این اقدامات اهداِف درخودِ ما نیستند، بلکه ضامن تحقق 

خواستهاى حداقل ما هستند که به نوبه خود بسط مبارزه طبقاتى را مد نظر دارند. 

مابقى تفاوتهایى که در برنامه حزب نسبت به برنامه ا.م.ك وجود دارد، اصالحات انشائى، اصالحات در 
فورمولبندى ها و یا اصالحاتى است که به حکم تغییرات بوجود آمده در جامعه و در جنبش کمونیستى 

ضرورت پیدا کرده اند. اینها نیز به نظر ما به سهم خود در زنده کردن و دقیقتر کردن برنامه مؤثر بوده اند. 

البته در توضیح برنامه و طبعا در توضیح تغییراتى که مورد سؤال شما بود، به آنچه فوقا گفتم بسنده نمیکنیم 
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و میکوشیم از طریق "بسوى سوسیالیسم" و یا جزواتى در تفصیل و توضیح برنامه نکات فوق را روشنتر و 
مفصل تر توضیح بدهیم. 

کارگر کمونیست :با توجه به اینکه دو برنامه در اساس تفاوتى ندارند به چه دلیل برنامه اول برنامه ا.م.ك 
خوانده شد و برنامه دومى برنامه حزب کمونیست؟ 

منصور حکمت :قبل از هر چیز... 

چهار خط درست چاپ نشده است. صفحه ۲۷ ستون اول 

.محفل کمونیستى هست. برنامه کمونیستى حاصل تئورى م.ل، تحلیل مشخص از شرایط مشخص و عزم 
ندارد  حق  هیچکس  معتقدند  دیدگاههایى که  بنابراین  است.  برنامه  این  حول  حزب  ساختن  براى  جزمى 
برنامه اى براى جنبش کمونیستى ایران بنویسد، مگر آنکه قبال نظر همه نیروها را جلب کرده باشد، سالها دود 
چراغ خورده و مطالعه کرده باشد، و یا به اصطالح "با جنبش کارگرى پیوند خورده باشد"، یکسره انحرافى، 
رویزیونیستى و اکونومیستى است. رویزیونیستى است زیرا به میراث گذشته مارکسیسم و ابزارهاى تئوریک 
و تحلیلى شرایط مشخص بى توجه است و میخواهد احکام برنامه اى کمونیستها را در جنبش بدون برنامه 
و خودبخودى کارگرى جستجو کند و باالخره به طور کلى انحرافى است، زیرا روشن شدن مبانى برنامه اى 

کمونیستهاى ایران را موکول به محال میکند و یک دور باطل در برابر کمونیستها قرار میدهد. 

 ۱۲خط درست چاپ نشده است. صفحه ۲۷ ستون دوم 

... رویزیونیستى و اکونومیستى کار خرده بورژواهایى است که اصوال روشن شدن مبانى برنامه اى مستقل 
پرولتاریا را به صرف و صالح خود نمیدانند و هر گام پرولترى به جلو را تخطئه و تحریف میکنند و داد و 

هوار به راه میاندازند. 

اما آنچه گفتم درباره تدوین برنامه کمونیستى (برنامه حزب کمونیست (بود. تبدیل این نوشته به برنامه یک 
حزب واقعى و موجود مساله دیگرى است. اصوال براى آنکه بتوان برنامه اى را به برنامه حزب تبدیل کرد، 
باید ابتدا آن برنامه را داشت. اما در عین حال باید گامهاى مبارزه عملى براى تبدیل این برنامه به برنامه یک 
جریان قدرتمند حزبى را نیز شناخت و دست بکار آن شد. این دومى بسیار از وظیفه تدوین برنامه بعنوان 
یک متن فراتر میرود. این دومى مستلزم تثبیت آن در جنبش کمونیستى و تبدیل آن به پرچم بخش مؤثرى 

از پیشروان و رهبران عملى جنبش کارگرى و کارگران مبارز است. 

به سؤال شما برگردم. تقریبا روشن است که چرا میگویم واقعیت عینى جایگاه متفاوتى به این دو برنامه 
میبخشد. اولى برنامه ا.م.ك است و دومى برنامه حزب. قبل از هر چیز همانطور که گفتم خود ما برنامه 
ا.م.ك را به مثابه یک متن و نوشته اى که باید احکام برنامه اى کمونیسم ایران را بیان کند، نیازمند تکامل و 
اصالح میدیدیم و این را در مؤخره همان برنامه ذکر کردیم. اما مساله اصلى این است که آن برنامه وظیفه 
داشت ا.م.ك را از تمام جریانات دیگر متمایز کند. برنامه ا.م.ك ابزارى در متمایز کردن مارکسیسم انقالبى، 
که در اقلیت مطلق در جنبش کمونیستى قرار داشت، از انواع تحریفات تئوریک و برنامه اى رایج در جنبش 
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کمونیستى بود. با برنامه ا.م.ك خطوط اصلى مبارزه ایدئولوژیک ما بر علیه پوپولیسم و اپورتونیسم جمعبندى 
و مشخص میشد و گامهاى فورى و عملى در راه ساختن حزب. این برنامه میبایست مارکسیسم انقالبى را 
به حداقلى از انسجام و تشکل برساند. پوپولیسم و اپورتونیسم را تا حد بسیارى به عقب بنشاند و آن نیروى 
پیشتاز براى ساختن حزب را اوال بخوبى متمایز کند و ثانیا به حداقلى از توان و قدرت برساند. "برنامه حزب 
کمونیست" در شرایط بسیار مساعدتر و در موقعیت بسیار پیشرفته ترى منتشر شده است. نقطه عطف تعیین 
کننده و اساسى در این جریان، حضور یافتن کومه له، بعنوان معتبرترین و بانفوذترین سازمان کمونیستى در 
متن و در صف اول مارکسیسم انقالبى است. این نیروى عظیم براى مارکسیسم انقالبى است که شرایط 
پیش  نیم  و  یکسال  ا.م.ك  همان  هم  ما  خود  میکند.  متمایز  هم  از  ا.م.ك  انتشار برنامه  مقطع  از  را  کنونى 
نمانده ایم. زمانى که پوپولیستها میتوانستند "بسوى سوسیالیسم" را در پنهان بخوانند و در انظار اصوال وجود 
ما را منکر شوند، گذشته است. بسیارى از مارکسیستها در سازمانهاى پوپولیست بیدار شدند و جایگاه و 
خدمات همان گروه کوچک را در امر بیدارى و سازمان یابى مارکسیسم انقالبى ایران دریافتند. بعالوه رفقاى 
ما، در دل این اختناق و سردرگمى سازمانهاى پوپولیست، نمونه هایى از ثمربخشى کار کمونیستى در جنبش 
کارگرى بدست داده اند و افق تازه اى بر روى فعالیت ما گشوده اند. این نیز به سهم خود مبیّن استحکام ما و 
تقویت ریشه هاى ما در دل این زمستان سیاسى است. و از همه اینها گذشته، پوپولیسم و اپورتونیسم رایج در 
جنبش، اکنون بى اعتبار شده است. نه فقط در ذهن کارگران و کمونیستها، بلکه در واقعیت عینى. براى نمونه 
ضربات  اینجا سهم  در  نمیخواهم  چون  نمیگویم  را  انقالبى" (پیکار  "وحدت  و  سازمانهاى" رزمندگان..." 
پلیسى را در مقایسه با سهم بن بست همه جانبه پوپولیسم بحث کنم (بعنوان نمونه هاى جریانات عریض و 
طویل پوپولیستى از هزار شکاف گسستند و حقانیت هشدارهاى مارکسیست ها را به ثبوت رسانیدند. هزارها 
مارکسیست امروز چشم به جریان طرفدار برنامه حزب کمونیست دوخته اند و آتیه مبارزات خود را در راه 

آرمان سوسیالیسم و پیروزى انقالب در پیوند با آن جستجو میکنند. 

پس ما امروز برنامه کاملترى داریم. نیروى وسیعى که بتواند براى تبدیل این برنامه به برنامه یک حزب 
واقعى گامهاى عملى بردارد گرد آمده است. قدمهاى بعدى مان روشنتر و مشخص تر است. موانع بسیارى 
آتى  حرکت  نقطه  این  و  باالخره -  و  پرچم اند  این  تحت  مبارزه  آماده  کمونیستهاى بسیارى  شده اند.  رفع 
ماست - کار کمونیستى در جنبش کارگرى الگوهاى شورانگیزى بدست داده است. همه اینها به این معنى 
است که برنامه ا.م.ك برنامه ا.م.ك بود و برنامه حزب کمونیست شایسته نامى است که دارد. برنامه ا.م.ك 
نمیتوانست برنامه حزب کمونیست باشد بى آنکه به همین سرانجام کنونى برسد، بى آنکه خدمت خود را 

به تغییر شرایط آن زمان به شرایط کنونى انجام دهد. 

کارگر کمونیست: چرا در حالى که حزبى در کار نیست نام این برنامه "برنامه حزب" است نه "برنامه براى 
حزب" یا چیزى شبیه این؟ 

منصور حکمت: در پاسخم به سؤال اول شما به این نکته اشاره کردم. داشتن برنامه حزب خود شرط الزم 
بوجود آوردن حزب است. اعالم این برنامه به عنوان "برنامه حزب کمونیست" بیانگر ایمان راسخ ما به 
حقانیت آن و عزم و اراده ما به مبارزه براى ساختن حزب حول این برنامه است. بحث و تبادل نظر بسیار 
سازنده و پربارى بر سر نامگذارى برنامه انجام شد. روى نامهاى پیشنهادى یک به یک بحث شد. همین نام 
"برنامه براى حزب کمونیست" هم مطرح شد. اینجا تفاوت صرفا بر سر یک کلمه "براى" نیست. بر سر تلقى 
ما از برنامه و گامهاى بعدى است. از "برنامه براى حزب کمونیست "میتواند چنین برداشت شود که هنوز 
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بحث ما با مابقى جنبش بر سر حک و اصالح برنامه است. که مثال این هنوز یک متن "پیشنهادى" براى اظهار 
نظر دیگران است. میتوان چنین برداشت شود که حرکت آتى ما همچنان اساسا متکى بر مبارزه ایدئولوژیک 
بر سر محتواى بندهاى برنامه است. و بخصوص میتواند چنین برداشت شود که گویا این نوشته، نوشته اى 
"جانبى" از طرف تشکیالت براى ارائه به گروههاى دیگر است و نه برنامه عمل قابل اتخاذ دو تشکیالت از 
هم اکنون. بنابراین عوامل عنوان "برنامه حزب کمونیست" صحیح تر تشخیص داده شد. این عنوان جایگاه 
واقعى این برنامه و نقش آنرا در پیشبرد مبارزه براى حزب و برخورد به مسائل جارى و موجود انقالب از 
هم اکنون، بهتر میرساند. این برنامه دیگر "پیشنهادى" نیست. این برنامه ماست. این برنامه اعالم میکند که 
هواداران آن از هم اکنون باید بمثابه یک جریان حزبى در نظر گرفته شوند. یک فرقه سیاسى- ایدئولوژیک 

که به سمت تشکل واحد میرود. 

کارگر کمونیست: آیا از گروهها و سازمانهاى دیگرى هم براى اظهار نظر و تصحیح برنامه دعوت شده بود؟ 
چه مراحلى طى شد تا برنامه تصویب شود؟ 

منصور حکمت: بله دعوت شده بودند. سیر ماوقع در توضیح رفقاى کومه له به سومین چاپ برنامه آمده 
است. در همان ماههاى اول سال ۱۳٦۰ (آوریل- مه ۱۹۸۱)اتفاق افتاد. تماسهاى نزدیک ترى بین دو 
سازمان گرفته شد. هر دو درباره لزوم یک برنامه کمونیستى مشترك به توافق رسیدند. برنامه ا.م.ك مبنا 
قرار گرفت و متنى نوشته شد. این متن، یعنى پیش نویس اول برنامه مشترك، در آبانماه ٦۰ (اوائل نوامبر 
خواسته  آنها  از  و  گرفت  قرار  جنبش کمونیستى  در  مشخصى  نیروهاى  و  سازمان  دو  اختیار  ۱۹۸۱)در 
شد درباره آن اظهار نظر کنند. گروههایى که رسما برنامه را دریافت کردند عبارت بودند از سازمان پیکار، 
سازمان رزم انقالبى و آنچه از سازمان رزمندگان بصورت جریانات و فراکسیونها باقى مانده بود. بعالوه 
کومه له  و  ا.م.ك  به  پیوستن  جریان  در  که  وحدت انقالبى  سازمان  از  مانده  باقى  محافل  اختیار  در  برنامه 
بودند نیز قرار گرفت. اما در عین حال برنامه بطور غیر رسمى به دست عموم نیروهاى جنبش چپ رسید. 
نظرات بسیار متعددى جمع آورى شد. فکر نمیکنم هیچ نوشته اى در جنبش ما تا این حد پیش از انتشار به 
نظرخواهى گذاشته شده باشد. رفقاى ا.م.ك و کومه له در اظهار نظر بسیار فعال بودند. سازمان پیکار به هر 
دلیل پاسخ کتبى نداد. سازمان رزم انقالبى برخورد فعالى داشت و نوشته مفصلى در نقد پیش نویس، طبعا 
از زاویه دیدگاههاى خود که آشکارا با مبانى تئوریک پیش نویس مغایر است، فرستاد. فراکسیونها و محافل 
مختلف رزمندگان و رفقاى وحدت انقالبى نیز نظرات خود را در اختیار ما گذاشتند. سازمان کارگران مبارز 
طى نامه اى موافقت اصولى خود را با کار ما ابراز کرد. در بهمن و اسفند ۱۳٦۰ (فوریه و مارس ۱۹۸۲)
این نظرات متعدد توسط کومه له و ا.م.ك بررسى و جمعبندى شد. بر مبناى آن پیش نویس دوم که فرق 
چندانى با متن نهایى ندارد، نوشته شد و اینبار فقط براى تصویب در اختیار دو تشکیالت قرار گرفت. حاصل 

"برنامه حزب کمونیست" است که اکنون منتشر شده است. 

یک برنامه کمونیستى  کارگر کمونیست: در کنگره دوم کومه له اولین مانع در سر راه تشکیل حزب نبودِ 
ذکر شده بود، اتحاد مبارزان کمونیست در آن موقع تبدیل کردن برنامه اش را به یک نیروى مادى در دستور 
قرار داده بود. حال با توجه به پیشرفتهاى یکسال اخیر، به نظر شما تشکیل حزب در گرو حل چه مسائلى 

است؟ 

منصور حکمت: همانطور که گفتم انتشار این برنامه در واقع نقطه آغاز ما در برداشتن گامهاى سنجیده 
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عملى در راه حزب است. عوامل مهم در رسیدن به این هدف اساسا اینها هستند: اول، بیرون کشیدن نیروى 
وسیع انقالبیون کمونیست از ورطه سردرگمى فکرى و عملى و انفعال، و متشکل کردن و متحد کردن بخش 
باز هم وسیعترى از آنها به زیر پرچم این برنامه براى پیشبرد فعاالنه مبارزه تبلیغى، ترویجى و تشکیالتى 
در درون جنبش کارگرى. دوم، جلب بخش مؤثرى از پیشروان و رهبران عملى جنبش کارگرى به مبارزه 
متشکل سازمانى تحت پرچم این برنامه و نیروهاى طرفدار آن. بسط نفوذ نیروهاى برنامه حزب در جنبش 
کارگرى و در امر رهبرى عملى مبارزات کارگران. اینجا وقتى از بخش "مؤثر" صحبت میکنم، عمدتا دو 
مرزبندى را در نظر دارم. اول آنکه براى تشکیل حزب ابدا ضرورى و یا حتى ممکن نیست که توده وسیع 
کارگران از همان ابتدا به برنامه و نیروهاى طرفدار آن پیوسته باشند و تعهد سازمانى پذیرفته باشند. مساله 
اساسى در وهله اول جلب پیشروان و رهبران عملى جنبش کارگرى آنهم در کارخانجات، صنایع و مناطق 
حساس و تعیین کننده است. بعالوه بسط نفوذ ما از نظر تاکتیک ها و شعارها در جنبش کارگرى، بوجود 
آمدن کمیته هاى کمونیستى در صنایع و کارخانجات عمده و اتخاذ شدن رهنمودهاى تاکتیکى و مبارزاتى 
ما، از طریق این کمیته ها، توسط فعالترین بخشهاى جنبش کارگرى. بعبارت دیگر هدف ما در وهله اول 
مبارزات  پیشتازترین  رهبرى  و  هدایت  موقعیت  در  و قرارگرفتن  خودبخودى  جنبش  پیشروان  جلب  باید 
کارگرى باشد. نمیتوان ابتدا وسیعا کارگران را به خود و برنامه خود جلب کرد، نبض جنبش کارگرى را در 
دست گرفت و سپس حزب را تشکیل داد. امروز تشکیل حزب کمونیست خود شرط الزم جلب توده وسیع 
کارگران به مبارزه متشکل حزبى است. از سوى دیگر، با تکیه بر اینکه بخش "مؤثرى" از پیشروان را باید 
جلب کرده باشیم، این را میخواهم تاکید کنم که تنها به نیروى روشنفکران انقالبى و گرد آمدن سازمانهاى 

متکى بر آنان نمیتوان آن تشکل حزبى مورد نظر را سازمان داد. 

باالخره عامل سومى که براى بوجود آمدن حزب ضرورى است این است که بر اساس آنچه قبال اشاره 
کردم، مبنانى تاکتیکى و شیوه هاى سازماندهى توده اى و حزبى اصولى و مشترکى در میان نیروهاى طرفدار 
برنامه حزب بوجود آید. این اشتراك نظر و عمل در تاکتیک و سبک کار سازماندهى الزم است قبل از هر 
چیز میان کومه له و ا.م.ك بوجود آید. ما باید بتوانیم نیروهایى را که حول برنامه گرد میآیند و کمیته هاى 
عملى  کارخانه اى، منطقه اى و محلى اى را که بر اساس آن تشکیل میشوند، بر این شیوه هاى مشترِك کارِ 
متکى کنیم. الاقل باید این شیوه ها مشخص و تعریف شده و بوسیله بخش عمده این نیروها اتخاذ شده 
باشد. خالصه کنم، تشکیل حزب کمونیست منوط به گرد آمدن مجموعه اى از نیروهاى کمونیستى، متکى به 
شیوه هاى اصولى فعالیت عملى و صاحب نفوذ معین و مؤثرى در بخشهاى پیشتاز جنبش کارگرى است. ما 
از این شرایط زیاد دور نیستیم و در هر سه زمینه از نقطه شروع مناسب و پیشروى هاى اولیه برخورداریم. 

کارگر کمونیست: آیا کومه له و ا.م.ك در این مورد هم توافق نظر دارند؟ 

منصور حکمت: بله در این اصول توافق نظر هست. از توافق اصولى هم فراتر رفته ایم و گامهاى عملى 
معینى را هم براى حل آگاهانه یک به یک مسائلى که بر سر راه حزب قرار دارد پیش بینى کرده ایم. 

کارگر کمونیست: درباره این گامهاى عملى پیش بینى شده توضیح بیشترى بدهید. 

منصور حکمت: قبل از هر چیز هر دو خواستار نزدیکى کومه له و ا.م.ك در تاکتیک و سبک کار تشکیالتى، 
اعم از شیوه هاى سازماندهى توده اى و سازماندهى حوزه هاى تشکیالتى هستیم. ثانیا میکوشیم تقسیم کار 
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معینى را هم در ارتباط با وظایف مشترکمان در گام برداشتن بسوى حزب بوجود آوریم. ما امروز به یک 
جریان واحد در جنبش کمونیستى تعلق داریم و تالش براى نزدیک تر شدن و اتحاد عمل بیشتر داشتن از 
جانب هر دو امرى طبیعى است. ثالثا، در برخورد به پروسه تدارك حزب کمونیست، بخصوص در برخورد 
به نیروهاى دیگرى که طرفدارى خود را از برنامه حزب اعالم میکنند، طرح ویژه اى داریم که من اختصارا 

به رئوس آن اشاره میکنم. 

اول، گامهایى در رابطه با تثبیت برنامه، توضیح بیشتر آن، پاسخگویى به ابهامات و انتقادات احتمالى نیروهاى 
باقیمانده  با  ایدئولوژیک  مبارزه  پیشبرد  برنامه،  از  درك جامعترى  به  خود  نیروهاى  کردن  استوار  مختلف، 
پوپولیسم و اشکال دیگر رویزیونیسم، نقد برنامه هاى دیگر نیروهاى اپوزیسیون، نشر وسیعتر برنامه در سطح 

جهانى و بطور خالصه گامهایى براى فراهم کردن ملزومات سیاسى- ایدئولوژیک تشکیل عملى حزب. 

دوم، طرح ویژه اى براى برخورد به نیروهاى جدید طرفدار برنامه حزب و متشکل کردن عناصر، محافل 
و گروههاى کمونیست به دور برنامه. یکى از ارکان این طرح طبعا جلب و جذب اصولى نیروها، عناصر 
و محافل کارگرى و کمونیستى در سطح کشور به کومه له و ا.م.ك و سمت دهى این نیروها به فعالیت در 
جنبش کارگرى است. در قبال نیروهایى هم که به دالیلى نخواهند یا نتوانند به ما بپیوندند و از نظر سازمانى 
نیز دوشادوش رفقاى کومه له و ا.م.ك فعالیت کنند، شیوه برخورد ما روشن است. کمیته اى به این منظور 
تحت عنوان "کمیته هماهنگ کننده طرفداران برنامه حزب کمونیست" در سطح مرکزیت کومه له و ا.م.ك 
بوجود آمده است. نیروهاى طرفدار برنامه با نمایندگان این کمیته و یا خود آن (بسته به شرایط) تماس 
میگیرند و در تبادل نظر با آنها، موقعیت خود را در قبال برنامه حزب و دورنماى فعالیت خود را در راه 
پیشبرد مبارزات جارى و مبارزه در راه حزب روشن میکنند. این کمیته اکنون ضوابط خود را در برخورد 
به سازمانهاى سراسرى، فراکسیونهاى سازمانى طرفدار برنامه که اکنون در این یا آن سازمان وجود دارند و 
احتماال در آینده بوجود خواهند آمد، محافل و شبکه هاى کارگرى، محافل روشنفکران کمونیست و غیره 
مشخص کرده است. روح کلى حاکم بر این ضوابط بوجود آوردن زمینه اى براى فعال شدن بخش هر چه 
وسیعترى از نیروهاى م.ل در برخورد به جنبش کارگرى و کمونیستى، و بدوش گرفتن سهم هر چه بیشترى 
از جانب آنان در مبارزه براى ایجاد حزب است. کمیته در برخورد به نیروها نه با مالك کمیّت نیرو و یا 
هویت تشکیالتى داشتن و نداشتن آنها، بلکه بر اساسا با مالك فعال بودن و تحرك مبارزاتى داشتن آنها به 
آنها برخورد میکند. طبعا برخورد به هر سازمان و محفل و هسته ویژگیهاى خاص خود را دارد، اما آنچه باید 
مقدمتا در مورد همه صادق باشد و این بصورت متون روشنى از جانب کمیته مدون شده است - منضبط 
بودن، جدى بودن، درگیر یا آماده پراتیک مبارزاتى، یعنى تبلیغ و ترویج و سازماندهى بودن هر نیرو است. 
تنها پس از در نظر گرفتن اینها، مساله کمیّت و یا هویّت هر نیرو براى کمیته مطرح میشود. این خواستهاى 
حداقل کمیته از نیروهاى طرفدار یا متمایل به برنامه حزب، که هم اکنون فهرست وار تدوین شده است، 
خواستهایى روشن، منطقى و با در نظر گرفتن شرایط سیاسى موجود و حدود امکانات نیروها و محافل 
است. اما در عین حال کمیته تمایز روشنى میان محافل بى شکل و آکادمیک روشنفکرى، با نیروهاى مبارز 
قائل شده است. همانطور که گفتیم مالك کمیته نه کمیّت مطلق فعالیت نیروها، بلکه جهت گیرى، پیگیرى 
و انضباط آنان در مبارزه عملى در حد امکانات خود است. و درست در برخورد به این دسته از نیروهاى 
متمایل به برنامه - یعنى نیروهایى که این خواستهاى کمیته را میپذیرند - است که کمیته هماهنگ کننده 
حداکثر تالش خود را براى تفهیم و توضیح مبانى برنامه و رفع ابهامات و پاسخگویى به انتقادات نظرى، 
انجام خواهد داد. البته صرفنظر از مبارزه ایدئولوژیک علنى اى که کومه له و ا.م.ك با مخالفین و منتقدین 
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آشکار برنامه در سطح جنبش و جامعه به پیش خواهند برد. 

کارگر کمونیست: اگر فرض کنیم که اوضاع و شرایط بر وفق مراد باشد، میتوانید تصویرى از پروسه اى که 
باید براى تشکیل حزب طى شود ارائه دهید؟ منظور این است که پروسه تشکیل حزب را چگونه میبینید و 

آن کمیته هماهنگ کننده در این میان چه باید بکند؟ 

منصور حکمت: فکر میکنم بخشى از این تصویر، یا بهتر بگویم کلیات آن، روشن باشد. گرد آمدن بخش 
نسبتا وسیعى از نیروهاى م.ل به دور برنامه، تقویت کار نیروهاى طرفدار برنامه، از سازمانهاى سراسرى تا 
کمیته هاى منطقه اى و هسته هاى فابریکى در جنبش کارگرى، عمق یافتن درك این نیروها از برنامه و جایگاه 
آن و استوار شدن آنها به شیوه هاى مبارزاتى اصولى و مشترك، تا حدى که در مقطعى بتوان گفت نیروهاى 
طرفدار برنامه به انسجام و تحرك قابل مالحظه اى دست یافته اند. کمیته هاى منطقه اى، اعم از کمیته هاى 
وابسته به سازمانهاى سراسرى و یا کمیته هاى مستقل طرفدار برنامه، بوجود آمده اند. کمیته هاى کارخانه به 
تعداد کافى با پیوند محکمى با پیشروان حوزه فعالیت خود، که الگوى عمومى آن بنظر من میتواند کمیته 
ذوب آهن ا.م.ك باشد، الاقل در صنایع و مناطق کلیدى و پیشرو بوجود آمده اند. و زمان براى فراخواندن 
نمایندگان این جریان حزبى فعال به یک کنگره موسس یا مقدماتى مناسب است. تکلیف حزب، ارگانهاى 
آن، اساسنامه آن، مبانى تاکتیکى قطعى آن، کمیته هاى رسمى منطقه اى آن و غیره، باید در چنین کنگره اى 

روشن شود. 

کمیته هماهنگ کننده در مقطع حاضر با وظایف و اهداف مقطعى و مشخص تشکیل شده است. این کمیته 
فعال در گام اول نیروهاى جدید طرفدار برنامه را جمع و جور میکند، شیوه هاى اصولى مشترك فعالیت 
را طرح میکند و انجام آنرا از جانب نیروهاى مختلف ارزیابى میکند. نیروهاى موجود را میشناسد و به 
یکدیگر میشناساند، و مبارزات آنان را هماهنگ میکند. اما این کمیته میتواند و باید تکامل یابد و بر اساس 
دستاوردهاى آن کمیته فراخوان دهنده و سازمان دهنده کنگره مقدماتى یا موسس بوجود آید. بالطبع پس 
از برداشتن گامهاى اول تصویر ما از سیر حرکت روشنتر خواهد شد. در این مقطع میکوشیم با واقع بینى 
حرکت کنیم و این احتمال را در نظر داشته باشیم که بقول شما اوضاع بر وفق مراد پیش نرود و یا سیر پیش 

بینى نشده اى را طى کند. 

کارگر کمونیست: با توجه به تاکیدى که بر فاکتور مبارز بودن این نیروهاى طرفدار برنامه گذاشتید، آیا این 
احتمال وجود دارد که نیروهاى "مبارزى" به کنگره دعوت شوند که در عین حال انتقاداتى به برنامه داشته 

و خواهان اصالح آن باشند؟ 

منصور حکمت: بدیهى است که شرط به رسمیت شناخته شدن هر کس به عنوان طرفدار برنامه حزب 
کمونیست، پذیرش این برنامه از جانب اوست. اما ما تلقى خشکى از این پذیرش نداریم. پذیرش برنامه در 
مجموع و کلیت آن، در بندها و احکام اساسى آن و همینطور پذیرش برنامه بعنوان یک برنامه حزبى، یعنى 
برنامه اى که حزب باید به دور آن تشکیل شود، اینها قطعا ضرورى است. اما الزم نیست که همه تک تک 
عبارات و کلمات برنامه را بپذیرد. ما وجود ابهامات و انتقاداتى را از جانب نیروهاى مبارز طرفدار برنامه 
حزب میپذیریم، میکوشیم به این ابهامات و انتقادات پاسخ بگوییم. و اگر موفق نشویم، طبعا همان مرجعى 
که حزب را پایه گذارى خواهد کرد، براى مثال همان کنگره موسس، تکلیِف صحت و سقم این انتقادات 
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و تکلیف نهایى برنامه را روشن خواهد کرد. از این گذشته حتى برنامه رسمى احزاب هم در طول زمان 
مشمول حک و اصالح میشود. این چیز تازه اى نیست. 

اما روشن است که این ابهامات و انتقادات نباید چنان باشد که اصوال نفس پذیرش برنامه از جانب منتقد را 
به زیر سؤال ببرد. کسى نمیتواند خود را طرفدار برنامه بداند، اما مثال معتقد باشد که هدف ما در این انقالب 
استقرار سرمایه دارى مستقل و یا راه رشد سرمایه دارى است. کسى نمیتواند خود را طرفدار برنامه بداند اما 
معتقد باشد که شوروى کشورى سوسیالیستى است. یا مثال حکومت انقالبى مبتنى بر پارلمان خواهد بود، 
یا جدایى مذهب از دولت ضرورى نیست و غیره. تشخیص اینکه انتقادات احتمالى اش با آن نیرو تا چه 
حد اساسى است، یکى از وظایف کمیته هماهنگ کننده و طبعا یکى از وظایف همیشگى و تعطیل ناپذیر 
نیروهایى است که این برنامه را عمیقا پذیرفته اند و از آن بطور همه جانبه دفاع میکنند. جوهر این انتقادات 
را باید بیرون کشید و عمق و دامنه آن را براى همه کسانى که چشم به برنامه حزب کمونیست دوخته اند، 

روشن کرد. 

اما تاکید ما بر ضرورت مبارز بودن نیروها، از آن جهت است که بخصوص در شرایط کنونى ما با گرایش 
آکادمیستى وسیع در جنبش کمونیستى روبروئیم. محافل و جریانات متعددى وجود دارند که چه به دلیل 
گذشته سازمانى ناموفق خود و بى توجهى گذشته خود به امر تئورى، و چه به دلیل آنکه آکادمیسم پوشش 
"محترمى" براى پاسیفیسم است، وظیفه و فلسفه وجودى خود را در دوره حاضر" مبارزه ایدئولوژیک" با 
خود و دیگران تعریف کرده اند. با تاکید بر خواستهاى حداقل کمیته هماهنگ کننده، ما اعالم میکنیم که به 
"مبارزه ایدئولوژیک "براى "مبارزه ایدئولوژیک" عالقه اى نداریم. با کسانى حاضر به بحث و جدل فکرى 
هستیم که یا به عنوان مخالفین فعال برنامه در سطح جنبش به مانعى بر سر راه رشد و حرکت مارکسیسم 
انقالبى بدل شده اند، یا بعنوان طرفدار مبارز برنامه، شانه به زیر کار میدهند و فلسفه وجودى شان را کار 
تبلیغى، ترویجى و تشکیالتى در درون طبقه کارگر و جنبش کارگرى میدانند و در ضمن ابهامات و انتقاداتى 
نیز به فرمولبندى هاى برنامه دارند. "برنامه حزب کمونیست" مایملک کومه له و ا.م.ك نیست، بلکه به همه 
کسانى تعلق دارد که آن را میپذیرند و براى تثبیت آن، براى تبدیل آن به پرچم جنبش طبقه کارگر، میکوشند 
و طبعا بحث و جدل بر سر اصالح این برنامه در میان آنها نه تنها امرى محتمل، بلکه ضرورى، اجتناب 

ناپذیر و سازنده است. 

و  تحکیم  پى  در  اگر براستى  باشند،  پذیرفته  را  برنامه  این  اساس  و  کلیت  مجموع،  براستى  نیروهایى  اگر 
تثبیت آن باشند، اگر براستى تحت پرچم این برنامه به مبارزه فعال در جنبش کارگرى روى آورند، آنگاه 
هیچ تفاوتى میان آنها و کومه له و ا.م.ك وجود نخواهد داشت. این برنامه، برنامه همه آنها خواهد بود و 
مبارزه براى اصالح آن حق همه آنهاست. کومه له و ا.م.ك دستاوردهاى تاکنونى مارکسیسم انقالبى ایران 
را جمعبندى کرده اند، به آن در قالب یک برنامه تجسم بخشیده اند، دورنماى کار را تا حدود زیادى روشن 
کرده اند و خود به ادامه این راه کمر بسته اند. اما بگذار در دل این جریان مارکسیسم انقالبى بطور کلى هر 
نیروى دیگرى که فعالتر است، هر که محکم تر است، هر که پیگیرتر و پایدارتر است، این پرچم را بدست 
بگیرد و مبارزه براى فتح سنگرهاى آینده را رهبرى کند. ما پرچمداران آینده مارکسیسم انقالبى را او پیش 
منصوب نکرده ایم. نمیخواهیم و نمیتوانیم چنین کنیم. اعالم برنامه به عنوان" برنامه حزب کمونیست" و نه 
مثال برنامه مشترك کومه له و ا.م.ك گواه برخورد غیرسکتاریستى و ضد سکتاریستى کومه له و ما به پروسه 
ایجاد حزب کمونیست است. در عین اینکه، خود ما هر دو مصمم هستیم که فعالترین شرکت کنندگان در 
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این راه باشیم. 
کارگر کمونیست :در مجموع به اینکه چنین پروسه اى در عمل طى شود امیدوار هستید؟ با شناختى که 
اکنون از نیروهاى طرفدار حزب دارید فکر میکنید آن کنگره موسس حزب حدودا چه وقت میتواند تشکیل 

شود؟ 
حتى  زمان  تعیین  براى  موجود  نیروهاى  از  ما  کنونى  شناخت  اما  هستیم.  امیدوار  حکمت :بله  منصور 
تقریبى آن کنگره موسس کافى نیست. قدر مسلم تشکیل حزب امر مبرمى است. اهمیت اصولى آن براى 
طبقه کارگر نیازى به تاکید ندارد. بعالوه تشکیل حزب امروز از نظر تاکتیکى، از نظر پاسخگویى به نیازهاى 
جنبش انقالبى در مرحله کنونى، از نظر ساختن آلترناتیوى در مقابل حکومت و تمام آلترناتیوهاى بورژوایى 
و خرده بورژوایى، و از نظر تامین رهبرى پرولتاریا در جنبش انقالبى اهمیت حیاتى یافته است. پس باید 
سعى کنیم که امر حزب بیش از حِد اجتناب ناپذیر به تعویق نیفتد. تمام امکانات باید براى تسریع این پروسه 
به حرکت درآیند. واقعا کسى که امروز نیاز عاجل تشکیل یک حزب مستقل پرولترى و امکاناتى که براى 

آن بوجود آمده است را درك نمیکند، از انقالب هیچ نیاموخته است. 

کارگر کمونیست: مساله اى که حتما براى بعضى بى پاسخ است این است که رابطه و پیوند این جنبش 
کمونیستى و این جریان حزبى با طبقه چه میشود... آیا اگر این نیروها گرد هم آیند و آرایش حزبى به خود 

بگیرند حق دارند نام خود را حزب بگذارند؟ 

منصور حکمت: فکر میکنم قبال تقریبا به این پاسخ دادم. کنگره موسس یا مقدماتى نمیتواند کنگره اى واقعا 
حزبى باشد، بى آنکه بتواند بخشى معینى از جنبش کارگرى، یعنى پیشتازترین بخش آن در شرایط کنونى 
را نمایندگى کند. کومه له، ا.م.ك و کمیته هماهنگ کننده وظیفه اصلى خود را سوق دادن نیروها به سمت 
جنبش کارگرى میدانند و همانطور که گفتم از نقطه شروع مناسب و دستاوردهاى اولیه و قابل اتکایى در 
این زمینه برخوداریم. اما مجددا تاکید میکنم که نمیتوان ابتدا بطور ضمنى به یک حزب طبقاتى با نفوذ تبدیل 
شد و سپس حزب را تشکیل داد. این یک رؤیاى اکونومیستى است. آرایش حزبى به خود گرفتن، به مثابه 
یک حزب منضبط، فعال و با برنامه و تاکتیک و شیوه هاى اصولى به سراغ جنبش کارگرى رفتن، اینها همه 
شرط آن پیوند عمیقى است که هر حزب کمونیست واقعى به آن نیاز دارد. هیچ حزب کمونیستى از همان 
روز تشکیل، در قدرتمندترین حالت خود نیست، اکثر کارگران را با خود ندارد. حزب کمونیست نیز سیر 
رشد و تحکیم خود را دارد. سؤالى که جلوى ماست این است که آیا ما در صورت پیشرفت مطابق برنامه 
فعالیتمان در آینده نزدیک، در صورت موفقیت کمیته هماهنگ کننده کومه له و ا.م.ك در وظایفى که بر عهده 
گرفته اند و در صورتى که بتوانیم خصوصیات عمیقا متفاوت فعالیت کمونیستى پس از انتشار برنامه را براى 
رفقاى خود و نیروهاى طرفدار برنامه حزب بطور کلى به درستى روشن کنیم، در صورت تحقق همه اینها، 
از مواد اولیه و شرایط الزم براى تشکیل یک کنگره مقدماتى یا موسس حزبى برخوردار خواهیم بود یا خیر؟ 

به نظر من پاسخ مثبت است. آینده این را نشان خواهد داد. 

اما درباره اینکه آیا اگر همین نیروهاى موجود هم اکنون گرد آیند و وحدت کنند میتوانند نام حزب بر خود 
بگذارند یا نه، نظر من این است که آرى. هر کس میتواند گرد آید و نام حزب بر خود بگذارد. اما در چنین 
صورتى این حزِب دیگرى خواهد بود، حزبى ضعیف، دچار تناقضات و نقطه ضعف هاى تعیین کننده، با 
آینده اى مبهم، بدون خط مشى تاکتیکى و تشکیالتى روشن و عاجز از رشد و تحکیم خود. طبعا ما این را 

نمیخواهیم. 
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و  برنامه  به  شدیدا  و  کرده  منتشر  جزوه اى  اقلیت  کردستان  که شاخه  شده ایم  خبر  کمونیست: با  کارگر 
خطى که جریان حزبى در پیش گرفته است تاخته است. آیا فکر نمیکنید که نیروهاى دیگرى هم در میان 
اپوزیسیون انقالبى به این جریان حمله کنند؟ بنظر شما برخورد صحیح با این نیروها چیست؟ تا کى باید با 

آنها کار اقناعى و توضیحى کرد؟ 
منصور حکمت: بله چنین جزوه اى منتشر شده است. کال این نوشته اعتراض پرخاشگرانه و شتابزده اى 
به انتشار برنامه حزب کمونیست از جانب کومه له و ما است. محتویات جزوه به دو اعتراض اصلى متکى 
است. اول آنکه این دو سازمان صالحیت انتشار برنامه حزب کمونیست را ندارند. چرا؟ درست حدس زده 
اید. زیرا "با جنبش کارگرى پیوند ندارند"! و دوم، اعتراض به اینکه برنامه شوروى را کشورى امپریالیستى 
میداند. این دو نکته به نظر من اساس و انگیزه انتشار جزوه است، که در متنى از تحریف و تخطئه، عبارت 
پردازى و تکرار مکررِ احکام به اصالح تئوریک و بینهایت خام و عقب مانده جاسازى و عرضه شده است. 
احکامى که الاقل 4 سال از سطح تئوریک فعلى جنبش ما عقب است. از نظر محتوایى پاسخ تمام نکاتى که 
در جزوه مطرح شده در همان ماه هاى اول پس از قیام در جنبش کمونیستى ما داده شده است. این عقب 
ماندگى را قطعا باید به حساب خودمشغولى ویژه چریکهاى فدایى بطور کلى و بى توجهى آنان به واقعیات 
سریعا متحول پیرامونشان گذاشت. بعضى از این احکام چنان خام و کودکانه و فکر نشده اند که من گمان 

نمیکنم از جانب خود سازمان اقلیت هم مورد تایید قرار بگیرند. 

در مورد اعتراض اول، قبال توضیح دادم. هر گام عملى بسوى حزب مستقل طبقاتى طبعا خرده بورژوازى 
را نگران میکند و به تکاپو وامیدارد. و این تکاپو به حدى است که سازمان چریکهاى فدایى این سمبل 
ولونتاریسم در برخورد به جنبش طبقه، این سمبل مشى جدا از طبقه، دست به دامن حکم اکونومیستِى پیوند 
با طبقه قبل از داشتن برنامه میشود. اما اعتراض دوم، یعنى مساله شوروى براستى گره کور سرنوشت فدایى 
است. قطعنامه هاى آخرین کنگره همین رفقا، کومه له، پیکار و ما را اصوال خارج از جنبش کمونیستى ارزیابى 
میکند، چرا؟ چون هر یک از ما به بیانى شوروى را امپریالیست دانسته ایم! مساله شوروى، مساله سوسیالیستى 
کى  تا  دیدگاه  این  نمیدانم  من  است.  شده  تبدیل  بودن  کمونیست  مالك  به  فدایى  براى  شوروى،  دانستن 
میخواهد باقى بماند و به رشد سازمان جوانان حزب توده خدمت کند. نمیدانم چرا اقلیت از سرنوشت 
اکثریت و موقعیت رقّت بار کنونى اش درس نمیگیرد. به هر حال شاید بتوان روح کلى برخورد اقلیت به 
ما، در قطعنامه ها و در جزوه اخیر را چنین خالصه کرد، که کسانى که تمام افق کمونیست بودنشان، تمام 
دورنمایشان از پیروزى و رهایى قطعى، به استقرار یک دولت ضد آمریکایى به سبک کوبا در ایران خالصه 
مارکس،  سبک  به  انترناسیونالیسم  و  سوسیالیسم  براى  پیگیر  مبارزه  که خواستار  را  جریاناتى  آن  میشود، 
انگلس، لنین و مانیفست کمونیست است، اصوال کمونیست نمیداند و به انتشار برنامه حزب کمونیست از 

جانب آنان اعتراض دارد! 

ما کامال مطمئنیم که نیروهاى دیگرى نیز در اپوزیسیون چپ به برنامه حزب و نیروهاى طرفدار آن انتقاد 
خواهند کرد. اگر فدایى، با سنت هاى ویژه اش، هنوز جوهر برنامه خشک نشده نقد خود را منتشر میکند - و 

ما بسیار از این مساله خوشنودیم - این گویاى نافذ بودن و به هدف زدن برنامه است. 

برخورد صحیح به اینگونه انتقادات قطعا پاسخگویى همه جانبه به آنهاست. پاسخگویى به محتواى انتقادات 
آنان. زیرا پیشروان طبقه و انقالبیون کمونیست در این جریان آموزش میبینند. روشن کردن جایگاه، خصلت 
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طبقاتى و انگیزه هاى واقعى این انتقادات، این هم باید انجام شود. طبعا همه منتقدین را نمیتوان تا به آخر 
میسنجیم.  حزب  تشکیل  ملزومات  تحقق  با مالك  ایدئولوژیک  مبارزه  در  را  خود  پیشرفت  ما  کرد.  اقناع 
ملزوماتى که قبال به آنها اشاره کردم. در کنار سوسیالیسم پرولترى، سوسیالیسم خرده بورژوایى تا وقتى 
خرده بورژوازى هست به حیات خود ادامه میدهد. طبقات را تنها در پراتیک همه جانبه مبارزه طبقاتى میتوان 
"اقناع" کرد. مبارزه ایدئولوژیک ما هم هدف خود را نه اقناع همه منتقدین، بلکه بسط و گسترش این مبارزه 

طبقاتى و آموزش و پیشروى پرولتاریا قرار میدهد. 

ماندن  باقى  جدا  اصوال  که  بدانیم  سؤال  این  درباره  را  شما  نظر  میل داریم  باالخره  کمونیست: و  کارگر 
سازمانهایى که براى اهداف واحد، تحت برنامه اى واحد، مبارزه میکنند چه ضرورتى دارد؟ 

منصور حکمت: با این بیان کلى، طبعا جدایى چنین سازمانهایى ضرورتى ندارد. یعنى اگر برنامه، تاکتیک 
این  بر سر  مساله  اما  است.  غیرضرورى  جدایى شان  باشد،  حاکم  کارشان  بر  واحدى  اصول تشکیالتى  و 
است که چگونه وضعیتى که ضرورت خود را از دست داده است، یا دارد از دست میدهد، در عمل هم 
تغییر میکند. این دومى نیاز به زمان و طى مراحلى دارد. در مورد کومه له و ا.م.ك روشن است که هر دو 
تشکیالت دورنماى وحدت را) و آنهم نه فقط وحدت دو سازمان) در دل یک جریان حزبى پیش روى 
خود گذاشته اند. این وحدتى عالى تر و کامل تر از وحدت دو سازمان است. طرح تدارك حزب دقیقا بیانگر 
این وحدت طلبى ما و مبارزه ما براى از میان بردن آن جدایى و تفرقه در صفوف مارکسیست هاى انقالبى 
است که ضرورت خود را از دست داده است. ما پروسه وحدت کومه له و ا.م.ك را از پروسه تدارك حزب 
حزب توقع  براى  مشترکمان  مبارزه  از  که  است  دستاوردى  حداقل  ما  وحدت  نمیدانیم.  کلى جدا  بطور 
داریم. بخصوص اینکه یک جزء اساسى طرح تدارك حزب دستیابى به مبانى تاکتیکى و تشکیالتى اصولى 
مارکسیستى است. به هر حال حتى وحدت دو سازمان هم به فوریت ممکن نیست و احتیاج به فراهم کردن 

ملزومات عملى اى دارد. 

اما وقتى پا را از محدوده کومه له و ا.م.ك فراتر میگذاریم، دشوارى این وحدت فورى را به عیان میبینیم. 
"طرفداران" دیگر برنامه هنوز براى ما از نزدیک شناخته شده نیستند. یک کار اصلى کمیته هماهنگ کننده، 

همین شناساندن واقعیت نیروها و سازمانها در ابعاد مختلف به یکدیگر است. 

آنچه گفتیم دشوارى امر وحدت و ادغام تشکیالتى فورى نیروهاى طرفدار برنامه حزب است. اما در عمل، 
همانطور که اسناد کمیته مبیّن آن است، وسیع ترین اتحاد عمل و همسویى نیروهاى طرفدار برنامه حزب از 

هم اکنون ممکن و ضرورى است. 

کارگر کمونیست، ارگان اتحاد مبارزان کمونیست، شماره 4 - مرداد  1631  - اواخر ژوئیه و اوائل اوت 
۱۹۸۱

مرورى بر مباحثات و دستاوردهاى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست 
(سخنرانى در جلسه اختتامیه) 
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در سخنان افتتاحیه کنگره، وقتى من از وظایف کنگره و ضرورت درك خصوصیات و اهمیت دوره جدید 
صحبت میکردم، طبعا مسائل بصورت، اظهار امیدوارى، بصورت ذکر وظایفى که باید کنگره ما انجام دهد 
و نظیر آن، مطرح میشد. امروز، در انتهاى کنگره، میتوانیم این مباحث را با لحنى بسیار قاطع تر و بصورت 
مباحثى فیصله یافته تر بررسى کنیم. زیرا کنگره این امیدها را عمال بر آورده کرده است و بسیارى از آن 
"باید"ها را انجام داده است. به اعتقاد من کنگره ما بطور کلى به اهداف خود رسیده و فوق العاده موفقیت 
آمیز بوده است. براى پیشروى بیشتر، دیگر باید از کنگره فراتر رفت و آن وظایفى را که کنگره مقرر کرده 

در عمل و پراتیک تشکیالتى و سیاسى خود به معناى واقعى پیاده کرد. 

کنگره ما به یک جایگاه تاریخى معین تعلق دارد. کنگره ما از هم اکنون این جایگاه را بدست آورده است. 
حتى اگر بنا به دالیل تاریخى مشخصى، به فرض به دلیل ضعفهاى تشکیالتى ما و یا ضعفهاى فردى ما به 
مثابه انسانهائى که امروز این بار سنگین را بدوش گرفته ایم، دستاوردهاى کنگره نتواند مستقیما توسط ما 
پیاده شود، باز هم کنگره ما سنگرى را بکف آورده است که جنبش کمونیستى ما از آن بعقب رانده نخواهد 
شد. کنگره ما بى تردید، چون برنامه حزب کمونیست، پیشروى برگشت ناپذیرى را در جنبش کمونیستى 

ما تثبیت میکند. 

نکته اساسى اینست که کنگره ما به یک جریان بیدارى طبقاتى تعلق دارد. بیدارى طبقاتى که منحصر به 
ایران نیست، منحصر به اتحاد مبارزان کمونیست نیست، بلکه خصوصیت عینى جهان امروز است. دوره اى 
که اکنون آغاز شده است، نه بنا به اراده ما، بلکه به حکم شرایط عینى دوره نوینى است. فرجام پیروزمندانه 
این دوره نوین یک حکم جبرى نیست. این دوره را به این اعتبار دوره نوین نمینامیم که قطعا و از پیش 
میدانیم در آن تحوالت تاریخ سازى رخ خواهد داد. فرجام این دوره را بر پیشانى آن مهر نکرده اند، اما 
این دوره دوره اى متفاوت و جدید است. زیرا روابط، مقوالت، تشکیالتها، افراد و غیره همه باید بر اساس 
معنى  مجددا  و  یابند  باز  را  جایگاهشان  کنند،  تعریف  را  حرکت خود  جدیدى  و  متفاوت  حرکت  قوانین 
شوند. افراد دوره قبل اینجا شخصیت تازه اى پیدا میکنند، نقش دیگرى میابند و تشکلهاى دوره قبل در این 
دوره جدید خواص و خصوصیات تازه اى پیدا میکنند. و اگر نکنند، آنگاه حذف میشوند و از میان میروند. 
چرا که پاسخگوى خصوصیات جدید شرایط عینى نیستند. این خاصیت هر دوره تاریخى- اجتماعى جدید 
است که در آن به حکم شرایط عینى، کارهاى جدیدى را میشود کرد و باید کرد و کارهاى قدیم را نمیشود 
و نباید کرد. همانطور که گفتیم، این دوره بیدارى طبقاتى است. بیدارى طبقاتى طبقه کارگر جهانى. طبقه 
کارگر اینک پس از چندین ده سال میرود تا مجددا بصورت مستقل در عرصه سیاست جهانى ظاهر شود. 
پس مساله صرفا بر سر جایگاه برنامه حزب کمونیست براى اتحاد مبارزان کمونیست و تحول خود ما بمثابه 
یک موجودیت سیاسى معین، نیست. ما از ایجاد تحولى جهانى در شرایط عینى و موقعیت متقابل طبقات 

در سطح جهان سخن میگوئیم. 

ما امروز با بن بست رویزیونیسم در سطح جهانى مواجهیم. بن بست رویزیونیسم و بحران اقتصادى جهانى، 
زمینه هاى آغاز جنبشهاى پرولترى هستند. جنبشهاى پرولترى زمینه رشد ایده هاى پرولترى است. زمینه اى 
است براى از زیر خاك و آوار در آمدن ایده ها و آراء پرولترى، بیان تشکیالتى پیدا کردن این آراء، تربیت 
شدن رهبران و متشکل شدن رهبران جنبش کارگرى در سطح جهانى. و اینها به حکم شرایط عینى در یک 
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جنبش واقعى به هم پیوند میخورند. از این رو آنچه ما در این کنگره میگوئیم و مسائلى که در این کنگره 
به آن میپردازیم تصادفى نیست. ما افرادى نیستیم که به ناگاه نورى دیده اند و "واقف شده اند" و چون خود 
واقف شده اند میپندارند که جهان را میتوانند متحول کنند، بنحوى که پیش از این نمیتوانستند. دور نمائى 
که براى جنبش کمونیستى ایران و خودمان ترسیم میکنیم، از زمینه هاى عینى برخوردار است. همانطور 
که پروسه تحول، تکامل و پیشروى مارکسسیم انقالبى در ایران تا هم اکنون تصادفى نبوده و زمینه هاى 
عینى داشته است. کنگره ما یکى از اجتماعات آن رهبران جدید جنبش پرولترى است که در این دوره باید 
بوجود آیند. اینگونه اجتماعات در جهان یکى پس از دیگرى تشکیل خواهد شد، و در سطح ایران هم این 
اولین و آخرین نیست. کنگره کومه له بنوبه خود چنین اجتماعى بود. کنگره ما چنین اجتماعى بوده است. 
همه آن تشکلها و تجمعاتى که ما از کارگران پیشرو بوجود خواهیم آورد تا روح شرایط جدید و دوره 
المللى  بین  نشستهاى  و  تماسها  و همینطور  بود  خواهد  اجتماعاتى  چنین  کنیم،  معنى  آنها  براى  را  جدید 
مارکسیستهاى انقالبى و غیره. زیرا در سطح جهانى هم قطعا نیروهائى وجود دارند که در یافته اند با بحران 
عمیق سرمایه دارى عصر امپریالیسم و با بن بست چاره ناپذیر رویزیونیسم، انقالب جدید پرولترى در افق 

پدیدار شده است. 

ما بن بست رویزیونیسم را در ایران به خوبى مشاهده و تجربه کردیم، و نه تنها این، بلکه خودمان عنصر 
فعالى در به بن بست کشاندن این رویزیونیسم و شکل دادن به یک جریان سالم مارکسسیتى در مقابل آن 

بودیم. این واقعیت، جزئى از یک جریان بیدارى مجدد طبقاتى در سطح جهانى است. 

این بیدارى مجدد طبقاتى طبعا در سطوح نظرى و عملى هر دو، معنى پیدا میکند. 

مبارزه اى که در طى این چند سال ما در سطح نظرى براى بیدارى طبقه کارگر ایران، براى مشخص کردن 
ایده هاى صحیح پرولترى و براى بازگشت به لنینیسم انجام دادیم، قطعا کافى نبوده است. زیرا آن جنبشى که 
براه افتاده است تا این حرکت را به ثمر برساند، جنبشى که بارقه هاى آن هم اکنون بچشم میخورد، جنبشى 
براى تصحیح عقاید نیست. جنبشى براى اثبات صحت لنینیسم بطور مجرد، در چارچوب مکاتب فکرى 
نیست. جنبشى است که باید ابتدا به ایده ها و آراء مستقل خود دست یابد، این ایده ها را صیقل بدهد، بکار 
ببندد، تشکل بوجود آورد، نیرو بشود و با آن نیرو قدرت سیاسى را بگیرد. بنابراین اگر خود ما هم آن ایده ها 
را به نتایج عملى نمى رساندیم، آن جنبش و جریانى که نیازمند این نتایج عملى است، ما را نقد میکرد. اما ما 
توانستیم خود ناقد خود بشویم. اهمیت اساسى این کنگره دراین است که اتحاد مبارزان کمونیست توانست 
خود قوى ترین نقد را از سیر حرکت خود بکند و حتى خود را بعنوان نمونه بارز مقاومت در برابر وظایف 
دوره جدید نقد کند. ا.م.ك توانست آن وجوهى از فعالیت 3-4 ساله اش را که بیانگر ضعف پیکرش براى 
بعهده گرفتن این وظایف نوین بود، یعنى آن وجوهى را که مانع درك و بعهده گرفتن این وظایف میشد، 
عمیقا نقد کند. به یک معنى، کنگره اول ما، ناظر بر پیوستن اتحاد مبارزان کمونیست به حزب کمونیست 
بود، و نه صرفا مقطعى از سیر تکامل ا.م.ك نه تصحیح روشهاى ا.م.ك نه بهتر شدن ا.م.ك و نه ثابت شدن 
حقانیت مادر زادى ا.م .ك... اتحاد مبارزان کمونیست پیش از این کنگره براستى بر سر یک دو راهى قرار 
داشت و اکنون جهت حرکت را به نفع مارکسیسم انقالبى و حزب کمونیست دقیقا مشخص کرده است. 
مهمترین دستاورد کنگره ما این است که توانست اتحاد مبارزان کمونیست را از موضوع فعالیت کمونیستها 
به تشکیالت کمونیستها تبدیل کند. قبل از این کنگره اتحاد مبارزان کمونیست هنوز خود موضوعى بود که 
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مارکسیسم انقالبى باید روى آن کار میکرد. باید به او نشان میداد اگر میخواهد یک تشکیالت پیشتاز باقى 
بماند، اگر میخواهد یک تشکیالت حزبى باشد، باید امروزه نه جنبه هاى مثبت تئوریک، بلکه نقاط ضعف 

عملى اش را زیر ذره بین بگذارد و تکامل خود را در راستاى پراتیک کمونیستى دنبال کند. 

باین ترتیب حرکت ما براى دستیابى به اصول پراتیک کمونیستى، بخشى از آن حرکت جهانى طبقاتى است 
که در ده سال آینده جهان را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. این حرکت، حرکت بیدارى طبقه کارگر و 
پا گذاشتن مجددش به صحنه سیاست است. چنین موقعیتى شاید در اوایل قرن بیستم وجود داشت. احزاب 
"کمونیستى" و" سوسیال دموکراتیک" مختلف در صحنه سیاست فعال بودند. مارکسیسم به نحوى گسترده 
در میان کارگران و روشنفکران مطرح بود. احزاب کارگرى کمونیستى دهها کنگره و کنفرانس در سطح 
جهانى داشتند و مواضع کمونیستها در قبال مسائلى چون جنگ و بحران، حتى از نقطه نظر بورژواژى نیز 
بسیار حائز اهمییت بود. مدتهاست که دیگر چنین نیست. مدتهاست که طبقه کارگر حضور مستقل خود را 

در عرصه سیاست به نمایش نگذاشته و دنباله رو طبقات دیگر بوده است. 

دوم  جنگ  پایان  کرد، نظیر  سراغ  میتوان  اخیر  دهه  چند  یط  شرا  براى  مشخصى  هاى  زمینه  عینى  نظر  از 
جهانى، تجدید تقسیم جهان، آغاز یک دوره رونق اقتصادى نسبتا طوالنى و تخفیف بحران اقتصادى بویژه 
در کشورهاى امپریالیست پیروز. اما عدم حضور مستقل طبقه کارگر در صحنه سیاست، از نقطه نظر عوامل 
ذهنى، بیش از هر چیز مدیون حاکمیت رویزیونیسم بر جنبش ما است. این دوره اى است که اکنون به حکم 

شرایط عینى و به حکم وضعیت فکرى و نظرى طبقه کارگر جهانى میرود که به پایان رسد. 

پس ما یک سلول از این حرکت نوین هستیم و اگر جزء اولین سلولهائى هستیم که روح این حرکت را 
درك میکند و به تکان مى آید باید به خود افتخار کنیم. اما تنها هنگامى به قدرت واقعى خود در تغییر جهان 
امروز در جهت این آرمانهاى انقالبى چندین دهساله پى میبریم که براستى دریابیم که جزئى و سلولى از 
حرکت جهانى طبقه کارگر هستیم - و نه عده اى متفکر و صاحب نظر که پس از نتیجه گیریهاى منطقى از 
فکر مجرد، اکنون به نتیجه گیریهاى عملى از آن رسیده اند. نه این تعریف درستى از ما نیست. ما میبایست 
به جائى برسیم که عمال رسیده ایم. براى مثال حرکت کومه له را در نظر بگیرید. چرا کومه له که عمدتا در 
یک جنبش ملى در گیر است و پرولتاریاى صنعتى را مشخصا به عنوان موضوع کار خود نداشته است، 
ایده هاى مارکسسیم انقالبى را در دل خود رشد میدهد، رهبران برجسته اى، مسلح به این ایده ها، در آن 
پرورش میابند و به یک تشکیالت قدرتمند مارکسسیت انقالبى بدل میشود. حال آنکه در تمام جهان شرکت 
کمونیستها در جنبش ملى، جائى که طبقات دیگر نیز با داعیه انقالب و مبارزه پا به میدان گذاشته اند، همواره 
خطر اپورتونیسم، سازش طبقاتى و رویزیونیسم را براى جنبش برجسته تر کرده است. چرا کومه له که در یک 
جنبش ملى درگیر است و هنوز مسئله فارس و کرد و سنى و شیعه بر توده هائى که کومه له در میان آنها کار 
میکند تاثیر دارد، در جنبش ملى اى درگیر است که مسائل آنرا معضالتى چون خود مختارى و حق تعیین 
سرنوشت تشکیل میدهد. یک چنین سازمانى به یکى از اولین نیروهاى پیشتاز براى بیرون کشیدن مارکسیسم 

از زیر آوار رویزیونیسم تبدیل میشود. 

این دالئل عینى مشخص دارد. علت این نیست که مثال چند نفر در رأس کومه له توانستند مانند ما از فکرهاى 
مجرد نتایج منطقى درست بگیرند. مسئله ابدا این نیست. مسئله این است که این افراد در این دوره زمینه 
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اصولى داشتند،  افکار  که  افرادى  تعداد  برابر  صد  اخیر،  سال  این 5-4  طول  در  پیشروى یافته اند.  و  رشد 
افرادى وجود داشته اند که غیر اصولى و نادرست میاندیشیده اند. چرا آنها رفته اند و ما مانده ایم؟ این گویاى 
آن عینیتى است که از آن صحبت میکنم. عینیتى که خود را از البالى حرکت ما به ظهور میرساند و به ما 
خاطر نشان میکند که بر زمینه هاى عینى مساعد و با درك قانونمندى هاى اقتصادى و سیاسى یک دوره 

تاریخى مشخص حرکت کرده ایم و میکنیم. 

ما نه فاتالیست و جبرگرا هستیم و نه خوش خیال و ولونتاریست. ما از واقعیات عینى و از قابلیتهاى واقعى 
جنبش مان سخن میگوئیم. و اگر کسى پیدا شود که معترضانه ما را مورد سوال قرار دهد که "چرا خوشپندارى 
میکنید، مگر در این کنگره عده اندکى نبودید، مگر در نوارهاى کنگره صداى مرغ و خروس گواه این نیست 
که حتى براى تضمین امنیت کنگره میبایست تا این حد از شهرها دور میشدید، چرا خوشپندارى میکنید؟" 
ما به چنینین کسى و یا کسانى بسیار حرفها داریم که بزنیم. ما میگوئیم در کنار صداى مرغ و خروس، 
صداى آتش توپخانه و رگبار تیربارها هم ضبط شده است. این سر و صداى یک جنگ طبقاتى در جبهه اى 
وسیع است که ما، ما به این معناى گسترده اى که برنامه حزب کمونیست پرچم آن است، در آن شرکت 
داریم. ما میگوئیم در شرایطى که با یک تهاجم اسرائیل سازمان آزادیبخش فلسطین به هزیمت میافتد، این 
مائیم که سه سال است در این جبهه وسیع میجنگیم. ما میگوئیم در شرایطى که رهبران یک جریان وسیع 
اپوزسیون- رادیکال (پیکار) امروز به اسالم و قرآن و على و امثالهم قسم میخورند که همان ۱٤۰۰ سال 
قبل هم براى زمان خود کهنه بودند، این مائیم که استوار بر مارکسیسم انقالبى به پیش میرویم. آنها رفته اند 
و ما مانده ایم و قوى تر شده ایم. ما میگوئیم نگاه کنید که جنبش جائى جریان دارد که اصول ما بر آن ناظر 
است. ما خوشپندار نیستیم، بر عکس، کامال واقع گرائیم. زیرا شرایط عینى ایجاب میکند که جنبش پرولترى 
براى پیش رفتن دست بسوى ایدئولوژى انقالبى خویش و نمایندگان آن در این دوره معین دراز کند. و این 

ایدئولوژى، مارکسیسم انقالبى است ونمایندگان آن ما هستیم. 

در این دوره دیگر کسى نمیتواند دکتر مصدق و قوام نکرومه بشود. هیچ دکتر مصدقى در دوره ما سرنوشتى 
بهتر از مضحکه بنى صدر پیدا نمیکند. دوره اى آغاز شده است که در آن طبقه کارگر میکوشد تا بورژوازى 
و خرده بورژوازى را کنار بزند و به زبان مستقل خود از منافع و اهداف مستقل خود سخن بگوید. زیرا دیگر 
به اندازه کافى از دنباله روى از طبقات دیگر لطمه دیده است. این گرایش عینى پرولتاریا است که بما اجازه 
میدهد در طى سه سال کارى بکنیم که در شرایطى دیگر در طى 05 سال ممکن نبود. ما با مجموعه محدودى 
از ادبیات سیاسى -ایدئولوژیک (محدود به نسبت آنچه از این پس باید داشته باشیم)، توانستیم افکار و آرائى 
را در جنبش کمونیستى ریشه کن کنیم که شاید با ۲۰ سال فعالیت ادبى در شرایط دیگر مقدور نبود. واقعیت 

این است که انقالب یاور ما بود. انقالب اجتماعى که شیپور آن دوباره نواخته شده است. 

دوره نوینى از جنگ آشکار طبقاتى در جهان میرود که آغاز شود. این واقعیت خود را در وجوه گوناگون در 
کشورهاى مختلف، از بحرانهاى سیاسى و اقتصادى در کشورهاى امپریالیست گرفته، تا باال گرفتن کشمکش 
در بین دول امپریالیستى، نشان میدهد. اینکه این مبارزه آشکار چگونه انکشاف پیدا خواهد کرد، اینکه ما 
دقیقا در برابر کدام روند تاریخى قرار گرفته ایم، متاسفانه بدقت براى ما قابل تحلیل نیست. و اگر این قدرت 
تحلیل را داشتیم، گامها از این جلوتر بودیم. مساله اینست که حتى براى یافتن این قدرت تحلیل نیز ما 
امروز باید به نداى حضور مستقل طبقه کارگر در صحنه مبارزه سیاسى پاسخ مثبت بدهیم. ما باید پرچم 
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پرولتاریا را در این نبرد آشکارا طبقاتى بدست بگیریم. تنها با تبدیل شدن به پرچمدار این جریان جهانى و 
به این اعتبار جهانى شدن و جهانى اندیشیدن، ما خواهیم توانست بدرستى دریابیم که بورژوازى امروز کجا 
ایستاده است و چگونه میتوان ضربه نهائى را به او زد. بنابراین وقتى ما عده اى اندك در اینجا گرد آمده ایم 
و از استوار شدن این عده اندك بر درك قوانین حرکت دوره نوین سخن میگوئیم، باید این را درك کنیم 
که همین عده اندك به حکم شرایط عینى در مدت کوتاهى به ده ها هزار نفر بدل خواهند شد. این یک 
ضرورت عینى است. انقالب ایران ثابت کرد که ایده هاى درست طبقاتى در مقاطع مبارزه آشکار طبقات 
بسرعت توسط طبقات ذینفع در آن جذب میگردد و فعالیت آگاهانه کمونیست پیشاهنگ، یعنى پیشروان و 
رهبران طبقه کارگر، بسرعت درك میشود و ثمر میدهد. ما باید این را عمیقا درك کنیم که سلولى آگاه در 
یک مبارزه عظیم طبقاتى هستیم، و این افتخار را داریم که جزو اولین سلولهائى هستیم که موقعیت خود 
را در چهار چوب کل این حرکت و قوانین حرکت این دوره میشناسند و میخواهند که نقش تحول بخشى 
داشته باشند. بقول پلخانف، باکتریهائى هستند که در زمینه مساعد رشد میکنند و محیط خود را تغییر شکل 

میدهند. ما در این کنگره به این پى بردیم. 

ما باید این پیام را براى طبقه کارگر ایران ببریم. آنچه درباره موقعیت عینى کنونى و جایگاه مارکسیسم 
میان  به  باید  شیوه  همین  به  را  امر  این  باشد.  ما  ترویج روزمره  الیتجزاى  جزء  باید  گفتیم،  ایران  انقالبى 
طبقه کارگر ایران و طبقه کارگر جهانى برد. اهمیت انکار ناپذیر تئورى به این معنى نیست که هر که ذهن 
تئوریک ترى داشته باشد میتواند واقعیات مهمترى را درك کند و هر که از نظر تئورى ضعیف باشد نمیتواند 
عظمت پدیده ها را درك کند و الزاما باید به مسائل خرد فکر کند. ابدا، به اعتقاد من رهائى طبقه کارگر مقوله 
اى است که در ذهن تازه کارگرترین روستائیان هم میگنجد. آنها میفهمند که باید آزاد شوند. به این ترتیب 
یک جزء الیتجزاى ترویج و سازماندهى ما توضیح نقشى است که جنبش ما ایفا میکند. ما باید به هر کارگر 
بگوئیم که آمده ایم تا دوره اى نوین را آغاز کنیم که به رهائى طبقه کارگر میانجامد. آمده ایم تا طبقه کارگر 
را براى تضمین این امر بجنبانیم و به حرکت در آوریم. ما باید بگوئیم که با پوپولیستها، با هر آنکه نام خود 
را کمونیست گذاشته اما به سیاق طبقات دیگر فکر و عمل میکند تفاوت داریم. ما باید بگوئیم که حتى با 

گذشته خود -  قبل از کنگره - تفاوت داریم. این جزء همیشگى ترویج ما از این پس خواهد بود. 

و بتدریج  کنیم  شروع  فورى  منافع  و  مسائل  از  ابتدا  باید  کارگران  کردن  کمونیست  براى  که  دیدگاه  این 
کارگران را کمونیست کنیم، به اعتقاد من دیدگاه نادرستى است. امروز هم بحث من این است که دورنماى 
جنبشمان، با همان وسعت و عظمتى که دارد و رفقا امروز از آن سخن گفتند، با همان وسعت عظیمى که 
اندیشیدن به آن در همین کنگره بارها آگاهترین انقالبیون کمونیست را به شوق آورده است، با همان وسعت 
و عظمت باید براى توده کارگران و پیشروان آنها مطرح شود. همین مقوالت با همین عمق تئوریک براى 
همه آنها قابل درك است. همان چیزى که ما را مجاب میکند آنها را هم مجاب خواهد کرد. ما باید از اینجا 
به میان کارگران و به محافل پیشروان آنها برویم و همین مسائل را مطرح کنیم. بگوئیم که "جریانى حزبى 
آغاز شده است. جریانى که جزئى از یک جنبش جهانى است. ببینید که آمریکا، انگلستان و شوروى به چه 
روزى افتاده اند، ببینید که طبقه کارگر، علیرغم تمام اوهام و توهمات موروثى بورژوائى و خرده بورژوائى 
که بر ذهن او سنگینى میکند، بهر حال به حرکت افتاده است، در لهستان با میراثى که رویزیونیسم براى 
او گذاشته است، در انگلستان علیرغم اینکه در قید تریدیونیسم اسیر است، در آمریکا با تبعیض نژادى که 
بر این عوامل افزوده میشود، در ایرلند، با وجود آنکه مساله ملى بر ذهنش سنگینى میکند. اما بهر حال این 
طبقه کارگر است که دارد این پوسته را میترکاند و خودش را نشان میدهد"... ا ینها را بگوئیم و بگوئیم که 
"در ایران انقالبى به این عظمت گویاى تکان کوچکى بود که پرولتاریا بخود داد. و دقیقا چون این حرکت 
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مستقل خود را تا به آخر ادامه نداد، طبقات دیگر توانستند انقالبى را که به باید به ثمر میرسید و رسما یک 
حکومت کارگرى بدون چون و چرا بر سر کار میآورد، به یک دوره طوالنى مبارزه طبقاتى تبدیل کنند که 
هنوز ادامه دارد". به کارگران بگوئیم که "ما این بار آگاهانه در دل این مبارزه طبقاتى گام نهاده ایم و تمام 

میراث خرده بورژوازى را بدور افکنده ایم". این یک گوشه دائمى ترویج ماست. 

پیش از این، از این ضرورت صحبت کرده ام که باید خودمان را باور کنیم. نه به این عنوان که ما در این 
کنگره، انسانهاى فوق انسان و قدر قدرتهائى هستیم که از اساس با دیگران متفاوتیم. نه، ما چنین عظمتهاى 
ذهنى اى نیستیم. ما انسانهائى هستیم که شرایط معینى را درك کرده ایم و معتقدیم دیگران نیز میتوانند آنرا 
درك کنند. آنچه ما را قوى میکند و ما باید به این عنوان خود را باور کنیم، اینست که به حکم شرایط 
عینى در موقعیتى قرار گرفته ایم که شاید بلشویکها در سالهاى پس از ۱۹۱۲ در آن قرار داشتند. در آن 
مقطع جهان بسمت یک تخاصم آشکار طبقاتى پیش میرفت و بلشویکها به موقع این واقعیت را در یافتند 
و میدانستند و اعالم کردند که این تخاصم چگونه و به نفع چه طبقه اى باید فیصله یابد. ما هم در وضعیتى 
مشابه آنان قرار داریم. و اگر بنا بر مقایسه کمى باشد، ما بسیار از آنان در آن مقطع قوى تریم. ما باید این 
قدرت را براى هر فعال جنبش کمونیستى معنى کنیم. باید این را نشان بدهیم که چگونه در فرصتى کوتاه 
خط ما به جریان قدرتمند طبقاتى اى تبدیل میشود که اگر بناست در ایران و منطقه کسى با آمریکا بجنگد، 
۲۰ سال هم بجنگد، این خط است که خواهد جنگید. اگر بناست نیروئى در ایران سوسیالیسم را مستقر 
کند، خط ماست که چنین خواهد کرد. خطى که از هم اکنون خود را براى یک نبرد قطعى با بورژوازى و 
امپریالیسم در کلیت آن آماده میسازد. ما باید این افق وسیع را ببینیم تا به اهمیت کارمان و جایگاه مان پى 

ببریم تا خود را باور کنیم. 

این بینش آن متانت الزم در کار سیاسى را به ما میدهد. ما دیگر چون پوپولیستها پیروزى و پیشروى خود را 
در این جستجو نمیکنیم که این یا آن فرد و محفل که با ما در تماس است حتما و حتما باید تا دو روز بعد 
مانند ما حرف بزند و نسخه برابر اصل ما باشد. بلکه پیشروى خود را با این مالك قضاوت میکنیم که جریان 
ما تا چه حد خود را تحکیم میکند، چقدر عمیق و وسیع میشود، چقدر رهبر، مروج و سازمانده پرورش 
میدهد، چقدر در حرکات روزمره طبقه کارگر موثرتر و دخیل تر میشود، و بطور کلى چقدر رفقاى ما، افکار 
ما و سنتهاى ما در طبقه کارگر و جنبش کارگرى تثبیت میشوند و جا باز میکنند. این متانت نیز به سهم خود 

ما را از آن شتاب زدگى و کوته بینى خرده بورژوائى سازمانهاى پوپولیستى مبرا و مصون میسازد. 

ما از همان 4 سال قبل به این جریان بیدارى طبقاتى در سطح جهانى متعلق بودیم. از اینرو هر تخاصم طبقاتى 
در سطح نظرى و عملى، ما را یک گام از نمایندگان طبقات دیگر دورتر و متمایزتر کرد. در ابتداى امر ما 
فاصله خود را با گروههائى چون فدائى و پیکار چنین عمیق و طبقاتى ارزیابى نمیکردیم. اما واقعیت این بود 
که از ابتدا همین فاصله کنونى میان ما وجود نداشت. سطح عملى مبارزه هنوز این درجه تمایز و تقابل نظرى 
و عملى را میان ما و آنها ایجاب نکرده بود، اما بهر رو نظرات ما و موجودیت عملى ما به طبقه معینى متعلق 
بود. طبقه کارگر، طبقه اى که بمثابه یک موجود سیاسى در حال رشد بود و نظراتش را در پیکر سازمان ما 
رشد میداد. تفاوت و تمایز ما با نیروهاى سیاسى خرده بورژوازى که تحت نام مارکسیسم سخن میگفتند در 
این 4 سال پله به پله مشخص تر و برجسته تر شده است. اهمیت کنگره ما این است که این تمایز را تکمیل 
میکند. کنگره ما تفاوت ما و خرده بورژوازى را در شیوه هاى عملى و مبانى پراتیک مشخص کرد. ما اینجا 
به کمونیستهاى کاملى تبدیل شدیم. کمونیستهائى که دیگر فقط یک بخش از نظرات و اصولشان از خرده 
بورژوازى تفکیک شده نیست، فقط تئورى و برنامه و سیاستشان متمایز نیست، بلکه تمام موجودیتشان، تمام 
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هویتشان درتمامى ابعاد نظرى و عملى از خرده بورژوازى و سنن خرده بورژوازى گسسته است. 

این کنگره تحول بسیار مهمى براى ما بوده است. اکنون میتوان در پرتو دستاوردهاى آن پراتیک گذشته را 
از دیدگاهى مارکسسیتى به نقد کشید و انرژى و توانى ده ها برابر را آزاد ساخت و به حرکت در آورد. ما 
اکنون نظرات پرولترى خود را در شاخه هاى مختلف فعالیت انعکاس داده ایم و مرز خود را در زمینه هاى 
مختلف عملى نیز با خرده بورژوازى ترسیم کرده ایم. اکنون باید این احکام و رهنمودها را بکار بست. اگر 
تا قبل از این کنگره "کشف" و "نقد "ابزارهاى اصلى کار ما بودند، اکنون "بکار بستن" حلقه اصلى تکامل 
ما را تشکیل میدهد. هم باید در سطح نظرى این ایده ها را در سطح وسیعتر میان خود و در درون جنبش 
کمونیستى ببریم و هم از هم اکنون پیاده کردن آنها را در دستور کار خود بگذاریم. پس میتوان این کنگره را 
بطور خالصه کنگره پراتیک کمونیستى نامید. این کنگره، کنگره اى بر سر تئورى و دیدگاههاى تئوریک نبود. 
حتى اگر تئورى تشکیالت مورد بحث قرار گرفت، مبحثى بود که بنا به ضرورت پراتیک هدفمند و بنا بر 

اینکه پرولتاریا امروز از پیشروانش چنین پراتیکى را طلب میکند، در دستور کنگره قرار گرفت. 

ما در قطعنامه مربوط به برنامه حزب کمونیست دو هدف در مقابل خود قرار دادیم: ساختن حزب و مبارزه 
به شیوه حزبى. امروز کامال مشخص است این هر دو، ارکان تبدیل تئورى مارکسیستى به پراتیک کمونیستى 
به معنى واقعى کلمه است. ساختن حزب و مبارزه به شیوه حزبى آن مولفه هاى اساسى پراتیک ماست، و 
پراتیک کمونیستى از این پس در این دو بعد معنى میشود. دیدیم که چگونه این هر دو جنبه پراتیک ما در 
بحث سبک کار به یکدیگر پیوند خوردند. با تمرکز بر این دو مقوله، ما بر امر پراتیک تمرکز کردیم. اگر ما 
در این کنگره به مرزبندى هاى تئوریک و برنامه اى اکتفا میکردیم و یا حتى اگر تمام توجه خود را معطوف 
به تاکتیک میکردیم و تاکتیک را محور مباحثات امروز خود قرار میدادیم، هنوز بر امر پراتیک خم نشده 
بودیم و تمرکز نکرده بودیم. ما هنگامى براستى به پراتیک پرداختیم که بحث را به قلمرو تشکیالت حزبى و 
سنن عملى پراتیک کمونیستى کشاندیم. این توجه به امر حزب و شیوه هاى حزبى مبارزه نقطه پایانى است 
بر تمرکز یکجانبه و اجتناب ناپذیر ما بر مبارزه نظرى، و دیگر از این پس باید در صفوف ما کمونیستهائى 
همه جانبه و بلشویک، در نظر و عمل هر دو تربیت شوند و خواهند شد. سنتا یک کمونیست نه صرفا با 
عقایدش، بلکه همچنین با قابلیتهاى عملى اش مشخص میشود. تصویرى که بورژوازى از کمونیستها دارد، 
تصویرى که از عملکرد بلشویکها گرفته شده است، اینست که کمونیستها مبلغین و سازماندهان ماهر و 
باید  بورژواها  پیداشود،  کارگرنشین  منطقه  در  آنها  از  کله یکى  و  سر  حتى  اگر  که  کسانى  هستند.  قهارى 
منتظر دردسر باشند. زیرا کارگران متشکل خواهند شد، تجمع خواهند کرد، شعار پیدا میکنند، اصول کار 
و فعالیت مخفى را میآموزند، تظاهرات و اعتصاب و غیره آغاز میشود و غیره. قدرت سازماندهى، این آن 
خصوصیت سنتى کمونیستها بوده است که همواره بورژوازى را به هراس انداخته است. در این شک نیست 
که مارکسسیم، ایدئولوژى طبقه کارگر است و بورژوازى زمینه هاى مناسب مارکسسیت شدن کارگران را 
میداند و از آن میهراسد. اما آنچه در سطح عملى همواره کمونیستها را از احزاب لیبرال چپ، خرده بورژواها 
و احزاب دهقانى و غیره متمایز کرده است، قدرت شگرف کمونیستها در سازماندهى مبارزه طبقاتى بوده 
است. کمونیستها قبل از هر چیز سازمانده هستند. و وقتى ما بیاد میآوریم که در این 4 سال ما و مارکسیسم 
هویت  از  گوشه اى  که  ندارد  این  جز  معنائى  این  بلشویکها سازمانده نبوده ایم،  شیوه  به  براستى  انقالبى، 
کمونیستى ما نقص داشته است. ما ناقص بوده ایم. پس این کنگره هویت ما را تکمیل کرد. امر پراتیک به 
شیوه کمونیستى محور این کنگره شد و همه به طرز گریز ناپذیرى بر آن متمرکز شدند. دیگر هیچ کس 
تمایلى به بحث راجع به جناحهاى حاکمیت، ارزش اضافى و نرخ سود و فوق سود و مقوالتى نظیر آنر 
نداشت، هیچ کس براى مثال حتى یکبار نام رزم انقالبى را، که در چند شماره نشریه خود مواضع تئوریک ما 
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را مورد نقد قرار داده است، نبرد. همه بر امر پراتیک نظر داشتند و در اینجا نیز به حلقه اصلى مساله پراتیک، 
یعنى مساله سازماندهى و تئورى تشکیالت کمونیستى معطوف بودند. به این معنى بحث ما راجع به تئورى 
تشکیالت بحثى در خصوص پراتیک بود. تئورى تشکیالت تئورى و اصل بیان تئورى بطور کلى (نقد بطور 
کلى) و اتخاذ این تئورى و نقد، یعنى پراتیک است. کنگره ما در این زمینه یک تمرکز انقالبى از خود نشان 
داد. طبقه اى که در حال بیدار شدن است در طول سه سال گذشته خود را از لحاظ نظرى کامال متمایز کرده 
بود. اکنون میبایست از نظر عملى نیز خود را متمایز کند. و کنگره ما این تمایز را تعریف کرد. امروز دیگر 
بحث بر سر اتخاذ این روشهاى عملى مستقل طبقاتى است. و اتخاذ این روشها دیگر اجتناب ناپذیر است. 
نه به این معنى که جبرى است، بلکه به این معنى که امروز جریانى به حرکت در میاید که فعالین و نیروهاى 
فعال خود را خواهد یافت و عناصر و عوامل عقب مانده و منفعل را کنار خواهد گذاشت. درست همانطور 
که در طول مبارزه ایدئولوژیک چند سال گذشته پوپولیستها چون بادکنک هائى در مقابل جریان ما ترکیدند و 
ناپدید شدند، امروز نیز پوپولیسم در عرصه عملى و نمایندگان آن از مقابل این جریان جارو خواهند شد. 

این کنگره، کنگره پراتیک بود، اما نه صرفا در محدوده ا.م.ك، بلکه به معناى گسترده طبقاتى- کمونیستى 
آن. این طبقه کارگر است که اکنون به موازین فعالیت عملى خود دست مییابد. و این به بهاى بسیار گزافى 
بدست آمده است. صرفنظر از رفقاى بسیارى از اتحاد مبارزان کمونیست و کومه له که اکنون در کنار ما 
نیستند ما انرژى هدر رفته رفقاى زیادى از دیگر تشکلها و سازمانها و فعالین جنبش کارگرى، رفقائى که 
بدلیل ناآگاهى به اشکال و شیوه هاى مبارزه مستقل کمونیستى و سازماندهى پرولترى انقالب، در سطوح 
مختلف در برابر بورژوازى عاجز و ناتوان ماندند. این بهاى گزافى است که طبقه کارگر پرداخته است. اینک 
طبقه اى که نمیخواهد بیش از این قربانى بدهد، طبقه اى که میخواهد آن روشهاى عملى را اتخاذ کند که او 
را به پیروزى نزدیک کند، این طبقه با ماست. این طبقه وجود دارد و اگر در این چند سال انقالب حاضر به 
دادن این همه قربانى بوده است، و اگر این استوارى را دارد که پس از قیام راه خود را ادامه بدهد. بجز خط 
ما و جریان ما نمیتواند رهبرانى پیدا کند. بهاى گزافى که طبقه کارگر براى پیشروى تا کنونى ما پرداخته است 
ایمان ما را به پیروزى محکم تر و ما را به پیشروى متعهدتر میکند. اگر این بهاى گزاف را به خاطر بیاوریم 

آنگاه اهمیت وظایف خود و اهمیت تصحیح شیوه هاى عملى نادرست خود را به خوبى در مییابیم. 

خصوصیت تحول بخش کنگره ما باید به همین صورت به درون طبقه کارگر برده شود. نباید پس از کنگره، 
هنگامیکه مسائل عملى احاطه مان میکند، اختناق و فشار پلیسى تحت فشارمان میگذارد، مجددا مسائل افراد 
و روابط تشکیالتى در سطح وسیع برایمان مطرح شود، این حضور ذهن نسبت به دستاوردهاى کنگره را از 
دست بدهیم و تا زمانیکه مجددا نشریاتمان ما را به حال خود بیاورند، از آنچه اینجا بحث شد غافل شویم 
و در مسائل عملى غرق شویم و یا به دستاوردهاى کنگره صرفا بصورت اصالحاتى در روشهاى عملى خود 
بنگریم. ما باید خصلت تحول بخش کنگره را عینا در راوبط خود پس از کنگره منعکس کنیم و این روابط را 
عمیقا تحول ببخشیم. من یکبار بصورت فشرده به آنچه دراین کنگره به آن دست پیدا کردیم اشاره میکنم. 

دستاوردهاى کنگره صرفا در قطعنامه ها متجلى نمیشود. قطعنامه ها چکیده مباحثات رسمى کنگره است و 
تنها در بسط خود و از طریق مبارزه عملى ما از رهبرى تا سطح حوزه ها، خواهد توانست تمام دستاوردهاى 
ما را منعکس کند. آنچه در قطعنامه ها منعکس است نیازى به بازگوئى ندارد. لذا من از آنها فراتر میروم و به 

جنبه هاى عمومى تر و پایه اى دستاوردهاى کنگره میپردازم. 

از ابتدا مشخص بود که مباحثات اصلى ما حول دو مبحث "حزب" و "سبک کار" دور خواهد زد. از همان 
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ابتدا مشخص بود که بحث تاکتیکها، بحث اصلى کنگره نخواهد بود. ما میبایست مساله پراتیک و مبانى 
و  دورانى  خصوصیات  مثابه  به  تاکتیک،  مساله  و  میکردیم  و فصل  حل  را  کلى  بطور  کمونیستى  پراتیک 
مقطعى این پراتیک، طبعا در درجه دوم اهمیت قرار میگرفت. سوال اصلى ما نفس مبانى پراتیک کمونیستى 
و روش تبدیل تئورى انقالبى به پراتیک انقالبى بود. کلید اصلى، آنطور که در کنگره مشخص شد، مبحث 
روشهاى عملى کمونیستى بود که اگر آنرا در کلى ترین سطح در نظر بگیریم، مقوله حزب کمونیست را نیز 
در بر میگیرد. چرا که درك اهمیت حزب کمونیست بمثابه یک واقعیت، بمثابه یک ضرورت، خود جزئى 
از مساله روشهاى عملى کمونیستها بود. این درك که حزب را میتوان و باید ساخت، اینکه حزب یک امر 
ما  تشکل واقعى  بلکه  نیست،  آرزو  یک  صرفا  نیست،  مجرد  و  تخیلى  مقوله اساطیرى،  یک  واقعى است، 
کمونیستها در صورت برخوردار بودن از خصوصیات معینى همان حزب کمونیست است، این درك، خود 
جزئى از روش برخورد کمونیستى به امر پراتیک و روشهاى عملى کمونیستى است. یعنى خیلى ساده، این 
جزء روشهاى عملى کمونیستهاست که براى پیاده کردن اهداف و نظرات خود حزب میسازند، و پیشروترین 
قشر طبقه کارگر در یک حزب متشکل میکنند. پس دیگر ضرورت تشکیل حزب، هرچه فورى تر نیازى به 

بحث ندارد. این جزء الیتجزاى پراتیک ماست. 

ما در این کنگره در بحثهاى مربوط به حزب کمونیست آن اسطوره غیر قابل دسترسى که خرده بورژوازى 
از حزب ساخته است را در هم شکستیم. برخورد نیروهاى مشخص خرده بورژا- سوسیالیست، نظیر پیکار 
به  نیازى  عمل  در  لذا  و  داشتند  را  آنها” سازمان "خود  بازگوئى ندارد.  به  نیازى  حزب  مقوله  به  فدائى  و 
حزب نمیدیدند. حزب الزم نیست، زیرا "سازمان پر افتخار ما" هست. این پاسخى است که در واقع در 
پس سکتاریسم این تشکلها نهفته است. وقتى چنین نیروهائى القابى نظیر "پیشگام بین الملل نوین" را القابى 
استهزا آمیز میپندارند و به خیال خود با دادن این القاب به ما، ما را تخطئه مى کنند، تلقى خرده بورزوائى 
خود از مقوالت بین الملل و حزب و ضرورت آنها را افشاء میکنند. این واقعیت که چنین نیروهائى اصوال 
عالقه اى به تشکیل حزب کمونیست ایران ندارند و اینکه فرض عکس ما در این مدت توهمى بیش نبوده 
است، امروز بر همه کس روشن شده است. سازمانهاى مشخص خرده بورژوازى سنگ اندازى این قشر 
اجتماعى در مقابل تشکیل حزب طبقاتى پرولتاریا را در موارد بسیار به نمایش گذاشته اند و اینجا نیازى 
به تفصیل بیشتر نیست. اما در صفوف جنبش خود ما نیز افکار خرده بورژوائى در برخورد به مقوله حزب 
وجود داشته است و به سهم خود موانعى بر سر راه تشکیل عملى حزب کمونیست ایجاد کرده است. یک 
دیدگاه رایج دیدگاه آکادمیستى، اکونومیستى و دگماتیکى است که حزب را به فراهم شدن شرایط مفروض 
و از نظر تئوریک ایده آلى منوط و موکول میکند. جمله مورد عالقه این دیدگاه این است: "حزب حاصل 
تلفیق و یا پیوند سوسیالیسم علمى با جنبش طبقه کارگر است". بسیار خوب! اما براى اینکه باالخره درك 
کنیم که چه وقت میتوان حزب را تشکیل داد و اگر بخواهیم امروز حزب کمونیست ایران را بسازیم چه 
باید بکنیم، باید با این رفیق آکادمیک و دگماتیک خود وارد سرزمین عجایب تئورى شویم. باید یکبار درباره 
مقوله "حاصل" بحث کنیم. منظور از این مقوله چیست؟ بعد باید روى "تلفیق و پیوند" غور کنیم. به چه نوع 
رابطه اى میان سازمان کمونیستى و طبقه کارگر یا جنبش طیقه کارگر میتوان "پیوند و تلفیق "اطالق کرد؟ 
براى مثال آیا تلفیق اینست که کارگران صنعت نفت کمیته تشکیالتى ما را بعنوان رهبر قبول کنند؟ نه! نه! این 
پیوند با کارگران صنعت نفت است و نه طبقه کارگر. آیا باید آژیتاتورهاى کارگرى ما مورد عالقه و احترام 
کارگران باشند؟ نه! این عاطفه شخصى است! آیا همه کارگران باید تحت شعارهاى ما بسیج شوند؟ نه! این 
پذیرش تاکتیکى سازمان از جانب کارگران است! خوب، اگر این بحث به سرانجام رسید آنکاه باید در باره 
مقوالت "طبقه کارگر و جنبش طبقه کارگر" وارد کشف و شهود شد. آیا فالن حرکت کارگران را میشود 
یک جنبش طبقاتى نام نهاد؟ آیا این یا آن اقشار را میتوان پرولتر نامید؟ و قس علیهذا. رفیق اکونومیست 
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و آکادمیست ما یک دنیا حرف و نظر و تبصره و تذکر در قبال تمام این مقوالت دارد. باالخره این دیدگاه 
شرایط  این  در  ایران  کمونیست  حزب  ساختن  ملزومات  و  پروسه  از  و عملى اى  روشن  تصویر  نمیتواند 
مشخص را بدست بدهد. نمیتواند هدف این فرمولبندى و هدف این عرضه شدن آن در این مقطع معین 
از حیات جنبش کارگرى و کمونیستى ایران را مشخص کند. بلکه حکمى تئوریک، مشحون از مقوالت و 
تعاریف مجرد به ما میدهد که باید یک به یک این مقوالت را برداریم، برانداز کنیم، و سر جایش بگذاریم 
تا شاید وقتى برسد که اجازه بیابیم به مثابه کمونیستهاى یک کشور معین در شرایط تاریخى معین حزب 
خود را تشکیل بدهیم. در این دیدگاه حزب به یک اسطوره تخیلى و ایده آل تبدیل میشود که دسترسى به آن 
براى ما انسانهاى خاکى محال است. آخر "حزب چیزى است که پیوند دارد، نفوذ دارد، رهبر همه کارگران 
است، بافت آن سراسر کارگرى است، رهبرانش و متفکرینش داراى این یا آن خصوصیاتند، لنین حزبى بوده 
است، حزب بلشویک حزب بوده است، ما که هستیم که جسارت تشکیل حزب را به خود راه داده ایم؟"، ما 
مرز خود را با این دیدگاه بصراحت روشن کردیم. ما این درك اصولى را تثبیت کردیم که حزب کمونیست، 
حزب کمونیستهاى یک دوره مشخص در یک جامعه مشخص است، بشرطى که این کمونیستها در نظر و 
عمل کمونیست باشند. در این شرایط ما حزبیم. تشکل ما تشکل حزبى است. طبعا شرایطى میتواند موجود 
باشد که در آن حزب واحد طبقه کارگر را باید از طریق وحدت بخشیدن به مجموعهءسازمانهاى حزبى غیر 
متحد بوجود آورد. این سازماندهى حزب واحد از طریق وحدت سازمانهاى حزبى است. در چنین شرایطى 
هر سازمانى نام خود را حزب نمیگذارد به این دلیل است که سراسرى نیست. کار سراسرى را در دستور 
خود ندارد و کمونیستهاى بسیار دیگرى، استوار بر همان مواضع و اصول در سازمانهاى حزبى منطقه اى 
دیگر عضویت دارند و فعالیت میکنند. اما بهرحال هر سازمان در چنین شرایطى خود را بمثابه یک سازمان 
حزبى مینگرد و بعنوان یک سازمان حزبى فعالیت میکند. این بحث دیگرى است و پروسه عملى ساختن 
حزب هم در چنان شرایطى باید وحدت بخشیدن به سازمانهاى حزبى را محور خود قرار دهد. اما این 
دیدگاه خرده بورژوائى بما اجازه نمیداد حتى بخود بصورت یک سازمان و تشکل حزبى نگاه کنیم. ابتدا 
میبایست از آن کیفیت نا شناخته و ایده آل عجیب و غریب برخوردار شویم تا بتوانیم خود را بخشى از یک 

جنبش حزبى و یک تشکل حزبى بنامیم! 

در اینجا الزم است تذکرى بدهم در خصوص خصلت کنکرت هر تئورى در هر شرایط تاریخى - مشخص. 
هر تئورى زمان مطرح شدن و عرضه شدنى دارد و زمان مطرح نشدن و عرضه نشدنى. براى مثال اگر ما بیایم 
و حزب کوچکى بسازیم و بخواهیم بالفاصله با این حزب قدرت را بگیریم و نگاه داریم، آنگاه آن رفیق 
ما که بر این واقعیت پافشارى کند که "حزب کمونیست حزبى است که بخش وسیعى از طبقه کارگر را در 
صفوف خودداشته باشد"، کامال بر حق است. این حکم تئوریک رفیق ما در چنان شرایطى پاسخگوى نیاز 
حرکت تکاملى جنبش طبقه کارگر است. آرى، در چنان شرایطى نمیتوان حزب را تشکل کوچک انقالبیون 
مصمم نامید. در شرایطى که نیروهاى بورژوازى از چهار طرف هجوم نظامى خود را آغاز کرده اند و حزب 
براى حفظ قدرت سیاسى میجنگد، آنگاه بدیهى است که تعریف حزب بمثابه سازمانى با پایگاه توده اى 
وسیع، تعریفى اصولى و انقالبى است که با نیازهاى آن مقطع حرکت طبقه کارگر تطابق دارد. این یک حکم 
تئوریک درست خواهد بود که سر جاى درست خود مطرح شده است. در اینجا بر آن وجه و خصوصیت 
یک حزب کمونیستى انگشت گذاشته شده است که در کسب و حفظ قدرت نقش تعیین کننده دارد. اما اگر 
همان حکم امروز مطرح شود، یعنى در شرایط تاریخى - مشخص امروز، در شرایطى که مساله بنیانگذارى 
حزب مطرح است، آنگاه این حکم معنائى جز این ندارد که ابتدا بدون حزب وسیعا در میان کارگران کار 
کنید، به رهبر عملى جنبش طبقه کارگر تبدیل شوید، آنگاه حزب را تشکیل بدهید! نادرستى این حکم از 
روز روشن تر است. این جا دیگر این یک غرولند خرده بورژوائى است که درست به سیاق سازمانهاى خرده 
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بورژوائى نظیر مجاهد و فدائى و پیکار در راه تاسیس حزب مانع تراشى میکند. 

حزب  تشکیل  پروسه  گرایانه از  اراده  و  ولونتاریستى  دیدگاه  برابر  در  مشخصى  نقد  حال  عین  در  کنگره 
کمونیست قرار داد. ولونتاریسم خواستار تشکیل حزب از طریق وحدت فورى سازمانى نیروهاى طرفدار 
برنامه حزب در کیفیت موجود آنها است. ما میگوئیم آرى به حکم شرایط عینى میتوان و باید حزب را 
کیفیت  آورن  بوجود  گرو  در  حزب  است.  مشخصى  عینى  ملزومات  تحقق  گرو  حزب در  اما  ساخت، 
درك شیوه هاى  با  را  کمونیست  حزب  برنامه  باید  ما  جنبش  ماست.  جنبش  در  جدیدى  و خصوصیات 
کمونیستى فعالیت عملى تکمیل کند. سنتهاى کمونیستى باید مبناى کار ما باشد و براى ساختن حزب باید 
کادرهائى داشت و بوجود آورد که بر این سنتها تکیه میکنند و عمیقا ضرورت اینکار را درك میکنند. کنگره 
ما خود گامى در جهت تحقق این ملزومات، یعنى درك این سنن و پرورش و آموزش کادرها بود. ما حزب 
را در گرو استوارى جنبش مان بر مبانى پراتیک به شیوه یک حزب کمونیست میدانیم و معتقدیم میتوانیم 
لزوم برداشتن این گام تعیین کننده را به دیگر نیروها توضیح دهیم. جنبش ما میتواند جنبشى باشد که در 
ظرف چند ماه از نظر اصول پراتیک از آن جنبش پوپولیستى که تحت نام مارکسسیم فعالیت میکرد و امثال 
روحانى ها و عابدینى ها نتایج محتوم و ادامه منطقى آن هستند، عمیقا و بروشنى متمایز باشد. ما میتوانیم 
در ظرف چند ماه هویت عملى جنبش کمونیستى ایران را در تمایز با تمام اشکال فعالیت خرده بورژوا- 
سوسیالیستى تثبیت نمائیم و میراث عملى پوپولیسم را با خود پوپولیسم دفن کنیم. بر داشتن این گام نهائى 

شرط الزم تشکیل یک کمونیست است. شرطى که نمیتوان از فراز آن گذشت. 

ما در این کنگره تئورى حزب لنینى را درك کردیم، دیدگاه دگماتیک و ولونتاریستى نسبت به تشکیل حزب 
را کوبیدیم و معناى این را که حزب را باید عمال و واقعا، یعنى بدون اتالف وقت، ساخت درك کردیم و 
دست بکار آن شدیم. ما اهمیت پراتیک به شیوه کمونیستى بطور کلى و جایگاه آن در امر تشکیل حزب 
کمونیست ایران را دریافتیم. در پرتو همین درك پایه اى بود که ما به مقوله تاکتیکها پرداختیم. ما تاکتیکهاى 
خود را بمثابه تاکتیکهاى یک جریان حزبى در نظر گرفتیم که باید توسط پیشروان طبقه کارگر و در رأس 
آنها سازمانهاى حزبى اتخاذ شود. تاکتیک بمثابه "اعالم موضعگیرى"، تاکتیک بمثابه "اظهار لحیه سیاسى"، 
تاکتیک بمثابه "ابراز وجود تبلیغى"، تاکتیک بمثابه "مرزبندى" با این و آن، دیگر براى ما جائى ندارد. تاکتیک 
ما طرح نقشه عملى براى فعالیت سیاسى ماست و براى اتخاذ طرح شده است. وقتى در باره مساله بیکارى و 
اخراج، سازماندهى حزبى و غیر حزبى پیشروان طبقه کارگر، بسیج دمکراسى انقالبى و سازماندهى آلترناتیو 
انقالبى- دمکراتیک در قبال مساله قدرت، قطعنامه هاى تاکتیکى طرح کردیم، مشخصا اینها را در دستور 
هر سلول حزبى و هر که خود را کمونیست و کارگر پیشرو میداند قرار دادیم. اینها دیگر هیچیک بمنظور 
مرزبندى با این و یا آن سازمان و گروه و گرایش طرح نشده اند، بلکه موضوع و الگوى جدى کار ما هستند. 

نکته مثبت دیگر در بحثهاى تاکتیکى کنگره، تمرکز خاص بحثها روى مسائل جنبش کارگرى بود. پرداختن 
بر  کنگره  این  است.  جنبش  این  سمت  ما به  واقعى  گیرى  جهت  بیانگر  طبقاتى  جنبش  واقعى  مسائل  به 
موضوع کار ما، یعنى طبقه کارگر، تاکید گذاشت و 4 قطعنامه اى که کنگره در این خصوص به تصویب 
رساند، بخصوص خصلت مشخص و دقیق این قطعنامه ها، خود تاکید دیگرى بر اهمیت پراتیک کمونیستى 

در جنبش ما بود. 

دستآورد دیگر کنگره، تصویب اساسنامه اتحاد مبارزان کمونیست بود. اساسنامه ما را یارى خواهد داد تا 
بقایاى روابط محفلى در تشکیالت را از میان برداریم و مناسبات کمونیستى را در تشکیالت، از رهبرى تا 
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حوزه هاى اولیه، در تقسیم کار، در سلسله مراتب تشکیالتى، در اختیارات و اتوریته اعضا و ارگانها برقرار 
کنیم. اساسنامه شرط الزمى براى تطبیق تشکیالت با وظایف دوره نوین بود. اما ما اساسنامه را براى بایگانى 
سازمانى تصویب نکرده ایم. این سندى است که باید مستقیما در امر سازماندهى بکار گرفته شود. ما باید 

اساسنامه را نیز آموزش بدهیم. 

بحث  کنم.  اشاره  داشتیم  باره انترناسیونالیسم  در  که  مباحثاتى  به  باید  کنگره  مباحث  مرور  در  باالخره  و 
انترناسیونالیسم، ما را به تقویت مارکسیسم انقالبى در سطوح جهانى و دستیابى به درك مشخص ترى از 
موقعیت احزاب و سازمانها و جریانهاى کارگرى و کمونیستى در عرصه بین المللى متعهد کرد و این نیز 
روح کنگره ما، یعنى استقبال از مسائل یک جنبش طبقاتى جهانى در دوره نوین را منعکس میکند. در کنار 

قطعنامه ها نکات عمومى تر و مهمى نیز در کنگره روشن شد که ذکر آنها الزم است. 

بنظر من یک دستاورد مهم کنگره در زمینه روشهاى عملى کمونیستى این بود که ما عمیقا در یافتیم که کار 
کمونیستى غامض و پیچیده نیست. این بورژوازى و خرده بورژوازى است که در طول ده ها سال تئورى 
مارکسیسم و پراتیک به شیوه کمونیستى را غامض جلوه داده است. تجربه چند سال اخیر نشان داد که آنچه 
غامض و پیچیده و بى سر و ته است تئورى و پراتیک خرده بورژوازى است. آثار مارکس و انگلس و لنین 
را چنان غامض جلوه داده اند که بسیارى پیشاپیش از مطالعه آنها پس میزنند. کار تشکیالتى کمونیستى را 
چنان غامض و متضمن احاطه به فوت و فن پیچیده اى جلوه داده اند که انرژى بسیارى از ما را در این زمینه 
بى مصرف گذاشته اند. ما در این کنگره فهمیدیم که کار کمونیستى روشن، واضح و منطقى است. به همه 
این همه فوت و فن و "مرزبندى" و شیوه و شگرد ویژه نیاز ندارد. ما در این کنگره دریافتیم که اگر هاله 
سردرگمى و آشفته فکرى خرده بورژوائى در زمینه کار عملى را از جلوى چشم فعالین جنبش کمونیستى 
کنار بزنیم جنبش ما به بهترین مبلغین، مروجین و سازماندهان دست خواهد یافت. آخر، مگر کار ما چیزى 
جز این است که به طبقه خود راه رهائیش را بشناسانیم و او را براى انجام این امر متحد و متشکل کنیم؟ 

کنگره ما نشان داد که محتواى تبلیغ و ترویج ما در پایه اى ترین و مداوم ترین شکل آن چیزى جز کمونیست 
کردن کارگران در متن زندگى زنده نیست. ترویج یعنى رواج دادن و رواج دادن معنائى جز این ندارد که 
بر تعداد امثال خود مان بیفزائیم. "امثال خودمان" یعنى کسانى که به رهائى کامل طبقه کارگر میاندیشند. و 
این صرفا بمعناى ازدیاد افراد "هم نظر" با ما نیست. زیرا خود ما به "نظرات" مان محدود نمیشویم. افزدون 
بر "امثال خودمان" یعنى گسترش فرقه مان، یعنى افزایش مبارزان در راهى که در پیش گرفته ایم، در تمام 
وجوه عملى و مشخص آن. ترویج بیان تئورى نیست، ترویج یعنى انسانهائى بوجود بیآوریم با همان اهداف 
و روشهاى زندگى و مبارزه که خودمان پذیرفته ایم. ترویج یک تالش نظرى نیست، اشاعه تئورى نیست، 
اشاعه عقاید جدید نیست، بلکه افزودن بر انسانهائى است که در دل یک انقالب جارى و زنده براى یک 
انقالب کبیر کارگرى مبارزه میکنند. آیا این امر پیچیده اى است؟ آیا کمونیست شدن خود ما امرى پیچیده 
و غامض بود؟ نه! به کمونیسم از وراى عینک آشفته فکرى نظرى و دوز و کلکهاى عملى خرده بورژوائى 
نگاه نکنیم، و مستقیما به سراغ توده طبقه مان برویم تا از آحاد آن افرادى چون خودمان بسازیم. آگاه و 

متشکل کنیم. 

نکته دیگر این بود که کنگره دریافت که ما بعنوان کمونیست هرگز نباید به آنچیزى که هست و آنچه بدست 
آورده ایم رضایت بدهیم. این حکم همواره صادق است. چه در زمینه نقد و چه در زمینه کار عملى. کار 
همیشه میتواند از آنچه هست بهتر باشد. حتى اگر آنچه که "هست" پیروزى قیام باشد. یعنى حتى فرداى 
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قیام پیروزمند همه نگوئیم "کارها درست شد، روى غلطک افتاده ایم" بلکه خودمان را خود غلطک ببینیم. 
خود را نیروى محرکه و پیش برنده بدانیم. به این راضى نباشیم که برنامه و رهبرى منسجمى داریم، به اینکه 
سبک کارمان را اصالح کرده ایم. اینها هدف نیستند، بلکه وسیله مبارزه اند، وسیله سازماندهى و رهبرى 
مبارزه سیاسى توده هاى طبقه اند و تازه هیچیک از مراحل پیشروى جنبش توده اى طبقه نیز مرحله آخر و 
کافى نیست. ما باید این آرمان خواهى کمونیستى را، یعنى به کم و محدود رضایت ندادن و در همه حال 

براى تحقق اهداف نهائى جنگیدن را در خود پرورش بدهیم. 

اما تا آنجا که از اتحاد مبارزان کمونیست بعنوان یک تشکیالت مشخص صحبت میکنیم، شاید مهمترین 
دستآورد کنگره براى ا.م.ك تحولى بود که کنگره در موجودیت و دورنماى آن ایجاد کرد. بدون این کنگره 
ا.م.ك دورنمائى مبهم داشت. مبارزه و تالش در چهار چوب مناسبات و سبک کار قدیم، حتى اگر همه 
اجزاء و افراد آن میخواستند انقالبى و پیگیر و خستگى ناپذیر باشند، راه به جائى نمیبرد. اینجا دیگر صبحت 
بر سر پیشتاز ماندن یا نماندن ا.م.ك نیست، بلکه بحث اساسا بر سر بقاى تشکلى است که روشهاى خرده 
بورژوائى را به نقد نکشد. ما در این کنگره تمام گرایش هاى خام انحرافى را که در صفوف ما وجود داشت 

در مباحثات خود عمیقا نقد کردیم. 

یک  بلکه  نظرى  دیدگاههاى  سلسله  یک  صرفا  نه  که  بود  این  ا.م.ك  براى  کنگره  این  دستاورد  مهمترین 
تشکل را در صف مقدم جنبش کمونیستى قرار داد. کنگره، اتحاد مبارزان کمونیست را بمثابه یک ابزار براى 
مارکسیسم انقالبى ایران حفظ کرد و تقویت نمود. این براستى کم مشقت ترین و مستقیم ترین گذار به اتخاذ 
میتوانست  پرمخاطره ترى نیز  و  دشوارتر  گذار  کنگره  این  بدون  که  است  واضح  بود.  کمونیستى  روشهاى 
وجود داشته باشد. کنگره نه تنها نظرات جدیدى را درباره سیر تکاملى مارکسیسم انقالبى مطرح کرد، بلکه 
ا.م.ك را بمثابه یک تشکیالت به مدافع سرسخت این نظرات تبدیل کرد. اتفاق نظر ما در این کنگره و در 

مباحثى با این اهمیت دستآورد مهمى براى ما بود. 

من مطمئنم آنچه گفتم علیرغم اینکه مفصل بود جمعبندى کاملى از آنچه در کنگره بدان دست یافتیم، نبود. 
فکر میکنم چنین جمعبندى کاملى اصوال کار بى نهایت دشوارى است. من کوشیدم به هسته هاى اصلى در 
بحث هاى کنگره اشاره کنم، و این هسته هاى اصلى آنچیزى است که همواره باید در ذهن ما زنده باشد. 
بى شک ما از اینجا با احاطه کامل به جزئیات وظایفى که براى خود تعیین کرده ایم بیرون نمیرویم. اما ما 
آن قطب نماى اصلى را بدست آورده ایم. جزئیات کار ما باید در آینده توسط تک تک ما و شاید بیشتر از 
همه توسط کارگر کمونیست و بسوى سوسیالیسم تدقیق شوند، اما حتى اینکار هم به شرکت و دخالت همه 
جانبه تک تک رفقا نیاز دارد. رابطه نشریه را با خود تنها یک جانبه نبینیم، بلکه خود سعى کنیم نشریه را 
نیز هدایت کنیم. همچنین معتقدم نگرانى برخى از رفقا از اینکه شاید همه ما بر جزئیات کار مسلط نباشیم 
چندان مورد نخواهد داشت. اگر ما از این کنگره رهبرى کردن و رهبرى شدن را آموخته باشیم، در چنین 
صورتى ما خود را در عمل تصحیح خواهیم کرد. اگر رفقاى قابلى در صفوف ما باشند که در گوشه و کنار 
و منافذ تشکیالت به فراموشى سپرده شده اند آنها را خواهیم شناخت و فعال خواهیم کرد و اگر کسانى 
باشند که بى مورد در صفوف ما جاى گرفته اند آنها را کنار خواهیم گذاشت. ما با تکیه بر مناسبات اصولى 
تشکیالتى بر خطاهاى گریز ناپذیر خود در آینده نیز فائق خواهیم آمد. بسط و تدقیق آنچه در کنگره یافته ایم 

یک وظیفه تشکیالتى همه ماست که باید به شیوه اى متشکل آنرا به انجام برسانیم. 

رفقا!
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اکنون در کنگره ما دیگر تمام میراث عملى خرده بورژوازى به دور افکنده شده است. جنبش ما میتواند از 
کابوس پوپولیسم، از خاطره آن حضراتى که در راس جنبش پوپولیستى بودند، آن جست و خیزها، آن به 
اصطالح آکسیون ها، آن به اصطالح مسائل تئوریک، آن نوسانات و آن آب در هاون کوبیدن ها، رها شود. 
امروز در برابر بورژوازى، امپریالیسم و رژیم اسالمى اش یک جریان پرولترى قرار گرفته است، جریان حزب 
کمونیست! پوپولیستها و بن بست هایشان دود شده اند و به هوا رفته اند و امروز یک جریان است که علیرغم 
تمام پاسیفیسم، ارتداد و نیهلیسمى که گریبان خرده بورژوازى را گرفته است به طبقه کارگر ندا در میدهد 

و او را به در پیش گرفتن راه مستقل خود فرا میخواند. 

دوره نوینى آغاز شده است که در آن پرولتاریا حزب خود را باز مییابد. کنگره سوم کومه له و کنگره اول 
اتحاد مبارزان کمونیست لحظات آغازگر این دوره نوین بودند. تصویب انتشار برنامه حزب کمونیست و 
اینک تاکید کنگره ما بر شیوه هاى کمونیستى فعالیت عملى آخرین میخهائى است که بر تابوت سوسیالیسم 
خرده بورژوائى در ایران کوبیده شده است. اینها آن عینیاتى است که در قطعنامه هاى ما بعنوان خصوصیات 

دوره نوین در حیات جنبش ما از آن یاد شده است. 
لحظات بسیار پرشکوه تر جنبش ما در راه است. من امروز نیازى به یک خطابه تهیجى ندیدم، زیرا واقعیت 

عینى و ملموس خود از هر چیز شور انگیزتر است. براى همه رفقا آرزوى پیروزى میکنم. 
 

آذر ۱۳٦۱، دسامبر ۱۹۸۲

بسوى سوسیالیسم - ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست، شماره 5 
 اول بهمن ۱۳٦۱، 12 ژانویه ۱۹۸۳

حزب کمونیست ایران در گرو چیست؟ 
(طرح کلى)

رفقا!
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مبارزه براى تشکیل عملى حزب کمونیست ایران و تعریف و اتخاذ آن گامهاى عملى اى که باید ما را در 
آینده اى نزدیک در این حزب متشکل کند، امروز مستلزم نقد دو دیدگاه انحرافى اصلى در قبال تعریف 
حزب کمونیست و به این اعتبار پروسه تشکیل آن است. دو دیدگاهى که در گذشته با آن مواجه بوده ایم و 
در آینده نیز به اشکال مختلف در مقابل ما قرار خواهد گرفت. این دو دیدگاه عبارتند از دیدگاه اکونومیستى 
نتیجه  و  تئوریک  فرمولبندى هاى  در  تفاوت  علیرغم  دو،  این هر  گرایانه).  (اراده  ولونتاریستى  دیدگاه  و 
گیریهاى عملى، در یک اصل پایه اى مشترکند و آن متدولوژى غیر دیالکتیکى، متافیزیکى و جامدى است که 

در تعریف حزب کمونیست بر آن متکى هستند. 

1 - اکونومیسم و ولونتاریسم در برخورد به حزب کمونیست
دیدگاه اکونومیستى که انحراف رایج ترى است، حزب را چنین تعریف و تصویر میکند: "حزب کمونیست 
حزبى صاحب نفوذ در میان طبقه کارگر است، نماینده جنبش کارگرى است، و از طریق ارگانهاى مختلف 
در کارخانه ها و محالت و مجامع کارگرى با توده کارگران در ارتباط نزدیک است. بطور خالصه حزب 
کمونیست یک حزب ذینفوذ و گسترده کارگرى است". چگونه میتوان حزب کمونیست را تشکیل داد؟ 
پاسخ در این دیدگاه در خطوط کلى چنین است: "پیوند با طبقه کارگر" پیش شرط تشکیل حزب است. 
و  ترویجى  تبلیغى،  گسترش پراتیک  از  است  عبارت  کمونیست  حزب  تشکیل  عملى  پروسه  الجرم  و 
سازماندهى کمونیستى در جنبش کارگرى تا آن حد که حزب به هنگام تاسیس نماینده کل یا بخش قابل 

مالحظه اى از کارگران و جنبش کارگرى باشد. 

ما هم اکنون در قالب نقد فدائیان خلق (اقلیت) به برنامه حزب کمونیست و همینطور گوشه و کنایه هاى 
این  شده ایم.  مواجه  بورژوائى  خرده  دیدگاه  با این  یکساله...  جمعبندى  جزوه  در  رجوى  مسعود  تلویحى 
چکیده آن موضعى است که نیروها و احزاب خرده بورژوائى بویژه آندسته از آنها که تحت نام مارکسیسم 

سخن میگویند، در آینده به کرات در مقابل ما قرار خواهند داد. 

نقطه عزیمت و محتواى جامد و متافیزیکى این دیدگاه در این است که حزب کمونیست را نه به مثابه یک 
پدیده زنده، متغیر و متکامل، بلکه به عنوان شیئى ثابت و الیتغیر در نظر میگیرد. تصویرى از یک حزب 
ایده آل در شرایط ایده آل ترسیم میکند و آن را تعریف عمومى و همیشگى حزب کمونیست قلمداد میکند. 
است،  معینى  تاریخى  و  شرایط مشخص  زائیده  کامال  بلکه  نیست.  پایدار  و  جهانشمول  ابدا  که  تصویرى 
حزب  موقعیت  از  بویژه  و  تاریخى  مشخص  در شرایط  معین  کمونیست  احزاب  موقعیت  از  دقیقا  زیراکه 
بلشویک در سال ۱۹۱۷ استنتاج شده است. خرده بورژوازى این تصویر را در دست میگیرد و به ما حکم 
میکند که "یا باید چنین حزبى بسازید، یا آنچه میسازید حزب کمونیست نیست". در این دیدگاه حزب 
کمونیست به ناگزیر موجودیتى گسسته و پاره پاره ترسیم میشود. پدیده اى که گاه حزب است و گاه حزب 
نیست، زیرا عوامل مورد نظر اکونومیستها در تعریف حزب کمونیست (نفوذ و گستردگى حزب و "پیوند" 
آن با توده ها (خود عواملى متغیرند که برحسب اوضاع احوال سیاسى و اجتماعى در هر مقطع، نظیر وجود و 
یا عدم وجود و بطور کلى درجه رشد مبارزه آشکار طبقاتى در سطح جامعه، برحسب تناسب قواى طبقات، 
فشار ارگانهاى سرکوب و تحمیق بورژوازى بر پرولتاریا و غیره تغییر میکنند. ابعاد وسعت و درجه نفوذ 
یک حزب کمونیست در شرایط فعالیت صرفا مخفى، در شرایط افول مبارزه طبقاتى و حاکمیت بالمنازع 
ارتجاع، بسیار با ابعاد همان حزب در شرایط اعتالى انقالبى، در آستانه قیام و پس از آن در دیکتاتورى 

پرولتاریا، کامال متفاوت است. 



430

برگزیده آثار  منصور حکمت

دیدگاه اکونومیستى مبتنى بر برداشتى متافیزیکى از حزب است، زیرا با تعریف حزب بر حسب متغیر هائى 
چون کمیت و ابعاد خارجى آن، جوهر و درونمایه پایدار حزب کمونیست را انکار میکند. از این دیدگاه، 
حزب کمونیست فاقد یک جوهر و اساس پایدار و مادى است که به آن امکان میدهد در شرایط مختلف 
اشکال و ابعاد ظاهرى متفاوتى بخود بگیرد، میزان نفوذ، توان و گستردگى فعالیتش در دوره هاى مختلف 

نوسان کند، اما همچنان حزب کمونیست با همان هویت ثابت، باقى بماند. 

اشکال  در  سال فعالیت   ۲۰ طول  در  چیز  چه  که  دهد  توضیح  مثال  براى  نمیتواند  اکونومیستى  دیدگاه 
مختلف و در دوره هاى مختلف به حزب بلشویک هویت واحدى میبخشد، در صورتیکه در سال ۱۹۰۸ 
حزبى است در اپوزیسیون با نفوذ اندك در میان کارگران و اساسأ محدود به کار مخفى، در فوریه ۱۹۱۷ 
درمیان کارگران،  کننده اى  تعیین  نفوذ  با  شوراها  با  پیوند  در  و  گسترده  علنى  داراى فعالیت  است  حزبى 
را  اجتماعى  و  اقتصادى  نهاد سیاسى،  هزاران  که  سیاسى،  قدرت  در  است  حزبى  اکتبر،  انقالب  از  پس  و 
این  طى  در  میریزد.  پى  کارگر  میلیونها  راس  در  سوسیالیسم را  ساختمان  و  میکند  رهبرى  و  سازماندهى 
مدت میزان نفوذ توده اى و قدرت حزب و ارگانهاى فعال آن، وسیعا و مکررا تغییر یافته و شمار اعضایش 
دهها و صدها برابر افزایش یافته است، از موقعیت یک حزب کوچک اپوزیسیون بدر آمده و به رهبر و 
مانده  بلشویک  حزب  همچنان  اما  شده است.  بدل  سوسیالیسم  ساختمان  براى  پرولتاریا  تالش  سازمانده 
بدو  در  نه  بلشویک  حزب  که  باشیم  معتقد  باید  آنگاه  را بپذیریم،  حزب  از  اکونومیستى  تعبیر  اگر  است. 
تاءسیس و نه در سال ۱۹۰۸، نه در سال ۱۹۱۳ و نه حتى در سال ۱۹۱٥ یک حزب کمونیست نبوده 
رشد  و  تناسب شرایط  به  آن  خارجى  ابعاد  که  نیست  زنده اى  پدیده  حزب  دیدگاه  این  در  که  است !چرا 
و تکامل حزب انقباض و انبساط مییابد، بلکه پدیده اى است که بسته به شرایط میمیرد و از نو زنده مى 
شود! دیدگاه اکونومیستى حزب را در طول زمان گسسته و منفصل میبیند؛ زیرا همانطور که گفتیم آن را 
تنها در شرایطى برسمیت میشناسد که خود آن شرایط دائمى نیستند. شرایط ایده آل معینى که خود تابعى 
لذا  و  است  کارگرى  رشد جنبش هاى  و  سرمایه دارى  جامعه  سیاسى  و  اقتصادى  بحرانهاى  اوجگیرى  از 
در مقاطع ویژه اى پدید میآید. بعالوه به جرأت میتوان گفت که هیچ حزب کمونیستى که از نفوذ توده اى 
گسترده برخودارباشد، نمیتواند براى مدت طوالنى در اپوزیسیون بماند؛ زیرا یک حزب کمونیست قدرتمند 
و بانفوذ، در دل هر بحران اقتصادى و سیاسى جامعه سرمایه دارى بنا به تعریف براى حل نهائى مسأله 
انقالب  شکست  نتیجه  در  یا  و  میرسند  به قدرت  او  حزب  و  پرولتاریا  یا  میدارد.  بر  گام  سیاسى  قدرت 
میآید.  پدید  جامعه  اصلى  طبقات  میان  رابطه  در  نوینى  تناسب قواى  و  شرایط  انقالب  ضد  حاکمیت  و 

اما متافیزیسم حاکم بر دیدگاه اکونومیستى امرى معرفتى نیست که از "درك تئوریک ضعیف" اکونومیستها و 
پوپولیستها ناشى شده باشد. این انعکاس موضع و منطق خرده بورژوازى است که از تشکل مستقل پرولترى 
میهراسد و میکوشد از متشکل شدن کمونیستهائى که بر اساس برنامه خود باید حزب کمونیست را بسازند 
جلوگیرى کند. وحدت مواضع مجاهد و فدائى در قبال برنامه حزب کمونیست و امر تشکیل عملى حزب 
در اینجا ریشه دارد. اکونومیسم با تبدیل حزب به یک مقوله اساطیرى و احاله تشکیل آن به وجود شرایطى 
ایده آلیزه شده، عمال تشکیل حزب را موکول به محال میکند زیرا خود تشکیل حزب کمونیست اساسى 
ترین پیش شرط گسترش نفوذ کمونیسم و کمونیستها در توده هاى طبقه کارگر و اعمال رهبرى کمونیستى 

بر جنبش کارگرى است. 

این  است.  براى نساختن آن  اى  نسخه  واقع  در  ایران  کمونیست  حزب  ساختن  براى  اکونومیسم  نسخه 
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استنکاف از تشکیل حزب کمونیست در عین حال از یکسو بیانگر سکتاریسم پوپولیستهائى است که به هیچ 
قیمت نمى توانند از "سازمان خود" به نفع حزب واحد کمونیستى "دست بکشند" و از سوى دیگر جلوه اى 

از عدم اعتماد به نفس، تزلزل ایدئولوژیک و کوته بینى خرده بورژوائى ذاتى پوپولیسم است. 

دیدگاه ولونتاریستى و اراده گرایانه نیز دیدگاهى متافیزیکى و انحرافى است. در این دیدگاه حزب در تحلیل 
نهائى به وحدت سازمانهاى موجود طرفدار برنامه حزب کمونیست، در همان کیفیت موجودشان، تقلیل 
مییابد. آنچه دراین میان کمرنگ و فراموش میشود، این واقعیت است که حزب کمونیست داراى جوهر 
مادى معین و کیفیت ویژه اى است که آنرا نه صرفا در ابعاد ظاهرى، بلکه در پایه و اساس نیز از سازمانهاى 
موجود نظیر کومه له و ا.م.ك متمایز میسازد. دیدگاه ولونتاریستى این تمایز را درك نمیکند و به آن اهمیت 
نمیدهد، حزب را به مثابه کیفیتى نوین و متفاوت در نظر نمیگیرد و وحدت و ادغام نیروهاى موجود را 
حد اکثر بر مبناى اسناد و مصوبات جدیدى، براى تشکیل حزب کافى میداند. این شیوه اى اختیارى است. 
خصلت متافیزیکى این دیدگاه در این است که حزب را بگونه اى تجربى درك میکند و آنرا به آنچه هم 
اکنون موجود است کاهش میدهد. اگر اکونومیسیم تصویرى از پیشى و الیتغیر از خصوصیات ظاهرى حزب 
بدست میداد، ولونتاریسم با پذیرش غیر انتقادى خصوصیات کنونى جنبش ما و با پرده پوشى از آن کیفیت 
متمایز و نوینى که باید براى تشکیل حزب در صفوف خود بوجود آوریم، عمال تعریف و تصویرى ایستا و 
جامد از حزب بدست میدهد. نشناختن خصوصیات بنیادى اى که وجه تمایز حزب کمونیست از محافل و 
سازمانهاى موجود است، عمال معنائى جز تکرار تجربه شکست خورده کنفرانس وحدت در سطحى دیگر 

و الجرم شانه خالى کردن از وظیفه تشکیل یک حزب کمونیست به معناى واقعى آن، ندارد. 
ولونتاریسم نمیتواند به این سوال ساده پاسخ گوید که اگر وحدت نیروهاى برنامه حزب را با همان کیفیت 
موجودشان میتوان حزب نامید، چرا هیچیک از سازمانها، بویژه کومه له را که از پراتیک بسیار گسترده اى 
نیز برخوردار است، از هم اکنون به تنهائى حزب کمونیست نمینامیم؟ تفاوت اساسى یک حزب کمونیست 
با کومه له کنونى و ا.م.ك کنونى در چیست؟ و وحدت نیروهاى موجود چه کیفیت جدیدى، براى مثال در 
قیاس با کومه له کنونى، بوجود میآورد که این نامگذارى جدید را مجاز میکند؟ دیدگاه ولونتاریستى پاسخى 
اصولى به این سواالت ندارد. اگر اکونومیسم تشکیل حزب را موکول به محال میکند، دیدگاه ولونتاریستى 
تشکیل فورى حزب را میخواهد، اما با شانه خالى کردن از تحقق ملزومات مادى معین براى ایجاد یک چنین 
حزبى، عمال تشکیل حزب را به تغییر نام سازمانهاى موجود تنزل میدهد و لذا حزبى فاقد خصوصیات یک 
حزب کمونیست، با آینده اى مبهم و با تناقضات تعیین کننده درونى بوجود میآورد. حزبى که شاید تنها براى 

مدت کوتاهى بتواند نام جدید را بر خود تحمل کند. 

گام اول در تشکیل یک حزب کمونیست واقعى این است که تعریف و تصویر درستى از خصوصیت اساسى 
حزب داشته باشیم "تعریفى که حزب را بر مبناى مؤلفه هاى پایدار و ماهوى آن بشناسد". تعریفى که نه بر 
شرایط امروز بنا شده باشد و نه بر شرایط ایده آل تخیلى، بلکه خصوصیات تغییر ناپذیر و بنیادى حزب را 

مبنا قرار دهد. 
نظر  مورد  شرایط  فراهم آمدن  عبث  انتظار  در  میتوانیم  نه  اما  بسازیم.  کمونیست  حزب  یک  امروز  ماباید 
اکونومیستها تشکیل حزب را به فردائى نا معلوم موکول کنیم و نه میتوانیم بخاطر فوریت مسأله و در تمکین 
سازمانى  بودن"  "کمونیست  و  بودن"  "حزب  از  ولونتاریستى  شیوه اى  به  محدودیتهاى امروز  و  شرایط  به 
که باید تشکیل دهیم چشم پوشى کنیم. پس چه باید کرد؟ پاسخگوئى به این سؤال در وهله اول مستلزم 

دستیابى به درکى اصولى و زنده از حزب کمونیست است. 
2 - حزب کمونیست چیست؟ 



432

برگزیده آثار  منصور حکمت

قبل از هر چیز باید این امر بدیهى را خاطر نشان کنیم که حزب کمونیست چیز نوظهورى نیست. اختراع، ابداع 
و کشف جدیدى از جانب ما نیست. کمونیسم خود یک گرایش مشخص و جا افتاده در جنبش طبقه کارگر 
جهانى است- نظیر دیگر گرایشات در این جنبش، نظیر تریدیونیونیسم (اتحادیه گرى)، آنارکوسندیکالیسم، 
رفرمیسم و امثال آن. این گفته شاید اکونومیستها را خوش نیاید؛ اما همان اکونومیستها حاضرند به راحتى 
و بدون هیچ عذاب و جدانى از تریدیونیونیسم، سندیکالیسم و حتى آنارشیسم به عنوان جریانات موجود 
در جنبش کارگرى اسم ببرند و این گرایشات را حتى هنوز گرایشات "خودبخودى" پرولتاریا نام بگذارند. 
سرمایه  برابر  در  شدن  براى متحد  کارگرى  بخودى  خود  گرایش  یک  بیشک  کارگران  اتحادیه اى  جنبش 
داران و کارفرمایان در چهار چوب نظام موجود را به نمایش میگذارد. اما امروز، در سال ۱۹۸۳ به مثابه 
یک جنبش بالفعل، جنبش اتحادیه اى جنبشى است که اصول، مبانى و موازین آن مطمئنا توسط رفرمیسم 
بورژوائى و اشرافیت کارگرى وابسته به آن در اروپا تئوریزه و تدوین شده است، کنگره ها و کنفرانسها و 
تشکل هاى جهانى اى دارد که عمدتا دستمایه سیاسى احزاب بورژوائى سوسیال- دمکرات اروپا را تشکیل 
میدهند. جنبش اتحادیه اى امروز نه تنها به معنى اخص، خود بخودى نیست، بلکه حتى در موارد بسیارى 
بویژه در اروپا و آمریکا آگاهانه توسط بورژوازى به مثابه آلترناتیوى در برابر تشکل حزبى پرولتاریاى انقالبى 
تبلیغ و حمایت میشود. با این وجود اکونومیستها در اطالق "جنبش خود بخودى کارگران" به آن لحظه اى 
تأمل نمیکنند. اما تا نام کمونیسم مطرح میشود، این ایده بورژوائى که کمونیسم جریانى جدا از طبقه کارگر 
است که تازه باید با آن" پیوند" بخورد، قد علم مى کند. حال آنکه کمونیسم اوال در همان حد ایده ها و 
گرایشات کلى آن، با تمایالت کهن و عمیق رنجبران در طول تاریخ مبنى بر لزوم الغاء مالکیت خصوصى بر 
وسائل تولید و محو استثمار طبقاتى سازگارى دارد؛ ثانیا و در عین حال به مثابه یک جنبش مشخص واقعى 
و سیاسى بارها خود مستقیما کارگران را در صفوف میلیونیشان متشکل کرده، انقالبات کارگرى متعدد را 
رهبرى کرده و حتى براى مدتى، آنهم نه فقط در یک کشور، طعم قدرت سیاسى را به آنها چشانده است. 
آن  به معناى  ابدا  اما این  نمیروید،  بخودى  خود  جنبش  درون  از  علمى  سوسیالیسم  که  است  درست  این 
نیست که کمونیسم همواره و تا ابد، علیرغم پیوند تاریخى که با بخش هاى مختلف جنبش جهانى کارگران 
یافته است، جریانى خارج از جنبش طبقاتى است که باید مدام با آن "پیوند" بخورد و در هر کشور هر روز 
از نو پیوند بخورد. اگر در ابتداى قرن بیستم اتحادیه گرى هنوز عمدتا جریانى خودبخودى، تئوریزه نشده 
و هنوز تا حدود زیادى خام بود و کمونیسم و سوسیالیسم علمى تازه آغاز کرده بود تا "از خارج" جنبش 
کارگرى به معنى اخص، به آن معرفى شود، امروز قریب یک قرن پراتیک زنده پرولتاریا خصوصیات تازه اى 
به این جریانات بخشیده است. اتحادیه گرى بیش از پیش از حالت خودبخودى در آمده و کمونیسم در عمق 
جنبش کارگرى نفوذى پایدار و پا برجا یافته است. اکونومیستهاى ما الاقل یک قرن از تاریخ عقب افتاده اند. 
کمونیسم دیگر پدیده نو و نوظهورى براى جنبش طبقاتى نیست، بلکه امروز دیگر به یک جزء الیتجزاى آن 

و به یک گرایش عملى در صفوف آن بدل شده است. 

مانیفست کمونیست، بین الملل اول، انقالب اکتبر، بین الملل سوم و انقالبیون کمونیست بیشمار در طول 
مالکیت  الغاى  ایده  کمونیسم،  ایده  کردند،  کمونیسم بسیج  پرچم  تحت  را  کارگر  میلیونها  سال،  دهها  این 
خصوصى بورژوائى، ایده تشکل پرولتاریا در یک حزب مستقل سیاسى، و ایده کسب قدرت را در میان 
کارگران کاشتند و بارور کردند. آرى، کمونیسم تاریخى دارد، و این تاریخ بارها موجودیت کمونیسم را به 
مثابه جریانى متعلق به پرولتاریا به ثبوت رسانیده است. امروز شعار" برابرى، برادرى، حکومت کارگرى" 
به همان اندازه شعار" اتحادیه قدرت ماست" از یک خصلت" خود بخودى" در میان کارگران برخوردار 
است. باور کردن جنبش کمونیستى بمثابه یک جریان زنده در جنبش طبقاتى پرولتاریا، گام اول در تعریف 
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زنده و اصولى حزب کمونیست در شرایط امروز است. اما کمونیسم از دیگر جریانات موجود در جنبش 
طبقه کارگر متمایز است و دقیقا بر مبناى این تمایز تعریف میشود و به خود موجودیتى مستقل میبخشد. 
مانیفست کمونیست در همان ابتداى امر وجوه مختلف این تمایز را بیان کرده است. تمایز نظرى کمونیسم و 
کمونیستها از سایر جریانات، بخصوص امروز که برنامه حزب کمونیست را در دست داریم نیازى به تفصیل 
ندارد. کمونیستها آن بخشى از از پرولتاریا هستند که منافع پرولتاریا را بر علیه مالکیت خصوصى بورژوائى 
بطور کلى و کل نظام سرمایه دارى در تمام وجوه آن نمایندگى میکنند. این محور تمام نظریات کمونیستى 
آنارشیسم،  از  کمونیسم  نیست؛  اهداف  و  در نظرات  تنها  جریانات  دیگر  با  کمونیستها  تمایز  اما  است. 
سندیکالیسم، اتحادیه گرى، خلق گرائى، لیبرالیسم، رفرمیسم، پارلمانتاریسم و غیره در عمل نیز متمایز است. 
این تمایز عملى، یعنى شیوه هاى مبارزه کمونیستى براى رسیدن به اهداف کمونیستى نیز خود مؤلفه اى در 
تعریف هویت و موجودیت مستقل ماست. کمونیسم گرایشى در جنبش طبقه کارگر است که با اهداف 
و روشهاى مستقل خود از سایر جریانات سیاسى- طبقاتى متمایز میشود. حزب کمونیست تشکل حزبى 
این جریان مشخص و متمایز است. کمونیسم یک جریان کلى و عام است، اما حزب کمونیست پدیده و 
مقوله اى مشخص است. حزب، آن تشکل سیاسى اى است که اهداف و شیوه هاى کمونیستى را به نحوى 
ادامه کار و استوار اتخاذ میکند و رواج میدهد. حزب کمونیست، کمونیسم متشکل است؛ و لذا هر تشکل 
که اوال این اهداف و شیوه ها را بشناسد، آن را از آن خود بداند، به آن متعهد شود، مبارزه خود را بر مبناى 
آن سازمان دهد و به پیش برد و ثانیا، از توان کافى و استوارى عملى الزم براى ادامه کارى و ثبات قدم در 
این امر برخوردار باشد، یک حزب کمونیست است. حال خواه این حزب کوچک یا بزرگ شود، ضعیف 
یا قوى شود، در اپوزیسیون باشد یا دولت را تشکیل بدهد، این حزب، حزب کمونیست خواهد بود، زیرا 
نماینده متشکل کمونیسم به مثابه یک جریان متمایز و مشخص در جنبش طبقه کارگر است. این آن جوهر 
اساسى و پایدار هر حزب کمونیست است که هرگاه نقض شود حزبى در کار نخواهد بود. و هرگاه بوجود 
آید حزب دیگر عمال تشکیل شده است. اکونومیسم و ولونتاریسم هر دو به این جوهر و درونمایه حزب 
بى توجه و بى تفاوتند و لذا نمیتوانند تصویرى از ملزومات واقعى و پایه اى تشکیل حزب کمونیست ایران 
بدست دهند. ما باید از اینجا شروع کنیم و دقیقا در پى فراهم آوردن این ملزومات باشیم. تکلیف ابعاد حزب 

را مبارزه ما تعیین خواهد کرد. 
3 - حزب کمونیست امروز در گرو چیست؟

آیا ما میتوانیم هم اکنون و فورا حزب کمونیست ایران را تشکیل دهیم؟ هنوز نه! زیرا تشکل واحد ما با 
کیفیت و خصوصیات کنونى ما هنوز نمیتواند نماینده متشکل کمونیسم با همه ابعاد آن، نماینده پرولتاریاى 
سوسیالیست در همه وجوه مبارزه اش باشد. در طول 4 سال گذشته، بر متن انقالبى که هر روز به اندازه 
 ۲۰سال به طبقه کارگر و پیشروانش آموزش میدهد، جنبش ما قادر شده است به نماینده نظرى و برنامه اى 
کمونیسم ایران بدل شود. جریان برنامه حزب کمونیست امروز کامال منافع و اهداف مستقل پرولترى را 
نمایندگى میکند و ثبات قدم و استوارى خود را در این زمینه به ثبوت رسانیده است. برنامه حزب کمونیست 
محصول و در عین حال سمبل این استوارى و تعهد به امر کمونیسم است. 4 سال قبل اوضاع به گونه دیگرى 
بود. انقالبیگرى غیر پرولترى در اشکال مختلف به نام مارکسیسم و کمونیسم تبلیغ میشد. مارکسیسم نقد 
همه جانبه، سراسرى و مطلق پرولتاریا از کلیت جامعه سرمایه دارى است، حال آنکه 4 سال قبل انقالبیگرى 
بخش وسیعى از آنان که خود را کمونیست مینامیدند، از نقدى محدود و کوته نظرانه از این یا آن معلول و 
عارضه سرمایه دارى و امپریالیسم فراتر نمیرفت. مسائل ملى- دمکراتیک نقطه عزیمت و چهارچوب فکرى 
خرده  محدود نگرانه  روایت  به  آنهم  امپریالیسم"،  "ضد  میداد.  تشکیل  را  ایران  اعظم کمونیستهاى  بخش 
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بورژوائى آن چهارچوب کلى انقالبیگراى بود که تحت نام کمونیسم و سوسیالیسم بیان میشد. اما امروز 
برنامه حزب کمونیست همه جانبگى کمونیستى جنبش ما را به آن باز گردانده است. برنامه اعالم کرده است 
که ما به تمام سرمایه دارى از باال تا پائین، به همه اندام و جوارح آن، به همه وجوه اقتصادى، سیاسى، و 
فرهنگى آن معترضیم و براى جایگزینى کل این نظام با سوسیالیسم، میجنگیم و این هدف انترناسیونالیستى 
ماست. برنامه حزب کمونیست ما را بروشنى کمونیست، و نه صرفا دمکرات پیگیر، معرفى میکند. این نقد 
همه جانبه و این برنامه براى ایجاد تحولى همه جانبه در نظام اجتماعى، بدین معنى است که جنبش ما اکنون 
دیگر اهداف و منافع کل پرولتاریاى انقالبى ایران را نمایندگى میکند. جنبش ما اکنون در نظرات و برنامه 
خود جنبشى براستى کمونیستى است. اما این تمایز نظرى و برنامه اى کافى نیست. چراکه کمونیسم تنها 
نظریات و برنامه نیست. شیوه هاى ویژه مبارزه براى این برنامه نیز جزئى از تعریف کمونیستهاست. با روش 
طبقات دیگر نمیتوان به اهداف پرولترى رسید. و این نقطه ضعف امروز ماست. چرا که ما هنوز به مثابه 
افراد متشکل، در شیوه هاى عملى مبارزه، در کار تشکیالت و سازماندهى، هنوز استقالل کمونیسم را بیان 
نمیکنیم، نماینده این گرایش مشخص و متمایز در جنبش طبقه کارگر نیستیم و لذا تشکل ما هنوز نمیتواند 
ضامن ادامه کارى و استوارى مبارزه براى اهداف پرولتاریا، به شیوه مستقل پرولتاریا، باشد. هنوز نمیتواند 
یک حزب کمونیست واقعى باشد. حزبى که ما امروز با همین کیفیت موجودمان تشکیل دهیم حزبى خواهد 
بود با نظرات و برنامه پرولترى، اما تحت تاثیر شیوه ها و عملکرد خرده بورژوائى. ما باید براى تشکیل حزب 
در این جنبه نیز از خرده بورژوازى جدا شویم. ما باید روشهاى عملى خود را نیز به روشهائى کمونیستى 
بدل کنیم، تنها به این طریق قادر خواهیم بود که حزبى براستى کمونیست بسازیم. نقد کمونیستى از سبک 
کار خرده بورژوائى و آلترناتیو کمونیستى در روشهاى عملى، باید در جنبش ما تثبیت شود. این آن گام 
نهائى است که هنوز کامال بر نداشته ایم. استقالل نظرى و عملى کمونیستها همواره پیش شرط تشکیل حزب 
کمونیست است. موقعیت ویژه ما این مساله را از اهمیت تاریخى اى برخوردار ساخته است. ما در شرایطى 
نیستیم که براى مثال نظیر احزاب کمونیستى که به فراخوان بین الملل سوم در کشورهاى مختلف بوجود 
آمدند، از انحرافات ببریم و موازین کمونیستى حى و حاضر و موجود یک بین الملل پرولترى را "بپذیریم". 
ما، پس از یک گسست چند دهساله در تئورى، برنامه و پراتیک کمونیستى، پس از دهها سال حاکمیت 
رویزیونیسم در فکر و عمل بر جنبش ما، خود باید این استقالل را مجددا و از نو تامین کنیم و حتى خود 
سلول فعال تشکیل مجدد چنان بین الملل پرولترى اى باشیم که بتواند تکیه گاه تشکیل احزاب کمونیست در 
دیگر کشورها باشد. پس ما باید بار دیگر با همان قدرت و صالبتى صفوف خود را از افکار و احزاب غیر 
پرولترى متمایز کنیم که براى نخستین بار مارکس و انگلس خود با مانیفست کمونیست در قبال سوسیالیسم 
غیر پرولترى چنین کردند. اما پذیرش و تکرار احکام مارکس، انگلس و لنین براى ما کافى نیست. زیرا ما 
امروز نه تنها در مقابل کاپیتالیسم، بلکه در مقابل رویزیونیسمى قرار گرفته ایم که آنهم ریاکارانه به مارکس و 
انگلس و لنین استناد میکند. مانیفست استقالل طبقاتى ما امروز باید در عین حال مانیفستى ضد رویزیونیستى 
باشد و این ما را به جدا کردن هر چه صریح تر و واضح تر صفوفمان از نظرات و شیوه هاى انحرافى اى که 
امروز به نام نظرات و شیوه هاى کمونیستى مرسوم شده است، موظف میکند. اگر ما صرفا بر مبناى تمایز 
برنامه اى خویش اقدام به تشکیل حزب کنیم، اما در روشهاى عملى هنوز به آنچه که رایج است، به آنچه 
که متعلق به طبقات دیگر است، تمکین کنیم، آنگاه حزبى ساخته ایم که نه تنها رسالت تاریخى خود را در 
راه احیاى بلشویسم به انجام نخواهد رساند، بلکه در آینده اى نه چندان دور در عملکرد سیاسى- تشکیالتى 

خود از جریانات رویزیونیستى قابل تشخیص نخواهد بود. 
4 - تثبیت روشهاى عملى کمونیستى امروز براى ما به چه معنى است؟ 
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حزب باید ارگان مبارزه مستمر و وقفه ناپذیر به شیوه کمونیستى و براى اهداف کمونیستى باشد. این روشها 
باید بر فعالیت حزب ناظر باشند. اما این چگونه تامین میشود؟ آیا ما باید منتظر باشیم تا تک تک سازمانها، 
گروهها و محافل طرفدار برنامه حزب کمونیست اوال نقد پرولترى روش و سبک کار پوپولیستى را بپذیرند 
و ثانیا، هر یک پراتیک گسترده اى را بر مبناى روشهاى جدید آغاز کند و به ثمر برساند، تا دست به تشکیل 
حزب بزنیم؟ آیا منظور از تثبیت روشهاى عملى کمونیستى، پیاده شدن و جا افتادن آن در کلیه سازمانها و 
گروهها و در کلیه سطوح کار عملى است، و تا این حاصل نشود حزبى در کار نخواهد بود؟ پاسخ منفى 
است. ما حتى براى تثبیت روشهاى پرولترى در مقیاس وسیع در درون جنبش به وجود حزب کمونیست 
ایران نیاز داریم. حزب خود الزمه تصحیح پراتیک ما در سطح وسیع است. پس وقتى ما از "تثبیت" این 
را  حزب  یک  آنچه  گفتیم  که  همانطور  داریم.  نظر  در  را  مساله دیگرى  میگوئیم،  سخن  مستقل  روشهاى 
حزب میکند و حزب نگاه میدارد طول و عرض ارگانهاى آن، کمیت نفوذ آن، تعداد اعضاى آن و غیره 
نیست. بقاى حزب انعکاس وجود اهداف، برنامه و سنتها و روشهاى عملى پایدار حزب در حزب است. 
مادام که این اهداف و روشها زنده اند و جریان دارند، حزب وجود دارد و هرگاه نقض شوند و از میان 
بروند حزب گسسته و متالشى میشود. اما این اهداف و روشها چگونه حفظ مى شوند؟ برنامه و مصوبات 
رسمى سازمانها و احزاب کمونیست تبلور پایدار این اهداف و موازین هستند. هر که به حزب میپیوندد، 
با درك و پذیرش این مصوبات به عنصرى حزبى بدل میشود و سلول تازه اى را درخدمت همان اهداف و 
روشها میسازد. حزب از این طریق خود را تداوم میبخشد و گسترش میدهد. اما اگر در مورد مسائل نظرى 
و یرنامه اى، متون مصوب نقش بسیار مهمى در استوارى و پایدارى حزب ایفا میکنند، در زمینه روشهاى 
عملى و موازین جا افتاده کار حزبى، روابط تعریف شده و جا افتاده درون حزبى و پراتیک عملى حزب 
که به این موازین و روشها خصلت سنتهاى تثبیت شده میبخشد نقش تعیین کننده اى دارند. با همین درجه 
از اهمیت، وجود کادرهاى حزبى است که مسلط به سبک کار کمونیستى هستند؛ کادرهائى که حاملین و 
حافظین زنده سنتهاى انقالبى کار کمونیستى هستند. اما ما در شرایطى به تشکیل حزب کمونیست دست 
مى زنیم که فاصله اى دهها ساله ما را از سنتها و میراث انقالبى کار عملى به شیوه کمونیستى جدا میکند. 
ما وارث روشهاى رویزیونیستى هستیم، و نه تنها بطور طبیعى در متن روابط کمونیستى قرار نگرفته ایم، نه 
تنها در پراتیک حزبى این شیوه ها را بطور مستمر نمیآموزیم، بلکه باید با سالح نقد مناسبات و سبک کار 
موجود این روابط و موازین را نیز احیاء کنیم. پس در امر تثبیت و حفظ روشهاى عملى کمونیستى در بدو 
تشکیل حزب کمونیست توجه ما بناگزیر باید اساسا بر عامل زنده، بر کادرهاى کمونیست متمرکز شود. ما 
باید این حلقه را در دست بگیریم، زیرا کادرها تنها اهرم واقعى ما براى تثبیت و تحکیم روشهاى کمونیستى 
در حزب کمونیست ایران خواهند بود. تثبیت روشهاى عملى کمونیستى نیز در مقطع کنونى براى ما معنائى 
جز تثبیت آنها در میان کادرهاى کمونیستى که باید امروز ستون فقرات حزب را تشکیل دهند و ضامن ادامه 
کارى و استوارى حزب بر موازین عملى بلشویکى باشند، ندارد. استوارى حزب ما بر نظرات و روشهاى 
کمونیستى امروز در گام اول تنها با گردآورى و متشکل کردن آن کادرهائى تامین میشود که بر این نظرات و 
روشها متکى باشند، ،کادرهائى که اهمیت تفکیک و تمایز نظرى و عملى از خرده بورژوازى را عمیقا درك 
کرده باشند. انقالبیگرى محدود خرده بورژوائى را بدور افکنده باشند و مبارزه اى همه جانبه علیه سرمایه 
دارى و همه ظواهر آن را امر دائمى خود بدانند، کادرهائى که از زاویه منافع و مصالح جنبش جهانى پرولتاریا 
حرکت کنند و کلیه اهداف ملى- دمکراتیک را از زاویه این منافع و اهداف مستقل طبقاتى بنگرند، کادرهائى 
که انقالبیگرى خود را نه از دمکراسى و جنبش دمکراتیک، بلکه از سوسیالیسم و ضدیت با سرمایه دارى 
استنتاج کنند، کادرهائى که محتواى سیاسى- طبقاتى خرده بورژوایى سبک کار پوپولیستى را درك کنند، به 
شکست محتوم این روشها و سبک کار عمیقا معتقد شده باشند و لذا تحت هیچ شرایطى به این سبک کار 
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تسلیم نشوند و تمکین نکنند... کادرهائى که به این ترتیب به ساختن یک حزب کمونیست با کیفیتى نوین و 
با پراتیکى کامال متمایز با پراتیک تاکنونى جنبش ما کمر بسته باشند. پس به اعتقاد ما از نظر عملى و اجرائى 
براى تشکیل حزب کمونیست باید از مساله کادرها آغاز کرد، نه از سازمانها و نه از متون و اسناد. حزب 
کمونیست ادامه و جمع عددى و حد اکثر مجموعه اصالح شده سازمانهاى موجود نیست. حزب کمونیست 
مجموعه اى از مصوبات جدید نیست. حزب کمونیست حزبى کیفیتا جدید است، و لذا باید در وهله اول با 
اتکاء بر کادرهایى بنا شود که مصمم اند این کیفیت جدید را نه فقط در حزب، بلکه از هم اکنون در پراتیک 
سازمان خود نیز بوجود آورند. ما میتوانیم در مدت کوتاهى به آن تعداد کادرهائى که باید ستون فقرات 
حزب را تشکیل دهند، و ادامه کارى یک تشکل حزبى را در نخستین مراحل شکل گیرى و تحکیم آن تامین 
و تضمین کننده دست یابیم. در چنین صورتى خواهیم توانست تمام نیروهاى موجود طرفدار برنامه حزب 
کمونیست را در حزبى قوى سازماندهى کنیم، بى آنکه معضالت سازمانى گذشته، محدود نگرى هاى عملى 

و نظرى گذشته و نقاط ضعف گذشته خود را به حزب تحمیل کنند. 
5 - نقشه عمل، براى تشکیل کنگره اول باید بر چه اساسى متکى باشد؟

تز محورى بحث ما این بود که گره اصلى کار حزب امروز مساله تثبیت اصول عملى فعالیت کمونیستى 
است و این گره بدست کادرهاى متعهد و مسلط به اهداف و روشهاى مستقل کمونیستى باز میشود. همین 
میتواند نقطه عزیمت ما در تعیین پروسه عملى تشکیل کنگره موءسس حزب کمونیست باشد. این کادرها 
باید گرد آیند و با توجه به وحدت نظر موجود تحت پرچم برنامه حزب کمونیست، در درك جامع و نقد 
عمیقى از سبک کار پوپولیستى و آلترناتیو کمونیستى در عرصه هاى مختلف فعالیت عملى نیز به وحدت نظر 
برسند. حزب باید به اتکاء به این کادرها ستون فقرات و استخوان بندى اولیه خود را بوجود آورد و سپس 
تمام انرژى و توان سازمانها، محافل و عناصر مدافع برنامه حزب کمونیست را حول این استخوانبندى مقاوم 
و استوار سازماندهى نماید. تنها به این طریق ویژگیها و محدویتهاى کنونى جنبش مانعى بر سر راه تشکیل 

یک حزب کمونیست واقعى ایجاد نخواهد کرد. 
 

شک نیست که طرح یک نقشه عمل مشخص، با جزئیات کافى، براى تشکیل حزب ضرورى است. در این 
مقاله ما به طرح کلى این مساله یعنى تاکید بر جایگاه تعیین کننده مساله سبک کار و ارتباط تنگاتنگ آن با 
مساله کادرها اکتفا میکنیم و توضیح مفصل تر جنبه هاى مختلف این بحث را به مقاالت دیگر موکول میکنیم. 

منصور حکمت - ف. پرتو 

بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست - شماره 5 
 - اول بهمن 1631، ۲۱ ژانویه ۱۹۸۳ 

گزارش کمیته مرکزى اتحاد مبارزان کمونیست به کنگره اول 

رفقا! در مورد گزارش کمیته مرکزى ابتدا باید متذکر شوم که منظور از این گزارش ذکر ماوقع در چهار سال 
گذشته نیست. منظور ذکر تمام افت و خیزهاى تشکیالتى، مسائل تشکیالتى و پاسخهایى که به این مسائل 
ارائه  و  گذشته  در  فعالیتمان  اصلى  خصوصیات  ارزیابى  و  برشمردن  عمدتا  ما  بلکه هدف  نیست.  داده ایم 
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تعریف روشنى از خصلت اساسى و حلقه هاى اصلى فعالیتمان در دوره آینده است. به این معنا، این گزارش 
تنها رو به گذشت نخواهد داشت؛ یا بهتر بگویم عمدتا رو به گذشته نخواهد داشت. هدف ما این است که 

از نقد و بررسى این گذشته بتوانیم آینده معنى را نتیجه بگیریم و پیشاروى خود ترسیم کنیم. 

جنبش  و  کمونیست  اتحاد مبارزان  حیات  در  کننده  تعیین  دوره  دو  تالقى  محل  در  امروز  که  معتقدیم  ما 
کمونیستى قرار گرفته ایم و کنگره میباید عمیقا به خصوصیات این دو دوره و بویژه دوره نوین توجه کند. 
ما باید مشخصا درك کنیم که چگونه فعالیت ما و جنبش کمونیستى در دوره جدید از پایه با دوره هاى قبل 

متفاوت است. این نکته تز و محور اصلى گزارش کمیته مرکزى به کنگره است. 

بنابراین ابتدا قدرى درباره گذشته ا.م.ك صحبت میکنم. اما مجددا باید تاکید کنم که در این بازبینى، ما باید 
طبعا  جزئى تر  نکات  بدهیم.  قرار  مورد توجه  را  در گذشته  فعالیتمان  اصلى  خصوصیات  و  حلقه ها  اساسا 

میتواند در بحث هاى دیگر کنگره بررسى شود. 

شکل گیرى اولیه ما در یک موقعیت اجتماعى- سیاسى مشخص اتفاق افتاد. ما موجودیت و خصوصیات اولیه 
خود را مدیون آن شرایط بودیم. این شرایط همان شرایط انقالبى در مقطع چهار سال قبل است. شرایطى 
که در آن جنبش توده اى وسیعا به حرکت درآمده بود و هر کس که داعیه کمونیست بودن و انقالبى بودن 
داشت به خود معطوف میکرد، شرایطى که باالجبار انقالبیون و کمونیست ها را - با هر تعریفى که از خود 
داشتند - ناگزیر میساخت که در قبال مسائل عمومى و سراسرى انقالب موضعگیرى عملى کنند. محافل 
و گروههاى کمونیستى در چنین شرایطى نمیتوانستند گروههاى محدود درخودى باقى بمانند و یا عرصه 
محدود و ویژه اى براى فعالیت خود تعریف کنند. انقالب با تمام ابعاد عظیم خود به صورت یک واقعیت 
زنده، با مسائل نظرى و عملى بنیادى، پیشاروى کمونیستها قرار داشت و اساسا همین امر موجب میشد که 
محافل کمونیستى متعددى شکل بگیرد و هر کدام از زاویه خاص خود به انقالب به مثابه یک واقعیت عام 

و فراگیر برخورد کنند. این محافل بطور اجتناب ناپذیرى شکل گرفتند و در قبال انقالب فعال شدند. 

پس یک خصوصیت اصلى و تعیین کننده شرایط اجتماعى در مقطع شکل گیرى ما وجود شرایط انقالبى در 
جامعه و گستردگى مسائل نظرى و عملى انقالب بود. خصوصیت اصلى دیگر آن مقطع این بود که طبقه 
کارگر صف مستقلى را در انقالب تشکیل نمیداد و در مجموع در تمکین به طبقات دیگر پا به عرصه انقالب 
گذاشته بود. جزئى از این مساله این واقعیت بود که کمونیست ها نیز بطور کلى فاقد یک صف مستقل و واحد 
و از پیش مشخص بودند. جنبش کمونیستى از یک جریان واحد حزبى برخوردار نبود. حزب کمونیست 
وجود نداشت. به عبارت دیگر مساله حزب خود یکى از مسائل انقالب بود و الاقل در سطح نظرى اکثر 
نیروهاى مدعى کمونیسم بر نیاز تشکیل حزب کمونیست به مثابه کلید اساسى پاسخگویى به مسائل انقالب 

انگشت گذاشته بودند و امر تشکیل حزب کمونیست را به یک شعار خود تبدیل کرده بودند. 

به این ترتیب، با توجه به این عوامل جنبش کمونیستى ما به طرز اجتناب ناپذیرى به صورت رشد و تکثیر 
محافل متعدد و کوچک، با ترکیبى از روشنفکران انقالبى شکل گرفت. محافلى که با همان طول و عرض 
کمونیستى  کمیته هاى  اینها  میکردند.  برخورد  عمومى آن  و  به مسائل سراسرى  و  انقالب  به  محدودشان 
منطقه اى یا کارخانه اى و غیره نبودند که براى مثال در ارتباط با مبارزه بخشهاى معینى از طبقه کارگر شکل 
گرفته باشند. محافل کمونیستى کوچک در برابر مسائل سراسرى و بنیادى انقالب قرار داشتند و لذا از ابتدا 
به صورت محافلى کوچک با مسائل و دورنمایى سراسرى پا به عرصه حیات میگذاشتند. انقالب و مسائل 
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آن ضرورت وجود یک حزب کمونیست را برجسته میساخت و از اینرو این محافل کمونیستى به صورت 
همزمان امر انقالب و امر حزب را در مقابل خود میدیدند و در تئورى و پراتیک خود به آن میپرداختند. این 
واقعیت بیانگر وجود یک تناقض مهم در موجودیت و حرکت این محافل بود. تناقضى که میبایست در سیر 
حرکت جنبش کمونیستى حل شود. از یکسو پراتیک گسترده به اعتبار انقالب، در دستور این محافل بود و 

از سوى دیگر حزب کمونیست به مثابه پیش شرط انجام این پراتیک گسترده وجود نداشت. 

بدیهى  حزبى.  یک سازمان  در  معینى  جایگاه  از  محروم  و  انقالب  زاده  بودیم:  محافل  این  از  یکى  هم  ما 
است که افرادى که سهند اولیه را تشکیل دادند کمونیست بودند و پیش از انقالب نیز نظرات سیاسى- 
ایدئولوژیک معینى داشتند. اما این تعیین کننده نیست. مساله اساسى این است که آنچه سهند را به مثابه یک 
محفل متشکل شکل داد انقالب بود و آنچه این محفل کوچک را مشخص و متمایز میکرد نظراتى بود که 
آن جمع کوچک در قبال انقالب داشت. این نظرات، یعنى نظراتى که مبناى موجودیت محفل مستقلى بنام 
سهند بود در جزوه" انقالب ایران و نقش پرولتاریا (خطوط عمده "(منعکس است. اگر دقت کنید درمییابید 
که خطوط عمده اساسا مشتمل بر بحث ها و موضعگیرى هاى معینى درباره خصوصیات و مرحله انقالب 
ایران است. سوسیالیسم در این جزوه به صورت یک هدف کلى و مفروض مطرح میشود. حزب کمونیست 
به صورت یک نیاز مطرح میشود، حال آنکه امروز همین مقوالت سوسیالیسم و حزب کمونیست براى ما 
معانى مشخص تر و عمومى ترى گرفته است. ما در مبارزه ایدئولوژیک علیه رویزیونیسم پوپولیستى مفهوم 
سوسیالیسم را از یک مقوله سرمایه دارى دولتى که پوپولیستها تحت نام سوسیالیسم حمل و عرضه میکردند 
کامال تفکیک کرده ایم. گامهاى عملى بسیارى در جهت ایجاد حزب کمونیست برداشته ایم و حتى از تشکیل 
کنگره موسس آن در آینده نزدیک سخن میگوییم. اما محور "خطوط عمده" بحث انقالب دمکراتیک در 
ایران است. تشکیل دهندگان اولیه سهند در قبال این مسائل معین به هم نزدیک شده بودند، خود را از 
دیگران متمایز کرده بودند، بناگزیر بنا بر خصوصیات آن دوره شکل تشکیالتى به خود گرفته بودند و اعالم 
هویت کرده بودند و یا پا به عرصه عمل گذاشته بودند. نیازهاى یک انقالب بالفعل تشکیل چنین محافلى را 
ایجاب کرده بود و ما هم یکى از این محافل بودیم. بدین ترتیب تشکیل دهندگان اولیه سهند، تا آنجا که به 
سرنوشت سهند به مثابه یک تشکل معین مربوط میشد، یک نقشه از پیش تعیین شده راجع به سیر تکاملى 
آن از ابتدا تا انتها نداشتند. یک نقشه مدون، با برنامه، با اساسنامه و با تحلیلى از گامهاى عملى سنجیده براى 
پیروزى انقالب و تشکیل حزب کمونیست در آستین نداشتند. به عبارت دیگر بر این نکته باید تاکید کرد 
که از ابتدا اتحاد مبارزان کمونیست با تمام بینش و با تمام شیوه ها و شعارهاى امروزى اش وجود خارجى 
نداشت. ابتدا به صورت یک محفل کوچک شکل گرفت و در عین اینکه در سطح نظرى دورنماى خود 
را - به مثابه یک تشکل معین - به مساله حزب و انقالب سوسیالیستى وسعت میداد، ابدا گامهاى عملى 
رسیدن به آن اهداف را تعریف نکرده بود و حتى ابزارهاى نظرى کافى براى تعریف این گامها را نیز در خود 

جمع نداشت. و میبینیم ك این مسائل در انتهاى جزوه "خطوط عمده" با همان تبیین کلى عرضه میشود. 

در آن مقطع ما از نظر تشکیالتى سیر حرکت معینى را براى "سهند" پیش بینى میکردیم. "سهند" هوادار 
"اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر" بود و نقشه عملى که از نظر تشکیالتى براى خود داشت این بود 
که ابتدا نظرات خود را مطرح میکند، "آرمان" این نظرات را میپذیرد، "سهند" به "آرمان" میپیوندد و از آن 
پس سیر حرکت در چهارچوب "آرمان" مشخص میشود! "قاعدتا" سازمان یافتن در یک تشکیالت صاحب 
اساسنامه براى "سهند" از آنجا شروع میشود! "قاعدتا "فعالیت تبلیغى، ترویجى و سازماندهى در جنبش 
کارگرى به معنى اخص از آنجا شروع میشود! به عبارت دیگر دورنماى تشکیالتى ما در آن مقطع تنها تا 
پیوستن به بخشى از جریانات اساسى تر (با تلقى آنزمانى) در جنبش کمونیستى تدقیق شده بود. واقعیت 
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نشان داد که ما توّهم داشتیم و حتى آن نقشه عمل تشکیالتى محدود هم اشتباه بود. 

در حاشیه مفید است این نکته را هم توضیح بدهم که چرا از ابتدا "سهند" تحت عنوان "هوادار آرمان" شروع 
به کار کرد. در میان جریانات و محافل کمونیستى که در آن اوان قیام شکل گرفته بودند، جریاناِت خطوِط 
اصلى به وجود آمده بود. جریاناتى که عموما به خط سوم مشهور شدند. سازمان پیکار خط مرکز و اتحادیه 
کمونیست ها و آن طیف محافل پراکنده اى که بعدها با بخشى از اتحادیه کمونیستها گروه "وحدت انقالبى..." 
را بوجود آوردند، جناح راست این طیف بودند. در مقابل این خط سوم گروههاى سه جهانى آشکارا از ابتدا 
راه خود را جدا کردند و یک جریان رویزیونیستى مشخص بوجود آوردند. فدایى نیز از ابتدا فاصله خود را 
با این خط حفظ کرد. خط سوم در واقع خط "سیاسى- تشکیالتى "پوپولیستى بود که هویت آن را همین 
نقد مشى چریکى از زاویه کار "سیاسى -تشکیالتى" - نقدى ماهیتا پوپولیستى - تشکیل میداد. به عالوه 
اینکه خط سوم در قبال شوروى موضع تاییدآمیز نداشت و در مقابل رویزیونیسم مدرن و احزاب طرفدار 
شوروى "مرزبندى"هایى اعالم کرده بود. ما به طور کلى خود را به این خط سوم و بویژه به جناح چپ 
آن نزدیک میدیدیم. با توجه به اسناد مدون این جریان ما "آرمان" را نماینده جناح چپ ارزیابى میکردیم. 

بنابراین ما به عنوان یک محفل اوال خط سوم را بستر اصلى جنبش کمونیستى میدیدیم و جناح چپ آن را 
جناح پیشتاز ارزیابى میکردیم. جناحى که مواضع قاطع ترى در باره صف بندى انقالب و ضد انقالب دارد. 
تصور ما این بود که سهند به عنوان یک جریان فکرى به این بستر عملى میپیوندد. حتى در آن زمان هم 
ارزیابى ما این بود که ما از لحاظ نظرى بویژه در زمینه متدولوژى مارکسیسم، تحلیل اقتصادى جامعه و درك 
رابطه اقتصاد با سیاست و مبارزه طبقاتى و انقالب حتى از خود آرمان جلوتریم. اما چنین تلقى میکردیم که 
آنها از نظر درك تاکتیک هاى مشخص، از نظر سازماندهى و مبارزه تشکیالتى از ما جلوترند و نظرات تدقیق 
شده اى دارند. گفتیم که این تصورات خیلى سریع در ظرف همان چند ماه اول ابطال شد. مشخص شد که 

ما متوهم بوده ایم. این در واقع از درك غلط ما از وضعیت ذهنى جنبش کمونیستى نتیجه شده بود. 

بنابراین نکته اى که اینجا باید تاکید شود این است که ما از ابتدا با این نقشه دست بکار نشدیم که رأسا پیشتاز 
مبارزه علیه پوپولیسم در جنبش کمونیستى ایران شویم. البته آن ترکیبى از افراد که سهند اولیه را تشکیل 
داده بودند پوپولیسم را به مثابه یک دیدگاه خرده بورژوایى میشناختند، به ضرورت استقالل طبقه کارگر از 
لحاظ نظرى و عملى- تشکیالتى پى برده بودند. علت این مساله این بود که اندیشه مائو در نزد این رفقا 
نقد شده بود، فلسفه و متدولوژى این دیدگاه نقد شده بود، و لنین و مارکس مبناى فکرى این رفقا قرار 
گرفته بود. بنابراین سهند از همان ابتدا پوپولیسم را به عنوان یک انحراف اصلى و مهم در جنبش کمونیستى 
محکوم میکرد. اما نکته مهم این بود که ما تصور میکردیم که مبارزه علیه این دیدگاه در خط سوم تا این حد 
دشوار نباشد. ما تصور میکردیم که طیف چپ خط سوم از نظرات ما استقبال میکند و خود پرچم پیشبرد 
این نظرات را در دست میگیرد. همانطور که گفتم ما فاصله زیادى بین خود و این خط نمیدیدیم و گفتم 
که عمال این تصور نادرست درآمد. واقعیت ما، یعنى اتحاد مبارزان کمونیست با آن خصوصیاتى که یافت 
و وظایفى که بر عهده گرفت، گروهى که توانست خود را به روشنى از خط سوم متمایز کند و این خط را 

عمیقا نقد کند، از ابتدا وجود نداشت. ا.م.ك حاصل یک پروسه تکاملى بود. 

یک  مثابه  به  که ا.م.ك  بدهم  نشان  را  واقعییت  این  کوشیدم  من  میکنم.  جمعبندى  را  صحبتم  بخش  این 
تشکیالت و یک دورنماى حرکت از پیش تعیین شده نداشت تا موجودیت خود را به تناسب آن رشد دهد. 
ما و دورنمایمان هر دو با هم رشد کردیم. دورنماى ما نیز در طول پراتیکمان و همگام با وظایفمان رشد 
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کرد. این تاکید مجددى است بر این حکم که خود محصول انقالب بودیم. انقالب ما را ناگزیر رشد میداد، 
به این صورت که به تناسب وظایف نوینى که پیشاروى جنبش کمونیستى به طور کلى قرار میداد، آن بخش 
از این جنبش را نیز که به طور نسبى جلوتر و پیشتازتر بود براى ایفاى نقش تعیین کننده ترى به پیش میراند 
و ما، به اعتبار مرزبندى نظرى اى که با پوپولیسم داشتیم، توانستیم در این بخش پیشتاز جاى بگیریم. ما باید 
در ارزیابى گذشته ا.م.ك آن را پدیده اى در حال تغییر در نظر بگیریم و به خاطر داشته باشیم که این همان 
ا.م.ك ابتدایى نیست. ما در ابتدا موجودیت سیاسِى دیگر، افق دیِد دیگر و توان عملِى دیگرى داشته ایم و 

امروز موجودیت، افق دید و توان دیگرى یافته ایم. 

با توجه به این مساله، حیات چند ساله اتحاد مبارزان کمونیست را میتوان به دوره هاى مشخصى تقسیم کرد. 
در طول این چند دوره ا.م.ك در حقیقت یک پروسه خودآگاهى را از سر گذراند. یعنى پروسه آموختن از 
پراتیک، تدقیق مبانى تئوریک و پیشبرد پیگیرانه تر نظرات تئوریک تا نتایج عملى منتج از این نظرات. به طور 
خالصه این پروسه آگاه شدن به خود و وظائف خود بود. این پروسه به دوره هاى مختلفى تقسیم میشود، 
و من فکر میکنم با این تقسیم بندى و در چهارچوب این تقسیم بندى، ما مسائل گذشته خود را بهتر درك 
خواهیم کرد. این را هم تذکر میدهم که طبعا مرزهاى این دوره ها از نظر عملى نسبى است. اما قطعا میتوان 
شاخص هایى را براى حرکت از یک دوره به دوره بعد مالك قرار داد و به یک تقسیم بندى واقعى رسید. 

دوره اول:
از زمان تشکیل اولیه محفل سهند تا جدایى عملى از آرمان را دربرمیگیرد. این دوره با تالش ما در جهت 
طرح نظرات خود، بدون در دستور قرار دادن پراتیک مستقل تشکیالتى مشخص میشود. در این چند ماه، 
در عین اینکه ما به سمت طبقه کارگر و برخورد به مسائل جنبش کارگرى گرایش داشتیم، اتخاذ سیاست 
تشکیالتى و سازماندهى معینى در میان کارگران را وظیفه خود نمیدیدیم. ما بحث هایى را در جنبش مطرح 
کرده بودیم و هدف ما تقویت صف معینى در جنبش کمونیستى - خارج از خود ما - بود. کسانى را که 
جلب این نظرات میشدند، یعنى در واقع هواداران خود را... به سمت آن خط و صف معین سوق میدادیم. 
ما وظیفه سازماندهى نیروها را بر عهده خود نمیدیدیم، زیرا خود امیدوار بودیم در آینده اى بسیار نزدیک 
توسط آن خط معین سازماندهى شویم. ما هواداران خود را به سازمان یافتن با آرمان تشویق میکردیم، زیرا 

امیدوار بودیم خود بزودى با آرمان سازماندهى شویم. 

واقعیت این است که ما در همان دوره از نظر سازمانى با آرمان تفاوتى نداشتیم. هر دو هسته هاى محفلى اى 
بودیم که بدون وظایف مشخص، بدون کار تشکیالتى منظم در طبقه کارگر، بدون ارگانهاى مشخص، در 
راس عده اى روشنفکر - و در آن مقطع بعضا کارگر- انقالبى با روابط محفلى متقابلى قرار گرفته بودیم. 

تفاوت تنها در این بود که، عمال و بتدریج کمیت قابل مالحظه ترى از آرمان را تشکیل میدادیم... 

جدایى ما از آرمان در حدود آذر- دى سال۱۳٥۸(دسامبر ۱۹۷۹) صورت گرفت. ما ابتدا بنابر ضروریاتى، 
که علنا در جنبش طرح کردیم، نام خود را تغییر دادیم و خود را" اتحاد مبارزان کمونیست" نامیدیم. در 
این مقطع نظرات ما و آرمان عمال از هم فاصله میگرفت. آنها علنا نظرات ما را تایید نمیکردند و عمال از 
برخورد به آن طفره میرفتند. نظرات آنان نیز - در نوشته هاى آخرشان - مورد تایید ما نبود و به خصوص 
براى دوره اى نسبتا طوالنى آنان عمال ساکت بودند. اعالم هوادارى از آرمان عمال به مانعى بر سر راه فعالیت 
ما تبدیل شده بود؛ اما واقعیت نشان داد که مساله باید از یک تغییر نام ساده فراتر رود و یک گسست همه 
جانبه از آرمان صورت بگیرد. جدایى عملى ما در متن بحث هایى صورت گرفت که براى "وحدت" با آرمان 
به پیش بردیم! ما با همان درکى که در آن مقطع از برنامه و هویت کمونیستى داشتیم، در برخورد به آرمان 
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لزوم وحدت بر سر برنامه و مواضع اصولى مدون را تاکید میکردیم (در آن مقطع بحث برنامه در گروه ما 
مطرح بود و به ویژه نوشته "برنامه چیست؟" به صورت درونى منتشر شده بود (آرمان این ضرورت را درك 

نکرد و راه ما دیگر به طور کلى از آرمان جدا شد. 

با جدایى عملى از آرمان دورنماى وسیعتر و وظایف همه جانبه ترى در مقابل ما قرار گرفت. با جدایى از 
آرمان ما به خود نگاه کردیم و این سؤال را در مقابل خود قرار دادیم که وظیفه ما به عنوان یک تشکیالت 
ارگان،  انتشار  کادرها،  سازماندهى  چون  سؤال و مسائل مشخص ترى  زمان این  تا آن  کمونیستى چیست. 
تقسیم و تخصیص نیرو در بخشهاى متعدد و متنوع فعالیت و غیره به معنى واقعى کلمه براى ما مطرح نشده 
بود. اکنون با این جدایى، ما خود را تشکلى دیدیم مانند سایر تشکل هاى مستقل، که باید بدنه، دست و پا 

و پراتیک تشکیالتى مشخصى داشته باشد. 
دوره دوم:

دوره دوم که از جدایى از آرمان تا انتشار برنامه ا.م.ك را دربرمیگیرد، دوره مستقل شدن ماست. دوره اى که 
در آن تثبیت هویت مستقل خودمان و سازماندهى مستقل کادرها و امکاناتمان را آغاز میکنیم. در این دوره 
نه تنها هویت و موجودیت مستقل خود را در جنبش تثبیت میکنیم، بلکه در عرصه هاى معینى به یک نیروى 
پیشتاز تبدیل میشویم. در عین حال مسائل تشکیالتى ما و نقطه ضعف هاى عملى متعدد ما در این دوره 
ظهور میکند. وقتى ما حرکت مستقل خود را آغاز کردیم، این ضعف ها هم یک به یک آشکار شدند. در 
طول این دوره ما واقعا به صورت روزمره با امر تشکیالت و سازماندهى خود روبرو بودیم. نیروهاى خود را 
ارزیابى کردیم و به عرصه هاى مختلف تخصیص دادیم. تقسیم کار کردیم و به هر صورت هر کسى به کار 
خاصى مشغول شد. بخش انتشارات بوجود آمد، بخش معینى براى برخورد به کارگران و مسائل کارگرى 
ایجاد کردیم. بخش دانشجویان و هواداران را بوجود آوردیم. در همین دوره است که رفقاى نسبتا زیادى به 
ما پیوستند و گسترش بیشترى به کار ما دادند. مساله مهم در این دوره مشخص شدن ضرورت وجود یک 
نشریه (ارگان) براى ما بود. "بسوى سوسیالیسم "حاصل حرکت ما براى تثبیت هویت مستقلمان بود. ما براى 
متمایز کردن خود از تمام سازمانهاى خط سوم، که هنوز خود را به آن نزدیک میدیدیم و براى تأثیرگذارى 
بر این جریان به یک ارگان نیاز داشتیم. مهمترین ابزار ما در این دوره شاید "بسوى سوسیالیسم" بود. چهار 
شماره بسوى سوسیالیسم و ضمائم مختلف آن عمال در ما تحولى کیفى ایجاد کرد. ابزار دیگر ما نشریه 
"علیه بیکارى" بود. علیه بیکارى حاصل گرایش ما به داشتن ارگان مشخص از یک سو و روى آورى مان به 
مسائل عملى جنبش از سوى دیگر بود. مبناى کار ِ علیه بیکارى مقدمه جزوه" دورنماى فالکت..." بود، و یا 
به طور کلى بحث هاى مطرح شده در این مقدمه که قبال در برنامه دانشجویى پیشنهادى ما منتشر شده بود. 
ارزیابى ما در این مقطع این بود که در دو عرصه جنبش خلق کرد و مبارزات کارگران بر علیه عوارض بحران 
اقتصادى، مسائل مبرم جنبش انقالبى آشکارا مطرح است. در کردستان که توهمى به رژیم وجود نداشت، 
رویارویى مستقیم انقالب و ضدانقالب آغاز شده بود، و در عرصه مبارزات کارگران بر علیه فالکت و فشار 
شاق اقتصادى بورژوازى بر طبقه کارگر، این توهمات میتوانست نقد شود و طبقه کارگر با کمک و دخالت 
نیروى کمونیستى به منافع خود در این انقالب آگاه شود. علیه بیکارى بر مبناى نیازهاى این عرصه مبارزات 
کارگرى و با توجه به وجود یک جنبش بالفعل علیه بیکارى آغاز به کار کرد. در این دوره ما حتى در فکر 
درك اصولى تئورى تشکیالت بودیم و بخصوص در تبادل نظر با رفقایى از سازمانها و گروههاى دیگر در 
این زمینه کنکاش میکردیم. تلقى ما در آن زمان از علم و تئورى سازماندهى محدود بود و عمال به تکنیک 

سازماندهى منحصر میماند. 
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به هر حال در پایان این دوره اتحاد مبارزان کمونیستى به وجود آمد که در جنبش کمونیستى شناخته شده 
علیه  مبارزه  در  شدن  پرچمدار  اعتبار  به  اساسا  در جنبش  و  بود  گذاشته  سر  پشت  را  معینى  مبارزه  بود، 

پوپولیسم هویت مستقلى یافته بود. 
دوره سوم:

بر  در  را  له)  کومه  سوم  انعقاد کنگره  (یعنى  کمونیست  حزب  برنامه  انتشار  تا  ا.م.ك  برنامه  انتشار  فاصله 
میگیرد. در این دوره فعالیت ما خصلت دیگرى به خود میگیرد. خصوصیت اصلى این دوره این است که 
اوال، تالش آگاهانه براى ساختن حزب، تالش براى تبدیل برنامه اى لنینى به برنامه یک نیروى واقعى در 
جنبش کمونیستى و گردآورى نیروهاى واقعى پرولترى به گرد این برنامه در دستور کار ما قرار گرفت و 
ثانیا مساله پراتیک به شیوه کمونیستى براى ما واقعا مطرح شد. در حالى که در دوره دوم ا.م.ك اساسا به 
سبک کار موروثى پوپولیستى در جنبش تمکین کرده بود، در دوره سوم انتقاد از این سبک کار و تالش در 
یافتن سبک کار کمونیستى عمال در درون ا.م.ك. شکل گرفت. مساله سبک کار کمونیستى از یکسو با مساله 
ساختن حزب و از سوى دیگر با مساله روى آورى به جنبش کارگرى پیوند میخورد. تا آنجا که به مساله 
حزب مربوط میشود، ما دریافتیم که حزب نمیتواند به این شیوه کار کند. گام به گام دریافتیم که پراتیک ما 
پراتیکى به شیوه حزبى و کمونیستى نیست. در رابطه با جنبش کارگرى، پوپولیسم اساسا دستآوردى نداشت 
که ما به آن اتکا کنیم، و ما به عنوان سازمانى که برنامه اى کمونیستى را اعالم و اتخاذ کرده بود، روى آورى 
وسیع به جنبش کارگرى و پراتیک گسترده را در دستور کار خود میدیدیم. علیرغم وضعیت سیاسى در آن 
مقطع و علیرغم شرایط پلیسى، هجوم و سرکوب و اختناق، ما مصمم بودیم که به جنبش کارگرى روى 
بیاوریم. اکنون ما برنامه داشتیم و میبایست این برنامه را به درون طبقه کارگر ببریم. این گرایش به جنبش 
کارگرى نیز به سهم خود ما را در برابر بحث سبک کار قرار میداد. ما به سرعت دریافتیم که کارى که تا آن 
زمان، در طول دوره دوم، کرده بودیم کارى کمونیستى در زمینه تشکیالت و سازماندهى نبوده است. به هر 
حال همانطور که گفتم خصوصیت اصلى این دوره کار ما گامهاى آگاهانه و عملى براى تثبیت برنامه - و 
نه به طور کلى مبارزه ایدئولوژیک - مطرح شدن مساله سبک کار و سازماندهى جنبش طبقه کارگر براى ما 
بود. همین سمت گیرى است که به ما اجازه داد در این دوره دو کار اساسى را در دست بگیریم و علیرغم 
ضربات پلیسى و فشار شدت یافته بورژوازى، در آن حتى از دوره قبل، یعنى از دوره شرایط نسبتا آزادتر 
فعالیت، پیگیرتر باشیم. اول مساله ارتباط با کومه له بود و دوم انتشار کارگر کمونیست. این دو شاخص دقیقا 
مسائل و مشغله ما را در آن دوره منعکس میکند. از یکسو ما متقاعد شده بودیم که باید نشریه اى کارگرى، 
سیاسى- تبلیغى منتشر کرد تا رفقاى ما حول آن سازماندهى شوند و امر سازماندهى را به پیش ببرند و از 
سوى دیگر معتقد بودیم که از هر نشریه اى مهمتر در این مقطع پیشبرد بحث هاى مربوط به برنامه مشترك 

با کومه له است. 
با کنگره دوم کومه له شرایط مساعدى براى دنبال کردن عملى بحث برنامه بوجود آمده بود. قبل از اولین 
نشست با رفقاى کومه له ما در باره نحوه برخوردمان به رفقا و مسائل اصلى که باید در این نشست ها مطرح 
شود صحبت کردیم. ابتدا این بحث مطرح شد که به شیوه قدیم در برخورد به گروههاى دیگر بحث را بر 
محور پالتفرم هاى اتحاد عمل و در این مقطع بویژه بر محور جنبش خلق کرد متمرکز کنیم. خیلى سریع 
متوجه شدیم که بحث اتحاد عمل در آن مقطع جاى مهمى ندارد. مساله مهمتر سمتگیرى کنگره دوم کومه له 
بود. دو جریان در جنبش کمونیستى میرفتند تا یک حرف را بزنند و یکى از این جریانات کومه له بود. از 
این رو ما نتیجه گرفتیم که مهمترین وظیفه ما باید این باشد که تالش کنیم کومه له خود پرچم برنامه را بلند 
کند. آن نیرویى که ما در تمام مدت براى بلند شدن این پرچم انتظارش را داشتیم، اکنون آمده بود، وجود 



443

برگزیده آثار  منصور حکمت

داشت و ما میبایست مستقیما و فعاالنه در جهت رفع موانع حرکت کومه له در جهت برافراشتن پرچم برنامه 
تالش میکردیم. ما باید انرژى زیادى روى این مساله متمرکز میکردیم. 

از سوى دیگر، در شرایطى که همه نشریات سیاسى یکى پس از دیگرى تعطیل میشدند، ما تصمیم گرفتیم 
نشریه کارگر کمونیست را، با همان امکانات معین و محدود و شرایط نامساعد منتشر کنیم و چنین کردیم. 

سه ماه پس از ۳۰ خرداد ما دست به کار نشریه شدیم و تا فروردین 3 شماره آن را منتشر کردیم. 

اگر توجه کنید در این سال "بسوى سوسیالیسم" عمال تعطیل شد. علت این وقفه تصمیم آگاهانه ما نبود. 
علت این بود که با توجه به امکانات محدود تحریریه و با توجه به شرایطى که در جنبش وجود داشت عمال 
انرژى خود را روى بحث برنامه و کارگر کمونیست گذاشته بودیم. ما میخواستیم به برنامه اى برسیم که 
بعنوان یک برنامه کمونیستى قوى در جنبش عرضه شود. تحریریه بسوى سوسیالیسم عمال دیگر بصورت 
و  بود  پرداخته  برنامه  به مسائل  کردستان  خارج  در  بخشى  و  کردستان  در  بخشى  نداشت.  وجود  متمرکز 
نیروى خود را در خدمت کارگر کمونیست گذاشته بود. البته این ابدا به این معنى نیست که نمیبایست نشریه 
را منتشر میکردیم و به این معنى نیست که اگر کار سراسرى مان را ادامه میدادیم نتایج بیشترى نمیگرفتیم، 
تأثیر بیشترى بر جنبش نمیگذاشتیم و براى مثال نمیتوانستیم در سرنوشت سازمان پیکار دخالت مؤثرترى 
بکنیم. اما ما در محدوده انرژى معین تصمیم میگرفتیم (البته در جلسات دیگر و در ارزیابى انتقادى ارگانهاى 
گروهى باید به این نکته بپردازیم که چرا از همان انرژى معین استفاده مؤثرتر و اصولى ترى نشد)، اما بحث 
من بر سر این است که این دو سمت گیرى اصلى، خصوصیت این دوره از فعالیت ما را نشان میدهد. ما 
گامهاى آگاهانه و عملى در جهت تئورى و برنامه برداشتیم و پراتیک به شیوه حزبى براى ما مطرح شد. 
دورنماى حزب و دورنماى کار در جنبش کارگرى، این جهت گیرى اصلى در دوره سوم فعالیت ما بود... 

دوره سوم با کنگره سوم کومه له به پایان میرسد. این یک نقطه عطف بود، زیرا این کنگره امکان داد که 
برنامه حزب کمونیست منتشر شود و اتوریته خود را پشت سر این برنامه قرار داد. ما از کنگره سوم کومه له 
تا امروز یک دوره کنکاش براى درك و جذب وظائف جدید را از سر گذرانده ایم. اگر در فاصله انتشار 
برنامه حزب تا کنون ما کارى انجام داده ایم، این کار به روال قدیم در دوره جدید صورت گرفته است. طبعا 
هیچ تشکیالتى نمیتواند فورا و آنا از دوره اى وارد دوره دیگرى از فعالیت بشود، به نحوى که همه کادرها 
و اعضا و رهبرانش دقیقا وظایف کامال متفاوت جدید را درك کنند. این کارى است که باید در این کنگره 
انجام بشود. آنچه در این چند ماه شاهد آن بوده ایم بقاء میراث دوره قدیم و مقابله گرایشهایى در جهت 
ابقاء و یا رد آن بوده است: یا ابقاء آنها و یا تثبیت خط مشى اصولى در مقابل خط مشى و دیدگاههاى کهنه، 
دیدگاههاى متعلق به دوره اى که اکنون به گذشته تعلق دارد. این کنگره درست در این محل تالقى تشکیل 
میشود و با این سؤال روبروست که دوره قبل را چگونه باید خاتمه داد و دوره جدید چه خصوصیاتى دارد 
و چه وظایفى بر عهده ما میگذارد. به اعتقاد ما اگر کنگره این خصوصیات را درك نکند، اگر در دوره جدید 
به روال قدیم فکر کند، پاسخگوى انتظاراتى که از آن داریم نخواهد بود. ما مطمئنیم که با توجه به شناختى 
که داریم و با توجه به بحث هاى غیر رسمى که تا همینجا داشته ایم، کنگره این خصوصیات را درك میکند 
و لذا بحث ما بر سر این خواهد بود که با توجه به این درك پایه اى دستور جلسات کنگره چه اهمیت تعیین 

کننده اى دارد. 

پس ما در چنین محل تالقى اى قرار گرفته ایم. اما این دوره بندى از زاویه حرکت اتحاد مبارزان کمونیست 
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بود. براى جنبش کمونیستى این تقسیم بندى به گونه اى دیگر است - در حالى که در این نقطه عطف آخر، 
جنبش به طور کلى نیز با ما در انطباق قرار دارد. یعنى در حالى که ا.م.ك تا قبل از برنامه حزب کمونیست 
سیر تکاملى سازمانى خود را طى میکند، و در طول دوره هاى مختلف تکلیف خودش را روشن میکند برنامه 
حزب کمونیست حلقه اى در سیر تکامل جنبش به طور کلى است و در آِن واحد تکلیف ا.م.ك و جنبش 
هر دو را روشن میکند. با برنامه حزب کمونیست جنبش کمونیستى هم به دوره هایى تقسیم میشود. در 
عین اینکه این دوره ها با دوره هاى حیات ما الزاما تطابق نداشته است، از این پس پراتیک ما و جنبش یک 
پیوند ناگزیر با هم دارد و این ما هستیم که تعیین میکنیم که این دوره نوین در عمل به چه خواهد انجامید. 

تاکید میکنم که این "ما" دیگر آن "ما" به معنى محدود ا.م.ك نیست و تمام بحث به نظر من در این کنگره بر 
سر این است که این "ما" امروز کیست. آیا هنوز ا.م.ك است و ما باید به دنبال حل مشکالت و مسائل ا.م.ك 
باشیم؟ یا این "ما "جریانى است به وسعت ا.م.ك، کومه له و محافل متعددى که امروز با برنامه حزب اند، 

یعنى یک قطب اساسى در جنبش کمونیستى؟ 

بنابراین میتوان و باید دوره هایى که جنبش در این مدت پشت سر گذاشته است را نیز بررسى کنیم. چند 
سالى که براى ما تکامل سه دوره اى بود که به آن اشاره کردم، براى جنبش دربرگیرنده دوره شکوفایى، 
است.  بوده  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم  زوال  و  کلمه،  عملى  به معناى  شدن  مطرح  و  شدن  متولد  یعنى 
دوره اى که متناظر با دوره استقالل ماست. زمانى که سوسیالیسم خرده بورژوایى به یک معناى عملى متولد 
میشد و گسترش مییافت، ما متوهم بودیم و عمال به دنبال آن حرکت میکردیم، در اوج رونق سوسیالیسم 
خرده بورژوایى ما در جریان تفکیک خود از آن بودیم و وقتى او به زوال میافتاد، مارکسیسم انقالبى به 
دستآوردهاى تعیین کننده اى میرسید. این حلقه آخر را دیگر باید در ارتباط با هم در نظر گرفت، زیرا بوجود 
آمدن یک خط منسجم مارکسیسم انقالبى در جنبش کمونیستى یک عامل مهم در زوال سوسیالیسم خرده 
بورژوایى بود. مشخصا این تقابل از کنگره دوم کومه له به نفع اضمحالل پوپولیسم جهت میگیرد. به عبارت 
دیگر مهمترین نقطه عطف در حیات جنبش کمونیستى در دوره قبل، کنگره دوم کومه له است. کنگره اى که 
سیر صعودى پوپولیسم را خاتمه داد و بساط رونق آن را برچید. با این کنگره مهمترین تشکیالت کمونیستى 
ایران (به اعتقاد من در طول تاریخ ایران، حتى در مقایسه با حزب کمونیست ایران در مقطع جمهورى گیالن) 
به عنوان یک جریان حزبى کمونیستى با پایگاهى توده اى گسترده، که یک مبارزه طبقاتى -انقالبى طوالنى 
را در مقابل بورژوازى اى که اپوزیسیون خرده بورژوایى را در هم کوبیده است، رهبرى میکند، به اصول 
برنامه اى حزب کمونیست دست یافت و مبارزه براى دستیابى به شیوه هاى پراتیک کمونیستى را در دستور 
خود قرار داد. اینجا دیگر پوپولیسم ناگزیر از فروریختن بود. کنگره دوم کومه له تاثیر مستقیمى در تعمیق 
بحران پوپولیسم و در کاهش اعتبار تشکلهاى پوپولیستى داشت. با این کنگره دورنماى دیگرى درمقابل 
مارکسیست- لنینیست ها گسترده میشود. وجود همزمان برنامه ا.م.ك و کنگره دوم کومه له گویاى آن است که 
در آن مقطع ماتریال و مصالح الزم براى شکست قطعى پوپولیسم دیگر فراهم شده است. شکست پوپولیسم 
دیگر در آن مقطع به روشنى قابل پیش بینى بود و ما در مقاله "پوپولیسم در بن بست "سرنوشت پوپولیسم و 
تشکلهاى پوپولیستى نظیر پیکار را به روشنى پیش بینى کردیم. در آن مقطع دیگر مشخص شد که مارکسیسم 
انقالبى دیگر زمزمه اى در گوش غول نیست، بلکه یک صف قدرتمند و مؤثر در جنبش کمونیستى و در حال 
شکل گرفتن است که مقاومت خرده بورژوایى تشکلهاى پوپولیستى را دیر یا زود در هم خواهد شکست. 

بنابراین دوره اى که براى ما دوره تثبیت استقاللمان بود، براى پوپولیستها دوره پایان حاکمیت و آغاز زوالشان 
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بود. دوره اى که براى ما تشکیل حزب و پراتیک گسترده مطرح میشد، براى آنها دوره از کف رفتن پراتیک 
و تشکیالتشان بود. دوره که تشکلهاى پوپولیستى یکى پس از دیگرى به بن بست میرسیدند، پاسیو میشدند 
و منحل میشدند. و امروز باز در مقطع انتشار برنامه حزب کمونیست و انسجام مارکسیسم انقالبى میبینیم 

که ما با غیبت تقریبا مطلق پوپولیست ها در بُعد تشکیالتى روبرو هستیم. 

این تقابل در سیر حرکت گذشته ما و جنبش بطور کلى، اکنون در سیر حرکت آینده به یک پیوند همه جانبه 
تبدیل میشود. مسائل ما و جنبش امروز به صورت گریز ناپذیرى به هم پیوند خورده اند و بنابراین ما در این 
کنگره چه آنجا که از سازماندهى و سبک کار سخن میگوییم و چه آنجا که از برنامه و تاکتیک، باید نه اتحاد 
مبارزان کمونیست بلکه کل جنبش را مد نظر داشته باشیم. ا.م.ك را هم دیگر تنها به مثابه بخشى از یک 
جنبش و در پرتو برخورد به مسائل کل جنبش میتوان تصحیح کرد و سازمان داد. این ما را ناگزیر میسازد که 
با روحیه اى جدید به استقبال مسائل دوره جدیدى برویم که با انتشار برنامه حزب کمونیست آغاز میشود. 

گفتم که دوره جدید مصادف با غیبت کامل پوپولیستها است. ابعاد مختلف این" غیبت" را میتوان یک به 
یک شمرد. یکى آکادمیسم است. محافل و عناصر پراکنده و متعددى از پوپولیستها به مطالعه هگل و فیخته 
افتاده اند و تمام موجودیت" سیاسى"شان را تفحصات و تحلیهاى فوق فلسفى و فوق متدولوژیک تشکیل 
میدهد، و تازه همه این ها براى آن که شاید روزى بتوانند فالن بحث دو سال قبل مارکسیسم انقالبى را نقد 
کنند. یکى دیگر پاسیفیسم است. بن بست عملى از یکسو و تئوریهاى مختلفى که براى توصیه کنار کشیدن 
و دست به کارى نزدن ابداع میشود، اینها وجوه مختلف پاسیفیسم رایج از محافل باقى مانده از سازمانهاى 
پوپولیستى است. یک نمونه از این تئوریها، نظرات جریان موسوم به "انقالب سوسیالیستى" است که برخى 
رفقا در بحث هاى حاشیه کنگره به عملکرد پاسیفیستى آن اشاراتى داشتند. از "دستآورد"هاى دیگر پوپولیسم 
ارتداد صاف و ساده است. یعنى محافل و جریاناتى هم هستند که اساسا به انکار اصول و مبانى مارکسیسم 
و ضرورت انقالب اجتماعى پرولتاریا رسیده اند، نظیر یکى از جریانات باقیمانده از "وحدت انقالبى..." که 
بن بست عملى خود را نه در خود، بلکه در مارکسیسم جستجو میکنند. میراث دیگر پوپولیسم درغلطیدن 
مستقیم و آشکار به دامان بورژوازى است. محافلى که یا خود توده اى و اکثریتى میشوند یا در برابر توده اى 
و اکثریتى "مجاب" میشوند، و اگر بخواهند به عنوان انسان حرمت و شرف خود را حفظ کنند، حداکثر از 

مبارزه سیاسى کنار میکشند و خانه نشین میشوند... 
بسیار  موقعیت  در  ما  است که  این  واقعیت  چیست؟  گفتم)  که  گسترده  معناى  همان  موقعیت ما) به  اما 
مساعدى قرار داریم. ما بیشترین فعالین را (فعالین به معناى کسانى که میخواهند حرکت کنند، میخواهند 
ما امروز برنامه  دارد.  ما نظر  انقالب است به  مبارزه و  در فکر  اختیار داریم. هر کس  در  را  باشند)  فعال 
حزب کمونیست، سندى که قریب ٥۰ سال خالء آن در جنبش طبقاتى ما محسوس بوده است را در دست 
داریم. جنبش ما نمیتواند از این دستآورد به عقب رانده شود. ما، یعنى نیروهاى برنامه حزب کمونیست، 
یک صف بندى کامال جدیدى در جنبش بوجود آورده ایم. صف بندى که در یکسوى آن جریان ما قرار دارد، 
با تمام روشن بینى اش و آگاهى اش بر گامهاى بعدى که باید بردارد. جریانى که مساله و وظیفه امروزش را 
تفهیم این واقعییات در صفوف خود و آزاد کردن انرژى خود براى انجام وظایف خطیرش تشکیل میدهد. 
در مقابل، یک صف بندى کامال جدید است. این صف بندى "رزمندگان (چپ) و پیکار (مرکز)" نیست، این 
صف بندى فدایى و خط 3 نیست. جریان ما همه مخالفین خود را، اعم از فدایى و خط 5 و وحدت انقالبى 
سابق فعال "کامپیوتریست" شده و اتحادیه کمونیستها و اتحاد چپ و غیره را ناگزیر میکند تا عینا یک موضع 
را در مقابل آن بگیرند. شکل گیرى و انسجام ما، مخالفین ما را نیز یا منسجم میکند و یا به آحاد تجزیه 
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میکند. در هر صورت برنامه حزب کمونیست مخالفین خود را به انسجام یافتن تحت پرچم اشکال پخته تر 
رویزیونیسم سوق میدهد. آنها که میخواهند در مقابل ما بایستند ناگزیر به زیر پرچم جریاناتى خواهند رفت 
که مواضع منجسم ترى را در مقابل ما قرار میدهند. جریان ما از هم اکنون مهر خود را بر سرنوشت مخالفیش 

کوبیده است. 

جریان ما اساسا به اعتبار کومه له در مقطع کنونى، در برابر بورژوازى و نیروهاى آشکارا بورژوایى در جامعه 
نیز، یک جریان معتبر مبارزاتى است. جنبش مقاومت خلق کرد یک جلوه و یک عرصه بالفعل انقالب ایران 
است. یک جنبش واقعى گسترده است که در سطح جهانى مورد توجه و حائز اهمیت است. و در صدر این 
جنبش کومه له قرار دارد که یک نیروى پیشتاز برنامه حزب کمونیست است. سازمانى است که توده وسیعى 
از مردم در این کشور چشم امید به آن دوخته اند و راه نجات خود را در تشکل و مبارزه تحت پرچم آن 
جستجو میکنند. سازمانى که هر روزه در نبردهاى رویاروى با نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى در خط 
مقدم جبهه هاى مناطق آزاد شده میجنگد. بنابراین از نظر واقعییات عملى نیز، چه در سطح سیاسى و چه 
نظامى، جریان ما یک موجودیت باورنکردنى، قابل اتکاء، و اصولى و قوى است که موجودیت خود را به 
احزاب اپوزیسیون، نظیر مجاهد تحمیل کرده است و در سرنوشت کوچکترین محافل کارگرى نیز دخیل 
شده است. اکنون دیگر مخالفان ما نمیتوانند به یک موجودیت سیاسى تبدیل شوند بى آنکه بدوا حساب 
خود را با جریان ما و برنامه حزب کمونیست روشن کنند. این قطب بندى خصوصیت اصلى دوره جدید 

است. 
در چنین شرایطى ما دوره نوینى از فعالیت، دوره حزبیت را آغاز میکنیم. دوره حزبیت به دو معنا: یکى دوره 
ساختن عملى حزب کمونیست و دیگر مبارزه به شیوه حزبى. این دو پیوند ناگسستنى اى با هم دارند. مبارزه 
به شیوه حزبى همان مجرایى است که ما را به حزب میرساند و ساختن حزب یک پیش شرط اساسى مبارزه 
به شیوه حزبى به معنى واقعى کلمه است. مبارزه عملى و برداشتن گامهاى آگاهانه و مشخص براى ساختن 
حزب و مبارزه به شیوه یک حزب، مبارزه حزبى در کلیه ابعاد تشکیالتى، تاکتیکى و غیره، این روح وظایف 
ما در دوره جدید است. و کنگره ا.م.ك باید بر این مسائل تأکید کند و به این مسائل بپردازد و تنها در چنین 

صورتى ا.م.ك میتواند باز هم یک پرچمدار بردن وظائف جدید و مسائل نو در جنبش ما باشد. 
براى درك وظایفمان در دوره جدید الزم است مجددا نگاهى به گذشته ا.م.ك بیاندازیم و به خصوص نقاط 
ضعف و قدرت خود را بررسى کنیم. ما باید بفهمیم که از چه چیزهایى باید ببُریم و کدام کمبودها در کارمان 
را باید رفع نماییم. در اینجا نیز طبعا انتقاد باید متوجه گره گاههاى اصلى در کار ما باشد و جزئیات میتواند 

در بحثهاى مفصل تر، با توجه به این روح کلى، بررسى شود. 

در مورد نقاط قدرت ا.م.ك لزومى ندارد به تفصیل صحبت کنم. فقط به دو نکته اشاره میکنم. اول اینکه 
ما در مبارزه ایدئولوژیک، در مبارزه براى تفکیک نظرى پرولتاریا از بورژوازى و خرده بورژوازى پیگیر 
بودیم. ما اهمیت این وظیفه را درك میکردیم. اما آیا این بدان معنا است که ما آن گامهایى را که میبایست 
براى انجام هر چه کم مشقت تر این وظیفه برداشته شود، برداشته ایم؟ به نظر من نه. و نمونه این، عدم انتشار 
بسوى سوسیالیسم در یکسال گذشته است. اما ما پیگیر بودیم به این معنى که تمام تالش خود را درمحدوده 
فهمیده اند  که  آن نیروهایى  مانند  و  کومه له  مانند  نیز  ا.م.ك  اینکه  دوم  میکردیم.  زمینه  این  امکاناتمان در 
کمونیسم بر سر چیست، به معامله گرى و کاسبکارى و تشکیالِت توخالى درست کردن و از زاویه خرده 
بورژوایى تشکیالت را هدفى درخود دیدن، درنغلطیدیم. به عبارت دیگر اپورتونیسم تشکیالتى هرگز سنت 
کار ما نبود و همواره کوشیدیم تا ایدئولوژى و سیاست را بر تشکیالت مقدم کنیم. اصول ناظر بر کار ما 
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هرگز ماوراء ایدئولوژیک و ماوراء سیاسى نبوده است. همیشه کوشیده ایم تا اصول ایدئولوژى انقالبى مان بر 
کار تشکیالتى مان ناظر باشد و این نقطه قدرت به ما امکان داده است تا به حل مسائلى قادر باشیم که شاید 
تشکیالت هاى دیگر در مقابل آن زانو میزدند. اما میبینیم که نقاط قدرت اصلى ما عمدتا جنبه هاى نظرى و 

متدولوژیک دارند، براى درك نقاط ضعف مان هم باید از همینجا شروع کنیم. 

نقطه ضعف اساسى ما، حلقه اى که نقاط ضعف گوناگون ما را توضیح میدهد، این است که ما بنا به دالئل 
و شرایط اجتماعى- تاریخى معین، که بعدا به آن خواهیم پرداخت، به یک تئورى لنینى تشکیالت مسلح 
نبودیم و به امر تشکیالت به مثابه یک علم برخورد نکردیم. اینجا من از پراتیک تشکیالتى ا.م.ك در مجموع 
سخن میگویم و به این مساله کارى ندارم که این یا آن رفیق احتماال موارد متعدد در این خصوص تالش 
تئورى  به  ما  نشد.  تبدیل  ما  تشکیالتى  یک خصلت  به  این  رو،  هر  به  است.  داده  تذکرى  یا  است  کرده 
لنینى تشکیالت، تئورى اى که سازماندهى به شیوه کمونیستى بر مبناى سنت هاى کمونیستى را در دستور 
کار ما قرار دهد، متکى نبودیم. ما عمال به شیوه اى غیر انتقادى بیش از دو سال از سبک کار و بینش و 
تئورى تشکیالتى پوپولیستى، که بر جنبش حاکم بود، تبعیت کردیم، و آنگاه که خواستیم این تبعیت را 
کنار بگذاریم، نقد خود را تا نتایج منطقى اش ادامه ندادیم. این امر وظیفه کنگره است. ما تا این کنگره از 
حاکمیت سبک سبک کار پوپولیستى رها نشده ایم و یکى از اساسى ترین وظایف این کنگره این است که ما 
را از این سبک کار خالص کند و بر درك لنینى از تشکیالت و روشهاى کمونیستى در زمینه کار تشکیالتى 

استوار کند. 

اما شرایط تاریخى اى که علت این ضعف ما بود، چه بود؟ اوال به نظر من به هر حال درك اصولى دیدگاه 
پرولترى در زمینه تئورى و برنامه بر درك تشکیالتى پیشى میگیرد. بدون پخته شدن دیدگاه هایمان در زمینه 
اصول مارکسیسم- لنینیسم و کاربرد مشخص آن در انقالب ایران، نمیتوان سبک کار کمونیستى را اتخاذ و 
پیاده کرد. به عبارت دیگر از نظر تحلیلى و تئوریک بحث برنامه و درك اصولى محتواى وظایف برنامه اى 
کمونیست ها بر پیاده کردن عملى آن پیشى میگیرد، ما باید ابتدا میفهمیدیم که چه چیز را باید پیاده کنیم تا 
سپس بتوانیم در پى چگونگى آن باشیم. ما براى مدتى این احاطه را بر دیدگاههاى برنامه اى نداشتیم. قبال 
گفتم که دیدگاههاى ما درکلیت خود کمونیستى بود، اما عمال تنها در زمینه برخورد به یک انقالب معین 
تدقیق شده بود. ما امروز برنامه حزب کمونیست را داریم (و یا یک سال قبل برنامه ا.م.ك را داشتیم) که 
به ما اجازه میدهد به بیهودگى روشهاى عملى موروثى پى ببریم و این را درك کنیم که روشهاى عملى اى 
که بکار میبرده ایم متعلق به ما نیست، متعلق به طبقه ما نیست. ما در دوره سوم حیات تشکیالتى مان به این 
مساله پى بردیم، اما به اعتقاد من آن را به سرانجام نرساندیم. البته به همان درجه اى که از سبک کار موروثى 
گسستیم، به همان درجه اى که توانستیم حتى در شکل و فرم تشکیالتى تغییر ایجاد کنیم، به نتایج عملى 
مشخصى رسیدیم... حتى آن گوشه جزئى، آن نوك سوزن از آن طرح که توانست به یک نقشه عمل تبدیل 
شود، گره مشخصى از کار ما را باز کرد. اما ما عمال نتوانستیم از این حدود فراتر برویم و حتى نقدى که 
در آن زمان بر سبک کار رایج داشتیم، نقدى کلى بود که باید تدقیق و تعمیق میشد و این کنگره باید این 

وظیفه را به عهده بگیرد. 

پس یکى از زمینه هاى تاریخى این بود که درك تئوریک- برنامه اى مارکسیسم و تثبیت استقالل ایدئولوژیک- 
سیاسى ما از بورژوازى شرط الزم کسب استقالل در روشهاى تشکیالتى بود. عامل دوم این بود که تا حدود 
زیادى خود ما، مسئولین تشکیالت، در زمینه کار تشکیالتى مجرب و حاضرالذهن نبودیم. این ناپختگى 
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تشکیالتى و فقدان حضور ذهن بقاء روشهاى پوپولیستى در تشکیالت ما را تسهیل میکرد. کندى ما در 
جمعبندى انتقادى تجارب عملى و فقدان سرعت انتقال در زمینه مسائل تشکیالتى باعث میشد که ما در این 
زمینه در جنبش نه تنها پیشتاز نباشیم، بلکه دنباله رو باشیم. ما درمورد تشکیالت و سبک کار تئورى نداشتیم 
و از این رو کامال به انحرافات جنبش پوپولیستى در زمینه سبک کار تمکین کردیم و تنها در این یکسال 

اخیر توانستیم از این دنباله روى دست بکشیم. 

ممکن است رفقایى مثال کمیته ... و موفقیت هاى آن را بزنند. اما این کمیته در همه ابعاد خود کامال حاصل 
کار نقشه مند ما نبود بلکه خود نقطه شروع مساعدترى داشت... نکته مهم این است که دستآوردهاى این 
کمیته نیز به دستآوردهاى تشکیالتى تعمیم یافته تبدیل نشد. یعنى اگر به رفیقى میگفتند برو و در فالن جا 
کمیته اى مانند کمیته ... بساز او نمیدانست یعنى چه، یعنى چه کار باید بکند و چه چیزى باید بسازد. بازده 

نمونه هاى موفق کار ما هم بصورت دستاوردهاى تشکیالتى جمعبندى و تئوریزه نشده بود. 

از این ضعف اساسى، یعنى فقدان تئورى لنینى تشکیالت و تمکین به روش هاى عملى خرده بورژوایى، 
یک سلسله، یک لیست طویل، از مسائل تشکیالتى نتیجه میشد. من نمیخواهم تمام این لیست را مرور کنم، 

فقط به چند نمونه اشاره میکنم: 

یکى از اساسى ترین مشکالت ما روابط محفلى بود. روابط محفلى اى که به شیوه اى محفلى با آن مبارزه 
میشد. تشکیالت ما تا مدتها یک قطعنامه تشکیالتى مصوب نداشت که مبناى کار ما قرار گیرد. حتى وقتى 
پیشنهاد تدوین اساسنامه میشد و ضرورت آن براى تشکیالت ما تاکید میشد، در مقابل این بحث بدون آن 
که پاسخ بگیرد، مطرح میشد که "اعتماد رفیقانه وجود دارد، احتیاجى به اساسنامه نیست، تدوین اساسنامه 
براى ما فرمالیسم است" و غیره. ما از این روابط محفلى بسیار لطمه خورده ایم. نوسان و ناپیگیرى در وظایفى 
که پیشاروى خود قرار میدادیم یک نتیجه این روابط بود. این ناپیگیرى در تمام سطوح خود را عیان میکرد. 
در حالى که همه خرده بورژواها دوشنبه هر هفته نشریاتشان را سِر وقت منتشر میکردند، میبینیم که در 
انتشار نشریه ما فواصل دو ماه، سه ماه و حتى شش ماه وجود داشت. حتى یک جمع آورى ساده کمکهاى 
مالى به صورت سیستماتیک نتوانست انجام شود. پخش نشریات پیگیر و منظم نبود، ارتباطات و مکاتبات 
و گزارشدهى پیگیر و منظم نبود. نقشه عملهایى که به هر حال وجود داشت و طرح میشد پیگیرانه دنبال و 

حسابرسى نمیشد و غیره. 
خرده کارى، همانطور که در نوشته اول درباره سبک کار نوشتیم، یکى دیگر از معضالت اساسى ما بود. 
خرده کارى بر سر کوچک و بزرگ بودن کار نیست، بلکه در تمام سطوح به معناى آن است که کسى کار 
خود را انجام ندهد و به صورت خودبخودى وظیفه دیگرى را برعهده بگیرد. کار خودش بر زمین میماند 
پایین  به کار  تا  میکرد  تعطیل  را  کردنش  رهبرى  ما  رهبرى  میشود.  محسوب  خرده کارى  کار دیگر  آن  و 
بپردازد و پایین کارش را تعطیل میکرد تا پا در کفش رهبرى کند. صرف نظر از برخى موارد استثنایى، ما 
کار منطقه اى تعریف شده اى نداشتیم و چنین نبود که کمیته منطقه و کمیته کارخانه به کار خود بپردازد و در 
برخورد به رهبرى و به نشریه رهنمود بخواهد و بدهد و بگیرد. در واقع رفیق و ارگان باالتر دائما زیر بغل 
رفیق و ارگان پایین تر را گرفته بود. کار به نحوى بود که مسائل نظرى از پایین و مسائل عملى از باال حل و 
فصل میشد. این یک خصوصیت پایه اى تشکیالت ما بوده است که رفقایى که بیشترین مطالعه را میکردند، 
کسانى بودند که از نظر تشکیالتى کمترین وظیفه و تعهد را در قبال بیانش داشتند. فکر میکنم این را همه در 
تجربه لمس کرده اند. و در مقابل، رفقاى مرکزیت از فرط کار عملى روزمره سرشان را نمیتوانستند بخارانند 
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و الجرم از وظایف رهبرى غفلت میکردند. جنبه دیگر همین واقعیت این بود که هیچکس در کار خودش 
آموزش نمیدید. شما ممکن بود 5 سال در رهبرى ا.م.ك باشید و نفهمید اصوال رهبرى یعنى چه، 5 سال در 
کمیته منطقه و کارخانه و غیره باشید و نفهمید وظیفه این ارگانها چیست و چگونه باید انجام شود... این 
خرده کارى یک بعد امنیتى مهم دارد. براى نمونه قرارهاى متعدد تشکیالتى، که یک نقطه ضعف مهم امنیتى 
در روشهاى پوپولیستى است، از جمله حاصل این مناسبات خرده کارانه است. اگر هر کس به کار و وظیفه 
خود مشغول باشد، احتماال الزم است براى گزارش فعالیت خود و تبادل نظر در مورد تغییرات مهم در محیط 
فعالیت خود قرار بگذارد. اما به این منظور دیگر این همه قرار الزم نیست. آخر مگر مسائل انقالب، مسائل 
مبارزه در کارخانه و محله و مدرسه و غیره هر چند روز یکبار تغییر میکند؟ این قرارهاى متعدد عمدتا 
براى این بود که هر کس در کار دیگرى وسیعا دخیل شده بود و همواره در حال تحویل گرفتن و تحویل 
دادن این نوع کارها به رفقاى دیگر بود. من این نکته را صرفا به عنوان نمونه گفتم. منظور من این است که 
حتى ضربات پلیس که به تشکلهایى با عملکرد پوپولیستى وارد میآید عمدتا در این سبک کار نادرست و 
فقدان یک تئورى مارکسیستى تشکیالت ریشه داشته است. هیچ سازمان بلشویکى در این شرایط در خیابان 
دستگیرى نمیدهد. در خیابان سازمانى دستگیرى میدهد که به کار علنِى تبلیغى، و آن هم از نوع خیابانى آن، 
مشغول باشد. اما آخر کسى که در "خیابان" کار سیاسى نمیکند چرا در خیابان دستگیر میشود؟ این نحوه 
دستگیرى نحوه رایج بوده است و نه دستگیریهاى کالسیک ناشى از نفوذ جاسوسان پلیس در روابط کمیته 
روى  از  را  است کمونیستى  ممکن  آرى،  عملى.  مبارزه  جبهه  اول  خط  کمیته هاى  یعنى  محله،  و  کارخانه 
سوابق خود در محالت شهر شناسایى شود، اما این یک مساله است و دستگیرى در خیابان، بر سر قرار و 
غیره، مساله دیگرى است... بحث رابطه سبک کار و مساله امنیت مفصل است و من آن را به مباحثات کنگره 

موکول میکنم. در اینجا خواستم به ارتباط نزدیک این دو اشاره کنم. 

خالصه میکنم. نقطه ضعف اصلى ما فقدان یک تئورى لنینى تشکیالت و تمکین به سبک کار پوپولیستى 
بود. نقطه ضعفى که اگر چه شروع به رفع آن کرده بودیم، اما ابدا نباید تصور کنیم که در این کار موفق 
شده ایم. کنگره باید این مسائل را حل کند. و به این معنى کنگره دیگر این مسائل را تنها براى ا.م.ك حل 
نمیکند، بلکه براى جنبش به طور کلى طرح و حل میکند و به این منظور هم باید به جنبش رهنمود بدهد 

و هم خود به دستآوردهاى جنبش ما، در ایران و جهان، در این زمینه متکى شود. 

این سیر عملى حرکت و رئوس نقاط قدرت و ضعف ما به مثابه یک تشکل معین بود. اما امروز واقعیت 
این است که ما جزئى از یک جنبش وسیعتر هستیم. ما جزئى از یک جنبش جهانى هستیم. ما یک جریان 
ایرانى، تهرانى و یا کردستانى نیستیم. اگر دو سال قبل این واقعیت پیش چشمان همه ما زنده و حى و حاضر 
نبود، امروز این باید براى همه ما مشخص شده باشد که ما در پى احیاى یک جریان معین جهانى هستیم و 
اکنون پرچم این جریان را در این کشور بلند کرده ایم. اگر امروز چیزى بخواهد راهگشاى ما باشد، وسعت 
نظر است - وسعت نظر در تمامى ابعاد آن. وسعت نظر حتى نسبت به هویت خودمان. اگر زمانى رفقاى 
سازمانى بر حسب "سهندى بودن" از دیگران متمایز میشدند و اگر پس از آن "کمونیست بودن" مالك تمایز 
شد، امروز دیگر جریان ما باید بویژه خواستار "بلشویک بودن" و احیاى بلشویسم در سطح جهانى باشد. 

جریان ما نباید به کمتر از این خشنود باشد. 
ما جزئى از یک جنبش جهانى هستیم که چند ده سال است زیر زباله رویزیونیسم مدفون است. رویزیونیسم 
در اشکال مختلف منحط ترین تئوریها، فعالیتها و روشها را به نام جریان ما جا زده، به نام جریان ما معرفى 
کرده و به توده هاى کارگر و زحمتکش خورانده است. اینجا دیگر من از "ما" به معناى حتى وسیعتر از 
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نیروهاى برنامه حزب کمونیست صحبت میکنم. بگذارید به نحو دیگرى بیان کنم. برنامه حزب کمونیست را 
دیگر محدود به این نیروها ندانیم، بلکه برنامه مقدماتى کل این جریان جهانى بدانیم. به اعتقاد من موقعیتى 
که برنامه ا.م.ك نسبت به برنامه حزب کمونیست داشت، امروز برنامه حزب نسبت به برنامه بین الملل دارد. 
این واقعیت را ببینیم. و تنها اگر این را ببینیم میتوانیم در این دوره نیز وظایف خود را به انجام برسانیم. این 
را ببینیم که جنبش کمونیستى ایران اکنون در مقطعى قرار گرفته است که میتواند نقش طبقه کارگر روسیه 
خود  ما  که  نیست  اعتبار  این  فقط به  این  کند.  تکرار  را  (بلشویکها)  روسیه  دمکراسى  سوسیال  جنبش  و 
میل داریم که بلشویسم را احیا کنیم. واقعیات عینى مبارزه طبقاتى در سطح جهانى چنین ایجاب میکند. 
رویزیونیسم اکنون بى آبرو شده است. فریاد اینکه "مارکسیسم انقالبى چیست" بلند شده است. انقالبات پا 
گرفته اند و یک انقالب عظیم با آن خصوصیات واقعا کالسیک خود در ایران شکل گرفته و به قیام مسلحانه 
کشیده شده است. قیامى که طبقه کارگر با آن وسعتش در آن شرکت داشته است... و این شاید از نظر سیاسى 
و فرهنگى آگاهترین بخش طبقه کارگر در آسیا باشد، آن هم در کشورى که صنعت در آن به اندازه کافى 
براى بخشیدن نقشى تعیین کننده به پرولتاریا، رشد کرده است. طبقه کارگر ایران از دل یک چنین انقالب 
و قیام مسلحانه اى بیرون آمده است و امروز جنبش ما در متن این جنبش وسیع طبقه به نظرات کنونى و به 
برنامه حزب کمونیست رسیده است. حال اگر کسى بگوید که این جریان باید به چیزى کمتر از بین الملل 
کمونیستى نظر داشته باشد، به اعتقاد من او خرده بورژواى کوته نظرى است که میخواهد ما را عقب بکشد. 
جریانى که بر متن این جنبش واقعى طبقاتى به عنوان نماینده این طبقه کارگر، از درون چنین انقالب عظیم 
و با اتکاء به این دیدگاههاى روشن کمونیستى پا به صحنه گذاشته است، وظیفه دارد که بگوید میخواهم 
آن جنبش جهانى را بسازم که بین الملل لنینى نماینده آن بود. این جریان در سیر حرکت خود، همانطور که 
در طى این سه سال نیز در ابعاد کوچکتر دیده ایم، تمام تشکلهاى پوك خرده بورژوا- سوسیالیست را که به 
خیال خود ما را با لقب "پیشگام بین الملل نوین" استهزا میکند، تمام آن کسانى را که نام خود را مارکسیست 
گذاشته اند اما حداکثر افقشان این است که ایران کوبا بشود و آنان به نان و نوایى برسند، همه اینها را به 
سادگى کنار خواهد زد. جنبش ما جنبشى نیست که صرفا انسانهایى معین آن را ساخته باشند و توان خود را 
از افراد بگیرد. جریان ما انعکاس نیاز تاریخى طبقه کارگر جهانى است، نیازى که در این دوره در کشورهاى 
مختلف بروز کرده و رهبران و تشکلهاى ابتدایى خود را نیر بوجود آورده است. ما موظفیم براى احیاى 
جریانى با همان خلوص، پاکى و استوارى بلشویسم مبارزه کنیم و به راستى در صفوف خود کسانى را راه 
دهیم و پرورش دهیم که این را بخواهند. براى اینکه یک گام از اینجا برداریم به این همه وسعت نظر نیاز 
داریم. اگر ما براى آن که پرچم مستقل خود را در مقابل جریانات کم اهمیتى چون آرمان و پیکار برافرازیم 
ناگزیر بودیم دیدگاههاى خود را تا مقوالت حزب، بورژوازى و انقالب بى وققه وسعت دهیم تا بتوانیم مرز 
خود را ترسیم کنیم، تا بتوانیم صفوف خود را محکم کنیم، امروز نیز براى اینکه این برنامه را پیاده کنیم، 
براى اینکه یک قدم به جلو برداریم، الزم است افق دیدمان را تا سر حد امکان وسعت دهیم و اعالم کنیم 
که ما کمر بسته ایم که بین الملل کمونیستى را از اینجا پایه ریزى کنیم. و همان طور که تا کنون وظایف خود 
را از طریق حل مشخص مسائل مشخص جنبش به پیش برده ایم، از این پس هم گامهاى مشخص خود را 
واقعبینانه تعریف میکنیم. بین الملل را حزب کمونیست ایران خواهد ساخت، حزب کمونیست ایران را این 
جریان ما خواهد ساخت و جریان ما را دستیابى به دید روشنى نسبت به سبک کار و پراتیک کمونیستى، 
نقشه عمل معین براى ساختن حزب و طفره نرفتن از انجام این وظیفه خواهد ساخت. این سیر قدم به قدم 
حرکت مشخص ماست. آن رفقایى که مصر بودند که ما به جاى مبحث وظایف دانشجویان خارج کشور، 
مبحث پایه اى انترناسیونالیسم را در دستور کنگره قرار دهیم این وسعت نظر خود را نشان دادند. این که آیا 
کنگره ما بتواند وظایف انترناسیونالیستى ما را به دقت مشخص کند و ما بتوانیم فورا آن را اتخاذ کنیم یا 
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خیر، یک بحث است، و این که در هر صورت ما باید این وسعت نظر را داشته باشیم، بحث دیگرى است. 
کنگره ما باید پیام آور این وسعت نظر براى رفقاى کمونیست بیشمارى باشد که در کوچه پس کوچه هاى 
شهرها خودشان و پاسدار را میبینند و امر انقالب را به جدال خودشان و پاسدار محدود میکنند. کنگره ما 
باید اینها را از این محدودنگرى بیرون بکشد و فعال کند. روش ما براى فعال کردن این محافل و جریانات، 
ارائه کردن تشکیالت نسبتا بزرگتر، منجسم تر و غیره به آنها نیست. این روش پوپولیستها بود. ما باید تمام 
این افق وسیع را برایشان ببریم. ما به راستى رفقایى را در صفوف خود میخواهیم که از ابتدا این افق وسیع 

و این وسعت نظر را داشته باشند. 

دوره اى که با برنامه حزب کمونیست آغاز شده است، برگشت ناپذیر است. حتى شکست ما جنبش را به 
اوضاع قبل باز نمیگرداند. ما باید خصوصیات این دوره را بشناسیم و به جنبش بشناسانیم و با تمام نیروهایى 
که به حقانیت این امر معتقدند یک صف محکم و قدرتمند در جنبش کمونیستى بسازیم. صفى که همان 
حزب کمونیست ایران است. ما باید در این دوره با این هدف حرکت کنیم. حزب را بسازیم و به شیوه یک 

حزب مبارزه کنیم. 
حزب  برنامه  بحث درباره  ما  است.  شده  تنظیم  اصلى  تم  این  مبناى  بر  کنگره  پیشنهادى  جلسات  دستور 
کمونیست را در دستور گذاشته ایم. چرا؟ مگر این برنامه هم اکنون تصویب و منتشر نشده است؟ هدف ما 
این است که کنگره بار دیگر، رسما و با اتوریته اى بیشتر از کمیته مرکزى، این برنامه را مورد تاکید قرار دهد، 
و برنامه حزب از این پس مصوب کنگره کومه له و کنگره ا.م.ك باشد. طبعا در این جلسه رفقا نظرات خود 

را در مورد برنامه بیان خواهند کرد. 
مبحث دیگر، مبحث جنبش کمونیستى، دورنماى ساختن حزب و طرح تدارك حزب است. کنگره ما باید 
بتواند گامهاى عملى اى را که ما را از این پس دوشادوش نیروهاى برنامه حزب و در رأس آنها کومه له 
باید براى ساختن حزب برداریم بدقت مشخص کند. کنگره باید مشخص کند که تک تک ما و ارگانهاى 
تشکیالت از فردا در این زمینه چه باید بکنیم. کدام حلقه ها را به عنوان حلقه اصلى فعالیت در دست بگیریم. 
کنگره باید افق خود را از طرح تدارك حزب فراتر ببرد و گامهاى بعدى ما را تعریف کند. به رفقایى که به 
کمیته مرکزى انتخاب میشوند در این زمینه رهنمودهاى کافى بدهد. بحث حزب کمونیست، یک کلید اصلى 

بحث هاى ماست و اساس کار ما در دوره جدید یعنى دوره حزبیت، است. 

کنگره باید به تاکتیکها بپردازد. مساله حزب و انقالب پیوندى ناگسستنى با یکدیگر یافته اند. ما در شرایطى 
نیستیم که ابتدا حزب را بسازیم و سپس به سراغ انقالب برویم، و یا در انقالب شرکت کنیم و حزب را به 
بوته فراموشى بسپاریم. این دو به یکدیگر گره خورده اند. پس ما باید تاکتیکهاى خود را در این انقالب به 
روشنى تعیین کنیم. به روشنى بگوییم که در صفوف جنبش طبقه کارگر چه خواهیم کرد و نیروهاى برنامه 
حزب را به اتخاذ چه تاکتیک هایى فرامیخوانیم، هر چه در مورد تاکتیکها اصولى تر و مارکسیستى تر سخن 
بگوییم، هر چه تاکتیک هاى ما روشن تر و کمونیستى تر باشد، وحدت جریان ما بیشتر تسهیل خواهد شد. 
یک جزء بحث ما در باره تاکتیکها برخورد مشخص تر ما به قطعنامه هاى کنگره سوم کومه له است. نقاط 
بحث هاى  که  بدانیم  فردا  از  تا  کنیم  روشن  را  سوم  کنگره  از قطعنامه هاى  خود  دورى  احتماال  و  نزدیکى 
تاکتیکى با رفقاى کومه له حول چه مسائلى باید متمرکز شود تا انسجام تشکیالتى نیر هر چه زودتر بدست 

آید. 
مبحث دیگر مبحث سبک کار است. این کنگره باید بتواند روى دستآوردهاى تاکنونى در این زمینه بسازد، 
و آنچه باید بسازد بسیار وسیعتر از آن چیزى است که تاکنون بدست آمده است. ما باید اصول روشهاى 
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شیوه  و  توده اى  و  حزبى  سازماندهى  اصول  کنیم.  مشخص  طبقه کارگر  جنبش  در  را  خود  سازماندهى 
سازماندهى تشکلهاى جانبى را مشخص کنیم. ما باید سنت هاى ویژه کار کمونیستى را بیاموزیم و در صفوف 
خود تثبیت کنیم. با وجود برنامه و این سنت ها حزب حتى در ضعیف ترین شرایط خود نیز حزب باقى 
خواهد ماند. ما براى تبدیل شدن به یک حزب احتیاج مبرم به این سنت هاى پایدار داریم. و کنگره باید در 

بوجود آوردن این سنت ها شرکت کند. 

مبحث اساسنامه شاید تا حدود زیادى مشکالت ا.م.ك به عنوان یک تشکل معین را رفع میکند، زیرا به اعتقاد 
من اساسنامه اى که بتواند مبناى اساسنامه حزبى قرار گیرد وجود دارد. اساسنامه کومه له این را تامین میکند. 
تدوین یک اساسنامه کمونیستى منطبق با موقعیت و شرایط ما و با توجه به وظایف عملى اى که در پیش 
داریم براى تشکیالت ما بسیار ضرورى است. تنها به این طریق میتوان مشکل روابط محفلى، دمکراسى و 
اتوریته در درون تشکیالت و وظایف ارگانها تشکیالتى و غیره را حل کرد. طبعا این اساسنامه در عین حال 
کمک میکند تا اساسنامه حزبى نیز با دقت و محک خوردگى بیشترى تدوین شود. درباره مبحث وظایف 
انترناسیونالیستى و جایگاه تعیین کننده آن پیش از این صحبت کردم و نیازى به توضیح مجدد نیست. مابقى 
بحث هاى کنگره، از جمله مسائل جزئى تر تشکیالتى را نیز تنها در پرتو این مباحثات کلى و پایه اى میتوان 

بررسى و حل و فصل کرد. 

صحبتم را کوتاه میکنم. کنگره ما باید بتواند به سنت هاى ویژه کار کمونیستى دست یابد. کنگره ما باید 
بتواند وسعت نظرى را که تاکنون از جنبش غایب بوده است به آن بازگرداند. کنگره ما باید این واقعیت را 
تثبیت کند که ما جزئى از یک جنبش جهانى هستیم که بیش از یکصد و سى سال است که با بورژوازى 
در جنگ است. کنگره ما باید این جایگاه واقعى را به جنبش ما بازگرداند. کنگره باید وظیفه ما را در قبال 
ساختن حزب کمونیست ایران، نزدیکى هر چه بیشتر با کومه له و جنگیدن دوشادوش کومه له براى ساختن 
هر چه سریعتر حزب کمونیست روشن کند و مورد تاکید قرار دهد. ما باید جنبش کارگرى ایران را از تجربه 
خونبارى که پوپولیسم به آن تحمیل کرده و از آینده مرگبارى که رویزیونیسم مدرن براى آن تدارك دیده 
است، رها کنیم. ما میتوانیم. و اگر این دوره جدید را با درك کامل و جامعى از وظایفمان پشت سر بگذاریم، 
انترناسیونال کمونیستى چیز دور از ذهنى نخواهد بود. همانطور که اکنون چهار سال پس از تولدمان به مثابه 
یک محفل، با این واقعیات عظیم روبرو شده ایم، شاید موجودیت بین المللى و قدرت واقعى جهانى ما در 

چهار سال آینده در تصور امروز ما نگنجد. حرف خود را اینجا تمام میکنم. 

بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست - شماره 5 
 اول بهمن 1631 ، ۲۱ ژانویه ۱۹۸۳

سرمقاله بسوى سوسیالیسم شماره 5

درباره موازین کار بسوى سوسیالیسم 

ما اکنون پس از وقفه اى طوالنى انتشار بسوى سوسیالیسم را از سر میگیریم. فشارهاى دائمى پلیس سیاسى، 
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محدودیت انرژى ما که بویژه در یکسال و نیم گذشته عمدتا بر مباحثات مربوط به برنامه مشترك، برنامه 
حزب کمونیست و تهیه مقدمات و برگزارى کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست متمرکز شده بود، و از همه 
مهمتر روشهاى خرده کارانه و غیر اصولى اى که در دنباله روى از روشهاى رایج پوپولیستى گریبانگیر سازمان 
ما بود، عوامل عمده اى بودند که مانع انتشار منظم بسوى سوسیالیسم در گذشته بوده اند. کنگره اول ا.م.ك بر 
ضرورت پیگیرى امر انتشار بسوى سوسیالیسم، بویژه بمثابه ابزارى در مبارزه بر علیه روشهاى عملى خرده 
بورژوایى در صفوف جنبش کمونیستى، و بعنوان تریبونى براى تشریح و تبلیغ آن گامهاى عملى که امروز 

باید در راه ساختن حزب کمونیست ایران برداشته شود، تاکید کرد. 

در مباحثات مربوط به روشهاى عملى کمونیستى در کنگره اول، موضوع نشریات سراسرى و سنت هاى 
و  شد  برجسته  بحثها  این  در  نکات مشخصى  شد.  بحث  و  طرح  نشریات  اینگونه  انتشار  در  کمونیستى 
بصورت رهنمودهایى در برابر ما قرار گرفت. اول اینکه نشریات سراسرى، اعم از تئوریک و سیاسى، از 
ابزارهاى اصلى امر رهبرى هستند و باید چه توسط رهبران و چه توسط عموم رفقاى سازمانى به این عنوان 
در نظر گرفته شوند. نشریه تئوریک در جنبش پوپولیستى عموما نشریه اى آموزشى و یا "توجیهى" تلقى 
میشده است. گویى هیات تحریریه "دانا" از این طریق معلومات خود را بصورت اقساط معین منظما در 
اختیار اعضا و هواداران سازمان قرار میدهد و کار خوانندگان هم صرفا مطالعه و فهم دقیق این آموزشها و 

ارتقاء آگاهى تئوریک خود است. 

آموزش فعالین کمونیست بدون شک یک وجه از وظایف نشریه تئوریک کمونیستى هست، اما محور کار آن 
نیست. و یا بعبارت بهتر، آموزش فردى و ارتقاء آگاهى سیاسى افراد درك محدودى از آموزش کمونیستى 
است. وظیفه نشریه تئوریک تحلیل و نقد معضالت مشخصى است که بر سر راه حرکت و تکامل جنبش 
کمونیستى قرار گرفته است. نشریه باید آینده نگر باشد، کمونیست ها را با موانعى که بر سر راهشان قرار 
گرفته است آشنا کند، اذهان فعالین را حول این مسائل گرهى متمرکز کند و به هر حوزه و فعال کمونیست 
تصویرى عمومى از موقعیت عینى و عوامل ذهنى مؤثر در فعالیت کمونیستى را بشناساند. کار نشریه تئوریک 
نیز مانند نشریه سیاسى، هدایت کردن و هماهنگ کردن است. هیچ خصوصیت کار کمونیستى غیر سیاسى 
نیست. حتى آموزش کمونیستى آموزش سیاسى براى پیشبرد مبارزه است. مبارزه اى که در هر مقطع معین بر 
علیه موانع مشخص پیشروى جنبش طبقاتى صورت میگیرد. بنابراین خواننده مورد نظِر یک نشریه تئوریک 
کمونیستى و حزبى، خواننده اى است که میکوشد با مطالعه نشریه دورنماى عمومى و عمل تئوریک مسائل 
مشخص فعالیت کمونیستى را بشناسد و در امر رفع موانع پیشروى و پیروزى، قاطعانه تر و با استحکام نظرى 
بیشترى عمل کند. اگر نشریه تئوریک نتواند چنین ابزارى باشد، و اگر تشکیالت کمونیستى نتواند به نشریه 

تئوریک چنین نقش و جایگاهى بدهد، آنگاه ما عمال در این زمینه به روش آکادمیستى درغلطیده ایم. 

بسوى سوسیالیسم تا امروز سهم مهمى در آموزش و پرورش کمونیستهاى واقعى داشته است، کمونیستهایى 
که توانسته اند با تطبیق این مباحثات تئوریک با تجربه زنده مبارزه، به نقد جامع ترى از جامعه سرمایه دارى 
و نظرات و عملکرد ضد پرولترى نیروها و جریانات بورژوایى و خرده بورژوایى دست یابند. کمونیستهایى 
که توانسته اند اکنون دیگر مستقل از بورژوازى و خرده بورژوازى فکر کنند. کمونیستهایى که دوره آشفته 
فکرى و التقاط نظرى سه سال قبل را به وضوح پشت سر گذاشته اند. اما در عین حال بسوى سوسیالیسم 
در موارد به خوراکى تئوریک براى اذهان آکادمیک بدل شده است. ما در کنگره این شیوه برخورد آکادمیک 
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به نشریه تئوریک را کامال محکوم کردیم. 

نکته دوم، مساله هویت فردى نویسندگان مقاالت و نشریات کمونیستى بود. مقاالت نشریات کمونیستى، 
مگر در موارد معین و قابل پیش بینى، باید با امضاى نویسندگان آن منتشر شود. حتى اگر این مقاالت بیانگر 
مواضع رسمى سازمان نیز باشند. این امر بخصوص در مورد نشریه تئوریک صدق میکند. این یک سنت 
پوپولیستى است که "عقاید" را از هویت فردى تهى میکند و هر نوشته و مقاله را به نام سازمان و فقط به 
نام سازمان منتشر میکند. این شیوه به اشکال مختلف به پیشرفت جنبش ما لطمه میزند. اوال، جنبش ما را از 
شناختن و قضاوت رهبران سیاسى و فکرى خود در هر مقطع محروم میکند و الجرم بى مسئولیتى و نوسان 
در فکر را مجاز میکند و دامن میزند. آیا باالخره معلوم شده است که نویسندگان کار٥۹، رزمندگان ۳٥ 
و پیکار ۱۱۰ و نظائر این بیانیه هاى آشکارِ سازش طبقاتى چه کسانى بوده اند؟ آیا طبقه کارگر ایران نباید 
رهبران خود و ضد رهبران خود را بشناسد، تمام سیر حرکت آنان را ناظر باشد، آنان را مسئول خطاهایشان 
بداند تا بتواند در تحلیل نهایى رهبرانى اصولى، استوار و ثابت قدم پرورش دهد؟ رهبرى از پشت درهاى 
بسته، این اولین نتیجه این سبک کار غیر اصولى است. ثانیا، این روش دیدگاهى متافیزیکى از سیر تکامل 
افکار و نظرات کمونیستى بدست میدهد. گویى افکار کمونیستى حاصل جدلها، بحثها، موضعگیریها و تقابل 
خطوط فکرى و نظرات گوناگون نیست. براستى اگر جنبش جهانى کمونیستى به این شیوه عمل کرده بود، 
پلخانف،  لنین،  بودیم؟  خود  جهانى  جنبش  تاریخ مشخص  از  درس آموزى  و  تحلیل  به  قادر  امروز  ما  آیا 
کائوتسکى، ببل، مارتف، لوکزامبورگ، استالین، تروتسکى، گرامشى، سلطانزاده و حید عمواوغلى و صدها 
نام دیگر در تاریخ جنبش کمونیستى بین المللى بارها ظاهر میشوند. آیا اگر نظرات همه اینها صرفا به اسم 
سازمان، به اسم حزب، به اسم بین الملل و نظیر آن بیان شده بود، پرولتاریاى جهانى امکان دخالت در این 
جدال طبقاتى مستمر در باالترین سطح و امکان حمایت از رهبران اصیل در برابر رهبران دروغین خود را 
یافته بود؟ آیا در چنین صورتى ما قادر بودیم امروز خود را به وضوح لنینیست بنامیم، از ایسکراى لنینى در 
تمایز با ایسکراى نو سخن بگوییم و با انحرافات پلخانف، کائوتسکى، تروتسکى، بوخارین و امثالهم از خط 
مشى سازمانهاى پرولترى اى که اینان به هر حال هر یک در مقطعى عضو آن بودند و بر آن تأثیر میگذاشتند 
تمیز دهیم؟ آیا ما میتوانستیم بدون شناختن نمایندگان فکرى جریانان مختلف در ماکسیسم جدال دائمى و 
وقفه ناپذیر مارکسیسم انقالبى را با انحرافات گوناگون غیر پرولترى تحلیل کنیم و مارکسیسم را به عنوان 
یک علم در حال تکامل بیاموزیم؟ مسلما نه. این یک دیدگاه متافیزیکى است که مبارزه طبقاتى در سطح 
ایدئولوژیک و تفکر مارکسیستى را ندیده میگیرد و با پرده پوشى از این مبارزه، که حتى در درون حزب هم 
به اشکال ویژه خود همواره ادامه دارد، از طریق حذف تقابل نظرات و هویت فردى این نظرات، تکامل افکار 
کمونیستى را صرفا تکامل "افکار سازمانى" جلوه میدهد. محدودیت و جمودى که این روش بر ما تحمیل 
خواهد کرد بوضوح روشن است. ثالثا، روى دیگر این واقعیت این است که هنگامى که سازمان پرولترى 
میخورد.  گره  رهبران  نقاط ضعف  به  سازمان  سرنوشت  بگیرد،  ندیده  بکلى  را  فردى  تعهد  و  مسئولیت 
انحرافات نظرى و سیاسى افراد، انحرافاتى که احزاب کمونیستى میتوانند با تغییر ترکیب رهبران خود به نفع 
اصول مارکسیسم انقالبى از آن خالصى یابند، به ناگزیر و بصورتى خودبخودى به صورت انحرافات سازمان 
جلوگر میشود. جدال دائم میان نظرات، به صورت نوسان در سازمان بروز میکند، و ورشکستگى رهبران 
دروغین، با خود، سازمان را نیز به انهدام و انحراف میکشاند. تجربه پیکار و ورشکستگان سیاسى اى چون 
روحانى ها و عابدینى ها نمونه بارزى از نتیجه این رویه پوپولیستى است. امروز این خرده بورژواهاى دوباره 
مسلمان با نام سازمان پیکار با دشمنان پرولتاریا دست دوستى داده اند و زبان صدها رفیق مبارز پیکارى که 
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سازمان خود را براى انقالب - ولو به همان مفهوم پوپولیستى آن - خواسته اند و ساخته اند بیش از هر زمان 
دیگر بسته است. چرا که تفکر انقالبى در پیکار نمایندگان فکرى و سیاسى شناخته شده خود را نداشته است 
و ندارد. سازش افراد فاقد هویتى که پیش از این فقط به نام سازمان سخن گفته اند، امروز نمیتواند در ذهن 

توده هاى کارگر و زحمتکش سازش سازمان را تداعى نکند. 

آنچه در مورد ضرورت هویت فردى دادن به رهبران گفتیم تنها به رهبران فکرى جنبش ما محدود نیست، 
بلکه شامل فعالین کمونیست در عرصه هاى گوناگون نیز میشود. پرولتاریاى ایران امروز باید نه تنها رهبران 
فکرى خود، بلکه مبلغین برجسته خود، سازماندهان زنده خود، رهبران نظامى خود، و بطور کلى سازماندهان 
و هدایت کنندگان جنبش خود را در کلیه زمینه ها بشناسد، و نه فقط این، بلکه به کلیه اقشار زحمتکش غیر 

پرولتر نیز بشناساند. این جنبش ما را قوى تر میکند. 

نکته سومى که در کنگره در زمینه مبانى کار نشریات کمونیستى مورد بحث قرار گرفت، مساله انعکاس 
نظرات متقابل در چهارچوب اصول برنامه اى حاکم بر تشکیالت بود. تاکنون آنچه در نشریات چاپ میشد، 
نظراتى بود که مستقیما و رسما مورد تأیید سازمان بود. ما معتقدیم که نظرات دیگرى، که یا به دلیل نو 
بودن تحلیل ها و یا زاویه و متد خاص تحلیلى نمیتواند نظرات رسمى سازمان باشد اما در عین حال خارج 
از چهارچوب مواضع برنامه اى ما قرار ندارد، میتواند به صورت علنى منتشر شود. ما از بحث هاى متقابل 
در این چهارچوب معین استقبال میکنیم. این به گسترش مباحثات سازنده درون حزبى و تکامل و تدقیق 

نظرات مارکسیستى در حزب و در جنبش طبقاتى یارى میرساند. 

با توجه به این عوامل بسوى سوسیالیسم از این پس بر مبناى موازین زیر منتشر میشود: 

اوال، صرف نظر از بیانیه هاى رسمى ارگانهاى گروهى، مانند هیات تحریریه، کمیته مرکزى 
و غیره، مقاالت و تحلیل ها با نام و یا نام مستعار نویسندگان آن منتشر خواهد شد. 

ثانیا، نویسندگان نشریه به هیات تحریریه محدود نمیشوند و همه رفقا یتوانند براى بسوى 
سوسیالیسم مقاله بنویسند و هیات تحریریه بسوى سوسیالیسم در انتشار، یا عدم انتشار و یا 

تلخیص مقاالت آزاد خواهد بود. 

آنکه  بود مگر  خواهد  تحریریه  هیات  تأیید  مورد  نظرات  نشریه  در  شده  مطرح  نظرات  ثالثا 
هیات تحریریه خود عدم تأیید خود را اعالم کند و توضیح دهد. هیات تحریریه میتواند مقدمه 

و توضیحى براى هر مقاله بنویسد. 
ما همه رفقا را به مکاتبه با بسوى سوسیالیسم و فرستادن مقاالت دعوت میکنیم. طبعا بسوى سوسیالیسم تا 
چند شماره عمدتا و مستقیما به بحث هایى که در کنگره اول صورت گرفته است تکیه خواهد کرد. ما خود 
را موظف میدانیم که بخش هر چه بیشترى از این مباحثات را در اختیار جنبش بگذاریم. در عین حال باید 
بر مبناى نتایجى که در کنگره بدان رسیدیم، بخصوص در زمینه پروسه عملى تشکیل حزب کمونیست و 
نقد سبک کار پوپولیستى نظرات خود را بسط دهیم و از انعکاس ساده بحثهاى کنگره فراتر برویم. در این 
شماره سه سخنرانى از مجموعه بحثهاى کنگره را با تلخیص و حک و اصالحهاى الزم براى انتشار خارجى 
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نقل کرده ایم. در این میان در مقاله رفیق "ت-یاشار" توضیح کوتاهى ضرورى است. مباحثات کنگره در زمینه 
روشهاى عملى کمونیستى و نقد سبک کار پوپولیستى مشخصا دو جزء اصلى داشت. اول، تالش در جهت 
ارائه تحلیل عمیق و دقیقى از وجه تمایز اصلى و بنیادى کار کمونیستى و کار پوپولیستى یا به عبارت دیگر 
تالش در جهت فراتر رفتن از نمودها و عارضه هاى عملى و متنوع سبک کار پوپولیستى و دست یافتن به 
فرمولبندى درستى از علت بنیادى این نمونه ها و عارضه ها و دوم کاربست این تحلیل عمیق تر، در جهت 
توضیح و نقد این عوارض و نمودها و تعریف کار کمونیستى در عرصه هاى مختلف فعالیت. سخنان رفیق 
یاشار پس از جمعبندى نهایى تحلیل کلى، در دفاع از آن و در نقد فرمولبندى هاى ناکافى ایراد شده است. 
سخنان رفیق حکمت که در مقاله به آن رجوع شده به همان جمعبندى نهایى اى پرداخته است که رئوس 
و مبانى آن با جزئیات بیشترى در قطعنامه مربوط به سبک کار پوپولیستى و روشهاى عملى کمونیستى هم 

اکنون منتشر شده است. 

حزب  تعریف  زمینه  در  ما  نشرات  نقطه  از  کلى  چیست؟ "طرحى  گرو  در  ایران  کمونیست  مقاله" حزب 
کمونیست و اصول ناظر بر پروسه عملى تشکیل آن در شرایط کنونى است. در این مقاله پس از اشاره به 
انحرافات عمده اى که امروز در تعریف حزب وجود دارد، به ملزومات عملى تشکیل حزب کمونیست در 
شرایط کنونى پرداخته شده و بویژه بر اهمیت استقالل عملى کمونیستها از خرده بورژوازى یعنى بر اهمیت 
دستیابى به شیوه هاى مستقل فعالیت کمونیستى از یکسو و بر جایگاه تعیین کننده کادرهاى کمونیستى که 

بتوانند استوارى نظرى و عملى حزب را تأمین کنند، از سوى دیگر، تاکید شده است. 

هیات تحریریه 
۳۰ دى ماه 1631- ۲۰ ژانویه ۱۹۸۳

نقطه قدرت جنبش ما 

”... انقالب هاى پرولترى، یعنى انقالبهاى قرن نوزدهم مدام از خود انتقاد مى کنند. پى در 
گردند  مى  باز  رسد  بنظر مى  یافته  انجام  آنچه  به  و  سازند  مى  متوقف  را  خود  حرکت  پى 
اولیه  تالشهاى  فقر  و  ضعف  و جوانب  بند  نیم  خصلت  بگیرند،  سر  از  را  این  دیگر  بار  تا 
زمین  بر  آنرو  از  فقط  گویى  را  خود  میگیرند، دشمن  استهزا  باد  به  رحمانه  بى  را  خود 
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در  برافرازد،  قد  آنان  علیه  آسا  ل  غو  دیگر  بار  و  تازه بگیرد  نیروى  زمین  از  که  کوبند  مى 
آید  پدید  وضعى  سرانجام  تا  نشینند  مى  پس  آنقدر  خویش  مبهم هدفهاى  هیوالى  برابر 
دارد:  اعالم  مند  صولت  بانگ  با  زندگى  خود  و  کند  قطع  را  آنها  راه بازگشت  هرگونه  که 

گل همین جاست همین جا برقص...!"
مارکس ــ هجدهم برومر لوئى بناپارت 

این گفته درخشان مارکس در باره خصلت پویا و عمیقا انتقادى انقالبات پرولترى در عین حال به نحوى گویا 
و روشن خصلت اساسى حرکت مارکسیسم انقالبى ایران را در پنج سال گذشته را نیز بیان مى کند. حرکت 
کردن، دشمن را کوبیدن و باز او را در شکل و شمایلى جدید در مقابل خود یافتن، با هر گام ایستادن و در 
خود عمیق تر نگریستن. شعارها و شیوه هاى خود را بازبینى کردن و نقاط ضعف خویش را بیرحمانه به 
ریشخند کشیدن و باز حرکت کردن و به مصاف دشمن شتافتن، تا جایى که هر تزلزل و ابهام و ناپیگیرى از 
میان برداشته شود و تمام ملزومات براى درهم کوبیدن قطعى بورژوازى و هر آنچه او مدافع آن است فراهم 
گردد. این خصلت انقالب پرولترى است که به گفته مارکس "چکامه خود را فقط از متن آینده مى تواند 
اساس  این  کردن،  آینده  به  رو  و  کوبیدن  خود را  محدود  حتى گذشته  گذشته،  گذشته".  نه  و  کند  برداشت 
انقالب و انقالبیگرى پرولترى است. این در عین حال کلى ترین و پایه اى ترین بیان سیر حرکت تا کنونى 

مارکسیسم انقالبى ایران نیز هست. 

این تطابق و تشابه میان خصوصیات سیر حرکت انقالب پرولترى به طور کلى و سیر تکوین و شکل گیرى 
انقالبیگرى پرولترى از درون جنبش چپ ایران بطور اخص، ابدا تصادفى نیست. خصلت دائما انتقادى انقالب 
پرولترى بازتاب سیر اجتناب ناپدیر خودآگاهى طبقاتى است که در دل هر انقالب پرولترى در جریان است و 
از این رو نمى تواند خصلت اساسى آن نیرو و جریانى نباشد که خود حامل و سمبل این خودآگاهى طبقاتى 
است. بعالوه، اگر گسستن از گذشته و روى آورى به آینده خصلت انقالبات پرولترى است، نقد محدودیت 

ها و ضعفهاى کهنه و تجهیز جنبش براى نبردهاى آتى، وظیفه و معرف نیروى پیشرو است. 

اى  توده  انقالب  یک  مى بینیم.  روشنى  به  را  تکامل  انتقادى  سیر  این  بنگریم،  گذشته  سال  تجربه 5  به  اگر 
عظیم در یک کشور سرمایه دارى در عصر امپریالیسم و انقالبات پرولترى، چنان در قید و بند خرافات کهنه 
و توهمات نشات گرفته از تجارب انقالبات پیشین اسیر بود که نه تنها به آنچه مى توانست، یعنى به یک 
حکومت کارگرى بدون چون و چرا منجر نگردید، بلکه بسادگى مسخ شد. به نحوى که پس از گذشت سه 
سال از انقالب، آنچه عمال ملغى شده از آب در آمد نه استبداد بلکه شعارهاى انقالبى توده ها بر علیه استبداد 
بود. در این میان اسارت "کمونیستهاى سال 57" در خرافات کهنه و زانو زدن آنان در برابر "اهداف مبهم 
خویش" از هر عاملى در عقیم ماندن انقالب مؤثرتر بود. جریانى که مدعى بود پیشتاز انقالب پرولتاریاست، 
در آغاز انقالب خود در دریاى ناآگاهى و توهم غوطه ور بود. بخش وسیعى از این "کمونیستها" نه حتى در 
اسارت باورهاى کهنه خویش، بلکه اساسا زندانى آراء و افکارى بودند که دشمنان انقالب و دشمنان پرولتاریا 
بنام کمونیسم ساخته و پرداخته اند. آنان از انقالب پرولترى و حکومت کارگرى دست شسته و "جمهورى 
دمکراتیک خلق" را مقصد نهائى خود قرار داده بودند. واژگونى کلیت نظام سرمایه دارى را فراموش کرده و 
به" وابستگى" سرمایه دارى ایران معترض بودند، "صنعتى کردن" کشور و رشد سرمایه دارى "مستقل" را به 
جاى هدف خلع ید کامل از بورژوازى نشانده بودند، افکار رهائى بخش مارکسیسم را به "مذهب مترقى" و 
ناسیونالیسم حق به جانب بورژوائى فروخته بودند، امپریالیسم بعنى سرمایه دارى عصر حاضر را در وجود 
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"چپاولگران خارجى" خالصه مى کردند. بخشى از این "کمونیست ها" جامعه بورژوائى و قدرت امپریالیستى 
اى را که بر ویرانه هاى انقالب اکتبر در شوروى قد برافراشته است، "اردوگاه سوسیالیسم" مى پنداشتند و 
بخشى دیگر منتقدین ناپیگیر و یا رقباى به همان درجه ریاکار این اردوگاه را پرچمدار خود قرار داده بودند. 

در ابتداى انقالب این زنجیرهاى کهنه و نو بر دست و پاى جریانى که خود را جنبش کمونیستى مى نامید، 
بسیار سنگین بود و انقالب پرولتاریاى ایران در سال ٥۷ نه در مصاف بورژوازى آشکار، بلکه در تمکین به 

آنان که در برابر "هیوالى اهداف مبهم خویش" زانو زده اند، به زانو در آمد. 

اما انقالب پرولترى قرن بیستم ناگزیر به گسستن از گذشته است و پیشروان نقاد خود را به پیش مى راند. 
امکان  کوچک  گرایشاتى  و  جریانات  بورژوائى  و خرده  بورژوائى  کننده  فلج  توهمات  دریاى  این  درون  از 
یافتند تا بر متن داده هاى پر ارزش یک انقالب عظیم توده اى پرچم تکامل و توسعه انقالب پرولترى را 
بلند کنند. مارکسیسم انقالبى ایران متکى بر انقالبى که پیشروان را به صحنه فرا مى خواند متولد شد و رشد 
کرد. مارکسیسم انقالبى ایران، نظیر مارکسیسم در ابتداى پیدایش خویش در برابر سوسیالیسم غیر پرولترى 
و نظیر مارکسیسم لنین در مصاف با نارودنیسم و انحرافات گوناگون جنبش کارگرى در روسیه و اروپا، به 
طرز اجتناب ناپذیرى به نقد متکى شد. سخن گفتن از کمونیسم و ایجاد یک حزب کمونیست واقعى در ایران 
بدون در هم کوبیدن اوهام بورژوائى و خرده بورژوائى که تحت نام مارکسیسم اشاعه مى یافت ممکن نبود. 
در ظرف دو سال سوسیالیسم خرده بورژوائى مدعى مارکسیسم در بنیادهاى اقتصادى، سیاسى و متدولوژیک 
برنامه  عالیتر  در سطحى  سپس  و  کمونیست  مبارزان  اتحاد  برنامه  رفت.  فرو  بحران  به  و  شد  نقد  آن عمیقا 
حزب کمونیست مقاطعى از تثبیت پیشروى هاى مارکسیسم انقالبى در برابر پوپولیسم و نمایندگان تئوریک 
، سیاسى و تشکیالتى آن بود. محدودنگرى خرده بورژوائى در برخورد به انقالب دمکراتیک، ایده سازش 
طبقاتى پرولتاریا با بورژوازى "ملى و مترقى" و سپس با "خرده بورژوازى ضد امپریالیست" یکى پس از دیگر 
در رویاروئى با مباحثات مارکسیسم انقالبى و واقعیات انکار ناپذیر مبارزه طبقاتى و انقالبى ورشکسته و بى 
اعتبار شدند. اعتراض محدود ضدانحصارى و ضدآمریکائى خرده بورژوازى مستاصل ایران که در الفاظ و 
عبارات شبه مارکسیستى پوشیده میشد و مبناى انقالبیگرى طیف وسیعى از سازمانها، از فدائى و راه کارگر تا 
پیکار و رزمندگان و وحدت انقالبى را تشکیل میداد، در برابر اعتراض پرولتاریا به کلیت نظام سرمایه دارى 
عصر حاضر، که در برنامه حزب کمونیست به موجزترین شکل بیان شده است، رنگ باخت و کنار رفت. 
ابتدا استنتاجات راست اولیه از پوپولیسم که امثال حزب رنجبران غایت منطقى و افشاگر پتانسیل ضد انقالبى 
آن بودند، و سپس استنتاجات "چپ"، که در آخرین مواضع پیکار و رزم انقالبى نمایندگى میشد و خلق را 
على العموم به استقرار نظام "تقریبا سوسیالیستى" سرمایه دارى انحصارى دولتى فرامیخواند و در صحنه عمل 
در  را  خویش  ناتوانى  یک  هر  بود،  مبارزه" ضدرژیمى"  به  محدود  و  سطحى  انقالبیگرى  و  آنارشیسم  مبلغ 
برابر مارکسیسم انقالبى و نیازهاى انقالب پرولترى در ایران آشکار ساختند و توان و موجودیت سیاسى ــ 

تشکیالتى جدى خود را از دست دادند. 

اما انتشار برنامه حزب کمونیست پایان این سیر انتقادى نبود. جنبش ما بزودى دریافت که غلبه نظرى بر 
سوسیالیسم و انقالبیگرى خرده بورژوائى کافى نیست. کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست ضرورت از کف 
نگذاشتن سالح نقد را بار دیگر تاکید کرد. کنگره ما اثبات کرد که جنبش ما نیز چون انقالب پرولترى بطور 
کلى "تا هر گونه ایمان خرافى به گذشته را بکلى کنار نگذارد نمیتواند به انجام وظایف خاص خود بپردازد". 
کنگره ما وجه دیگرى از ضعف تالشهاى اولیه ما را خاطرنشان ساخت و دشمن را این بار در هیات نیروى 
عادت خود ما، در قالب سبک کار خرده بورژوائى موروثى و در ظاهر روشهائى که از آن ما و طبقه ما نبود اما 

بطور خودبخودى حرکت و پراتیک ما را شکل میداد، به ما شناساند. 
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در فاصله کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست تا امروز جریان مارکسیسم انقالبى سالح نقد را پیگیرانه به کار 
بسته است. در پرتو اعتقاد عمیق به ضرورت استقالل طبقه کارگر در تئورى، سیاست و عمل تشکیالتى، ما نه 
تنها مصمم شدیم تا وجوه مختلف فعالیت خود را از تبلیغ و ترویج و سازماندهى تا مناسبات درون تشکیالتى 
و شیوه هاى رهبرى بازبینى، نقد و اصالح کنیم، بلکه قادر شدیم تا مجددا به دورنماى عملى تشکیل حزب 
کمونیست ایران بنگریم و گریبان خود را از آخرین دگم ها و رایج ترین منفى بافى هاى "تئوریک" خرده 
مان را  و حزب  کمونیستیم  که  کردیم  اعالم  حزب  تدارك  مقدماتى  سمینار  در  خالص کنیم.  بورژوازى 
میخواهیم، و میسازیم. اعالم کردیم که حزب کمونیست ابزار ماست، به آن احتیاج داریم تا در "همین جهان" 
در حیات واقعى، جارى و بالفعل همین کارگران و انقالبیون کمونیستى که صفوف ما را میسازند و تاریخ 
واقعى را به پیش میبرند، به ایجاد تغییرات عمیق در زندگى توده هاى کارگر و زحمتکش و محروم قادر 
شویم. ما مى خواهیم خود سازندگان تاریخ خویش باشیم و از اینرو ابزار اصلى خود، حزب کمونیست خود، 
را آنگونه که خود میشناسیمش، و نه آنگونه که سوسیالیسم خرده بورژوائى در هاله اى از قدوسیت مذهبى 

پیچانده و ریاکارانه به عبادتش نشسته است، میسازیم. 

شناخت واقعى و عمیق از سیر تکامل جنبش ما، درك نقاط قدرت و ضعف این جنبش و تضمین خصوصیت 
پویا و بالنده آن در آینده، مستلزم آنست که اوال، پایه هاى عینى اجتماعى اى را که به ما امکان داد تا مبارزه 
انتقادى خود را بر علیه افکار و سیاستهاى طبقات دیگر در جنبش کمونیستى، در مقیاس وسیع به یک نیروى 
مادى و اجتماعى تبدیل کنیم، بشناسیم؛ ثانیا، مبانى متدولوژى انتقاد کمونیستى را بدرستى درك کنیم و این 
روش را که تا کنون به حکم نیازهاى یک انقالب جارى و فورى بشیوه اى نیمه خودبخودى اتخاذ کرده ایم، 
اینبار بمثابه یک اصل بیاموزیم و آگاهانه بکار بندیم و ثالثا، در هر مقطع موانع اساسى اى را که سد راه رشد 

و تکامل جنبش ماست و سالح نقد ما باید اساسا به آن نشانه رود، بدرستى تشخیص دهیم. 

خرده بورژوا ـــ سوسیالیست ها از رشد سریع و استوارى مارکسیسم انقالبى ایران شگفت زده شده اند و لذا 
براى توضیح این واقعیت و هضم علل ناکامیهاى پى در پى خود، به سیاق طبقه خود به توجیهات و روایات 
ذهنى گرایانه، خرافى و متافیزیکى پناه برده اند. آکادمیست ها و منفعلینى که از سازمانهاى خط 3 بجا مانده 
اند، فدائیان اقلیت و راه کارگر و جریانات رویزیونیست به افالس کشیده شده نظیر حزب رنجبران مکررا از 
"محفل کوچک روشنفکرانى "، سخن میگویند که "دژها" را از بیرون و از درون "تسخیر کردند" و صد ها و 
هزاران کمونیست انقالبى را با کالم خود اغوا نمودند! اینان الجرم در هراس از اینکه این" بختک " دیر یا زود 
بر آنان نیز نازل شود سراسیمه بر خود آخرین خشت هاى" دژ" تشکیالتى خود صلیب میکشند، آخرین نشانه 
هاى منطق و عقل سلیم را از دست میدهند و به شیوه جدیدى از "مبارزه ایدئولوژیک"، یعنى لعنت فرستادن 
و نفرین کردن و دشنام دادن، در قالب عبارتى هر چه غیر سیاسى تر و مبتذل تر متوسل میشوند. این انعکاس 
درك خرده بورژوازى کوته فکر است که پیروزى را جز از طریق توطئه گرى ممکن نمیداند. پایه هاى عینى و 
مادى پیشروى ما براى جریانات بورژوائى و خرده بورژوائى قابل درك نیست. شکل گیرى سریع مارکسیسم 
انقالبى انعکاس سیاسى و تشکیالتى حضور عینى طبقه کارگر ایران در صحنه انقالب بود. طبقه اى که براى 
پیشروى و رهائى خود به تئورى انقالبى و سازمان سیاسى پیشتاز خود نیاز داشت، و خود با حضور فعال خود 
در صحنه سیاست و انقالب زمینه مادى و شرایط مساعد براى از زیر آوار درآمدن این تئورى انقالبى و تقویت 
سیاسى و تشکیالتى نیروها و سازمانهاى پیشتاز خود را فراهم کرده بود. بر مبناى این نیاز عینى طبقه کارگر و 
اوضاع مساعدى که شرایط انقالبى پدید آورده بود، پیشروان کمونیست توانستند سنگرهاى سوسیالیسم خرده 
بورژوائى و تجدیدنظرطلبى در درون جنبش کمونیستى را یکى پس از دیگرى فتح کنند. این مبارزه اى نبود 
که یک "محفل روشنفکرى" کلید آنرا زده باشد. بر خالف تصور خرده بورژوازى توطئه گر و کوته اندیش، 
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مبارزه مارکسیسم علیه پوپولیسم و اپورتونیسم در هر جریان و سازمانى که مدعى مارکسیسم بود جریان یافت 
. جریان حزبى امروز مارکسیسم انقالبى ماحصل این تالش مداوم انقالبیون کمونیستى است که در صفوف 
کومله، اتحاد مبارزان کمونیست، سازمان پیکار، سازمان رزمندگان، وحدت انقالبى و حتى اگر چه به درجه اى 
کمتر در درون طیف فدائى براى بیرون کشیدن مارکسیسم از زیر بار تحریفات طبقات دارا جنگیدند. جنبش 
امروز ما وحدت جریانات ییشرو و آگاهى را نمایندگى میکند که در طول چند سال و در جریان یک مبارزه 
هم جهت و مشترك، یکدیگر را باز یافتند و صفوف خود را تحت پرچم واحدى فشرده کردند. تالش در 
پاسخگوئى به نیازهاى واقعى پرولتاریا و انقالب پرولترى و آگاهى به ضرورت تامین استقالل همه جانبه طبقه 
کارگر در مبارزه طبقاتى و انقالبى از طریق نقد پیگیر افکار، سیاستها و روشهاى بورژوائى و خرده بورژوائى 

در جنبش کارگرى و کمونیستى، این نقطه قدرت واقعى ما و مبناى پیشروى هاى تا کنونى ما بوده است. 

حرکت ما، همانطور که گفتیم، مبتنى بر نقد کمونیستى تئورى و پراتیک طبقات غیرپرولترى بود. اما این حرکت 
انتقادى در ابتداى امر با شیوه اى کمابیش خودبخودى و دنباله روانه شکل میگرفت. جنبش ما در موارد بسیار 
تنها آنگاه به نقد عمیق حرکت خود دست میزد که موانع عملى ناشى از نفوذ افکار و شیوه هاى غیرپرولترى 
در میان ما با تمام حجم و نیروى مخرب خود، خود را بر ما آشکار کرده بودند. بدین ترتیب ما در اکثر موارد 
در مبارزه خود نه موانع آتى، بلکه صرفا موانع موجود را هدف حمالت خود قرار میدادیم. براى مثال نقد 
سبک کار پوپولیستى تنها هنگامى بطور واقعى در دستور ما قرار گرفت و تنها هنگامى عمال قادر شدیم ریشه 
ها وجوانب مختلف این سبک کار را در پراتیک خود بشناسیم و طرد کنیم که عملکرد خودبخودى روشهاى 
خرده بورژوائى ما را از مساعدترین شرایط براى پیشروى محروم کرده بودند و لطمات و ضایعات بسیارى 
ببار آورده بودند. ما اکنون بروشنى دریافته ایم که سالح نقد را باید پیش از این آگاهانه بدست گرفت، باید 
به استقبال موانع آتى جنبش رفت و در برابر انحرافات، اشکاالت و لغزشها، هر چند که امروز در ابعادى 
کم اهمیت رخ دهند، سازش ناپذیر و سختگیر بود. این بدون تقویت و تحکیم انسجام ایدئولوژیک صفوف 
مارکسیسم انقالبى میسر نیست. انتقاد عملى ما به جوانب ضعف جنبش و تشکیالت در مقاطع مختلف متکى 
به شناخت انتقادى پایه اى ما از جامعه بورژوائى و از منافع و اهداف و عملکرد سیاسى، اقتصادى و فکرى 
طبقات استثمارگر در این جامعه است. هر قدر ما در این شناخت انتقادى عمومى، در این ایدئولوژى طبقاتى 
خود، مستحکم تر و منسجم تر باشیم، هر قدر نقد ما و حتى انزجار ما از جلوه هاى مختلف نظام استثمارگر 
سرمایه دارى عمیق تر و آگاهانه تر باشد، آنگاه پیش بینى موانعى که بورژوازى در آینده چه بصورت آشکار 
و چه در اشکال پوشیده و پیچیده در برابر جنبش ما قرار خواهد داد میسرتر و ایجاد آمادگى براى مقابله با آن 
امکان پذیرتر خواهد بود. نقد حرکات بورژوازى آنجا که او بنام خود سخن میگوید و آشکارا از منافع خویش 

بدفاع برخاسته است دشوار نیست. 

استحکام ایدئولوژیک ما آنجا بویژه اهمیتى حیاتى پیدا میکند که ما با نفوذ تفکر و شیوه هاى عملى بورژوازى 
و خرده بورژوازى در صفوف جنبش کارگرى و کمونیستى مواجه باشیم. امروز، پس از ده ها سال حاکمیت 
رویزونیسم و دقیقا از آنجا که بقاى هر گونه "ابهام" در اهداف بخشهاى مختلف جنبش پرلترى نه از ضعفهاى 
معرفتى خود جنبش، بلکه عمدتا از تحریفات رویزیونیستى و مخدوش شدن احکام روشن مارکسیسم توسط 
مدعیان دروغین آن سرچشمه میگیرد، استحکام ایدئولوژیک ما و قابلیت ما در رفع موانع آتى جنبش در گرو 
بسط انتقاد طبقاتى پرولتاریا از جامعه سرمایه دارى به قلمرو نقد عمیق رویزیونیسم در جهان امپریالیستى 
امروز است. مارکسیسم نه تنها در نقد سرمایه دارى، بلکه به ناگزیر در نقد سوسیالیسم غیر پرولترى موجودیت 
طبقاتى،  ــ  سیاسى  قدرتمند  نیروى  یک  بمثابه  خود  حیات  تجدید  در  نیز  انقالبى امروز  مارکسیسم  یافت. 
نمیتواند منتقد پیگیر سرمایه دارى عصر ما باشد بى آنکه در همان حال مرز خود را با "مارکسیسم" تحریف 
شده اردوگاههاى مختلف رویزیونیستى بروشنى بیان کند. این نیاز پرولتاریاى معاصر بناگزیر باید انعکاس 
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خود را در هویت ضد رویزیونیستى حزب ما باز یابد. ما جنبش خود را بر مبناى انتقاد از هر آنچه که در نظر و 
عمل پرولترى نبود تکامل بخشیده ایم. ما در مبارزه علیه رویزیونیسم رشد کرده ایم و لذا باید این خصوصیت 
اساسى جنبش خود را بشناسیم و تکامل آتى خود را نیز بر آن متکى کنیم. در سمینار مقدماتى تدارك حزب 
ما به روشنى مرز خود را با دیدگاهها و گرایشاتى که خواستار آنند که ما در یک قدمى حزب توقف کنیم، 
این خصوصیت اساسى حزب خود را فراموش کنیم و حزب را بر مبنائى جز استحکام ایدئولوژیک پرولترى 

و ضد رویزیونیستى آن تشکیل دهیم، ترسیم کردیم. 

ما گام آخر تشکیل حزب خود را در همان جهت و بر مبناى همان حرکتى بر میداریم که ما را تا امروز به 
پیش برده و تکامل بخشیده است. از اینرو بدیهى است که احکام مجردى نظیر اینکه "حزب کمونیست حاصل 
وحدت همه کمونیست هاست" و یا" حزب کمونیست حاصل تلفیق سوسیالیسم علمى با جنبش طبقه کارگر 
است" در شرایط مشخص امروز ما نمیتواند سیر حرکت و گام نهائى ما را براى تشکیل حزب کمونیست 
ایران تعریف کند. ما پیوند سیاسى ــ تشکیالتى گسترده مارکسیسم انقالبى با جنبش طبقه کارگر را در گرو 
ایجاد حزبى میدانیم که بدوا خود را از تمام نیروها و جریاناتى که افکار و سیاستهاى طبقات دیگر را تحت 
نام "سوسیالیسم علمى" و مارکسیسم تبلیغ میکنند، متمایز کرده باشد و معتقدیم که تنها چنین حزبى میتواند 
نماینده وحدت همه کمونیستهاى واقعى در مقابل مدعیان دروغین مارکسیسم و کمونیسم باشد. مبارزه علیه 
رویزیونیسم نه تنها بستر تولد حزب ما، بلکه ابزار تکامل آتى آن نیز هست. عدول از این مبارزه و یا ناپیگیرى 
در پیشبرد آن مترادف با تضعیف جنبش بالنده امروز ما و نهایتا به شکست کشیده شدن حزب کمونیست طبقه 

کارگر ایران است که امروز در جریان یک مبارزه طوالنى ساخته میشود. 

نکته دیگرى که بویژه در سمینار مقدماتى تدارك حزب برجسته شد، خصلت تحول بخش و پیش برنده انتقاد 
کمونیستى بود. ما در سمینار مرز روشنى میان انتقاد کمونیستى و انتقاد نهیلیستى خرده بورژوائى ترسیم کردیم. 
انتقاد کمونیستى انتقاد نیروى پیشرو بر موانع حرکت خویش است، انتقادى است که "جوانب ضعف وفقر" 
تالشهاى اولیه، و نه حقانیت این تالشها را بزیر سوال میکشد و لذا همواره جنبش را به حقانیت اهداف و 
به آینده مبارزه اش مطمئن تر میسازد، ضعف هاى گذشته را در هم میکوبد تا جنبش را به تالشى به مراتب 
بیشتر و فعالیتى گسترده تر و موثرتر فراخواند. انتقادى که جنبش را به نشستن، شک کردن و سکون دعوت 
کند انتقاد کمونیستى نیست، خود شکنى عارفانه است. از اینرو انتقاد کمونیستى انتقادى هدفمند است که 
گامهاى عملى معین و نقشه عمل روشن پیشاروى جنبش قرار میدهد، انتقادى است که در مقابل آنچه میکوبد، 
آنچه را که میخواهد بسازد قرار میدهد. اگر ما به پوپولیسم و سوسیالیسم خرده بورژوائى انتقاد میکنیم، باید 
وفادارى خود را به این نقد بصورت ایجاد جنبش و سازمان سیاسى منسجم مارکسیسم انقالبى اثبات کنیم. 
اگر به روشهاى پراتیک خرده بورژوائى انتقاد میکنیم باید فورا و بر طبق نقشه عمل روشن آستین ها را براى 
تصحیح روشهاى سازمانى خود باال بزنیم. اگر فقدان حزب کمونیست را نقطه ضعف حیاتى جنبش طبقه 
کارگر میدانیم، باید ایمان خود را به این امر با ایجاد یک چنین حزبى بثبوت رسانیم. انتقاد کمونیستى نمیتواند 
خواستار پراتیک گسترده تر و خالق تر نباشد، زیرا ابزار تکامل جنبشى است که تغییر واقعى جهان را هدف 

خود قرار داده است. 
تحت  اول  مقاله  بیان میکنند.  را  ما  جنبش  تکاملى  سیر  این  در  خاصى  مرحله  یک  هر  شماره  این  مقاالت 
عنوان "کمونیستها و پراتیک پوپولیستى" متن جمعبندى کلیات مبحث سبک کار در کنگره اول اتحاد مبارزان 
کمونیست است. ما در کنگره اول کوشیدیم تا از محدوده یک نقد فنى بر روشهاى سازمانى خود فراتر برویم 
و سبک کار پوپولیستى را در محتواى طبقاتى آن نقد کنیم. این مباحثات از کنگره اول تا امروز مبناى کار 

تشکیالتى و نیز شیوه برخورد ما به پروسه عملى تشکیل حزب کمونیست ایران بوده است. 
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الزم به تذکر است که سخنرانى رفیق حمید تقوائى که متن آن در شماره قبل بسوى سوسیالیسم تحت عنوان 
مقاله  شده است.  ایراد  جمعبندى  این  از  رسیده، پس  چاپ  به  پوپولیستى"  کار  سبک  نقد  در  اصلى  "حلقه 
"ویژگیها و ملزومات تشکیل حزب کمونیست ایران" بر مبناى سخنرانى جمعبندى رفیق تقوائى در مبحث 
مربوط به حزب در سمینار مقدماتى تدارك حزب تنظیم شده است. در این مقاله شیوه برخورد زنده، مشخص 
مباحثات  شده است.  تشریح  حزب کمونیست  عملى  تشکیل  مسئله  به  ایران  انقالبى  مارکسیسم  اصولى  و 
سمینار مقدماتى تدارك حزب به ما امکان داد تا مانع تراشى هاى بظاهر تئوریک گرایشات و جریانات خرده 
بورژوائى بر سر راه تشکیل حزب کمونیست ایران را به تفصیل نقد و بى اعتبار کنیم و گام هاى نهائى خود 
را دقیقا در ادامه مبارزه ضد رویزیونیستى تا کنونى مارکسیسم انقالبى ایران تعریف و تعیین کنیم. مقاله اقلیت 
در آغاز راهى که حزب توده بپایان رساند" پاسخى به مخالفین رویزیونیست و نوظهور حزب کمونیست ایران 
است. این مقاله بروشنى سیر تکامل قهقرائى اقلیت را از سازمانى "پوپولیست در برنامه حداقل" به سازمانى 
"رویزیونیست در برنامه حداکثر" تشریح میکند. اهمیت این مقاله بویژه در این است که جنبش ما را با موانع 
جدیدى که بر سر راه آن قرار گرفته است آشنا میکند و مارکسیسم انقالبى را به مبارزه با اشکال پخته تر 
رویزیونیسم در سطح جهانى معطوف میسازد. کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست اعالم داشته بود که مخالفین 
مصر حزب کمونیست بناگزیر تحت پرچم منسجم ترین نمایندگان رویزیونیسم مجتمع خواهند شد. اقلیت 
امروز در سوداى برافراشتن این پرچم در برابر حزب ماست. اما، مبارزه ضدرویزیونیستى امروز ما نمیتواند 
تنها به مقابله با نمایندگان و مدافعین بومى جریانات رویزیونیستى جهانى محدود بماند. رویزیونیسم پدیده 
اى بین المللى است و لذا مبارزه ضد رویزیونیستى ما براى پیروزى قطعى ضرورتا باید خصلتى بین المللى 
بیابد. بعالوه این مبارزه محدود به مبارزه نظرى نیست. ما نه تنها باید نقد نظرى خود را از اشکال مختلف 
رویزیونیسم در سطح جهانى و بویژه از رویزیونیسم مدرن که امروز امثال اقلیت و راه کارگر شتابان سر بسوى 
آن گذاشته اند، تعمیق کنیم و اشاعه دهیم، بلکه بویژه الزم است بر مبناى این نقد نظرى و سیاسى، عمال براى 
تشکیل یک انترناسیونال نوین لنینى که مارکسیسم انقالبى را نه تنها در وجه برنامه اى و سیاسى بلکه در ابعاد 
سازمانى و اجرائى نیز نمایندگى و رهبرى کند، گام برداریم. راه تشکیل انترناسیونال بى شک طوالنى و پر فراز 
و نشیب است، اما براى کمونیستهائى که بر متن بحران جهانى سرمایه دارى عصر امپریالیسم و ورشکستگى 
و بى اعتبارى بى سابقه احزاب و جریانات رویزیونیستى پرچم راستین آرمانهاى انقالبى طبقه کارگر جهانى 

را مجددا بر پا میکنند، پیروزى نهائى قطعى است. 

5/۲۰/ ۱۳٦۲– 11 ماه اوت ۱۹۸۳
بسوى سوسیالیسم (دوره اول)

 ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست - شماره 6 - ۲۰ مرداد ۱۳٦۲ 

کمونیستها و پراتیک پوپولیستى 
جمعبندى کلیات مبحث سبک کار 

در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست
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من سعى میکنم بحثهاى تاکنونى کنگره در مورد سبک کار را جمعبندى کنم و آن فرمولبندى نهائى را که 
کلیات این مبحث را جمعبندى میکند، ارائه کنم. پس از این فرمولبندى عمومى میتوانیم رهسپار توضیح و 
حل و فصل تک تک عوارض و مشکالت ناشى از سبک کار پوپولیستى بشویم. ابتدا به این میپردازم که 

چگونه به این فرمولبندى نهائى رسیدیم و چرا این حلقه اصلى در نقد سبک کار گذشته ماست. 

مسئله سبک کار براى ما از یکسال و چند ماه قبل مطرح بوده است. مسئله ابتدا به این شکل مطرح شد که 
ما تناقضات عملى اى میان شیوه هاى فعالیتمان در تبلیغ و ترویج و موازین کار تشکیالتى خود با اهدافى که 
داشتیم مشاهده کردیم. ما با عوارض و مشکالت متعدد تشکیالتى روبرو بودیم که تا همینجا به نمونه هاى 
بسیارى از آنها در کنگره اشاره شده است و من به تفصیل وارد آن نمیشوم. ما شاهد این بودیم که در مبارزه 
عملى روزمره پرولتاریا کم تأثیریم. ما شاهد این بودیم که در مبارزه عملى نیروهاى ما درجا میزنند و عمال 
پس از بیش از سه سال فعالیت جدى تشکیالتى دستاورد رضایت بخشى نداشته ایم. رشد ما در جنبش 
کارگرى کافى نبوده است. ما شاهد این بودیم که بورژوازى با سهولت به ما ضربه میزند و رفقا و امکانات 
زیادى عمال از دست میروند. ما شاهد این بودیم که در صفوف ما امر پرورش کادر در سطوح مختلف ابدا 
به پیش نمیرود و حتى در این یا آن عرصه معین فعالیت هم رفقاى ما بطور سیستماتیک و هدفمندى پرورش 
و تکامل نمییابند. همانطور که گفتیم این عوارض و نمودها بسیارند. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که 
کار تشکیالتى ما بر یک تئورى کمونیستى تشکیالتى متکى نیست و در نتیجه علیرغم اهداف و نظراتمان، 
در زمینه کار تشکیالتى به معنى واقعى کلمه به شیوه اى کمونیستى کار نمیکنیم. اینجا بود که تالش ما براى 

بازیافتن و درك اصول لنینى یا کمونیستى تشکیالت بطور جدى آغاز شد... 

همه ما از ابتداى مبحث سبک کار روشهاى قدیمى و متداول خود را تحت عنوان روشهاى خرده بورژوائى 
محکوم کردیم و خواستار جایگزینى این روشها با روشهاى کمونیستى شدیم. همه ما در اشکال و عبارات 
مختلف به تقابل سبک کار پوپولیستى و روشهاى کمونیستى اشاره کردیم. اما مسئله اساسى این بود که کنگره 
در ابتداى این بحث تا چه حد به این تمایز واقف است و تا چه حد درك عمیقى از آن بدست آورده است. 
آیا درك ما از این تمایز و تفاوت، در ابتداى مبحث سبک کار، تا آن حد عمیق بود که مستقیما وارد بررسى 
حلقه هاى پراتیک تر و کنکرت تر این مبحث و بررسى روشهاى عملى مان در عرصه هاى مشخص فعالیت 
شویم، یا هنوز درك مشترك ما در سطحى بود که بحث میبایست عمیق تر و تجریدى تر شود و به حلقه هاى 
پایه اى ترى دست یابد؟ آیا میبایست سیر بحث خود را در جهت نزدیک شدن به سطح مسائل پراتیک ادامه 
میدادیم یا در تحلیل تئوریک مسئله عمیق تر میشدیم؟ آیا بیان اینکه سبک کار ما خرده بورژوائى بوده است، 
آخرین و عمیق ترین بیان تئوریک مسئله بود؟ آیا ما با این فرمولبندى به آن حلقه اصلى عام و تئوریکى که به 
ما اجازه بدهد مجددا به سمت واقعیات خاص و پراتیک بازگردیم، دست یافته بودیم؟ (حلقه عام و مجردى 
نظیر مقوله کار مجرد اجتماعا الزم که مارکس در تحلیل ارزش بدان دست مییابد و سپس مجددا ارزش و 
قیمت کاالها را بر مبناى آن تحلیل میکند). آیا ما از نظر تئوریک پى را آنقدر عمیق کنده بودیم که بتوانیم به 
چیدن خشت هاى کنکرت تر و کنکرت تر دست بزنیم؟ در بحثهاى اولیه مشخص شد که ما هنوز به تحلیل 
تئوریک عمیقى از مسئله نرسیده ایم. وجود تحلیلهاى متفاوت، سوق یافتن و محدود شدن بحثها به جزئیات 
و عارضه هاى سبک کار خرده بورژوائى، و حتى گرایش به نگریستن به مسائل جدید به روش قدیم گواه 
این بود که ما هنوز به یک درك عمیق و پایه اى از مسئله نرسیده ایم. ما خواهان یک گسست کامل طبقاتى 
از سبک کار و روشهاى عملى خرده بورژوائى بودیم و لذا در نقد این روشها نیاز به یک تز و فرمولبندى 
اساسى داشتیم که این گسست را در عمیق ترین سطح بیان کند و به ما اجازه بدهد که با اتکا به آن جلوه هاى 

کنکرت این روشها را بر یک مبناى واحد به نقد بکشیم، و آلترناتیو کمونیستى آن را اثباتا تعریف کنیم. 
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بنابراین، فرمولبندیهاى مختلفى که در طول این مبحث بعنوان "فرمولبندى اصلى و جامع" ارائه میشدند، همه 
از این زاویه مورد برخورد و نقد قرار میگرفتند و ناکافى بودن خود را آشکار میساختند و حتى طرح کنندگان 
آنها خود بسرعت به نواقص و کمبودهاى آنها پى میبردند. این فرمولبندیها نارسا و ناکافى چه بودند؟ یکى 
این بحث بود که نقد اساسى ما به سبک کار گذشته، در واقع عمدتا نقدى بر آنارکو- سندیکالیسم در کار 
ماست و با نقد آنارکوسندیکالیسم ما میتوانیم به روشهاى اصولى دست یابیم. اولین نقص این فرمولبندى 
که فورا مشهود بود این بود که پاسیفیسم و بى تحرکى عملى تشکیالت پوپولیستى در قبال طبقه کارگر 
را ابدا توضیح نمیداد. این فرمول سبک کار ما را تنها در آن حیطه اى که برخوردى فعال به طبقه کارگر و 
جنبش کارگرى داشتیم به نقد میکشید و این واقعیت را که اساسا روى آورى به طبقه کارگر و قرار دادن 
این طبقه بعنوان موضوع اصلى و دائمى کار تشکیالت، خصلت تشکیالت ما نبود، کامال ندیده میگرفت. 
این فرمولبندى خیلى زود کنار گذاشته شد. فرمولبندى دیگر "تقدم تشکیالت بر ایدئولوژى و سیاست" 
مسئله  چارچوب  در  که  شد  مشخص  بحث  ادامه  در  که  بود  "تشکیالتچیگرى"  محاوره اى آن  بعبارت  یا 
سکتاریسم به معناى عام، یعنى جدائى سازمان از طبقه، قرار میگیرد. این فرمولبندى   بمثابه عمیق ترین بیان 
کلى نقد ما به روشهاى عملى خرده بورژوائى مطرح شد، و از آنجا که دقیقا در نقد این فرمولبندى بود به 
درك کنونى خود رسیدیم، بعدا به آن میپردازم. نکته دیگرى که بطور ضمنى براى مدتى به محور بحثها 
تبدیل شد، مسئله جایگاه فابریک ها در مبارزه طبقاتى بود. از برخى بحث ها چنین استنباط میشد که مسئله 
سبک کار از زاویه ساختمان تشکیالت و چند و چون اختصاص نیرو به کارخانجات نگریسته میشود. در 
ادامه این بحث مسئله سبک کار حتى بصورت یک مسئله اساسنامه اى مطرح شد، به این شکل که گویا نقص 
کار ما در متمرکز نشدن بر فابریک ها و متکى نبودن تشکیالت به حوزه هاى محل کار کارگران بوده است. 
مسئله اکونومیسم آکسیونى (دنباله روى خودبخودى اقشارى از جامعه (و آکسیون سازمانى (منحصر کردن 
مبارزه به حرکات آکسیونى بر مبناى نیروى افراد تشکیالتى) نیز که بعنوان جلوه اى از برخورد سازمانهاى 
پوپولیست به مسئله تاکتیکها مطرح شده بود، در برخى از اظهارات رفقا تا حد یک انحراف پایه اى برجسته 

شد و تلویحا بعنوان محور بحث سبک کار تلقى شد. 

فرمولبندى دیگر این بود که در سبک کار پوپولیستى کار روتین (همیشگى، مستمر، دائمى) کمونیستى از 
یک سو و تاکتیکها از سوى دیگر مخلوط و مخدوش است و عمال میتوان گفت که کار روتین حزبى در 
سبک کار پوپولیستى مکانى ندارد. اینجا به نظر میرسد که ما بسیار به تبیین مسئله نزدیک شده ایم. اما این 
فرمولبندى در حد خود بسیار کلى و نامعین است، و به تفسیرهاى مختلفى امکان میدهد. در نزد برخى از 
رفقا اتخاذ تاکتیکها نیز خود بمثابه جزئى از کار روتین کمونیستى در نظر گرفته میشد، و به این معنى تقابل 
کار روتین کمونیستى و وظایف تاکتیکى بخودى خود به تقابل پوچ بدل میشد. در مقابل رفقاى دیگرى براى 
توضیح حد فاصل کار روتین کمونیستى (حزبى) و تاکتیک، عمال کار روتین را به ترویج سوسیالیسم کاهش 
میدادند و تاکتیکها را مبناى همه فعالیتهاى غیر ترویجى سازمان قلمداد میکردند. در این حالت، طبعا کار 
روتین حزبى بار دیگر، مانند تمام مواردى که در طول یکسال گذشته این مقوله مورد بحث قرار گرفته بود، 
با بر چسب "کار آرام سیاسى" بایگانى میشد. در ارتباط با بحث سبک کار روتین و تاکتیک و رابطه متقابل 
این دو، موضوعات مهمى، اگر چه بصورت نامنظم و پراکنده مورد بحث قرار گرفت. نظیر اینکه موضوع 
کار کمونیستى چیست؟ طبقه کارگر یا جنبش کارگرى؟ موضوع تاکتیکها چطور؟ رابطه مبارزه سوسیالیستى 
با شرکت در یک انقالب بالفعل غیر سوسیالیستى از نقطه نظر امر سازماندهى و سبک کار چیست؟ وظائف 
دائمى یک تشکیالت کمونیستى چیست و تاکتیکها چه تاثیرى بر این وظائف دائمى دارند؟ آیا کارگران به 
اعتبار مبارزه تاکتیکى ما به کمونیسم و سازمان کمونیستى میگروند و یا به اعتبار کار دائمى سوسیالیستى ما؟ 
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آیا کمونیست کردن کارگران، ترویج نظرات کمونیستى در درون طبقه کارگر و ایجاد تشکلهاى کمونیستى 
کارگرى یک فعالیت "آرام" سیاسى است؟ آیا کمونیستها صرفا به اعتبار مبارزه تاکتیکى خود انقالبى اند؟ و 
سؤاالتى نظیر اینها. این سؤاالت همه مهمند، کامال به مبحث روشهاى عملى کمونیستى ارتباط دارند و هر 
فرمولبندى اصولى از گره گاه اصلى مسئله سبک کار باید کلید پاسخگوئى به این سؤاالت را فراهم آورد. اما 
در غیاب این فرمولبندى پایه اى، این سؤاالت در طول جلسات این چند روز بطور پراکنده و نامنظم مورد 

بحث قرار گرفتند. 

این خصلت نامنظم بحثها از اینجا ناشى میشد که ما هر یک به درجات مختلف اجزاء و عناصرى از نقد 
سبک کار پوپولیستى را در ذهن خود داشتیم. اما بیان این اجزاء و عناصر به شکل یک دستگاه منسجم 
انتقادى هنوز براى ما ممکن نبود و به آن حکم و فرمولبندى پایه اى در عمیق ترین سطح از ریشه این انحراف 
دست نیافته بودیم. به همین دلیل بود که در صحبتى که پیش از آغاز مبحث سبک کار با رفیق حمید تقوائى 
(ت. یاشار) داشتیم چنین مطرح کردم که در معرفى این مبحث ما نباید کنگره را با ارائه یک فرمولبندى از 
پیش تعیین شده محدود و مشروط کنیم و هنگامیکه رفیق تقوائى در آغاز بحث به مقوالت تشکیالتچیگرى 
و جدائى سازمان از طبقه با تاکید بیشترى مکث کرد، من در مقابل به سهم خود از" هویت عملى" کمونیستها 

سخن گفتم و به این اشاره کردم که بحث سبک کار بحثى در حد مباحث برنامه اى است. 

روشهاى  ناگزیر  بست عملى  بن  اوال،  شد؟  مطرح  ما  براى  کمونیستى  عملى  روشهاى  مسئله  چرا  اصوال 
پوپولیستى نه تنها در مقیاس سازمانهاى پوپولیست خط 3 بلکه اکنون دیگر در مقیاس ا.م.ك نیز به ثبوت 
که  اهدافى  با  مقایسه  در  مینگریم،  گذشته  در  خود  تشکیالتى  روزمره  به پراتیک  وقتى  امروز  بود.  رسیده 
پیشاروى خود داشتیم، همه چیز چون یک جست و خیز و تحرك مبارزاتى ساده بنظر میرسد. ما بن بست 
و  ترویج  و  تبلیغ  تا  گرفته،  کادر  و پرورش  کارى  ادامه  و  امنیت  از  ابعادش،  کلیه  در  را  پوپولیسم  عملى 
به  روشها  این  کرده ایم.  مشاهده  بخوبى  سراسرى  ارگانهاى  و سازماندهى  کارگرى  کمیته هاى  سازماندهى 
نام  به  دیگر چیزى  اکنون  ثانیا،  بود.  کرده  اثبات  ما  جانبه  همه  وظایف  پیشبرد  در  را  عجز خود  روشنى 
برنامه حزب کمونیست وجود داشت که نمیشد سهل انگارانه و سرسرى به آن برخورد کرد. برنامه حزب 
کمونیست، دیگر از ما روشهاى عملى مطابق با حزب کمونیست را میطلبد. اگر کسانى میتوانستند برنامه 
اتحاد مبارزان کمونیست را به متنى تحلیلى، به سندى صرفا براى تبلیغ و ترویج منحصر و محدود کنند، اما 
برنامه حزب کمونیست از ما خود حزب کمونیست و سازماندهى انقالب اجتماعى را میطلبد. این واقعیت 
که برنامه، برنامه حزب کمونیست نام گرفت، هشدارى به همه ما براى تالش در جهت دستیابى به روشهاى 
کمونیستى بود. برنامه حزب کمونیست را نمیتوان به روشهاى خرده بورژوائى رایج اتخاذ کرد. پس، از نقطه 
نظر سیر تاریخى حرکت جنبش ما، ما میبایست ابتدا از نظِر نظرى خرده بورژوازى را عقب مینشاندیم تا 
بتوانیم نظرات مستقل طبقه خود را، که باید اتخاذ شوند، برجسته کنیم. این امر اکنون دیگر با برنامه حزب 
کمونیست انجام شده بود و اتخاذ این برنامه در دستور ما قرار میگرفت و این بنوبه خود ما را به متمایز 
کردن عملى خود از خرده بورژوازى موظف میکرد. به عبارت دیگر، ما برنامه حزب کمونیست را بدست 
آورده بودیم. و اکنون در مقابل این سؤال قرار داشتیم که روشهاى این حزب چیست و چه باید باشد. در 
ابتداى مبحث سبک کار به این نکته اشاره کردم که ما فاقد آن روشهاى عملى اى هستیم که ضمیمه جدائى 
ناپذیر برنامه کمونیستى ماست. اهداف ما و روشهاى ویژه پیاده کردن و دنبال کردن این اهداف هر دو اجزاء 
دستگاه فکرى ما هستند و روشهاى عملى ما در پیاده کردن اهداف کمونیستى باندازه خود همان اهداف 
متمایز کننده ماست و داراى خصلت ویژه طبقاتى است. بنابراین بحث سبک کار اساسا باید معطوف به 
این باشد که ما درك کنیم که این خصلت ویژه طبقاتى بر روشهاى عملى ما ناظر نبوده است و ما تاکنون 
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روشهاى طبقات دیگر را اتخاذ میکرده ایم. ما به عبث کوشیده ایم اهداف کمونیستى را با روشهاى خرده 
بورژوائى متحقق کنیم. حال آنکه روشهاى کمونیستى نیز خود جزئى از هویت ماست. 

بنظر میرسد که رفقا با این بحث که حزب کمونیست قبل از هر چیز، سنتها مبارزاتى مادیت یافته معینى در 
جنبش کارگرى است، موافقت دارند. بدرجه اى که این سنت ها وجود دارند، حزب نیز موجودیت دارد. این 
سنتها طبعا خود را نه تنها در اهداف برنامه اى، بلکه در مبارزات کمونیستى زنده، در کادرها در تشکل ها و 
در روشهاى تثبیت شده مبارزه براى سوسیالیسم متبلور میکند و ظاهر میسازد. اهمیت مسئله روشهاى عملى 
کمونیستى در مبارزه براى تشکیل حزب از اینجا روشن میشود. اگر این سنتها بطور کلى پا برجا باشند، اگر 
روشهاى عملى بلشویکى همچنان مبناى کار کمونیستها باشد، آنگاه حتى حزب بسیار ضعیف شده اى که 
تمام حوزه فعالیتش زیر فشار پلیس در هم کوبیده شده باشد و یا حزبى که براى مثال در متن یک جنگ 
شرایط  در  میتواند  و  است  کمونیست  حزب  باشد، همچنان  داده  دست  از  را  کادرهایش  بهترین  طوالنى 

مساعدى مجددا و به سرعت خود را باز سازى کند. 

است.  حزبیت  کامل از  گسست  یک  اساسا  بلکه  ضعیف،  حزب  یک  نه  هستیم،  شاهد  امروز  ما  آنچه  اما 
بلشویسم آخرین جریان حزبى مارکسیسم انقالبى بود. شکافى عمیق و یک خالء کامل ما و آخرین مبارزات 
حزبى ما در حزب بلشویک و دیگر احزاب پیرو بلشویسم در گذشته دور را از هم جدا میکند. ما امروز در 
حال تقویت و تجدید سازمان یک حزب ضعیف شده و ضربه خورده نیستیم، بلکه اساسا وظیفه احیاى یک 
حزب کمونیست واقعى را بر عهده داریم. چرا میگوئیم یک گسست و خالء کامل ما را از تجربه بلشویسم 
جدا میکند؟ زیرا دقیقا سنت ها و روشهاى مبارزه حزبى بلشویکى حفظ نشده و نه در اشخاص و نه در 
تشکل ها و موازین کار آنها ادامه نیافته است. از این رو چه در سطح نظرى یعنى در سطح اهداف و سیاستها، 
و چه در سطح عملى یعنى در سطح روشهاى سازماندهى و پراتیک حزبى، این یک شکاف و خالء قطعى 
و کامل بوده است. ما بطور خود بخودى و طبیعى بر میراث جنبش خود متکى نبودیم. ما به یک حزب 
یا جریان موجود بلشویکى چشم نگشودیم، بلکه خود موظف بودیم ابتدا بلشویسم را از لحاظ نظرى و 
عملى هر دو احیا کنیم. ما میبایست چیزهائى را از نو بوجود آوریم. پیش از این گفتیم که چگونه برنامه 
حزب کمونیست خود چکیده مبارزه براى احیاى بلشویسم در سطح نظرى و برنامه اى است. ما در تئورى 
و برنامه توانسته ایم رویزیونیسم را تا آن حد از سر راه مارکسیسم کنار بزنیم که بتوان یک جریان حزبى 
حول برنامه کمونیست بوجود آورد. بعبارت دیگر "برنامه حزب کمونیست" براستى برنامه حزب کمونیست 
است که از زیر دست و پاى رویزیونیسم بیرون کشیده شده است، و سند استقالل نظرى و برنامه اى ما در 
مقابل رویزیونیسم در کلیه اشکال بین المللى و بومى آن است. پس مسئله اى که باقى میماند مسئله روشهاى 
عملى ما است. ما نمیتوانیم صرفا با اتکاء به برنامه کمونیستى، بدون گسست کامل از روشهاى عملى اى که 
میراث حزب توده، مشى چریکى و سبک کار پوپولیستى خط 3 است، شکاف میان مارکسیسم انقالبى ایران 
با بلشویسم را از میان برداریم، یک حزب کمونیست تشکیل دهیم و مبارزه به شیوه حزبى (کمونیستى) را 
در میان طبقه به پیش ببریم. ما باید این را درك کنیم که همانقدر که بستر اصلى جنبش کمونیستى ایران 
در 4 سال قبل در نظریات از کمونیسم دور بود، ما امروز در عمل، در روشهاى عملى، از کمونیسم دوریم. 
کنگره ما با بحثهاى یک هفته اخیر گام تعیین کننده اى در تکامل کمونیسم ایران برداشته است. ما بار دیگر 

به تئورى لنینى تشکیالت متکى شده ایم. 
اما وقتى این تئورى را بازگو کنیم در مییابیم که هیچ چیز تازه اى نگفته ایم. اما مسئله اساسى اینجاست که 
ما این آموزش کهنه طبقه خود را در برابر افکار و فرمولبندى هاى "تازه" طبقات دیگر قرار میدهیم. این 
مباحثات براى رجعتى چنین پر اهمیت به میراث لنینیسم ضرورى بوده است. اگر به برنامه خود نگاه کنیم 
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میبینیم که تئورى لنینى تشکیالت در رئوس کلى در بند 8 بروشنى بیان شده است و ما از آن عمال غافل 
مانده ایم. تکرارش کرده ایم و از فرازش گذشته ایم. 

برنامه ما میگوید که شرط الزم استقرار دیکتاتورى پرولتاریا وجود یک حزب کمونیست است که کلیه وجوه 
مبارزه طبقاتى پرولتاریا را رهبرى کند، او را به منافع طبقاتى اش آگاه نماید، در صف مستقل طبقاتى اش 
متشکل کند، قدرت سیاسى را در راس توده هاى کارگر تصرف کند. حزب کمونیست حزبى براى سازماندهى 
انقالب اجتماعى پرولتاریا است. آن عمل پرولترى که در برنامه ما مطرح شده است تشکل مورد نیاز خود، 
یعنى حزب کمونیست را نیز تعریف و تعیین کرده است. تعریف وظایف و خصوصیات این حزب بر مبناى 
ملزومات انقالب اجتماعى پرولتاریا، این چیزى جز مبناى تئورى لنینى تشکیالت نیست. خوب، ما به دنبال 
چه چیزى میگشتیم؟ وظیفه فورى ما این بود که سازمانى با این خصوصیات بوجود آوریم و وظایفى را که 
در برنامه حزب کمونیست مطرح شده است بر عهده اش بگذاریم. حال پس از ماهها سردرگمى و پس از 
روزها بحث دوباره به نقطه اى رسیده ایم که در برنامه به روشنى بیان شده بود. اما تمام اهمیت مسئله در این 
است که ما این بار با نقد کلیت دستگاه فکرى پوپولیستى موجود به عمق این نکته پى برده ایم. تعریف حزب 
وخصوصیات و وظایف آن پیش از این در برنامه اتحاد مبارزان کمونیست هم ذکر شده بود. اما مشکل اینجا 
بود که ما تصور میکردیم نه فقط خود ما، بلکه الاقل خط 3 نیز این تعریف را درك میکند. اما چنین نبود و 
همچنانکه اکنون بعد از مباحثات این کنگره روشن شده است، این درك عمق زیادى نداشت و تاثیرى بر 

پراتیک سازمانى ما (تا چه رسد به خط 3) نگذاشته بود. 

اما اکنون بحث به کجا رسیده است. من بحثهاى گذشته را تکرار نمیکنم و تنها به این مى پردازم که چگونه 
حلقه اساسى بحث سبک کار بدست آمد. 

رفیق تقوائى (یاشار) در آخرین نوبت صحبت اش مجددا تذکر داد که او تشکیالتچى گرى و جدائى سازمان 
پوپولیستى  کار  سبک  نقد  در  اصلى  حلقه  را  عام)  سکتاریسم بمعناى  (یعنى  طبقه  پیشروان  و  طبقه  از 
میداند، و معتقد است عوارض و نمودهاى متنوع این روشها را با این فرمولبندى اصلى میتوان توضیح داد. 
فرمولبندى اى که رفیق ارائه کرد بسیار جالب توجه بود. رفیق گفت که" نایب توده ها بودن در امر انقالب" 
عمیق ترین بیان خصیصه اصلى سبک کار پوپولیستى است که به آن خصلتى خرده بورژوائى میبخشد و این 

عمیق ترین بیان نقد ما بر روشهاى پوپولیستى است. 

اما اگر در این عبارت "نایب توده ها بودن در امر انقالب" با دقت بیشترى تعمق کنیم، خصلت پوپولیستى 
تشکیالت  عملى  کار  ممیزه  صفت  امر کدام انقالب؟ آیا  در  نایب کدام توده ها  میبینیم.  آن  در  برجسته اى 
کمونیستى این است که "نایب توده ها در امر انقالب" نیست؟ اینجا چه انقالبى مورد نظر است و پوپولیستها 
نایب کدام توده ها بودند؟ در این فرمولبندى مشخصا انقالبى بدون محتواى طبقاتى مطرح شده و جلب نظر 
میکند. کلید نقد سبک کار پوپولیستى با نقد همین فرمولبندى و فراتر رفتن از آن پیدا میشود. اینجا انقالبیگرى 
ما به شیوه اى غیر انتقادى با انقالبیگرى توده ها على العموم یا بعبارت دیگر با انقالبیگرى خرده بورژوازى 
یکسان فرض میشود. تفاوت ما و پوپولیستها در عمل تشکیالتى صرفا در این خالصه میشود که گویا آنها نیابت 
"توده ها" را در این "انقالب" خود بر عهده میگیرند، حال آنکه ما میبایست خود توده ها را به صحنه بیاوریم. 
در این فرمولبندى "انقالب" مورد نظر ما و انقالبیگرى ما از انقالبیگرى "توده ها" و خرده بورژواها متمایز 
نمیشود. اما بحث دقیقا بر سر اینست که ما کمونیستها سازمانى براى تحقق یک انقالب تعریف شده بوجود 
میآوریم؛ انقالب پرولترى. سازماندهى عمل انقالبى وظیفه هر تشکیالت کمونیستى است. اصوال تشکیالت 
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انقالبى سازمانى است که عمل انقالبى توده معینى را سازمان میدهد و رهبرى میکند. سازمانى است که نظربه 
سازماندهى انقالب را دارد. ما نیز در برنامه خود گفته ایم که میخواهیم تشکیالتى بسازیم که یک انقالب 
سازماندهى و رهبرى کند. اما این چه انقالبى است؟ بدیهى است، منظور انقالب اجتماعى پرولتاریاست. 
بنابراین بحث بر سر این نیست که آیا ما، بمثابه یک سازمان،" نایب توده ها در امر انقالب" میشویم یا خیر، 
را  کمونیستى  تشکیالت  یعنى  ما،  سازمان  وجودى  فلسفه  باید  که کدام انقالب  اینست  سر  بر  دقیقا  بلکه 

تشکیل دهد و خصوصیات عملى کار سازمانى ما باید بدوا متناسب با نیازهاى کدام انقالب تعیین شود. 

چگونه است که ما که در طول مبارزات ایدئولوژیک تاکنونى مان انقالبیگرى خرده بورژوائى را در جنبه هاى 
مختلف آن نقد کرده ایم و در مقابل آن همواره بر انقالبیگرى سوسیالیستى پرولتاریا پاى فشرده ایم، که اکنون 
به تبیین مبانى تشکیالتى میپردازیم همان سیر انتقادى را ادامه نمیدهیم و مجددا به شیوه اى غیر انتقادى از 
"انقالب" على العموم حرف میزنیم، مفهوم آن را مفروض میگیریم و بحث خود را حول نیابت و یا عدم 
نیابت متمرکز میکنیم؟ چگونه است که ما که پیش از این مبانى انقالبیگرى خرده بورژوائى را از فلسفه تا 
اقتصاد و سیاست شناخته و شکافته ایم و محدود ماندن این انقالبیگرى در محدوده مبارزه ماوراء طبقاتى 
"ضد رژیمى" را افشاء کرده ایم، اکنون که به تئورى تشکیالت میپردازیم باز تشکیالت را از "انقالب" على 
العموم استنتاج میکنیم و محتواى آن انقالب را که سازماندهى آن میباید ضرورت وجودى تشکیالت ما را 
تعریف کند مشخص نمیکنیم؟ چرا صرفا به ذکر اینکه ما نباید "نایب توده ها در امر انقالب" باشیم بسنده 
میکنیم؟ اینجاست که آن ابهامى که ما در فرمولبندى مسئله داشتیم کامال بر طرف میشود: ما باید بحث سبک 
کار را نیز از زاویه سازماندهى انقالب پرولترى میگرفتیم. ما تشکیالت خود را براى سازماندهى یک انقالب 
تعریف شده، یعنى انقالب سوسیالیستى پرولتاریا میخواهیم و این خصوصیات روشهاى عملى ما را تعریف 
میکند. تبلیغ ما، ترویج ما و سازماندهى ما هدفى جز آماده کردن طبقه کارگر براى انجام انقالب اجتماعى 
ندارد. بقیه انقالبات در پرتو این هدف اساسى جایگاه خود را براى ما پیدا میکنند. اینها به روشنى در برنامه 
ما بیان شده است. ما این نقطه عزیمت را حتى در سرمقاله "بسوى سوسیالیسم شماره 2 "تاکید کرده بودیم. 
ما گفته بودیم که سازماندهى کمونیستى و حزب کمونیست اساسا ابزارى است براى از بین بردن تفرقه و 
تشتت در صفوف طبقه کارگر، آگاه کردن طبقه به منافع مستقل خویش و سازماندهى او بویژه در حزب 
سیاسى طبقاتى اش و انجام انقالب اجتماعى. این چیزى جز رکن اساسى تئورى لنینى تشکیالت نیست و ما 
آن را تحت این عنوان نمیشناختیم. ما به نادرست براى یافتن تئورى تشکیالت توجه خود را به جنبه هاى 
تاکتیکى کار تشکیالتى، به روشهاى تبلیغ و ترویج و سازماندهى معطوف کرده بودیم و در این محدوده 
و  یک تئورى است.  خود  حال  هر  به  تشکیالت  تئورى  که  بودیم،  کرده  فراموش  ما  میگشتیم.  دنبال آن 
بنابراین بمثابه یک تئورى باید ابتدا ضرورت وجودى تشکیالت را توضیح بدهد. چرا تشکیالت کمونیستى 
ضرورى است؟ این اولین سؤال در تئورى تشکیالت است. اگر ما آن ضرورت مادى و اجتماعى را که 
وجود یک تشکیالت کمونیستى را ایجاب میکند بدرستى بشناسیم، آنگاه میتوانیم آن خصوصیاتى را هم که 
این تشکیالت براى پاسخگوئى به این ضرورت باید داشته باشد، به روشنى تعریف کنیم. اگر سازماندهى 
انقالب پرولترى هدف کسى باشد، بدیهى است که تشکیالتى که میسازد، باید پاسخگوى نیازهاى یک چنین 
انقالبى باشد. یعنى طبقه کارگر را براى این انقالب سازمان دهد. موضوع کار ما، مضمون کار ما و روش ما 

از همین هدف نتیجه میشود. 

اما اشکال کار اینجا بود که ما علیرغم نظرات صریح و روشن برنامه اى خود، آنجا که به مسئله تشکیالت 
رسیدیم در عمل انقالبیگرى خود را تا حد خرده بورژوازى تقلیل دادیم. از انقالب و ضرورت سازماندهى 
آن سخن گفتیم بى آنکه روشن کنیم ضرورت سازمان ما مشخصا از کدام انقالب، نتیجه شده است. ما در 
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عمل انقالب اجتماعى پرولتاریا را با انقالب بالفعلى که پیشاپیش چشمان ما جریان داشت، انقالب بالفعلى 
که لحظه و مقطعى در انقالب اجتماعى طبقه کارگر است، یکى گرفتیم. ما سازمان خود را از "انقالب" نتیجه 
گرفتیم و به "انقالب "معطوف کردیم، اما آنجا که پاى وظایف تشکیالتى ما در میان بود، سر تلقى خود 
از آن انقالبى که فلسفه وجودى متشکل شدن ما کمونیست هاست، از حد انقالب بالفعل و موجود فراتر 
نرفتیم. بنابراین این تفاوت ما و سازمانهاى خرده بورژوائى نظیر فدائى و پیکار و دیگران در عمل به این 
کاهش مییافت که ما براى مثال براى این انقالب برنامه جامعى داشتیم، اما آنها اساسا حتى انقالب حاضر 
را در مبارزه "ضد رژیمى" خالصه میکردند. مفاهیم "نیروى انقالبى"، "عمل انقالبى" و "سازمان انقالبى" و 
نظیر آن نیز بر حسب این انقالب و صرفا این انقالب تعریف میشد. اینجا حتى انقالبیگرى ما به وجود یک 
انقالب بالفعل منوط میشد. آیا براستى اگر "نایب توده ها بودن در امر انقالب" مشکل ماست، آن زمان که 
احتماال انقالبى جریان ندارد، ما انقالبى نیستیم؟ آیا ما بیش از130 سال پیش به سازماندهى انقالب اجتماعى 
پرولتاریا مشغول نبوده ایم و به و به این اعتبار عمل انقالبى نکرده ایم؟ خوب، این عمل انقالبى چیست که 
مارکس و لنین و ما و دهها و صدها حوزه و تشکل کمونیستى را بهم پیوند میدهد؟ آیا وجه مشترك همه 

ما، خصلت انقالبى مشترك ما، جز شرکت ما در سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاریاست؟ 

مشکل اصلى این بود که ما تشکیالت را در عمل از سیاست نتیجه نگرفتیم. یا بعبارت بهتر، سیاست اعالم 
شده و پایه اى خود را عمال بر حرکت تشکیالتى خود ناظر نکردیم. این انعکاس این واقعیت بود که ما 
این سیاست پایه اى، یعنى مبارزه براى سازماندهى انقالب اجتماعى، مبارزه براى سوسیالیسم را سیاست و 
مبارزه اى زنده و فورى ندیدیم و اهداف سوسیالیستى را در عمل، و به معنى پراتیکى کلمه، بمثابه اهدافى 
انقالبى و فورى در دستور خود نگذاشته بودیم، ما انقالب را صرفا با انقالب بالفعلى که در جریان بود و 
طبعا مهر تناسب قواى طبقاتى معینى را بر خود داشت، تداعى کردیم و یکى گرفتیم. ما انقالبیگرى خود، و 
عمل انقالبى را که همواره بر عهده ماست، به اعتبار آن انقالب اجتماعى که قریب یک قرن است عصر آن 
فرا رسیده است، انقالبى که یک قرن است امر فورى ماست، تعریف نکردیم، بلکه آن را صرفا در رابطه با 
انقالبیگرى امروز، انقالبیگرى معطوف به یک انقالب بالفعل و جارى، تعریف کردیم. عمل انقالبى براى ما 
تنها در ارتباط با پیشبرد یک انقالب بالفعل معنى میداد و لذا وقتى دست به سازماندهى عمل انقالبى میزدیم 
(یعنى وقتى یک تشکیالت انقالبى میساختیم) نه به سازماندهى انقالب پرولترى در کلیت خود، بلکه صرفا 
به سازماندهى انقالب دموکراتیک حى و حاضر معطوف شدیم. آرى، ما تشکیالتى براى سازماندهى امر 
انقالب ساختیم، در این راه سرسختانه کوشیدیم و جانبازى کردیم اما این "امر انقالب"، محدود به امر یک 
انقالب معین بالفعل بود، انقالبى که بالواسطه انقالب اجتماعى پرولتاریا نبود، انقالبى که نه بطور اخص 
سوسیالیستى او، بلکه طبقات مختلف و اهداف دموکراتیک مشترك آنان مبناى آن را  پرولتاریا و اهداف 

تشکیل میداد. 
نکته اصلى اینجا بود که ما خود در عمل امر انقالب پرولترى را بمثابه یک امر واقعى، دائمى و لذا فورى، 
بمعنائى که لنین از فرا رسیدن عصر آن سخن میگوید (و براى ما دیگر باید گفت مدتهاست فرا رسیده 
است)، در نظر نگرفتیم. امر دائمى، امرى دائما فورى است. یعنى همواره و در همه حال، باید فورا انجام 
شود. انقالب پرولترى براى ما باید چنین جایگاهى را میداشت. اما یک انقالب موجود، جارى و بالفعل ما را 
چنان به خود جذب کرده بود که اساسا مقوله انقالب و انقالبیگرى را به اعتبار آن درك و استنتاج میکردیم، 
و لذا هر نیروى اجتماعى- طبقاتى را، اعم از اینکه نایب آن بودیم یا خود آنرا فرا میخواندیم (که هر دو 
حالت صدق میکرد) صرفا به سمت این انقالب معین سوق میدادیم. چه آنجا که به سراغ طبقه نرفتیم و 
عمل مستقیم خود، آکسیون خود و نیروى سازمانى خود را بجاى آن نشاندیم و چه آنجا که به توده طبقه 
روى آوردیم و او را به عمل انقالبى فراخواندیم، در همه این حاالت عمل انقالبى مورد نظر ما، عملى صرفا 
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در ارتباط با انقالب جارى و بالفعل موجود بود، و نه انقالبى که باید از دل این انقالب بالفعل و تالطمهاى 
طبقاتى متولد شود. 

بر این تاکید میکنم که انقالب جارى ایران، یک انقالب واقعى است. مهمترین تحول تاریخ معاصر ایران 
و عزیزترین واقعه تاریخى براى پرولتاریاى ایران و ما کمونیستهاست، و باید که گسترش و عمق یابد و 
رهبرى آن در دست پیشروان کمونیست طبقه کارگر قرار گیرد. اما منحصر کردن و منحصر دیدن انقالب و 
انقالبیگرى به یک انقالب بالفعل و صرفا پاسخگوئى به نیازهاى مرحله اى آن، دقیقا آن خطرى است که تمام 
احزاب کمونیست را در دوره هاى انقالبى تهدید میکند. ما چنین کردیم. ما در کار سازمانى دنباله رو ساده 
انقالبى شدیم که بنا به خصوصیات عینى و ذهنى اش در شکل بالواسطه خود مضمونى محدودتر از انقالب 
اجتماعى اى داشت که فلسفه وجودى ما را میسازد. این دنباله روى عملى باعث شد که ما حتى نتوانیم از 

نیروى این انقالب براى نزدیک تر کردن آن انقالب آنطور که باید استفاده کنیم. 

پیش از این و بخصوص در همین کنگره، بارها علیه محدود کردن سوسیالیسم و مبارزه سوسیالیستى به 
ترویج و توضیح متون کالسیک مارکسیستى هشدار داده بودیم، اما براستى چرا سوسیالیسم براى ما به معناى 
چرا انقالب  و  نبود  معادل  با انقالب سوسیالیستى  سوسیالیسم  چرا  نمیشد.  انقالب تداعى  با  کلمه  عملى 
سوسیالیستى به معناى واقعى کلمه براى ما فوریت عملى پیدا نمیکرد؟ همانطور که گفتم علت این بود که 
هنگامى که مسئله در سطح عملى- تشکیالتى براى ما مطرح میشد، عمال نقد انقالبیگرى خرده بورژوائى 
را از کف میگذاشتیم، ما انقالبیگرى خرده بورژوائى را در سطح نظرى و سیاسى از دیدگاه پرولترى کامال 
نقد کرده بودیم، اما در عمل مقوله عمل انقالبى را تا حد تعبیر خرده بورژوائى آن تنزل دادیم. نظرات و 
برنامه ما به روشنى مرز ما را با سوسیالیسم و انقالبیگرى خرده بورژوائى ترسیم میکرد، اما در عمل تئورى 
خرده بورژوائى تشکیالت بطور خود بخودى جایگزین تئورى لنینى تشکیالت میشد. ما در سرمقاله "بسوى 
بودیم که  کرده  مال  بر  را  واقعیت  این  دیگر،  گوناگون  نوشته هاى  و  مقاالت  در  2 "و  شماره  سوسیالیسم 
پوپولیستها، خرده بورژواها، حزب کمونیست را از نیازهاى یک جنبش دموکراتیک استخراج میکنند. ما در 
برنامه ا.م.ك و سپس در برنامه حزب حکم پایه اى تئورى لنینى تشکیالت را به روشنى اعالم کردیم، اما 
عمال این احکام اصولى را به بایگانى سپردیم و اتحاد مبارزان کمونیست و هر تک سازمان کمونیستى دیگر 
را با مالك نیازهاى یک جنبش دموکراتیک سنجیدیم و قضاوت کردیم؛ بدین شکل که اشکال تبلیغ، ترویج، 
سازماندهى، وظایف درون تشکیالتى و بطور کلى پراتیک سازمانى اى را در مقابل خود قرار داده ایم که صرفا 

پاسخگوى امر انقالب دموکراتیک جارى بود. 
و  اهداف  نمیتوان  محدود دموکراتیک  انقالبیگرى  به  معطوف  تشکیالتى  با  که  است  بدیهى  ترتیب  بدین 
باشد.  شده  ساخته  اهداف  آن  براى  که  نیست  تشکیالتى ابزارى  چنین  کرد.  پیاده  را  سوسیالیستى  برنامه 
تشکیالتى که بر این مبنا عمال سازمان یافته است که اقشار همگانى مردم، اعم از دانشجو، کاسب، کارمند 
و کارگر و غیره را براى تحقق جمهورى انقالبى بسیج و سازماندهى کند، اگر هم صادقانه نخواهد که نایب 
توده ها باشد، چگونه میتواند ابزارى براى سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاریا باشد. خوب بدیهى است 
که بر حوزه هاى حزبى متکى نمیشود، بدیهى است که باید با آن کلنجار رفت تا برنامه حزب کمونیست را 
مبناى فعالیت روزمره سازمانى و تبلیغ و ترویج خود قرار دهد، بدیهى است که از ترویج برنامه استنباطى 
تبدیل  مجرد  امر  یک  به  سوسیالیسم  کار پوپولیستى،  سبک  با  تشکیالتى  براى  داشت.  خواهد  آکادمیستى 
میشود و عمل انقالبى- دموکراتیک تنها عمل واقعى محسوب میگردد. چنین تشکیالتى قطعا سوسیالیسم 
را بطور کلى فراموش نمیکند، اما آن را صرفا امرى "ترویجى"، به همان مفهوم آکادمیک که اشاره کردم، 
در نظر میگیرد. او به توده هاى کارگر میگوید "سوسیالیسم را بدان"، "استثمار را بشناس" اما علیه "رژیم" 
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مبارزه کن. "آگاهى ات سوسیالیستى باشد و عملت انقالبى- دموکراتیک". این تشکیالتى است که در سطح 
آگاهگرى (در بهترین حالت) سوسیالیسم را مطرح میکند، اما در سطح عمل مستقیم، در سطح عمل انقالبى، 
دموکراتیسم و صرفا دموکراتیسم را پیاده میکند. چنین تشکیالتى بناگزیر بافت همگانى و ماوراء طبقاتى 
به خود میگیرد و روشهاى متناظر با کار انقالبى- دموکراتیک را اتخاذ میکند، اما احتماال در سطح رهبرى 

نشریات سیاسى- تئوریک از سوسیالیسم سخن میگوید. 

این، آن خصوصیت اصلى سبک کار خرده بورژوائى است که در مورد سازمانهاى غیر سکتاریست و صاحب 
نفوذ توده اى هم صدق میکند. فرمولبندى رفیق تقوائى، یعنى جدائى سازمان از توده ها و یا نایب توده ها 
شدن، وقتى به نمونه سازمانهاى صاحب نفوذ توده اى نظیر کومه له میرسیم کاربرد خود را از دست میدهد. 
مسئله اصلى اینجاست که این گونه سازمانها نیز حتى وقتى خود توده ها را به میدان میکشند، عمل انقالبى 
معینى را در دستور آنها قرار میدهند و سازماندهى میکنند که صرفا معطوف به محدوده یک انقالب و جنبش 
بالفعل و حى و حاضر است و ابدا از آن فراتر نمیروند. انقالب و جنبشى که مشخصا بالواسطه سوسیالیستى 

نیست و داراى خصوصیتى همگانى و دموکراتیک است. 

اجتماعى  انقالب  براى سازماندهى  انقالبى  تشکیالتى  ساختن  از  تشکیالت،  زمینه  در  پوپولیستى  بینش 
پرولتاریا طفره میرود، زیرا این امر را اساسا به معناى ملموس و عینى کلمه عمل انقالبى در نظر نمیگیرد و 
لذا هر کس به فوریت خواهان سازمان دادن طبقه کارگر در حزب مستقل طبقاتى اش باشد، هر کس بر آگاه 
کردن پرولتاریا به منافع مستقل طبقاتى اش (یعنى منافع سوسیالیستى اش) بمثابه یک کار مبرم و روزمره 
سازمانى اصرار ورزد، از جانب پوپولیسم چنین پاسخ میگیرد که: "این کار آرام سیاسى است"! شگفت انگیز 
است که سازمان دادن انقالب اجتماعى پرولتاریا و گرفتن قدرت سیاسى - امرى که دهها سال است به 

تعویق و تاخیر افتاده است - برچسب "کار آرام سیاسى" بخورد! 

فوریت  بر  که پافشارى  است  این  کمونیستى  کار  سبک  اتخاذ  برابر  در  پوپولیستى  مقاومت  دیگر  نمونه 
چسب  بر  کارگر)  طبقه  سوسیالیستى  و سازماندهى  ترویج  و  تبلیغ  از  (اعم  سوسیالیستى  کار  به  بخشیدن 
ولونتاریسم و اراده گرائى میخورد. کار سوسیالیستى براى پوپولیسم در تحلیل نهائى و علیرغم هر ادعائى 
که داشته باشد، به درجه اى از رشد جنبش خودبخودى طبقه کارگر منوط و موکول میشود. در این دیدگاه 
جنبش  سوسیالیستى اصوال بعنوان جنبش طبقه کارگر در نظر گرفته نمیشود و صرفا به قطب مخالف جنبش 
"خودبخودى" تبدیل میشود. در اینجا این واقعیت فراموش میشود که جنبش "خود بخودى" پرولتاریا هر 
قدر هم خودبخودى باشد، دیگر عصیان بردگان که نیست! این جنبش طبقه اى است که در هر مقطع بر 
زمینه نظریات موجود و در دسترس خود، اشکال ابتدائى حرکت به خود میگیرد و به راه میافتد. یکى از این 
اشکال، حرکت سندیکائى است. اما کجاى جنبش سندیکائى براى مثال در انگلستان، خود بخودى است؟ 
آنجا جنبش سندیکائى دفتر و دستگاه و مقر و اداره و مشاوره و تئوریسین هاى متعدد دارد، در موارد زیادى 
شریک دولت در امر پیشبرد برنامه هاى اقتصادى است، با این حال کمونیستهاى ایران بى هیچ تعمقى نام 
آن را جنبش "خود بخودى" طبقه کارگر میگذارند. گوئى طبقه کارگر یک موجودیت صرفا ملى و کشورى 
است و طبقه کارگر ایران امروز بدنیا آمده، نظرات درون خودش را از نو و از صفر ساخته و پرداخته میکند 
و لذا سندیکالیسمش هم الجرم گرایش "خود بخودى" اوست. گوئى چون ما ندیده ایم که خود مارکس و 
انگلس و لنین حضورا در درون طبقه کارگر ایران فعالیتى داشته باشند، اما کارگران ایرانى سندیکالیست و 
فعال زیاد دیده ایم، چنین نتیجه میشود که مارکس و انگلس و لنین و کمونیسم و ما کمونیستها "بیرون طبقه 
کارگر" قرار داریم و جنبش سندیکائى طبقه کارگر ایران جنبش "خود بخودى و اصیل "اوست! پوپولیستها 
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جنبش سندیکائى اى را که تمام مبانى اش در طى سالها توسط بخشهاى معینى از اشرافیت کارگرى اروپا و 
امروز مشخصا توسط تئوریسین هاى بورژوازى احزاب سوسیال دموکرات اروپاى غربى تئوریزه شده، در 
سطح جهانى متشکل شده و توسط همین عناصر و احزاب رهبرى میشود، به راحتى" خودبخودى" مینامند، 
اما هنگامى که از آنها میخواهیم کمونیسم را بمثابه گرایش مشخصى در درون جنبش طبقه کارگر برسمیت 
بشناسند، زبانشان قفل میشود و به عذاب وجدان دچار میشوند! اینها کمونیسم را، علیرغم گفتارشان، در 
عمل بعنوان جنبشى که الاقل صد و سى سال است با انتشار مانیفیست کمونیست، به عنوان جریانى در درون 
جنبش کارگرى وجود ملموس و عینى داشته است و یک انقالب کارگرى عظیم را در ۷۰ سال قبل بمثابه 
آگاهترین بخش خود طبقه کارگر رهبرى کرده و به پیروزى رسانده است، نمى بینند. آنها به این عبارت، که 
تمام مدت خارج از متن تاریخى و واقعى اش نقل میشود، میچسبند که: "سوسیالیسم باید از خارج به درون 
طبقه کارگر برود". بله! اما کمونیسم مدتهاست که کارگرى است. این را دیگر صاحبان کارتل ها و تراست ها 

هم بخوبى فهمیده اند. 

رفقا! ما نمایندگان مانیفیستیم، ما نمایندگان انقالب اکتبریم، که امروز پس از آنکه رویزیونیستها تشکیالت 
ما، حزب ما، و بین الملل ما را پاره پاره کرده اند، از نو پا به صحنه گذاشته ایم تا تشکیالت مان را بسازیم. 
ما کارگرى بوده ایم. میلیونها و دهها میلیون کارگر انقالبى در صفوف ما بودند. اینها دود نشده و به هوا 
نرفته اند. تصویر لنین ما، تصویرى است که در میلیونها خانه کارگرى بر دیوارها آویخته بوده و هست. "مرگ 
بر سرمایه دارى"، این شعار کمونیستها، امروز شعار کودکان کارگران است. و در همین انقالب ایران دیدیم 
که خصلت کمونیستى و میراث کمونیستى مبارزه بخشى از خود طبقه کارگر جهانى چنان زنده است که 
هنگامیکه طبقه کارگر ایران مبارزه خود را ظاهرا علیه استبداد و سلطنت آغاز میکند، همراه آن سرمایه دارى 
را نیز بى اعتبار میکند، به نحوى که تا ماهها پس از قیام سرمایه دار فربه براى آنکه سالم از خیابان عبور کند 
و به خانه برسد باید شعار مرگ بر سرمایه دارى بدهد. و این تازه انقالبى بود که در شعارهاى علنى و در کالم 
مدعیان رهبرى اش ابدا داعیه ضربه اساسى زدن به بورژوازى و مالکیت خصوصى نداشت. لنین این واقعیت 
را خاطرنشان کرده است که چگونه با انقالب اکتبر جنبش شورائى، یعنى جنبشى براى زندگى بر طبق الگوى 
یک انقالب کمونیستى، به خواست و آرمان صدها میلیون کارگر و زحمتکش در اقصى نقاط جهان بدل شد. 
این معنائى جز این ندارد که آرمانهاى کمونیستى، به همان صورتى که آرمانهاى سندیکالیستى در ذهن طبقه 
جاگیر شده اند، در درون طبقه کارگر نفوذ و رسوب کرده اند. آرى پوپولیستها تکامل و رشد جنبش طبقه 
کارگر را در طى دهها سال نمیبینند، اینها تکامل سنتها و گرایش هاى "خودبخودى" کارگران را نمیبینند. اینها 
کمونیسم را، اینک پس از انقالب کبیر و توده اى کمونیستى، به مثابه یک تجربه واقعى در حیات کارگر به 
مثابه یک گرایش واقعى در درون جنبش طبقه کارگر و لذا بعنوان یک گرایش کارگرى در نظر نمیگیرند. 
اینها عمال منتظر آنند تا بار دیگر تاریخ جنبش جهانى طبقه کارگر در ایران از نو تکرار شود و مارکس و 
لنینى بیایند و از "بیرون "تئورى انقالب پرولترى در ایران را بدهند و در طبقه کار تثبیت کنند، تا اینها جرأت 

کنند کمونیسم را جریانى در جنبش طبقه کارگر، یعنى جریانى کارگرى، بنامند. 

نه، این شیوه برخورد ما نمیتواند باشد. آخرین رفقاى ما در روسیه شکست خوردند و میراث پیروزیهاى 
تاریخ سازشان را براى ما گذاشتند. ما در ایران از ابتدا کارگرى بودیم، حتى اگر یک کارگر را هم نمیشناختیم. 
زیرا کارگران بسیار ما کمونیستها را - اگر میپذیرفتند که کمونیستیم - به عنوان پیشقراوالن انقالب خویش، 
بعنوان وارثین لنین و اکتبر عزیزشان میشناختند. کمونیسم از نظر عینى جریانى متعلق به طبقه کارگر است 
توده اى  جنگ  سالها  سازماندهى  با  پرولترى،  کبیر  انقالب  سازماندهى  با  نیز  خود را  طبقاتى  تعلق  این  و 
مسلحانه کارگران علیه نیروهاى امپریالیست در ادامه جنگ اول جهانى، و با خونهاى بسیارى که کارگران 
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نثار کمونیسم و آرمان سوسیالیسم نموده اند، اثبات کرده است. 

پس این وظیفه را به خرده بورژوازى بسپاریم که ما را بیرون طبقه کارگر و بیرون جنبش کارگرى بخواند، 
و از ما خواهان "تلفیق" با جنبش خودبخودى طبقه کارگر شود. زیرا این دقیقا جایگاهى است که خرده 
جمله  که براى  بورژوائى  خرده  سازمانهاى  آن  که  میکردیم  فراموش  ما  بدهد.  ما  به  بورژوازى میخواهد 
بیرون  طبقاتى  لحاظ  از  به راستى  خود  میکشیدند،  هورا  آن  نظایر  و  است"  کار  طبقه  بیرون  "مارکسیسم 
طبقه کارگر بودند. سازمانهاى پوپولیستى خط 3، از ابتدا به هیچ وجه مارکسیسم را به عنوان جریانى در 
جنبش طبقه کارگر نشناختند. بسیارى از پایه گذاران و رهبران و متفکران این سازمانها، اساسا مارکسیسم 
را به عنوان آنتى تز مذهب امثال مجاهدین آموختند و گمان کردند که بمحض آنکه دیگر دست از اسالم 
بکشند، کمونیست هستند. آنها ماتریالیسم، آنهم از نوع مکانیکى آنرا با کمونیسم اشتباه گرفتند. آنها هرگز 
به این اندیشه نکردند که مارکسیسم یک جریان ریشه دار در جنبش طبقه کارگر جهانى است، که سنتها و 
روشهاى عملى خاص خود را داشته است، احزاب خود را بوجود آورده است، مداوما در درون طبقه کارگر 
پایگاههاى کمونیستى بوجود آورده است، در طول دهها سال طبقه کارگر را در مبارزات طبقاتى و انقالبى 
هدایت کرده است و لذا، مارکسیست شدن مستلزم آموختن این سنت ها نیز هست. درك آنان از کمونیسم 
سطحى و تجریدى بود و ما نیز در عمل، یعنى در درك عملى مان از کمونیسم، به این روایت خرده بورژوائى 
تمکین کردیم. اینجا منظورم ابدا نظرات برنامه اى و سیاسى ما نیست، ما در پراتیک تمکین کردیم، زیرا در 
تشکیالت و تئورى تشکیالت، که رکن و شرط الزم هر عمل انقالبى براى کمونیست هاست، به شیوه اى 

غیر انتقادى از ادراکات خورده بورژوائى رایج دنباله روى کردیم... 

شکل  تنها  عنوان  به  را  خرده بورژوائى  انقالبیگرى  عمال  ما  که  بود  اینجا  دقیقا  مسئله  گفتم  که  همانطور 
انقالبیگرى و انقالب همگانى و ماوراء طبقاتى را به عنوان تنها انقالب واقعى در نظر گرفتیم. ما انقالب 
سوسیالیستى خود را از سطح یک واقعیت به سطح "اهداف" سوق دادیم و انقالبیگرى خود، یعنى انقالبیگرى 
سوسیالیستى را که مدتهاست در دستور است - انقالبیگرى اى را که ناظر به سازماندهى و بسیج طبقه کارگر 
تحت پرچم حزب کمونیست و مبارزه براى کسب قدرت و استقرار دیکتاتورى پرولتاریاست - امرى واقعى 
و در دستور ندیدیم. براى ما، انقالب ما، یعنى انقالب سوسیالیستى، یک انقالب واقعى و در دستور نبود که 
مدتهاست عمل انقالبى براى تحقق آن جریان دارد، مدتهاست براى آن گردآورى قوا میشود، سازماندهى 
قیام و به کسب  فعالیت و عمل انقالبى کمونیستها، اوج گیرد و به  اعتبار همین  مى شود و مى تواند به 
قدرت توسط طبقه کارگر منجر شود. اعتقاد به در دستور بودن انقالب سوسیالیستى در انتهاى قرن بیستم 
ابدا ولونتاریستى نیست. امروز سرمایه دارى در اوج بحران و انحطاط است. امروز انقالب سوسیالیستى بر 
متن هر بحران اقتصادى جامعه سرمایه دارى میتواند شکل بگیرد و اگر حزب کمونیست باندازه کافى توده ها 
جامعه  مرگ  ناقوس  اقتصادى  بحران  هر  باشد،  کرده  متشکل  خود  در صفوف  را  کارگر  طبقه  پیشروان  و 

بورژوائى را به صدا در میآورد! 

ما همه اینها را میدانستیم، در نشریات خود به وضوح بیان کرده بودیم و خود سهم زیادى در بیدار کردن 
و زنده کردن وجدان سوسیالیستى جنبش کمونیستى ایران داشتیم. از این رو در طول بحث همه جا بر این 
تاکید کردم که ما در عمل تشکیالتى خود از این درك نظرى خود دور افتادیم. ما جایگاه انقالب دموکراتیک 
جارى را در جهت رسیدن طبقه کارگر به اهداف طبقاتى و سوسیالیستى خود، که بسیار از محدوده این انقالب 
فراتر میرود، به روشنى توضیح داده بودیم. ما مبارزه براى پیروزى دموکراسى انقالبى و انقالب دموکراتیک 
را به درستى مبارزه اى میدانستیم که بطور کلى در قلمرو تاکتیکها قرار میگیرد. و این را نیز میدانستیم که 
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مبارزه ما بسیار از مبارزه براى اهداف تاکتیکى فراتر میرود. از این رو در ابتدا هنگامیکه دریافتیم در عمل 
انقالبیگرى همه جانبه و فراگیر سوسیالیستى خود را به معنى واقعى کلمه در دستور نگذاشته بوده ایم، اشکال 
خود را به صورت "محدود ماندن در سطح تاکتیکها" و یا "عدم درك رابطه کار روتین کمونیستى با تاکتیکها" 
فرمولبندى کردیم. اما آیا این فرمولبندى براى توضیح مطلب کافى است؟ به نظر من نه، این فرمولبندى به 
عمق مسئله نمیرسد. زیرا آنچه قاعدتا براى کمونیستها در قلمرو "تاکتیک" قرار میگیرد براى خرده بورژوازى 
"هم استراتژى و هم تاکتیک" است. این براى خرده بوروازى کل انقالبیگرى اش است. پس این نقد که سبک 
کار ما نادرست بود زیرا "تاکتیک همه چیز ما شده بود" خود نقدى محدود و کوته بینانه است. مشکل ما نه 
"محدود دیدن مبارزه در تاکتیکها" بلکه "دنباله روى از خرده بورژوائى در عمل" بوده است. واقعیت این بود 
که این "تاکتیک "نبود که همه چیز ما شده بود، این انقالبیگرى خرده بورژوائى بود که برخورد به مسائل یک 
انقالب دموکراتیک - امرى که براى کمونیستها در محدوده مقوله تاکتیکها قرار دارد - همه چیزش بود، هم 
استراتژى و هم تاکتیک اش بود. این دقیقا تمکین به انقالبیگرى خرده بورژوائى در عمل بود که به صورت 

وارونه تحت عنوان برجسته شدن مسائل تاکتیکى فرموله میشود. 

شود،  اتخاذ  توسط تشکیالت  و  باشد  داشته  جریان  زنده  بطور  کمونیستى  انقالبیگرى  هنگامیکى  آرى، 
آنگاه انقالبیگرى طبقات دیگر در تاکتیکهاى ما تامین میشود. در این جاى تردید نیست. انقالبیگرى خرده 
بورژوائى حداکثر گوشه اى از انقالبیگرى همه جانبه پرولترى و یک بعد محدود آن در شرایط سیاسى و 
اجتماعى ویژه است. دموکرات خرده بورژوا دموکراسى میخواهد، تلقى اى محدود از این دموکراسى دارد 
براى  خویش،  انقالبى  مبارزه  از  بعد  عنوان یک  به  نیز،  ما  است.  ناپیگیر  نیز  آن  تحقق  براى  مبارزه  در  و 
دموکراسى، آنهم به وسیع ترین شکل آن میجنگیم. به این ترتیب تمام انقالبیگرى خرده بورژوائى گوشه اى از 
مبارزه تاکتیکى ماست. اما اگر خود ما هم تمام مبارزه خود را به یک گوشه معین، یعنى مسائلى در محدوده 
تاکتیکها، محدود و منحصر کنیم، آنگاه دیگر مرزى میان انقالبیگرى ما و خرده بورژوازى در عمل وجود 
نخواهد داشت. اینجا به روشنى میبینیم که چرا حتى فرمول "محدود کردن مبارزه به تاکتیکها" و یا "مخدوش 
کردن کار روتین کمونیستى با تاکتیک" حق مطلب را ادا نمیکند، زیرا این دقیقا سوسیالیسم خرده بورژوائى 
و انقالبیگرى خرده بورژوائى است که افق و توانش را در این حد محدود مینماید. این انقالبیگرى خرده 
بورژوائى است که با کار روتین کمونیستى بیگانه است و تمام آرمان و مبارزه اش در بهترین حالت به مبارزه 

براى همان اهداف تاکتیکى کمونیستها محدود میماند. 

بنابراین نمیتوان از ساختن تشکیالتى براى سازماندهى انقالب سوسیالیستى طفره رفت، تشکیالتى محدود 
سازماندهى  ماست.  تاکتیکى"  "امر  این  که  شد  و مدعى  آورد  بوجود  دموکراتیک  انقالب  یک  نیازهاى  به 
انقالب و جنبش دموکراتیک براى چه کسى "امرى تاکتیکى" است؟ براى کسى که سازماندهى این انقالب 
جزئى از یک استراتژى عمومى تر و حلقه اى در رسیدن به هدف نهائى اش باشد. براى کسى که به یک چنین 
انقالبى بمثابه شرایط مساعد ویژه اى بنگرد که تحقق اهداف پایدار و اساسى او را تسهیل میکند. براى کسى 
که انقالبیگرى وسیع تر و همه جانبه تر سوسیالیستى بر کارش ناظر باشد و بر این مبنا به یک انقالب بالفعل 
غیر سوسیالیستى برخورد کند و لذا به همین اعتبار بداند که باید در راس این انقالب آن را به ثمر برساند 
و خود انقالبى ترین نیروى هدایت کننده این انقالب بالفعل باشد. انقالب دموکراتیک براى سازمان و حزب 
کمونیست، براى سازمان و حزبى که عمل انقالبى پایدار، دائمى و تخطى ناپذیر خود را سازماندهى انقالب 
اجتماعى پرولتاریا قرار داده است و اساسا به این اعتبار خود را انقالبى میداند، یک "امر تاکتیکى" است. نه 
براى آن نیروئى که تمام انقالبیگریش محدود و معطوف به این انقالب بالفعل معین است. براى این یکى 
سازماندهى انقالب دموکراتیک هم استراتژى و هم تاکتیک است. تاکتیک و استراتژى در پوپولیسم بر هم 
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بى  است.  خلق  دموکراتیک  جمهورى  تشکیل  و  دموکراتیک  انقالب  رسانیدن  ثمر  به  و آنهم  است  منطبق 
دلیل نبود که پوپولیستها برنامه شامل اهداف سوسیالیستى نداشتند، در بحث راجع به برنامه خود را ذینفع 

نمیدیدند و به آن وارد نمیشدند. 

بله، این امکان وجود دارد که یک سازمان و حزب کمونسیت در دوره اى دچار" محدود کردن مبارزه به 
مبارزه تاکتیکى" شود. و براى مثال شرکتش در یک جبهه ضد فاشیستى به تضعیف استقالل طبقاتى و کار 
کمونیستى اش منجر شود. اما آن نیروئى که ضرورت مبارزه همه جانبه کمونسیتى را اساسا در عمل نقص 
کرده است، آنکه این مبارزه همه جانبه، در عمل و در اساس، روح و فلسفه تشکیالتش را تشکیل نداده و 
نمیدهد، با یک جریان و سازمان خرده بورژوائى تفاوتى ندارد. آرى، ما نیز تا حدود زیادى در عمل انقالب 
سوسیالیستى را بعنوان یک انقالب زنده، واقعى و فورى در نظر نگرفتیم، و اگر عملکرد روزمره تشکیالتى 
خود را مبناى قضاوت قرار دهیم، ما نیز انقالب سوسیالیستى خود را به نحوى به دورتر و دیرتر موکول 

کردیم. 

اما این بحث من چه تفاوتى با بحث کسانى دارد که معتقدند انقالب جارى در ایران سوسیالیستى است و کار 
ما نیز به این اعتبار اساسا کار سازماندهى انقالب سوسیالیستى است. اتفاقات با توضیح این تفاوت میتوانم 

جوهر بحث خود را روشن کنم و خصلت هویتى مسئله سبک کار کمونیستى را توضیح بدهم. 

آنان که براى آنکه سوسیالیست باشند، ناچارند این انقالب معین در ایران را سوسیالیستى بدانند، دقیقا خرده 
بورژواهایى هستند که انقالبیگرى و عمل انقالبى شان را از تاکتیکها و مسائل تاکتیکى نتیجه میگیرند. آنها 
براى آنکه سوسیالیست باشند، ناگزیرند انقالب سوسیالیستى را بمثابه یک تاکتیک مطرح و درك کنند، زیرا 
آنان نیز بر مبناى متدولوژى مشترکشان با پوپولیستهاى متعارف انقالبیگرى خود را از خصوصیات عینى 
اوضاع روز و از مسائل تاکتیکى اخذ میکنند آنها میگویند این "خود انقالب موجود است که سوسیالیستى 
است" و لذا ضرورت سازماندهى سوسیالیستى را از این حکم نتیجه میگیرند. اختالف اینها با پوپولیستهاى 
متعارف، دقیقا اختالفى بر سر "مرحله انقالب" است و نه بر سر هویت کمونیستى؛ و اگر کسى بتواند به 
اینها ثابت کند که "مرحله انقالب "هنوز سوسیالیستى نیست، آنها نیز مانند همه پوپولیستها عمل انقالبى 
را به عمل دموکراتیک- انقالبى منحصر میکنند. کما اینکه بسیارى از آنان پیش از آنکه به نظرات تاکتیکى 
جدید خود برسند چنین میکردند. آنها قادر نیستند ضرورت کار سوسیالیستى دائمى کمونیستى را، حتى 
هنگامیکه انقالب جارى و بالفعلى که در آن شرکت میکنند خصلت دموکراتیک داشته باشد، درك کنند و لذا 
براى آنکه ادعاى سوسیالیست بودن کنند، ناگزیرند بر واقعیات و ویژگیهاى اوضاع خارج ذهن چشم ببندند. 
در مقابل ما میگوئیم انقالب سوسیالیستى را سازمان دادن براى ما یک امر هویتى، دائمى، مستقل از شرایط 
زمان و مکان و لذا همواره فورى است. ما میگوئیم، ما همیشه سوسیالیست بوده ایم و هستیم، ما همیشه و 
مستقل از "مرحله انقالب" به سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاریا مشغولیم، ما همیشه و در همه حال طبقه 
کارگر را به انجام انقالب اجتماعى و کسب قدرت سیاسى فرامیخوانیم. ما همیشه سوسیالیستیم و انقالب 
سوسیالیستى را در دستور طبقه کارگر قرار میدهیم. اما رابطه این مبارزه انقالبى دائمى را با ویژگیهاى جهان 
عینى درك میکنیم. خصوصیات سیاسى و اقتصادى ویژه جامعه در دوره هاى معین، درجه معینى از تناسب 
قوا و وضعیت مشخص طبقه کارگر از نظر عینى و ذهنى در هر دوره و مقطع، ما را به اتخاذ تاکتیک براى 
نزدیک شدن واقعى به قدرت سیاسى و پیشبرد انقالب اجتماعى ناگزیر میکند. اما "هوادار تاکتیکى انقالب 
سوسیالیستى"، کارى به تغییر جهان واقعى ندارد. کارى به کسب واقعى قدرت توسط پرولتاریا ندارد. او 
تنها هنگامى سوسیالیست است که بمثابه یک تاکتیک بتواند فریاد بزند که "باید فورا قدرت سیاسى را قبضه 
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کرد" و بدیهى است که هنگامیکه از نظر عینى نمیتوان فورا قدرت را قبضه کرد، براى این جماعت کارى 
باقى نمیماند. لیبرالیسم و پاسیفیسم عاقبت این وجه از دموکراسى خرده بورژوائى است که میخواهد خود 
را سوسیالیست قلمداد کند. او به جنگ واقعى بر سر قدرت کارى ندارد، به حل مسائل مشخصى که سد راه 
انقالب اجتماعى در هر دوره معین است کارى ندارد، او به متحدین مقطعى حزب کارگران کارى ندارد، او 
"سوسیالیست مقطع انقالب سوسیالیستى است" و لذا تا رسیدن عملى و واقعى آن "مقطع" یا باید به خانه 
برود و از عدم آگاهى سوسیالیستى پرولتاریا بنالد و بار دیگر در البالى متون و اسناد سوسیالیستى ذهن آسان 
طلب خود را ارضاء کند و یا به صحنه سیاست پاى بگذارد و رجز خوانى درباره سوسیالیست بودن خود 
را با پراتیک لیبرالى و رفرمیستى براى بهبود اوضاع به منظور "تدارك انقالب سوسیالیستى "تکمیل کند. از 
این روست که انقالبیگرى ورشکسته خرده بورژوائى که تا دیروز به بهانه دموکراتیک بودن "مرحله انقالب" 
از تبلیغ و ترویج و سازماندهى سوسیالیستى در میان طبقه کارگر میهراسید و مدام در مقابل "چپ روى" و 
"تروتسکیسم" و نظیر آن هشدار میداد، امروز پاسیفیسم، بى تاکتیکى و عجز سیاسى خود را در زیر پوشش 
"مرحله انقالب سوسیالیستى است" پنهان کرده است و به کار تئوریک در زمینه تئورى شناخت و بازیابى 
سازماندهى  و  ترویج  و  تبلیغ  همچنان  و  است،  آورده  روى  او  و پیشینیان  هگل  در  مارکسیسم  ریشه هاى 

سوسیالیستى) و این بار حتى دموکراتیک) در میان طبقه کارگر را به ما وانهاده است. 

ما  وقتى  کند.  آشکار  دائمى ما  کار  در سبک  را  خود  نتایج  باید  که  بحث هویتى است  یک  ما  بحث  پس 
از ضرورت اتخاذ انقالبیگرى سوسیالیستى سخن میگوئیم، بحثى تاکتیکى در باره "مرحله انقالب" را مد 
نظر نداریم، بلکه دقیقا بر عکس در سطحى عمیق تر در باره ضرورت دائمى سازماندهى انقالب اجتماعى 
پرولتاریا براى کمونیستها مستقل از خصوصیات عینى این یا آن انقالب معین در این یا آن کشور، مستقل 
از" مرحله انقالب ایران"، سخن میگوئیم. ما میگوئیم ما دائما سوسیالیست هستیم؛ دائما به امر کمونیست 
کردن کارگران و سازماندهى حوزه ها و کمیته هاى کمونیستى کارگران مشغولیم؛ دائما ضرورت کسب قدرت 
سیاسى را به کارگران میآموزیم. فعالیت ما هدف خود را کمونیست کردن کارگران و تشکیل صف کارگران 
پیشرو و کمونیستى قرار داده است که این را عمیقا درك کرده اند که حتى یک روز ادامه سرمایه دارى بمعناى 
یک روز ادامه بقاى کلیه مشقات بشر است و خواهان آنند که فورا و بدون تاخیر به حیات سرمایه دارى 
"تاکتیک"  مقوله  به  کمونیست  این حزب  کمونیستى،  صف  این  که  اینجاست  درست  و  شود.  داده  خاتمه 
میرسد، اینجاست که ما در مییابیم نابودى فورى سرمایه دارى در این یا آن مقطع معین الزاما ممکن نیست و 

نیاز به اشکال ویژه مبارزه و شرکت در جبهه هاى متنوع و تاکتیکى نبرد دارد. 

ما از ابتداى کار خود همین بینش را مبنى قرار دادیم. ما نیامدیم مراحل تکامل اقتصادى و سیاسى جامعه 
را بشماریم و مانند دهها گروه اپورتونیست و رویزیونیست فعال در جنبش چپ ایران، به بهانه "مرحله 
انقالب" دموکراسى نوین و رشد نیروهاى مولده را هدف طبقه کارگر جا بزنیم و بر آگاهى طبقاتى همه 
جانبه او خاك بپاشیم. ما در همان اولین جزوه خود،" انقالب ایران و نقش پرولتاریا، خطوط عمده "اعالم 
کردیم که ما سوسیالیستیم و براى سوسیالیسم میجنگیم و سپس به عنوان یک تحلیل تاکتیکى نشان دادیم که 
چرا انقالب سوسیالیستى فورى و بالواسطه در آن مقطع مشخص ممکن نبود. بحث امروز ما بر سر سبک 
کار کمونیستى دقیقا باید بر این نکته متمرکز شود که چرا این بینش اصولى درباره هویت کمونیستى از یک 
سو و مسائل تاکتیکى از سوى دیگر، در عمل تشکیالتى ما به درست منعکس نشده و تفاوت عملى ما با 

پوپولیستها باندازه تفاوت نظرى ما با آنها واضح و برجسته نبود. 

ما کمونیستیم و باید در همه حال طبقه کارگر را براى کسب قدرت سیاسى آماده کنیم. اما مسئله تاکتیکها بر 
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سر اینست که چگونه در دل شرایط ویژه، شرایطى که در آن کسب فورى قدرت توسط طبقه کارگر ممکن 
نیست، پرولتاریاى آگاه به منافع طبقاتى باید به قدرت نزدیک شود. 

پس عمل انقالبى دائمى ما، همان کار انقالبى کمونیستى دائمى ما و انقالبیگرى سوسیالیستى ماست و این 
عبارت است از سازمان دادن تنها عمل نهایتا انقالبى طبقه کارگر، یعنى اقدام به انقالب اجتماعى، آگاه گردن 
و متحد کردن طبقه کارگر و متشکل کردن بهترین و مبارزترین کارگران در صفوف حزب کمونیست. تئورى 
تشکیالت ما نیز نمیتواند جز تئورى ساختن و تحکیم تشکیالتى باشد که این عمل انقالبى را سازمان میدهد 
و هدایت میکند. تشکیالتى که دائما، بدون وقفه، همیشه - و لذا در همه حال فورا - سازماندهى کمونیستى 
کارگران را در دستور قرار میدهد، طبقه کارگر را به منافع نهائى خود آگاه میکند، در درون طبقه پایگاه هاى 
کمونیستى بوجود میآورد و در عین حال وظایف ویژه خود را در هر دوره میشناسد و این توده متشکل شده 
طبقه و پیشروان او را در جهت انجام آن وظایف ویژه بسیج میکند. تاکتیک کمونیستى تنها براى سازمانى 
که این انقالبیگرى را فلسفه وجودى خود قرار داده است، معنى پیدا میکند. تنها تاکتیک هاى آن سازمانى که 
این چنین طبقه کارگر را بر مبناى منافع مستقل و بنیادى اش متشکل میکند، میتواند تاکتیک هاى طبقاتى باشد 
و نه "تاکتیک سازمانى" نظیر آنچه ما در تجربه سازمانهاى پوپولیست در چند سال اخیر دیده ایم. کمونیستها 
بنا به تعریف نمیتوانند جدا از انقالبات و حرکتهاى زنده و بالفعل قرار گیرند، زیرا آنان به کسب قدرت 
توسط پرولتاریاى آگاه میاندیشند و میدانند که قدرت را در جهان واقعى تنها میتوان از طریق رشد و تکامل 
جنبش هاى بالفعل و واقعى بدست آورد. اما براى دخالت در این سیر واقعى، سازمان و حزب کمونیستى 
باید بدوا (و دائما) بکوشد تا نیروى اتخاذ کننده تاکتیک، یعنى نیروى طبقه کارگر را، بر مبناى منافع بنیادى 
و طبقاتى، یعنى بر مبناى منافع غیر تاکتیکى، متشکل کند. "تاکتیک "مقوله و مسئله اى نیست که رابطه حزب 
و طبقه از مجراى آن تعریف شود. بر عکس این پیاده شدن تاکتیک هاى واقعا کمونیستى و پرولترى است 
که منوط به مبارزه براى سازمان دادن طبقه حول منافع بنیادى اوست. یکى از رفقا در دفاع از این نکته گفته 
بسیار مهمى از لنین نقل کرد، با این مفهوم که مکانیسم دیکتاتورى پرولتاریا، یعنى دوام حکومت کارگران، 
مدیون وجود آن صدها و هزارها هسته کمونیستى کارگرى است که در طول سالها در دل طبقه کارگر جاى 
گرفته بودند و توانستند به موقع طبقه را به حرکت درآورند و او را در تسخیر و حفظ قدرت هدایت کنند، 
بعبارت دیگر دیکتاتورى پرولتاریا از سالها قبل و در دوره هاى مختلف بطور دائمى توسط بلشویکها از طریق 

کار کمونیستى در میان کارگران سازمان مى یافته است. 

تئورى  اصل  ابتدائى ترین  همان درجه  به  کرده ایم،  غفلت  امر  این  از  که  درجه اى  به  کرده ایم؟  چه  ما  اما 
تشکیالت، یعنى قرار دادن سازماندهى انقالب اجتماعى در دستور دائمى تشکیالت را متحقق نکرده ایم. 
یعنى به همان درجه بر تئورى لنینى تشکیالت متکى نبوده ایم و در حالى که در سطح نظرى و حتى در عرصه 
تبلیغ و ترویج براى سوسیالیسم مبارزه کرده ایم، در عمل تشکیالتى به عمل انقالبى- دموکراتیک محدود 
مانده ایم، و این معنائى جز تمکین به انقالبیگرى خرده بورژوائى در عمل ندارد. اگر کسى سوسیالیسم 
را بمعناى عملى کلمه متشکل کردن کارگران کمونیست نبیند، طبعا صف کارگران کمونیست را سازمان 
"تشکیالتچیگرى"  محدود  فرمولبندى  همان  رفقا از  از  یکى  یکجانبه  به استنتاج  دارد  جا  اینجا  نمیدهد. 
اشاره بکنم. رفیق از این فرمولبندى به این نتیجه رسید که "ما کارگران را سوسیالیست میکنیم، حال آنکه 
پوپولیستها آنها را به تشکیالت خود فرا میخواندند". من میگویم اگر تشکیالت ما کمونیستى باشد وظیفه 
دارد که حتما کارگران را به تشکیالت خود و فقط تشکیالت خود فرا بخواند. کارگران کمونیست باید 
متشکل باشند و در صفوف ما متشکل باشند. چرا متفرق باشند و یا به تشکلهاى دیگر، به خرده بورژوازى 
بپیوندند؟ آخر مگر کمونیستى غیر از حزب کمونیست هست و رهائى طبقه کارگر جز از طریق متشکل 
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شدن او در سازمان و حزب کمونیستش راه دیگرى دارد؟ امروز وظیفه مبرم ما نه فقط سوسیالیست کردن 
کارگران، بلکه سازمان دادن آنها در صفوف حزبى خودمان است. این کار مبرم، دائمى و روزمره ماست. 

خوب، این کار چرا باید کار آرام سیاسى لقب بگیرد؟ (و تازه از این بگذریم که عبارت کار آرام سیاسى در 
دوره هاى قبل به کار سیاسى صرفا "ضد رژیمى "اطالق میشد). کار ما آرام نیست. سازماندهى دائمى انقالب 
انتشار مانیفست  روز  از  سوسیالیسم  است.  رزمنده  کمونیستى  کار  نیست.  "آرام"  پرولتاریا کار  اجتماعى 
کمونیست رزمنده بوده است. متشکل کردن کارگران در حزب کمونیست، وسعت بخشیدن به مفهوم حزب، 
آگاه کردن کارگران پیشرو و توده هاى وسیع کارگر به منافع مستقل طبقه خویش، مستقل از هر شرایط ویژه، 
متحد کردن صفوف طبقه کارگر هر جا بورژوازى آگاهانه و عامدانه در صفوف طبقه کارگر تفرقه افکنى 
میکند و هر جا که واقعیات اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه بورژوائى این شکافها را موجب میشود، 
مبارزه خستگى ناپذیر در این راه و تالش در جهت نزدیک کردن طبقه کارگر به قدرت سیاسى در دل هر 
شرایط ویژه و عمق بخشیدن و هدایت هر جنبش انقالبى که راه سوسیالیسم را هموار میکند، آرى این کار 
انقالبى کمونیست به اعتبار خود است. چه انقالبى در کار باشد، چه نباشد، چه دوره افول باشد و چه دوره 
اعتال، انقالبیگرى ما به وضعیت سیاسى گره نخورده است. انقالبیگرى ما قائم به ذات است و به اعتبار 
اهداف کمونیستى ما و به اعتبار رابطه تنگاتنگ این اهداف ما مبارزه دائمى و وقفه ناپذیر یک طبقه معین در 

جامعه بورژوائى، یعنى پرولتاریا، معنى میشود. این آن سوسیالیسم رزمنده اى است که ما میشناسیم. 

بنابراین مسئله گرهى بحث را یکبار دیگر تکرار میکنم. ما در حالى که در آگاهگرى، سوسیالیسم را مد 
نظر داشتیم، در سازماندهى عمل انقالبى، یعنى در امر سازماندهى بطور کلى، عمال به انقالبیگرى خرده 
ساختیم.  همگانى  دموکراتیک  انقالب  یک  با  متناظر  و  متناسب  سازمانى  و لذا  کردیم  تمکین  بورژوائى 
واقعیت این است که ما در بند 8 برنامه اولیه خود و اینک در برنامه حزب کمونیست رئوس تئورى لنینى 
تشکیالت را بیان کرده ایم. این تئورى فلسفه وجودى و هدف تشکیالت کمونیستى، خصوصیات و محتواى 
فعالیت آن و همینطور اصول ناظر بر روشهاى عملى آن را بیان کرده است. انقالب اجتماعى اى که ما را 
به صحنه مبارزه فراخوانده است. تشکیالت و روش هاى متناسب با خود را هم به روشنى تعریف کرده 
است. حزب کمونیست میخواهد کارگران را به منافع مستقل طبقاتى شان آگاه کند، آنها را در صف مستقل 
خود متشکل کند، طبقه کارگر را براى کسب قدرت سیاسى به حرکت درآورد، و این را درك میکند که 
در هر شرایط مشخص سیاسى و در هر مقطع معین چگونه باید به قدرت نزدیک شود، حزب کمونیست 
مداوما میکوشد تالشهاى ضد انقالب را، اعم از ضد انقالب متشکل در دولت و در اپوزیسیون خنثى کند 
و در دل هر شرایط ویژه طبقه را در پرتو مبارزه در جبهه هاى مختلف به هدف نهائیش واقف تر گرداند. 
تعریف  مبناى  را  فوق  عزیمت  نقطه  اگر  روزمره اش چیست؟  عملى  روشهاى  حزبى،  چنین  یک  خوب، 
موجودیت تشکیالتى خود قرار دهیم، پاسخ به این سؤال یعنى تعیین این روشهاى عملى بسیار ساده میشود. 
اما اگر انقالبیگرى خود را مانند خرده بورژوا- سوسیالیستها در مبارزه "ضد رژیمى "و یا حتى در مبارزه 
دموکراتیک خالصه کنیم، بدیهى است که همه عوارضى که یک به یک برشمردیم بر ما عارض میشود. 
آنگاه کار کمونیستى غامض و پیچیده درك میشود، آنگاه حرکات آنارکوسندیکالیستى فعالیت کارگرى ما 
را در بر میگیرد، آنگاه تشکل سوسیالیستى طبقه کارگر فراموشمان میشود. آنگاه کار کمونیستى و انقالبى را 
با فعالیت و انعطاف پذیرى تاکتیکى در تعارض مییابیم، آنگاه خطر تشکیالتچیگرى ما را تهدید میکند. بله 
همه اینها ممکن است زیرا تنزل ما از اهداف طبقاتى که پیشاروى خود گذاشته ایم و کوته نظرى سیاسى به 
ما اجازه میدهد که علیرغم همه این عوارض باقى بمانیم و براى خود شاخص هاى موفقیت پیدا کنیم. اما 
پیشرفت انقالب اجتماعى شاخص هاى خود را دارد و هیچ آنارکوسندیکالیست و تشکیالتچیگرى نمیتواند 
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بر مبناى این شاخص ها خود را موفق بداند. رژیم شاه و خمینى را نه تنها آنارکو- سندیکالیستها، نه تنها 
پوپولیستها، نه تنها سکتاریستها، بلکه حتى کودتاچى ها هم ممکن است بتوانند سرنگون کنند. اما انقالب 
نمیتوان  بورژوائى  روشهاى خرده  با  میکند.  روشهاى کمونیستى موظف  اتخاذ  را به  ما  پرولتاریا  اجتماعى 
به اهداف کمونیستى دست یافت. کسى میتواند مدعى مبارزه و انقالب بى وقفه شود که سازمان خود را به 
اعتبار مبارزه "ضد رژیمى" و حتى انقالب دموکراتیک تشکیل ندهد و تمام هستى خود را به یک چنین 
مبارزه اى منحصر نکند. کسى که از هم اکنون روشهاى کمونیستى داشته باشد و براى انقالب سوسیالیستى، 
براى دیکتاتورى پرولتاریا، سازماندهى، تبلیغ و ترویج کند. زیرا ضامن بى وقفه بودن انقالب موجود یک 
پرولتاریاى سوسیالیست قدرتمند است که باید امروز متشکل شده باشد. در غیر این صورت هر انقالبى، هر 

قدر عظیم، دو دوستى تحویل بورژوازى میشود. 

الزم است به یک نکته دیگر اشاره کنم. سازماندهى حزب لنینى یعنى عمال دست بکار مبارزه به شیوه حزبى 
(کمونیستى) شدن. ما مدعى هستیم که تنها روشهاى به راستى کمونیستى فعالیت، روشهائى که ناظر بر اتخاذ 
برنامه کمونیستى ما باشد و از این برنامه منتج شده باشد، میتواند حزب کمونیست را ببار آورد و ترسیم 
کند. موجودیت حزب کمونیست به امر اتخاذ روشهاى کمونیستى گره خورده است. حزب، در صورت در 
پیش گرفتن روشهاى غیر کمونیستى از بین میرود. زیرا اگر اتحاد مبارزان کمونیست نمیتواند بدون اتخاذ 
همین  بگذارد  هم  کمونیست  حزب  را  خود  نام  اگر  کند،  پیاده  را  اهداف کمونیستى  کمونیستى  شیوه هاى 
اتفاق میافتد. امروز توضیح و تثبیت لزوم اتخاذ روشهاى کمونیستى به اندازه مبارزه براى تثبیت برنامه حزب 
کمونیست در چند ماه قبل حیاتى شده است، و این وظیفه خطیر کنگره ماست، که این موازین را نه صرفا 

در درون ا.م.ك، بلکه در جنبش کمونیستى تثبیت کند. 

ما امروز با پرچمى قدیمى از کنگره بیرون میرویم، پرچم مبارزه به شیوه حزب لنینى. به اعتقاد من با کنگره 
ما، کمونیستها پس از دوره فترتى طوالنى، بار دیگر با تئورى حزب لنینى و با عزم راسخ براى ساختن یک 
چنین حزبى پا به میدان گذاشته اند. ما دیگر نه فقط از لحاظ نظرى، بلکه در عمل نیز گریبان خود را از میراث 
تحریفات بورژوائى و خرده بورژوائى کمونیسم و کار کمونیستى خالص کرده ایم. من مطمئنم اگر اکنون 
بحث را فراتر ببریم و شیوه هاى کار کمونیستى در عرصه هاى مختلف را یک به یک تعریف کنیم، آنگاه 
روشن خواهد شد که چگونه حتى در دل این شرایط اختناق و سرکوب نیز زمینه هاى بسیار مساعدى براى 
رشد و استحکام تشکیالتى ما وجود دارد و بورژوازى آن کارائى را که در قبال سازمانهاى خرده بورژوا- 

سوسیالیست داشته است، در مقابل کمونیستهائى که به شیوه کمونیستها فعالیت میکنند، نخواهد داشت. 

نشریه بسوى سوسیالیسم، دوره اول شماره 6 -۲۰ مرداد ۱۳٦۲
11 ماه اوت ۱۹۸۳
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مقدمه بسوى سوسیالیسم 
در  آن  تشکیل  ملزومات  و  کمونیست  حزب  به  مربوط  مباحثات  حکمت  رفیق  پیشنهاد  به 
سمینار مقدماتى تدارك حزب بر ۱۰ محور و تز اصلى متمرکز شد و رفیق تقوایى نیز در 
جمعبندى این مبحث این ۱۰ محور اصلى را مبنا قرار داد. متن جمعبندى رفیق تقوایى در 

این شماره آمده است. در اینجا ۱۰ تز فوق را به اختصار میآوریم:
1 - حزب کمونیست نه از نیازهاى تاکتیکى و یا مقطعى مبارزه، بلکه از ضرورت انقالب اجتماعى پرولتاریا 
نتیجه میشود و پاسخگویى به نیازهاى این انقالب فلسفه وجودى حزب را میسازد. در عین حال حزب 
را  انقالبى  جنبش کارگرى و  تاکتیکى  فعاالنه مراحل مختلف و  نهایى باید  هدف  نیل به  کمونیست براى 

هدایت کند. 

2 - حزب کمونیست، سمبل، نماینده و مدافع استقالل طبقاتى پرولتاریا در کلیه وجوه مبارزه طبقاتى است. 
این خصلت مادى و پایدار حزب کمونیست است، و تنها با درك این خصلت اساسى حزب است که میتوان 
ابعاد و توان کمى حزب را که در طول حیات حزب دستخوش تغییرات جدى میگردد، به شیوه اى اصولى 

بررسى کرد. 

3 - پیروزى و پیشروى حزب در مبارزه عملى در گرو رشد توان، تشکیالت و ابعاد و دامنه فعالیت آن و 
بویژه بسط نفوذ آن در بین توده هاى طبقه کارگر است. 

4 - شرط الزم تشکیل حزب کمونیست ایران در شرایط کنونى بسط مبارزه ضد رویزیونیستى به عرصه 
پراتیک است. به عبارت دیگر آخرین مانع تشکیل حزب بقاى قابل مالحظه روشهاى غیر پرولترى در جنبش 
ماست. تشکیل حزب و رشد و نفوذ آن در بین توده ها در گرو نقد تحریفات رویزیونیستى در سبک کار 

کمونیستى و جایگزینى روشهاى موجود با روشهاى اصولى کمونیستى در زمینه پراتیک است. 

5 - یک ویژگى تعیین کننده پروسه تشکیل حزب در ایران رابطه این مبارزه با مبارزه قاطع علیه رویزیونیسم 
تنها با  شکل میگیرد و  مبارزه علیه رویزیونیسم  ابعاد مختلف آن است. حزب کمونیست ایران از دل  در 
مبارزه دائمى علیه تحریفات رویزیونیستى مارکسیسم در تئورى و عمل تحکیم میشود. این ویژگى تعیین 

کننده ایست که حاکمیت رویزیونیسم بر جنبش کمونیستى جهانى در عصر ما به حزب ما میبخشد. 

6 - بدین ترتیب آن دیدگاههایى که در این مقطع معین ادامه مبارزه بر علیه رویزیونیسم و تامین و تحکیم 
استقالل نظرى و عملى حزب را بمثابه حلقه اصلى در امر تشکیل حزب در نظر نمیگیرند، مساله ابعاد کمى 
و وجوه تشکیالتى حزب را در این مقطع حلقه اصلى قلمداد میکنند، دیدگاههایى انحرافى اند که ویژگى 
اساسى پروسه تشکیل حزب کمونیست در ایران در شرایط کنونى جنبش جهانى کمونیستى را فراموش 

میکنند. 

7 - در صورت دستیابى مارکسیسم انقالبى ایران به این استقالل همه جانبه نظرى و عملى، ما مجاز و موظف 
به تشکیل فورى حزب کمونیست ایران هستیم. تاسیس حزب کمونیست منوط به تحقق ملزومات کمى 
دیگرى نیست. در عین حال بدیهى است که حزب براى تحقق اهداف خویش طبعا نیازمند گسترده ترین 

نفوذ توده اى و فعالیت وسیع تشکیالتى است. 

نکات محورى مبحث حزب 

در سمينار مقدماتى تدارک حزب
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پوپولیستى  نقد روشهاى  بر  باید  معین  مقطع  این  در  حزب  تشکیل  براى  عملى  مبارزه  ترتیب  بدین   -8
فعالیت در نیروهاى برنامه حزب کمونیست و تثبیت روشهاى اصولى کمونیستى در صفوف ما متمرکز شود. 

9 - تا آنجا که به امر تشکیل حزب کمونیست مربوط است، تثبیت سبک کار کمونیستى به معناى استوار 
کار اصولى کمونیستى  تشکلهاى حزبى بر سبک  پیشتاز  کادرهاى  شدن ستون فقرات تشکیالت حزب و 
است. استوارى و استحکام این ستون فقرات حزبى بر سبک کار کمونیستى امکان میدهد تا حزب بطور کلى 

و در زمینه هاى مختلف فعالیت بر روشهاى اصولى متکى شود. 

۱۰ - مبارزه براى تشکیل حزب از مبارزه به شیوه حزبى از هم اکنون جدا نیست. اهمیت کادرهاى پیشتاز 
و تاکید ما بر تثبیت سبک کار کمونیستى در ستون فقرات حزب، بدین معنا نیست که از هم اکنون مبارزه 
براى جایگزینى روشهاى اصولى بجاى روشهاى پوپولیستى در کلیه وجوه فعالیت ما در دستور کار ما قرار 
ندارد. مبارزه به شیوه کمونیستى براى مارکسیسم انقالبى ایران وظیفه اى منوط به تشکیل حزب کمونیست 

نیست و از هم اکنون یک وظیفه حیاتى ما به شمار میرود. 

بسوى سوسیالیسم، ارگان تئوریک سیاسى اتحاد مبارزان کمونیست، شماره 6 ، ۲۰ - مرداد ۱۳٦۲ 
11 ماه اوت ۱۹۸۳
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راه کارگر و مھاجرين افغانى:  "فاشيسم، کابوس يا واقعيت"؟! 

منافع  بتواند  که  است  کسى  معتبر  یک رویزیونیست  یک هنر است.  رویزیونیستى  پراتیک  و  رویزیونیسم 
بورژوازى را با لفاظى، سفسطه گرى، با ابداع تئورى هاى جدید و نسبت دادن این تئوریها به مارکسیسم، 
منافع طبقه کارگر قلمداد کند. یک رویزیونیست موفق، مانند هر بورژواى موفق، باید براى کارش زحمت 
بکشد، باید تجربه کسب کند، آموزش ببیند و در یک کلمه، باید هنر رویزیونیسم را بیاموزد. این هنر را 
از یک رویزیونیست بگیرید، یک دلقک خشک و خالى بر جاى میماند. این بالیى است که هر روز بر سر 
راه کارگر مى آید. رویزیونیستى که میخواهد بدون مرارت کشیدن، بدون مایه داشتن، خود را نزد" اردوگاه 
سوسیالیسم"اش از حزب توده عزیزتر کند، اما همواره بنحو دردناکى بند را آب میدهد و آبروى یک "قطب" 
را مى برد. نمونه هاى زیادى از این بى کفایتى در کار راه کارگر هست، شاید آخرین آنها گزارشى باشد 
که آقایان در نشریه "پیک کارگران" شماره 2 بهمن 62، تحت عنوان "حرکت اعتراضى توده ها بر علیه 
افغانها" آورده اند. اینجا راه کارگر آبروى خود را بر سر مساله" انترناسیونالیسم" ریخته است. با نام "توده 
ها" و "طبقه کارگر" وارد مطلب شده و با موضع راست ترین جناح بورژوازى جهانى، با موضع جریانات 
فاشیستى بیرون آمده است. گوش کنید، راه کارگر با شعف مى نویسد:  "در روز جمعه 25 آذرماه کارگران 
و زحمتکشان شریف تهران... دست به اعتراض و تظاهرات بر علیه افغانها زدند. دراین حرکات توده ها 
با هر افغانى که برخورد میکردند او را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار مى دادند. پاسداران و نیروهاى 
انتظامى... وقتى عمق حرکت و عظمت آن را مشاهده نمودند تحت عنوان دستگیرى افغانها وارد میدان شده 
و افغانها را نجات میدادند... شعار” مرگ بر افغان "در تمام نقاط فوق توسط مردم تکرار مى شد...، جالب 
اینجاست که 2 روز بعد از این واقعه ناطق نورى وزیر کشور که شرح دزدى ها و رشوه گیریهاى او حتى 
در مجلس اسالمى هم مطرح شده مى گوید افغانها برادران ما هستند. آرى وقتى وزیر کشورى دزد و رشوه 

گیر باشد، باید هم قاچاقچیان بین المللى برادران او باشند". (تاکید ها از ماست) 

آشکارا شوونیستى علیه افغانها) بعنوان یک ملت) بطورکلى قلم بدست گرفته  اینجا راه کارگر از موضع 
است. او از ضرب وشتم هر افغانى در خیابان (بدست توده ها!) باحرارت دفاع میکند. او براى شعار "مرگ 
بر افغان" هورا مى کشد، او افغان را معادل "دزد و قاچاقچى" بین المللى میگیرد. راه کارگر آشکارا به مبتذل 
ترین و رایجترین شیوه هاى فاشیست ها و شوونیست ترین و نژادپرست ترین احزاب بورژوایى در سراسر 
جهان متوسل شده است. در نقل قول فوق از راه کارگر جاى "تهران" بگذارید آلمان، انگلستان و یا امریکا 
و به جاى افغانها بگذارید "ترك ها"، "پاکستانى ها" و "سیاهان" تا متوجه شوید راه کارگر با چه کسانى هم 
آواز است و تفکرش با کدام جانوران بورژوا در جهان خوانایى دارد:  نئوفاشیست هاى آلمان که در حال 
اخراج وسیع کارگران ترك اند، مارگارت تاچر، حزب محافظه کار و فاشیست هاى نوظهور انگلستان که 
چندین سال است علیه مهاجرین آسیایى دست به تحریکات و ارعاب و ترور مخفى و آشکار مى زنند، و 
ریگان و کوکالس کالن ها که شعار "مرگ بر سیاهان"، "مرگ بر مکزیکى ها" و "مرگ بر خارجى"ها را با 

همین حرارت تکرار میکنند. 

در  که  زند  مى  حرف  افغانى معین  چند  درباره  دارد  کارگر  راه  شاید  باشد...  شده  تفاهمى  سؤ  شاید  اما 
"روزهاى ۲۳ و ۲٤ آذر" دست به جنایات فجیعى زده اند، یا شاید راه کارگر صرفا از شوق مشاهده یک 
آکسیون "توده اى" به تبعیت از شعارهاى عقب مانده این آکسیون سقوط کرده و خالصه به اصطالح به 

"اکونومیسم آکسیونى" دچار شده است. 
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اما خیر، ابدا چنین نیست. اوال حتى اگر چند (یا چند ده و چند صد) افغانى در تهران (مانند چند ترك در 
المان یا چند مکزیکى در آمریکا) دست به این یا آن جنایت بزنند (که قطعًا تا شکستن رکورد اوباش محلى 
رسمى و غیررسمى هنوز فاصله دارند) ما همچنان به هر جریانى که به این بهانه از شعار "مرگ بر افغان" 
و از ضرب و شتم بالتبعیض "هر افغانى" با حرارت دفاع کند، لقب فاشیست، شوونیست و ضد کارگر مى 
دهیم. چنین اتفاقى هرروز در کلیه کشورهایى که کارگران از ملیت هاى مختلف در آن به کار و زندگى 
مشغولند مى افتد و" ارتقا" دادن اعتراضات مردم به اعتراضى علیه "ملت ها" و "نژادها" بطور کلى و تبلیغ 
و خشونت علیه اقلیت ها بطور اعم، کار فاشیستهاى این کشورهاست که مى کوشند کارگران را بر حسب 
ملیت جدا کنند، آنان را به ایرانى و افغانى، فارس و کرد، آلمانى و ترك، انگلیسى -پاکستانى، سفید و سیاه 
وقس علیهذا تقسیم کنند، میان آنها تفرقه بیاندازند و آنها را علیه یکدیگر تحریک کنند. کمونیست ها در 
"درس اول" انترناسیونالیسم آموخته اند که باید جلوى کانالیزه شدن اعتراضات توده ها به کانالهایى این 
چنین شوونیستى و نژادپرستانه را بگیرند و اجازه ندهند بورژوازى زحمتکش را در برابر زحمتکش قراردهد 
و خود را از زیر ضربات حمله بیرون بکشد. راه کارگر اینرا که نمیکند هیچ، خودش با شور و حرارت پرچم 

صلیب شکسته را باالبرده است. 

ثانیا، و از این مهمتر، صحبت خود راه کارگر هم اساسا بر سر "چند افغانى شرور" نیست. گوش کنید:  

سیاست  حاصل  این مهاجرت  اند.  آمده  ایران  به  افغانى  مهاجر  میلیون   3 از  بیش  دولتى  آمارهاى  "طبق 
ارتجاعى جمهورى اسالمى دردفاع از به اصطالح "مجاهدین افغانى" مى باشد. جمهورى اسالمى با حمایت 
از دارودسته ضدانقالبى مجاهدین افغانى و گروه هایى که مستقیما با آمریکا و پاکستان در ارتباط هستند 
میخواهد از یک طرف ضدانقالب خود را به افغانستان صادر نماید و از طرف دیگر پشتوانه محکمى براى 
تثبیت خود بدست آورد و از طرفى سیاست کمونیسم ستیزى خود را در مبارزه علیه دولت انقالبى افغانستان 
دنبال کند. همچنین نیروى کار ارزانى را در اختیار دارد که مى تواند در قیمت هاى مختلف (کذا-احتماال 
قسمتها درست است) از آن استفاده کند و از آنان بعنوان چماق بر علیه کارگران ایرانى استفاده مى کند، 
چراکه آنان (یعنى کارگران افغانى (مزد کمترى مى گیرند و اکثر کارفرمایان در بخش خصوصى بیشتر مایلند 
از کارگران افغانى استفاده کنند (مخصوصا در مورد کارهاى سخت بدنى (و با این سیاست سیل افغانها را 
به ایران سرازیر کرده است که تعداد زیادى از آنان نیز عناصر مشکوك، قاچاقچى ها و دزدها و افراد ناباب 
(عجب تعبیر طبقاتى اى!) هستند و بخشى از زحمتکشان افغانى نیز قربانى این سیاست مرگبار شده اند." 

(تاکیدات و کروشه ها از ماست، پرانتز در اصل است) 

مى بینید؟ صحبت بر سر 3 میلیون انسان است که اکثریت عظیم آنها، با مزدنازل در کارهاى سخت بدنى، به 
بردگى بورژوازى ایران درآمده اند. اینجا صحبت برسر کارگران آواره افغانى است، که راه کارگر على الظاهر 
از آنجا که "تعدادى عناصر مشکوك و ناباب" در میان آنهاست، حکم ضرب وشتم و اخراج و "مرگ" آنها 
را صادر فرموده است. بسیارخوب. چند درصد از این سه میلیون نفر از اینگونه "افراد ناباب "تشکیل مى 
شود؟ ۵۰ درصد، یعنى ۱٥۰۰۰۰ نفر؟ ۱۰ درصد یعنى ۳۰۰۰۰۰ نفر؟ راه کارگر مى تواند درصد 
مورد نظر خودش را تعیین کند، اما باید قبول کند (و در متن فوق هم قبول کرده است) که اینها صرفا بخش 
بسیار کوچکى از یک ملت آواره شده را تشکیل مى دهند. درصد عناصر ناباب در درون "افغانى ها" قطعا 
از درصد بورژواها و اعوان و انصار و اوباش و چاقوکشان شان در ایران باالتر نیست. مابقى، یعنى اکثریت 
عظیم آنها از صدهاهزار، بلکه قریب به سه میلیون انسان آواره اى تشکیل مى شوند که نه به دلیل سیاست 
جمهورى اسالمى، بلکه به دلیل فقر، گرسنگى و ناگزیرى شرایطشان در افغانستان از مرزها به بیرون گریخته 
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اند و چون متاسفانه افغانستان با "فرانسه" هم مرز نیست وارد ایران شده اند! اینها حتى به اذعان خود راه 
که  هستند  زحمتکشانى  و  گیرند  مى  کمتر  مزد  مى دهند،  تن  سخت  کارهاى  به  معاش  امرار  براى  کارگر 
بهرحال "قربانى"اند. راه کارگر شعار مرگ بر افغان را علیه این صدها هزار انسان هم طبقه اى ما (از برادر 
نزدیک ترها؟!) فریاد زده است و براى ضرب و شتم "هر یک از آنها" هورا کشیده است. انسانهایى که 
دقیقا در موقعیت کارگران تحت فشار و تبعیض در کلیه کشورهاى سرمایه دارى، و در بدترین نمونه آن، 
قرار گرفته اند. راه کارگر تمام اینها را دزد و جانى لقب داده است. راه کارگر تمام اینها رامجاهد افغانى 
مى خواند. (کدام عقل سالم مى پذیرد که صدها هزار قاچاقچى افغانى براى بردگى مزدى به ایران سرازیر 
شوند و یا اینکه جریانات اسالمى و ارتجاعى اپوزیسیون در افغانستان که در تامین سالحهاى مدرن از ایران 
و پاکستان و آمریکا و اروپاى غربى محدودیتى ندارند، یک لشکر چند میلیونى را براى انجام کار ارزان در 
ایران به مرخصى بفرستند و خود در دره "پنجشیر" سر راه ستون هاى ارتش هاى افغانستان و شوروى کمین 

هاى چندصد نفره بگذارند!) 

اگر واقعا راه کارگر به این معتقد باشد باید در عقل روزمره اش هم شک کرد. اما مسئله چیز دیگرى است. 
روى بى  از  روى ناسیونالیسم افراطى راه کارگر نیست،  از  عقلى نیست،  روى بى  از  ها  این موضعگیرى 
تجربگى "بچه هاى راه کارگرى محالت جنوب غرب تهران" نیست، این از روى همدردى با کارگران بیکار 
"ایرانى "نیست، این "اکونومیسم آکسیونى" این یا آن عده فعال سازمانى هم نیست، این انعکاس منطقى 
همبستگى تمام و کمال راه کارگر با اردوگاه به اصطالح سوسیالیسم و تبعیت کامل او از سیاست شوروى در 
افغانستان است. این نتیجه عملى اجتناب ناپذیر سیاست "انترناسیونالیسم رویزیونیستى" است که راه کارگر 
به تبعیت از آن افتخار میکند. دولت ببرك کارمل، یعنى کیانورى افغانستان، در کابل با حمایت شوروى و در 
پناه حضور نظامى گسترده شوروى در افغانستان در قدرت است. در مقابل، جریانات ارتجاعى اسالمى که 
توسط امریکا و اروپاى غربى و ایادى منطقه اى شان مسلح و حمایت مى شوند، بر نارضایتى توده هاى مردم 
سوار شده اند. دو جریان بورژوایى، در غیاب یک آلترناتیو قدرتمند پرولترى و انقالبى، یک جنگ گسترده را 
در سراسر افغانستان دنبال مى کنند. ارتجاع اسالمى از ایران و پاکستان بعنوان پشت جبهه خود استفاده مى 
کند. جمهورى اسالمى با تمام قوا به این ارتجاع پان اسالمیستى در افغانستان دامن مى زند و به جریانات 
اسالمى یارى مى رساند. در این میان راه کارگر نه هوادار آزادى واقعى مردم افغانستان از چنگال هردو جریان 
بورژوایى و استقرار حاکمیت کارگران و زحمتکشان به نیروى مسلح خود آنان، بلکه هوادار پروپاقرص 
حکومت کارمل (که راه کارگر آن را "دولت انقالبى افغانستان" مى خواند) و ادامه نفوذ شوروى در افغانستان 
است. بنابراین براى خدمت به اردوى محبوب خود باید مبارزه را به سهم خود در ایران دنبال کند و به 
این پشت جبهه ضربه بزند. و براى یک شارالتان سیاسى چه راهى ساده تر از دامن زدن به تحریکات ضد 
افغانى بطورکلى، که با توجه به بیکارى، استفاده دولت و کارفرمایان از مهاجرین افغانى به عنوان نیروى کار 
ارزان و کارگران اعتصاب شکن، و استفاده دولت از افغانیها در نیروهاى سرکوب، درمیان اقشار عقب مانده 
تر توده هاى مردم تحت فشار در ایران برد پیدا مى کند. راه کارگر عالقه اى به همبستگى کارگران ایرانى 
با کارگران ستمکش و مهاجر افغانى در ایران ندارد، راه کارگر حتى، بر خالف یک اکونومیست غیرسیاسى 
و کج فهم، عالقه اى به حفظ "امتیازات کارگر ایرانى" در مقابل نیروى کار ارزان افغانها ندارد. او دارد از 
بحران و تفرقه در میان کارگران براى تحت فشار گذاشتن جمهورى اسالمى درقبال افغانستان استفاه مى کند 
و در این میان رسوایى جمهورى اسالمى و اپوزیسیون اسالمى و سر سپرده در افغانستان را نیز به خدمت 
میگیرد تا به تبلیغات شوونیستى خود رنگ "ضدامپریالیستى" (که براى راه کارگر فقط یعنى ضدآمریکایى( 
بزند. راه کارگر نفرت از جمهورى اسالمى، نفرت از بیکارى، نفرت از سرمایه دارى را علیه افغانها کانالیزه 
مى کند تا دست و بال جمهورى اسالمى را ببندد. او مرید مشتاق اردوگاه به اصطالح سوسیالیسم خویش 
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است. چنان در تکاپوى خدمت کردن به این اردوگاه است که ابدا متوجه نیست که در این راه چند اصل و 
آرمان از اصول ابتدایى کمونیسم را جلوى چشم کارگران آگاه زیر پا گذاشته است. 

با  گسیخته  افسار  نباید چنین  که  آموخت  خواهد  بیاندوزد  تجربه  قدرى  کارگر  راه  که  هنگامى  آینده،  در 
شعارهاى فاشیستى به میدان آمد و آبروى خود را ریخت، باید قدرى جمالت را تعدیل کرد، الاقل پاراگراف 
مربوط به "نیروى کار ارزان" و" کارهاى سخت بدنى"، نسنجیده بوده است و بعالوه نمى بایست این چنین 
لخت و عور از شعار "مرگ بر افغان" با حرارت دفاع کرد. اما تا آن زمان، چه میشود کرد؟ این راه کارگر 

است، رویزیونیست بى هنر، دلقک اجتناب ناپذیر همیشگى. 

عهده  بر  روشنى  وظایف  ایران  آگاه  کارگران  شوونیست،  و  انداز  تفرقه  جریانات  این  تالشهاى  برابر  در 
دارند:  

بدوا این باید براى همه روشن باشد که همچنان که طبقه کارگر طبقه اى جهانى است، نوکرى بورژوازى 
و دشمنى با طبقه کارگر نیز تابعیت ملى ندارد. ارتجاع ضدکارگرى نیز ملیت نمى شناسد. بنابراین باید در 
سطح جامعه و در محیط هاى کارگرى با هر مزدور دشمن، چه در شمایل جیره خواران بومى رژیم در سپاه، 
کمیته ها، انجمن هاى اسالمى و غیره و چه در لباس مهاجر افغانى که اجیر ارگانهاى سرکوب جمهورى 
اسالمى شده است، قاطعانه مبارزه و مقابله کرد. تمام بحث بر سر اینست که نباید اجازه داد تعصبات ملى 
بر درك روشن از منافع متضاد طبقاتى سایه بیافکند. بنابراین بحث برسر هویت ملى ایرانى -افغانى نیست، 

بلکه برسر موضع و منافع طبقاتى است. 

اما ما درباره حضور توده وسیعى از زحمتکشان افغانستان در ایران سخن مى گوئیم که به حقارت آمیزترین 
وجهى به بردگى مزدى سرمایه در ایران درآمده اند، از سر ناآگاهى، استیصال و نیاز مادى، نیروى کار خود 
را ارزان مى فروشند، به کارهاى سخت تن مى دهند و به عاملى براى فشار بر بخش هاى پیشرو طبقه کارگر 
بدل مى شوند. وظیفه ما در اینجا اساسا انجام وظایف هر کمونیست انقالبى براى حفظ و تحکیم وحدت 
درونى طبقه کارگر است. بیکاران، زنان، اقلیت هاى ملى و دیگر بخش هاى محروم تر طبقه کارگر به دفعات 
اینچنین مورد استفاده بورژوازى قرار گرفته اند. وظیفه ما در اینجا، چون همیشه، محروم کردن بورژوازى از 

سالح تفرقه و از میان بردن رقابت در صفوف طبقه کارگر است. 

ازاینرو:  

اوال، باید در تبلیغات خود دائما بر همبستگى میان کارگران ایرانى و کارگران محروم و مهاجر افغانى و هم 
سرنوشتى آنان تاکیدکنیم. باید دشمن مشترك آنان، سرمایه دارى، بورژوازى، جمهورى اسالمى و ارتجاع 
پان اسالمیستى را مداوما به آنان بشناسانیم و آنان را در مبارزه علیه این دشمن مشترك به همبستگى و 

وحدت فرابخوانیم. 

ثانیا، باید خطاب به کارگران مهاجر افغانى، آنان را از هر نوع حمایت از اپوزیسیون اسالمى در افغانستان (و 
یا احتماال حمایت از دولت توده اى راه کارگرى این کشور) برحذر داشت. حضور کارگران افغانى درایران 
در مقیاس وسیع، جایى که در آن طبقه کارگر انقالبى عظیم را پشت سر نهاده است و از پیشرویها و شکست 
هاى خود تجارب زیادى اندوخته است، جایى که احزاب رویزیونیست و جریانات اسالمى هردو ماهیت 
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ضدکارگرى خود را به نمایش گذاشته اند، مى تواند به آموزش انقالبى تعداد زیادى از پیشروترین کارگران 
مهاجر افغانى یارى رساند. کارگران آگاه ایران در قبال مهاجرین افغانى همان نقش آگاهگرانه و سازمان 
دهنده اى را بر عهده دارند که کارگران انقالبى روسیه در آغاز قرن اخیر در قبال زحمتکشان مهاجر ایرانى 

به انجام رساندند. 

ثالثا، سیاست تفرقه افکنى بورژوازى در میان کارگران و تمام تعصبات شوونیستى و تبلیغات رویزیونیستى 
میان  در  بورژوازى  بدهیم  اجازه  نباید  ما  افشا کرد.  پیگیرانه  باید  است،  سیاست  این  درخدمت  که  را  اى 
کارگران، بر حسب جنسیت، قومیت، مذهب، نژاد، شاغل و بیکار بودن، قدیمى و جدیدى بودن و نظیر آن 
چنددستگى ایجادکند. تنها راه جلوگیرى از سوء استفاده جمهورى اسالمى و صاحبان سرمایه از موقعیت 
ناامن و نابسامان مهاجرین افغانى در جهت اعتصاب شکنى و اعمال فشار بر مبارزات کارگرى، مبارزه در 
جهت فائق آمدن بر عقب ماندگى سیاسى آنها، متشکل کردن آنها و تالش براى بهبود شرایط مادى زندگى 
و کار آنهاست. آن انسان محروم، بى حقوق، لگدمال شده و ناآگاهى که براى اجازه امرار معاش، داشتن سر 
پناه و دریافت جیره غذایى تماما به جمهورى اسالمى وابسته نگاهداشته شده است، ممکن است به سهولت 
به ابزار اعتصاب شکنى و سرکوب بدل شود. باید به کارگران افغانى توضیح داد که راه بهبود اوضاع آنان 
نه وابستگى و تمکین به جمهورى اسالمى، بلکه همبستگى با مبارزات کارگرى در ایران است. درعین حال 
باید همواره در تبلیغات، دقیقا بر خالف راه کارگر، بر یگانگى کارگران، مستقل از هر تفاوت قومى، نژادى، 
جنسى و غیره تاکید گذاشت. مفاد مطالبات کارگرى بخش حداقل برنامه حزب کمونیست حق فورى هر 
کارگرى است که در ایران کار مى کند. در هیچ کجاى مطالبات کارگران کمونیست و انقالبى نشانى از ملیت 
افراد دیده نمى شود رفقاى ما باید قاطعانه هرگونه شائبه ملى، مذهبى، شوونیستى و تبعیض گریانه را با 

توضیح و ترویج و با طرح شعارهاى اصولى، از مطالبات جنبش کارگرى بزدایند. 

و باالخره رفقاى ما باید با تعصبات شوونیستى و سم پراکنى هاى بورژوایى در میان توده مردم آگاهانه مقابله 
کنند. استناد به این یا آن دزدى و جنایت افرادى از یک اقلیت ملى و نژادى براى کوبیدن یک ملت و یک 
نژاد، حربه قدیمى راست افراطى است. ما باید مبانى واقعى این تعصبات کور، یعنى آن عوامل اجتماعى 
و اقتصادى اى را که از یک سو بخش محروم جامعه را با خطر لومپنیسم مواجه میکند و از سوى دیگر 
بورژوازى را قادر مى سازد تا بخشهایى از زحمتکشان را علیه بخش دیگر آن تحریک کند و خود را سرپا 
نگاهدارد، به توده هاى شریف مردم بشناسانیم. در قبال مهاجرین افغانى، ما باید ضمن مقابله قاطع با هر نوع 
اعتصاب شکنى و مزدورى دشمن طبقاتى و حکومت اسالمى او، از جانب هر فرد و جماعتى با هر ملیت 
و تابعیت، اصل را بر آگاهگرى، تبلیغ وحدت طبقاتى و تالش در جهت ایجاد یک گرایش پیشرو متشکل 
از زحمتکشان آگاه افغانى در ایران قرار دهیم. ما باید کارى کنیم که در مقابل جمهورى اسالمى و امثال راه 
کارگر، که هر یک براى دفاع از منافع بورژوایى معین، بر عقب ماندگى بخشى از زحمتکشان تکیه مى کنند، 
راه مبارزه انقالبى مشترك، یکپارچه و متحد کارگران ایرانى و زحمتکشان مهاجر افغانى علیه سرمایه دارى 

و حکومت اسالمى آن هر چه هموارتر گردد. 

به نقل از نشریه کمونیست، شماره 9،  ۱٥ اردیبهشت ۱۳٦۳
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در نقد وحدت کمونیستى: 
آناتومى لیبرالیسم چپ در ایران 

(بخش اول)
مقدمه

از جمله جریاناتى که در مخالفت با حزب کمونیست (با مواضع تئوریک - سیاسى و پروسه عملى تشکیل 
به  پاسخگویى  میان  این  در  است.  وحدت کمونیستى  سازمان  هم  یکى  اند  نموده  نظر  اظهار  دو)  هر  آن 
انتقادات وحدت کمونیستى و نقد نظرات اثباتى این سازمان به نظر من جایگاه خاص خودرا دارد. زیرا، 
اوال، وحدت کمونیستى یک گرایش فکرى تعریف شده و جاافتاده را نمایندگى میکند که علیرغم انحرافش 
از مارکسیسم، در جاى خود کمابیش ثابت است و نوسان نمى کند، و یا به عبارت دقیقتر، انحرافات سیاسى 
و عملى این جریان، حاصل استوارى و استحکامش بر درك انحرافى ثابتى از مارکسیسم و انقالب پرولترى 
است. بنابراین وحدت کمونیستى در جاى ویژه خود در طیف کلى سازمانهاى مدعى کمونیسم پا برجاست، 
و براى دوام خود نیازى به افت و خیزهاى سیاسى جامعه بیرون از خود ندارد. ثانیًا، وحدت کمونیستى 
دستگاه فکرى خود را، برخالف پوپولیستهاى سنتى ایران، با التقاط عجوالنه از نظرات مد روز این و آن ابداع 
نکرده است، آنرا از نیازهاى این و یا آن جنبش معین و یا این و یا آن مرحله معین از جنبش توده اى در 
ایران استخراج نکرده است و برخالف بخش اعظم مخالفین کنونى ما، به فراخور نیازهاى رشد سازمانى و یا 
تبلیغاتى در آن تجدید نظر نمیکند. وحدت کمونیستى بر اندیشه و نیاز "بومى" متکى نیست، صاحب مطلق 
العنان و تام االختیار دستگاه فکرى خود نیست، بلکه نماینده جریان فکرى معینى از لیبرالیسم چپ است[1[ 
که سردمداران و نمایندگان صاحب مکتب اروپایى خود را دارد، نقد وحدت کمونیستى میتواند سر آغازى 
براى برخورد به این طیف در اروپا نیز باشد. و باالخره، در این مقطع معین، با بر مال شدن محدودنگرى 
از  بیش  کمنونیستى  وحدت  سازمان  ایران،  در  پوپولیسم  عملى  و ورشکستگى  خلقى  سوسیالیسم  هاى 
پیش به قطب و ملجاء نوع معینى از پشتیبانى سیاسى در"چپ" ایران تبدیل میشود. شکاکیت در مبانى و 
عملکرد پوپولیسم همواره فرد را به مارکسیسم انقالبى نمیرساند. اگر یک انقالب زنده و حى و حاضر با 
ندانم کارى هاى پوپولیستى به باد رود، پوپولیست سرگردان و مأیوس میتواند در سازمان وحدت کمونیستى، 
یا الاقل تحت توجهات تاییدآمیز آن، پروسه بازاندیشى درباره "انقالب سوسیالیستى" بطور کلى و مجرد، 
جریان تسویه حساب با محدودنگرى هاى "جهان سومى" پیشین خود، و باالخره شکاکیت آکادمیک نوظهور 
خود را که امروز در میان تبعیدیان "چپ "ایران در اروپا رونق دارد، بدون عذاب وجدان "کارى نکردن" 
دنبال کند و هنوز هم خود را از پراتیک فعال کمونیستى معاف نماید. معافیت طلبان این دوره، که با مالحت 
خاصى خود را طرفداران "انقالب سوسیالیستى" نام میگذارند، در سیماى سازمان وحدت کمونیستى تبرئه 

سیاسى و احترام به نفس خود را جستجو میکنند. 

پس باید به وحدت کمونیستى پرداخت، بویژه آنکه آنها پیش از این به ما پرداخته اند.
 

1- افالس در انتقاد: وحدت کمونیستى در نقش منتقد 

پیش از آنکه به نظرات اثباتى وحدت کمونیستى بپردازم، باید ابتدا به انتقادات این سازمان از خود ما نگاهى 
بیاندازیم. بخصوص آنکه دیدگاه هاى اصلى خود این سازمان در این انتقادات با دقت بیشترى قابل مشاهده 
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است. به این منظور باید عمدتًا (تا آنجا که به نقد مواضع و نظرات ما در زمینه مسائل تئوریک باز میگردد) 
به کتاب "نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست، پیرامون تئورى انقالب ایران" رجوع کنیم. 

متاسفانه در این کتاب اختالفات اساسى میان ما و وحدت کمونیستى با مجموعه اى از نکات فرعى و موارد 
زیادى از تحریفات آشکار مواضع ما مخلوط شده است. نویسنده این کتاب على الظاهر تمایل جدى اى به 
روشن کردن اختالفات واقعى نداشته است، بلکه عمدتًا علیه ا.م.ك "چیزى گفتن" را هدف قرار داده است. 
اختالفات اساسى، بطور کلى در قلمرو درك متفاوت ما از مبارزه طبقاتى و پروسه عینى پیروزى سوسیالیسم 
و جایگاه مبارزه براى دموکراسى در این پروسه قرار میگیرد. "انقالب دموکراتیک و یا سوسیالیستى"، این 
عبارت محبوب وحدت کمونیستى، بیان مخدوشى از این اختالف نظر اساسى است. پائین تر به تفصیل به 
این اختالفات خواهیم پرداخت، اما اجازه بدهید ابتدا خود را از البالى این آوار تحریفات (که تنها تفاوت 
آن با تحریفات متداول پوپولیستها از مواضع ما، لحن پدرانه و تزئینات آکادمیک آنهاست) بیرون بکشیم و 

اعتبار وحدت کمونیستى را بعنوان یک منتقد محک بزنیم. این تحریفات کدامند: 

از  خود  و مترقى،  ملى  بورژوازى  اسطوره  کوبیدن  علیرغم  ما  که  میشود  مدعى  چنین  کمونیستى  وحدت 
آنجا که از مفهوم و مقوله انقالب دموکراتیک نگسسته ایم، همچنان در ورطه پوپولیسم دست و پا میزنیم. 
تا اینجا این یک تز قابل بحث در یک پلمیک است و ابداً ایرادى به آن وارد نیست. اما هنگامیکه وحدت 
کمونیستى براى اثبات ادعاى خود مواضع و نظرات پوپولیستهاى دو آتشه (که پر حرارت ترین مخالفین ما 
بودند و هستند) را به ما نسبت میدهد و با حریف پوشالى اى که خود ساخته است به جدل میپردازد کار 
دیگر به ابتذال میکشد. وحدت کمونیستى مدعى است که اتحاد مبارزان کمونیست در آن واحد انقالب 
ایران را مشابه انقالبات ایتالیا (پایان قرن نوزدهم)، ۱۸٤۸ آلمان و ۱۹۰٥ روسیه میداند و احکام خود 
درباره انقالب ایران را عینًا بر مبناى یکسان فرض گرفتن انقالب ایران با این انقالبات استخراج کرده است. 
نویسنده این ادعاى خود را نه با نقل از نوشته هاى ما، بلکه "از پهلو" و با مفروض جلوه دادن صحت این 

ادعا" اثبات" میکند. 

"پس شما که مدعى هستید خلقى نیستید دیگر چرا؟ چرا و چگونه میتوانید در تحلیل خود عامل امپریالیسم 
شده  ایران  در  بورژوایى  حکومت  و  کاپیتالیستى  حاکمیت ماقبل  رفتن  میان  از  مهم  عوامل  از  خود  که  را 
حاکمیت  به  را  جایش  باید  بالواسطه  بطور  که  کاپیتالیستى  ماقبل  حاکمیتى  تزاریسم، یعنى  عامل  جاى  به 
بورژوایى میداد بنشانید و دموکراتیک بودن انقالب (روسیه اى!) ایران را نتیجه بگیرید؟ "صفحه 52 همان 

کتاب 

”شما هنوز تفاوت حکومت مطلقه تزارى را که حافظ مناسبات ماقبل سرمایه دارى بود را با حکومت مطلقه 
اى که حافظ و توسعه دهنده مناسبات سرمایه دارى است درك نکرده اید[عجب[!، و هنوز گویا در عصر 
تزاریسم بسر میبرید و میخواهید دموکراسى بورژوایى را به جاى استبداد فئودالى بنشانید[بازهم عجب[!، 

رفقا، آینده شما گذشته است ".صفحه 3  

”اما اینک ما درچه شرایطى قرار داریم؟ آیا کار ما از برکردن جمالت مارکس و انگلس، تعبیر و تحریف آنها 
و شمول دادن آنها به هر شرایط مشخص است ".صفحه 341 

"فرض کنیم رفقا راست میگویند، آیا از همین جمالت بر نمیآید که انقالب کنونى در شرایط بسیار متفاوتى 
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(از آلمان ۱۸٤۸) صورت میگیرد، یعنى در شرایط ۱۹۸۱ ایران بورژوازى نه فقط نیروى دموکراتیک 
نیست، بلکه نیرویى ضد پرولترى است." صفحه ۱۲۸  [ نه فقط از این جمالت، بلکه از “جمالت“ دیگرى 
از ما هم این تفاوت “برمیآید“. اما چه میشود کرد. منتقد ما تصمیم خود را از قبل از مطالعه نوشته هاى ما 

گرفته است!] 

”پس تا همینجا روشن میشود که انقالب آلمان با انقالب کنونى ایران از ریشه متفاوت است !"صفحه ۱۳  

”و تا همینجا متوجه میشویم که تا چه حدى انقالب ایتالیاى آنزمان با انقالب ایران از مشخصات تاریخى 
متفاوتى برخوردار است ".صفحه ۱٤۱ 

و ماهم تا همینجا متوجه میشویم با چه امانتدارى سیاسى و چه منتقد بى مایه اى روبرو هستیم. کسانیکه که 
ناله شان از "بى فرهنگى" چپ ایران بلند است خود به اندازه یک محقق بورژواى مواجب بگیر اروپایى در 
نقل درست نظراتى که میخواهند نقد کنند امانت دار نیستند. آقایان به دلخواه خود تمام مراجعات ما به متون 
کالسیک مارکسیستى را که براى توضیح متد (و نه مضمون) برخورد رهبران انقالبى پرولتاریا به مبارزات 
دموکراتیک انجام شده است را "گواه "الگوبردارى ما از شرایط انقالب "آنزمان" قلمداد میکنند، و سازمانى 
را که دقیقًا با نظراتى عکس این الگوبردارى ها در سطح جنبش معرفى شد، سازمانى که پرچم مبارزه علیه 
انقالبات  از  الگوبردارى  علیه  ایران،  در  دارى  سرمایه  از این  بیش  رشد  لزوم  علیه  ایران،  دانستن  فئودالى 
بورژوا- دموکراتیک کالسیک و یا حتى انقالب ۱۹۰٥ روسیه، علیه دموکرات دانستن بورژوازى در عصر 
ما و در کشور ما را بلند کرد و در این مبارزه به موفقیت رسید را چنین تصویر میکنند. براستى پلمیک با 
چنین مترسک دست ساخته اى چه لذتى و یا چه لزومى براى وحدت کمونیستى داشته است؟ اما این تازه 

آغاز ماجراست، آقایان سپس ادامه مى دهند: 

"بر این اساس[یعنى بر این اساس که انقالب آلمان ٤۸ با ایران ۷۹ فرق دارد [نمیتوانیم بپرسیم که رفقاى 
امک از "بسنده نبودن" رشد سرمایه دارى در ایران رنج میبرند؟! میگویید نه، پس رجوع کنید به زیر نویس 
صفحه ۸۷ جزوه حاضر و یا بسوى سوسیالیسم 2 صفحه ۱٤. در جمهورى دموکرتیک رفقا هم استثمار 

امپریالیستى برقرار است ".صفحه ۱٤۳ 

ما هم، مانند هر رفیقى که نیم ساعت وقت صرف مطالعه نوشته هاى اتحاد مبارزان کمونیست کرده باشد، 
"گفتیم نه" و الجرم به آدرسهاى فوق رجوع کردیم. زیرنویس فوق الذکر (همان کتاب صفحه ۸۷) نظر ما 

را در باره وضعیت اقتصادى در جمهورى دموکراتیک انقالبى چنین نقل میکند: 

دموکراتیک  انقالب  پیروزى  فرداى  در  ایران...  دارى  "سرمایه  گوید  مى  کمونیست ]مثًال  مبارزان  ”[اتحاد 
سرمایه دارى متکى بر استثمار امپریالیستى است "..."صفحه ۸۷ 

خوب این نقل قول را بخاطر بسپارید، حاال به آدرس فوق در بسوى سوسیالیسم 2 رجوع مى کنیم: 

”نفى شرایط امپریالیستى تولید) یعنى امرى که باید در فرداى انقالب انجام شود) نه به معناى 
نابودى سرمایه دارى و نه مترادف با استقرار سرمایه دارى "مستقل" است، بلکه فقط و فقط 
به معناى سوق دادن سرمایه دارى "وابسته "ایران به یک بحران عمیق اقتصادى است. سرمایه 
دارى ایران، دقیقًا از آن جهت که همچنان در فرداى پیروزى انقالب دموکراتیک سرمایه دارى 
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متکى به استثمار امپریالیستى است، نمیتواند با مطالبات اقتصادى پرولتاریا که محور آن فراتر 
رفتن از امکانات بورژوازى در چنین کشورى است سازگار باشد. بدرجه اى که پرولتاریاى 
انقالبى و متشکل قادر گردد تا مناسب ترین حالت اقتصادى را براى بسط مبارزه طبقاتى به 
قرار  انباشت  براى  شرایط  نامساعدترین  در  بورژوازى  درجه  کند، بهمان  تحمیل  بورژوازى 
مطالبات  میرود.  فرو  عمیق اقتصادى  و  حاد  یک بحران  به  ایران  دارى  سرمایه  لذا  و  گرفته 
اقتصادى حداقل پرولتاریاى انقالبى، این محتواى اقتصادى پیروزى انقالب دموکراتیک ناظر 
بر تامین ابتدایى ترین حقوق اقتصادى براى کارگران و زحمتکشان جامعه است و دقیقًا تامین 
این چنین حقوقى است که از امکانات عملى سرمایه دارى و بورژوازى ایران فراتر است". 

بسوى سوسیالیسم 2 (جدال برسر تحقق سوسیالیسم خلقى) 

"استثمار  را  جمهورى انقالبى  در  اقتصادى  مناسبات  که  میکند  متهم  این  به  را  ما  کمونیستى  وحدت 
امپریالیستى" میدانیم و جمهورى انقالبى را روبناى سیاسى این مناسبات اقتصادى! حال آنکه بحث فوق در 
بسوى سوسیالیسم 2 دقیقًا عکس این است. انقالب با سرمایه دارى موجود در ایران، که بى شک با اعالم 
جمهورى خود بخود از میان نمیرود و همچنان موجود است، در تناقض است. بسوى سوسیالیسم در ادامه 

بحث این رابطه را بدقت توضیح میدهد: 

انباشت  عملى  با نیازهاى  یکسو  از  دموکراتیک...  انقالب  پیروزى  "فرداى"  در  جامعه  حکومتى  "روبناى 
سرمایه دارى در ایران در تناقض است و از سوى دیگر خود ارگان سیاسى یگانه آن طبقه اى (پرولتاریا) 
نظر  نقطه  از  باشد.  زیربنا  این  مقابل  در  (سوسیالیسم)  جامعى  آلترناتیو اقتصادى  ارائه  به  قادر  که  نیست 
بورژوازى حل این تناقض میباید بصورت تحول روبناى سیاسى به نفع زیربناى اقتصادى موجود) سرمایه 
دارى مبتنى بر فوق سود) باشد. این به معناى بازگرداندن دیکتاتورى تمام عیار بورژوازى است. از نقطه نظر 
پرولتاریاى نیز حل این تناقض تنها میتواند به معناى تحول روبناى سیاسى، اما به نفع زیربناى اقتصادى آتى 
)سوسیالیسم) باشد، و این به معناى ضرورت دیکتاتورى پرولتاریاست. این همان دوراهى عینى و عملى 
است که حدت یافتن بحران اقتصادى و مبارزه طبقاتى در" فرداى" پیروزى این انقالب در سطح جامعه طرح 

میکند و زمینه عینى انقالب بى وقفه را فراهم مى کند.”(همانجا) 

روشن است که ما چه گفته ایم و نویسنده نه چندان محترم وحدت کمونیستى از آن چه ساخته است. ما گفته 
ایم که در "فرداى" انقالب سرمایه دارى ایران بناگزیر به بحران فرو میرود، زیرا روبناى حکومتى جدید، که 
ابزار تحقق مطالبات حداقل پرولتاریاست، با زیربناى اقتصادى موجود، یعنى استثمار امپریالیستى نیروى کار، 
در تناقض است. آقایان مدعى میشوند که ما اصوالً این استثمار امپریالیستى را زیربناى اقتصادى متناظر با 
جمهورى انقالبى میدانیم !ماگفته ایم حل این تناقض براى پرولتاریا مبارزه بى وقفه براى استقرار دیکتاتورى 
یگانه خویش را ایجاب میکند، آقایان مدعى اند که ما از "بسنده نبودن" رشدسرمایه دارى در "رنجیم" و 

میخواهیم در این جمهورى سرمایه دارى را رشد دهیم! 

البته وحدت کمونیستى ذهن و دست خود را به "انقالب دموکراتیک" آلوده نمیکند تا از ایشان بپرسیم "در 
فرداى این انقالب" به اعتقاد خود آنها چه بر سر سرمایه دارى ایران خواهد آمد. اما ایشان نظر خود را درباره 
"فرداى پیروزى انقالب سوسیالیستى" داده اند و همین براى نشان دادن جنبه دیگرى از ابتذال سفسطه گرى 

وحدت کمونیستى کافى است. وحدت کمونیستى مینویسد: 
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"اما آیا آن مارکسیستهایى که در حال حاضر به ضرورت انقالب سوسیالیستى پى برده اند و در راه تدارك 
آن مبارزه میکنند (یعنى خود ایشان) "نابودى سرمایه دارى" را دردستور "بالفصل" انقالب سوسیالیستى 
قرار میدهند؟ هرگز! و انقالب سوسیالیستى نیز بطور بالواسطه یا بالفصل و فورى هرگز نه معادل با نابودى 

سرمایه دارى و نه برابر با "استقرار" سوسیالیسم نیست. بلکه باید به آن منجر شود". همانجا، صفحه ۸۲ 

استقرار  "فرداى"  پس در  مخالفیم)،  کامًال  اولى  "هرگز"  با  ما  که  میگذریم  نیز  این  از  (و  خوب  بسیار 
دیکتاتورى پرولتاریاى شما، بر سر سرمایه دارى ایران چه میآید؟ نابود میشود؟ هرگز؟ پس هنوز برقرار 
است؟ پس بیآئید به شیوه خود وحدت کمونیستى فریاد بزنیم "در دیکتاتورى پرولتاریاى آقایان هم استثمار 
کاپیتالیستى برقرار است و ایشان هم از بسنده نبودن رشدسرمایه دارى بسیار در رنجند!" نه این شیوه ما 

نیست. ما کمونیستیم. سفسطه آخوندى پیشکش جناح چپ جبهه ملى سابق. 

بهر حال اینهم آخرین نمونه تحریفات نیست. مبتذل ترین نمونه ها را باید در بخش هاى سوم و چهارم 
فصل اول کتاب پیدا کرد. تحت عنوان "ا.م.ك. و انتظار تجزیه بى فرجام" و "تجزیه و تحلیل" تجزیه ... "از 
دیدگاه مارکسیستى"، ما با ۳۰ صفحه تمام ریاکارى روبرو هستیم. به این نقل قول از کتاب فوق الذکر در 
ارائه وارونه نظرات ا.م.ك. توجه کنید تا شمایل مفلوك نویسنده نگون بختى را که موظف شده است براى 

خالى نبودن عریضه حتمًا چیزى علیه ا.م.ك. بنویسد مشاهده کنید: 

”گفتیم که ا.م.ك. حل مساله دموکراسى را منوط به حل مساله ارضى نمیداند. چرا که (همانند 
ما) معتقد است مساله ارضى از لحاظ کاپیتالیستى حل شده است[خوشحال میشویم بدانیم این 
نظر شما قبًال کجا ابراز شده است[. مهذا در این مورد امک نکته اى را متذکر میشود که درخور 
توجه است. به عقیده وى اگر چه "مساله ارضى از نظر اقتصادى یعنى از نقطه نظر مکان آن 
در استقرار حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعى در کل کشور و رفع موانع فئودالى بسط این 
کاپیتالیستى  که" علیرغم حل  آنجا  از  لیکن  است"  شده  حل   ٤۰ دهه  ید  خلع  با  مناسبات 
مساله ارضى به خاطر آهنگ کند انباشت سرمایه دارى در روستاهاى ایران... تجزیه جمعیت 
روستایى به پرولتاریا در سطح وسیع به فرجام نرسیده است، به عبارت دیگر با توجه به این 
است"  مانده  باقى  نشده  حل  دهقانى)  مساله  (یعنى  مساله ارضى  طبقاتى  جنبه  که  واقعیت 
)کمونیست ها و جنبش دهقانى... صفحه ٦٤ )، بنابراین انقالب ما فعًال دموکراتیک است (یا 
بالواسطه سوسیالیستى نیست زیرا” تنها مبارزه مشترك پرولتاریاى شهر و روستا علیه کلیت 
جامعه بورژوایى میتواند به انقالب سوسیالیستى بینجامد) ."هفت مقاله درباره مساله ارضى... 

صفحه ۱۷) 
ما در این نقل قول زیر عباراتى که از متون اتحاد مبارزان کمونیست نقل شده اند خط کشیده ایم تاخواننده 
به سهولت و با یک نگاه متوجه پینه دوزى وحدت کمونیستى بشود. آقایان از قول ما استدالل جدیدى 
براى دموکراتیک بودن انقالب ایران مونتاژ کرده اند. چگونه؟ آنها جمله ناتمامى از یک قطعنامه در باره 
مساله دهقانى را که به واقعیت فرجام نیافتن (وسیع) تجزیه طبقاتى در روستا اشاره دارد را چیده اند. سپس 
عبارت "بنابراین انقالب مافعًال دموکراتیک است. (یا بالفاصله سوسیالیستى نیست) زیرا" را تمامًا  از مخیله 
مبارك خود درآورده اند و به انتهاى آن دوخته اند و سپس "استدالل ما" را با جمله دیگرى ازکتاب دیگرى 
تکمیل کرده اند. نتیجه: اتحاد مبارزان کمونیست براى انجام انقالب سوسیالیستى "منتظر" تجزیه جمعیت 

روستایى است! 
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تمام آنچه در این دو بخش مرقوم فرموده اند ردیه اى بر این استدالل مونتاژ شده ماست! این شیوه تحریف 
از "پلمیک"هاى درون فیضیه قم که بگذریم، باید (الاقل در جنبش چپ )بعنوان یک نوآورى نبوغ آسا به 
ثبت برسد. با این متد تقریبًا میتوان هر کالمى را در دهان هر کس که ٥۰۰ جمله سخن گفته باشد گذاشت. 
اما افسوس که قبل از هجوم جمهورى اسالمى به چاپخانه ها، رفقاى ما چند هزار نسخه از" کمونیستها و 
جنبش دهقانى..." را در بین انقالبیون ایران توزیع کردند و حرف ما به زبان خودمان بگوش بسیارى رسیده 

است. 

اما شاید وحدت کمونیستى نقل به معنى کرده باشد. خیر! ما باز هم به آدرسهاى فوق رجوع میکنیم. قسمت 
اول، یعنى جمالت مربوط به مساله تجزیه جمعیت روستایى از انتهاى کتاب "کمونیستها و..." گرفته شده 
است و متعلق به مقدمات طرح قطعنامه اى درباره شیوه برخورد به جنبش دهقانى است. تا ده صفحه قبل 
و بعد از جمالت فوق نشانه اى از مقوالت انقالب دموکراتیک و سوسیالیستى نیست. نتایجى که از این 
مقدمات در قطعنامه گرفته شده است، تمامًا به جنبش دهقانى و دقیقًا به لزوم کار سوسیالیستى و به تشکل 
درباره  استنتاج تلویحى نیز  حتى یک  روستا بر میگردد.  پرولتاریاى  در درون  روستاها و  در  سوسیالیستى 
"انقالب دموکراتیک است زیرا" در بخش نتیجه گیرى قطعنامه مزبور نیست. این جمالت اساسًا نه در جهت 
اثبات "دموکراتیک بودن" انقالب ایران، بلکه در جریان رد این ادعا که مساله ارضى محتواى انقالب ماست 
مطرح شده اند. اما جمالت مربوط به "مبارزه مشترك پرلتاریاى شهر و روستا" چطور؟ شاید قبل از این 
جمالت ما چیزى گفته ایم که مورد تفسیر اینچنینى آقایان قرار گرفته است. باز هم خیر. این جمله نقل قولى 
از لنین است که در مقدمه "هفت مقاله..." پس از بحث درباره بطالن طرحهاى اتوپیک براى خرده بورژوا 

کردن همه دهقانان و در انتهاى این استدالل آمده است: 
”آرى توده دهقانى عواقب ناگزیر تقسیم عادالنه زمین یعنى تمرکز و تراکم مالکیت ارضى 
را نمى بیند و نمیتواند ببیند و این پروسه اى است که در ایران انجام شده وتکامل مییابد. در 
چنین شرایطى "هیچ انقالب دیگرى (غیراز انقالب پرولترى) که قادر باشد دگرگونى جدى اى 
را در شرایط اقتصادى توده هاى دهقانى سبب شود نمیتواند وجود داشته باشد ".اما اگر پرسیده 
شود پس چرا شما دهقانان را به "انقالب پرولتاریا" فرا نمیخوانید، جواب ما روشن است: زیرا 

در حال حاضر قادر نیستیم حتى خود پرولتاریا را به این انقالب فراخوانیم. 

ما  وطنى  نارودنیکهاى  ببینند...  نمیتوانند  و  نمیبینند  را  سرمایه"  عام  "یوغ  دهقانى  هاى  توده 
اى  شیوه  به  و  میدهند  پروبال  "غرایز مالکیت"  به  میگیرند؛  نادیده  را  سرمایه"  عام  "یوغ  نیز 
بورژوایى سعى در قبوالندن این مساله، آنهم به دهقانى که سهمیه زمینش را دقیقًا در پروسه 
تراکم مالکیت ارضى از دست داده است، دارند که سرمایه دارى با بهبود وضع دهقانان خرده 
پا سازگارى دارد؛ وجود پرولتاریا، نیمه پرولتاریا و تهیدستان روستا را را نادیده میگیرند) یا 
پرده پوشى میکنند) و با توسل به عذر همیشه در آستین "انقالب دموکراتیک "است، همواره 
این تعهد خود را "از یاد میبرند" که "باید تعارض منافع این طبقه با منافع بورژوازى دهقانى را 
برایشان روشن سازد" وظیفه ترویج سوسیالیسم و سازماندهى مستقل آنان "در هر دو مورد و 
در هر شرایطى "را براى خود قائل نمیشوند. هیچ الزامى نمى بینند که در جهت ایجاد "عمیق 
ترین وحدت ممکن در بین پرولتاریاى شهر و روستا" تالش کنند و... "پرولتاریاى روستا را 
به این درك برسانند که تنها مبارزه مشترك پرولتاریاى شهر و روستا علیه کلیت جامعه بورژوا 
میتواند به انقالب سوسیالیستى، تنها انقالبى که قادر به رهانیدن توده فقیر روستا از قید فقر 

واستثمار است، بیانجامد". صفحه 61 و 71 
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براستى آیا ممکن است نویسنده وحدت کمونیستى هنگام یادداشت از روى این جمالت متوجه مضمون 
تمام این سطور نشده باشد؟ آیا ممکن است انسانى، با اندك وجدان علمى و سیاسى، سطور فوق را بخواند 
و تصمیم بگیرد معنایى نظیر آنچه دیدیم یعنى درست عکس آنچه نقل قول فوق بیان میکند، بخواننده خود 

القاء کند؟ براستى این آقایان اگر تا کنون از شرم عرق نکرده باشند، آب دیگر از سرشان گذشته است. 

پایین تر به جایگاه مساله "فرجام تجزیه جمعیت روستایى" از دیدگاه ا.م.ك. اشاره اى خواهیم کرد. اما 
بگذارید هنوز چند نمونه دیگر از پافشارى حضرات برکوبیدن مترسک مونتاژ شده شان نقل کنیم: 

”نه بورژوازى ملى قادر است این سلطه را کنار زده و تکاملى مستقل به سرمایه دارى کشورخویش بدهد و 
نه پرولتاریاى این کشور میتواند براى انجام انقالب خویش منتظر تکامل روابط کاپیتالیستى "خلص" (یعنى 
ناکاذب) "کالسیک باشد !"نقد نظرات ا.م.ك. ص 65[ الحق که به این میگویند نقد عمیق نظرات ا.م.ك!] 

بنابراین انتظار اینکه "تجزیه جمعیت روستایى (و شهرى) به پرولتاریا و بورژوازى به فرجام برسد و به 
کامل  تکامل  دارى  سرمایه  اینکه  انتظار  یعنى  شود) امک)  حل  ارضى"  مساله  طبقاتى  "جنبه  دیگر  عبارت 
خویش را درجامعه ایران به فرجام برساند، آنهم تحت شکل کالسیک،[ دست بردارنیست!]... در عمق خود، 
یعنى در زیر پاى خود همان علفى را دارد که زیر پاى پلخانف و منشویکها و کائوتسکى ها سبز شد و زیر 
پاى طرفداران "سرمایه دارى ملى و مستقل" و هر جریان دیگرى که همین مفاهیم را تحت پوشش عبارات 

از برکرده اى از کاپیتال ارائه دهد[ که باز هم یعنى امک  سبز خواهد شد!]"همانجا صفحه ٦۲. 

"دهقانان مرفه(!) که رفقاى امک مایل اند به "اتفاق جملگى" ایشان انقالب دموکراتیک را انجام دهند تنها ده 
پانزده درصد اهالى روستا را در برمیگیرند"! همانجا صفحه ٦۷  [  متاسفانه اینجا دیگر جناب نویسنده باید 
به مدال نقره رضایت بدهد، زیرا حزب توده قبًال پا را از این فراتر گذاشته و رابطه کمونیستها را با خوانین 

فئودال کشف کرده بود!] 

”پس" به فرجام رسیدن (یا نرسیدن) "تجزیه جمعیت روستایى به پرولتاریا و بورژوازى در سطح وسیع 
"معیار سوسیالیستى بودن (یا نبودن) انقالب نیست". همانجا صفحه ٤۷ 

کافى است! به "عمق" و ارزش این "نقد" پى بردیم. بخصوص اینکه نکته جالب ترى هنوز مانده است، و 
آن اینست که جناب نویسنده پس از ۳۰ -٤۰ صفحه جدال با مترسک "منتظر تجزیه جمعیت روستایى"، 
هنگامیکه باالخره غرق در خون و عرق خود را به بخش سوم کتاب میرساند، با یک جمله نسنجیده تمام 

مرارتهاى خود را بى اجر مى فرمایند. ایشان مى نویسند: 

جمعیت  تجزیه  نیافتن  فرجام  عامل  که ظاهراً  اینست  میکند  نظر  کجا؟] جلب  تا  همینجا[یعنى  تا  آنچه 
روستایى به بورژوازى و پرولتاریا در سطح وسیع از دستگاه استدالل رفقاى امک کنار گذاسته شده، معهذا 

این را نمیتوان نشانه حذف آن از دستگاه بینشى ایشان دانست !"همانجا صفحه ۱۰۹ 
نخندید! این چرخش ناگهانى هم براى وحدت کمونیستى فلسفه و خاصیت خود را دارد. بخش سوم، یعنى 
بخشى که با مفقود شدن "استدالل" مربوط به تجزیه جمعیت روستایى آغاز میشود، بخشى است که در آن 
وحدت کمونیستى نقد نظرات ا.م.ك درباره لزوم و ناگزیرى انقالب بى وقفه را آغاز میکند، حال آنکه فصل 
قبل به نقد نظرات ا.م.ك در زمینه تحلیل اقتصاد ایران و رابطه آن با مضمون انقالب ٥۷ اختصاص داشته 
است. در بخش دوم ما میبایست مدافع و "منتظر" توسعه سرمایه دارى در ایران قلمداد میشدیم. حال آنکه 
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در بخش سوم این مشخصًا نظرات ما درباره لزوم انقالب بى وقفه است که "نقد" میشود. بنابراین نویسنده 
وحدت کمونیستى که متوجه میشود حتى در این دنیاى مملو از هوچیگرى هم نمیتوان کسى را درآن واحد 
هم به "منتظر توسعه سرمایه دارى بودن متهم کرد، و هم دفاعش از انقالب بى وقفه را به میان کشید و نقد 
کرد، از خیر تحریفات قبلى میگذرد و اتهام مونتاژ شده و ظاهراً "یکبار مصرف" "ا.م.ك منتظر تجزیه جمعیت 
روستایى است" را از "دستگاه استدالل" حریف پوشالى خود باز میکند و به" دستگاه بینشى" مشارالیه آویزان 
میکند. این تمام آن اتفاقى است که در فاصله پایان بخش دوم و آغاز بخش سوم کتاب، یعنى در فاصله سفید 

یک ورق زدن، در ذهن خالق نویسنده وحدت کمونیستى رخ داده است. 

اما اصل مساله "تجزیه جمعیت روستایى" چیست و اتحادمبارزان کمونیست در چه چهارچوبى این مفهوم 
را مطرح کرده است. کتاب" کمونیستها و جنبش دهقانى..." همزمان با اوج توهمات پوپولیستى جنبش چپ 
ایران نوشته شده است، در مقطعى که طیف وسیعى از تحلیلهاى کلیشه اى راست بر این جنبش حاکم بود. 
حل مساله ارضى محتواى انقالب ما قلمداد میشد، اتوپى سرمایه دارى ملى و مستقل بر ایده پوچ فئودالى 
بودن روستاى ایران متکى بود. تجزیه طبقاتى و منافع متضاد طبقاتى در سطح روستا، به بهانه وجود خواست 
زمین در میان دهقانان فقیر و عدم رواج قطعى کار مزدى در کشاورزى ایران، انکار میشد. تحت نام کمونیسم 
برخوردى راست روانه به جنبش دهقانى و بویژه گسترش حمایت کارگران به دهقانان مرفه تبلیغ میشد. این 
کتاب در رد این نظرات نوشته شده است. در این کتاب ما بر حاکمیت سرمایه دارى بر کشاورزى ایران، به 
وجود پرولتاریاى روستا و به موقعیت ناگزیر دهقانان فقیر که على الظاهر کارگران مزدى نیستند، اما نهایتًا 
توسط سرمایه استثمار میشوند. تأکید کردیم. ما آلترناتیوهاى اتوپیک بورژوایى و خلقى پوپولیستها را در قبال 
جنبش دهقانى رد کردیم و بر کار سوسیالیستى در روستا، تشکل مستقل پرولتاریاى روستا و عدم حمایت از 
دهقانان مرفه تأکید ورزیدیم. در این راه ما در رد ایده "حل مساله ارضى به مثابه محتواى اقتصادى انقالب" 
از جمله به این واقعیت اشاره کردیم که عدم تجزیه جمعیت روستایى به پرولتاریا و بورژوازى در سطح 
وسیع، به معنى عدم حل کاپیتالیستى مساله ارضى نیست، برعکس، این ویژگى حل امپریالیستى مساله ارضى 
است که موانع فئودالى رشد سرمایه دارى در ایران (و از جمله در روستاهاى ایران) در هم کوبیده شده، 
درسطح میلیونى از دهقانان خلع ید شده (و اساسًا پرولتاریاى شهر بدین ترتیب وسیعًا گسترش یافته و به 
طبقه اصلى استثمار شونده درایران تبدیل شده) اما در عین حال تجزیه جمعیت روستایى به بورژوازى و 
پرولتاریا، به دلیل انباشت کند سرمایه در روستا، در سطح وسیع به فرجام نرسیده است. ما این استدالل را 
در رد انتظار رشد سرمایه دارى در روستا، در رد انتظار تجزیه جمعیت و بوجود آمدن کشاورزى مدرن 
کاپیتالیستى و در رد به تعویق انداختن اتحاد پرولتاریاى روستا و دهقانان بى چیز با پرولتاریاى شهر به بهانه 
"دموکراتیک بودن انقالب" طرح کردیم. ما نشان دادیم که علیرغم وجود خواست زمین، مساله دهقان فقیر 
با سوسیالیسم حل میشود، و نه با رشد بیش از این سرمایه دارى. ما براى توضیح محتواى اتوپیک خواست 
زمین به مثابه یک راه حل اقتصادى، به این اشاره کردیم که عدم تجزیه جمعیت روستایى مانع از آن است که 
دهقان بى چیز، که در عمل جزیى از ارتش ذخیره کار است، بطور عینى در موقعیت یک پرولتر قرار بگیرد، 
و لذا رفاه آتى خود را در کسب زمین جستجو میکند. ما توضیح دادیم که بنابراین تقسیم اراضى راه حل 
اقتصادى ما نیست (برخالف روسیه!) بلکه سوسیالیسم راه حل است؛ که جنبش دهقانى در پشت خواست 
زمین، یک جنبش غیرطبقاتى نیست، بلکه زمین خواستن دهقانان بى چیز با زمین خواستن دهقانان مرفه 
مقوالتى متفاوتند. ما از همه اینها ضرورت کار سوسیالیستى در روستا، استقالل پرولتاریاى روستا و حمایت 
از مصادره انقالبى اراضى (آنهم نه به دلیل اقتصادى، بلکه از آنرو که پایه هاى مالکیت بزرگ اراضى را از 
پایین مورد هجوم قرار میدهد و لذا وارد آوردن ضربات بعدى به مالکیت خصوصى را تسهیل میکند) را 
نتیجه گرفتیم. نویسنده وحدت کمونیستى میبایست حداقل بسیار کند ذهن (و در واقع بسیار مغرض) باشد 
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که از این کتاب که در زمان خود تمام این ایده ها را در سطح وسیع اشاعه داد و بویژه جمعبندى هاى نظرى 
و پراتیک رفقاى فعال در کردستان که در تماس جدى با جنبش دهقانان فقیر بودند بر آن صحه گذاشت، 
آن تصویرى را بگیرد و بدهد که دیدیم. اگر بخواهیم "بخشهایى" ازکتاب "کمونیستها و جنبش دهقانى..." 
را بمنظور افشاى تحریفات وحدت کمونیستى نقل کنیم، عمًال باید دست به تجدید چاپ تمام آن بزنیم. اما 
براى اینکار قطعًا دلیلى بهتر از این الزم خواهد بود. کتاب" نقد نظرات ا.م.ك" با این عبارات تهدیدآمیز به 

جمعبندى نهایى خود میرسد: 
”اینک بهتر است بطور خالصه ببینیم که لنین با چه روشى به تبیین استراتژى انقالب روسیه پرداخته است و 
آیا اگر ما هم همان روش وى را در پیش گیریم الزامًا به همان نتایجى در مورد ایران خواهیم رسید که وى 

درباره روسیه به آنها دست یافت؟ "صفحه ۱٥٦ 
گمان نمیکنیم لزومى به اینکار باشد. به چند دلیل: اول آنکه ما خود، قدرى مفصل تر از "بطور خالصه" 
روش لنین رابررسى کردیم و نتایج متفاوت خود را گرفتیم و ارائه کردیم. ثانیًا، آخرین چیزى که لنین بدان 
نیاز دارد مفسرى چون شما با متدهایى است که مشاهده کردیم، و ثالثًا، در ادامه بحث خود به دره عمیقى که 
میان روش شما، با روش لنین در تبیین و برخورد به انقالب بطور اعم و جنبشهاى انقالبى "غیرسوسیالیستى" 

وجود دارد مى رسیم. 
2 - اختالف نظر واقعى در کجاست؟ 

اکنون که گرد و غبار تحریفات تا حدودى فرونشسته، میتوانیم سراغ اختالف نظر واقعى و اساسى را بگیریم. 
تا  میدهد  بخرج  بسیارى  جهد  و  جد  و  زیادى دارد  تمایل  کمونیستى  وحدت  کجاست؟  در  اختالف  این 
اختالف خود را با ما اختالفى بر سر ارزیابى از "خصلت" یا "مرحله" انقالب ایران جلوه دهد. "انقالب ایران 
دموکرتیک است یا سوسیالیستى؟" این سئوال به روایت وحدت کمونیستى محور اختالف است. پاسخ نیز از 
نظر این سازمان معلوم است؛ وحدت کمونیستى على الظاهر آن جریانى است که معتقد است "انقالب ایران 
سوسیالیستى است" حال آنکه گویا ما "انقالب ایران" را "دموکراتیک" دانسته ایم. به این ترتیب صحنه مطابق 
میل وحدت کمونیستى چیده میشود. در یکسو او، یعنى "طرفدار" انقالب سوسیالیستى و در سوى دیگر 
ما، یعنى "طرفداران" انقالب دموکراتیک قرار میگیریم، البته با این اشکال کوچک که کارگر پیشرو ایرانى 
متحیر میماند که چگونه سازمانى که "طرفدار" دوآتشه انقالب سوسیالیستى است در تمام پراتیک سیاسى 
خود مداومًا جبهه ساز، مدافع ائتالف با احزاب خرده بورژوایى، بى نیاز از حزب کمونیست و مجیزگوى 
مجاهدین از آب درمیآید و آنکه بنا به راویت وحدت کمونیستى "طرفدار" انقالب سوسیالیستى نیست، 
مدام بر ضرورت استقالل طبقه کارگر، تشکیل حزب طبقاتى، ارتجاعى بودن کلیه اقشار خرده بورژوازى و 
نادرستى هرگونه ائتالف با جریاناتى نظیر مجاهدین و امثالهم پافشارى میکند. بدیهى است که مساله با این 
سؤال متافیزیکى و کلیشه اى آغاز نمیشود. "انقالب دموکراتیک یا سوسیالیستى" دست بر ریشه اختالفات ما 

و جریان وحدت کمونیستى نمیگذارد و ورقه هویت مورد نظر را براى این سازمان صادر نمیکند. 

اگر قدرى در خود این سؤال دقیق شویم، برخى مسائل در همین بدو امر روشن میشود. این سؤال در چه 
متنى و در چه سطحى از تحلیل مطرح میشود، و چگونه باید فهمیده شود؟ انقالب ایران دموکراتیک است 

یا سوسیالیستى؟ استنباطات احتمالى مختلف از این سئوال را در نظر بگیریم: 

1 - شاید این سؤال به یک انقالب بالفعل، در جریان و قریب الوقوع، رجوع دارد. در واقع بخش اعظم اظهار 
نظرها و جدلهاى جنبش چپ ایران نیز درباره خصلت، مرحله و وظایف "انقالب ایران" در دوره اخیر در 
سالهاى 56 و57، یعنى در آستانه و در اولین مراحل انقالب 57 در شرایط وجود عینى یک انقالب در ایران 
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صورت گرفته است. بنابراین چنین استنباطى از این سؤال بسیار رایج است. با چنین تعبیرى، باید گفت که 
همه ما در جاى خود از این سؤال که "انقالب ایران "یعنى انقالب بالفعل و موجود سال 57 درایران چگونه 
انقالبى است، دموکراتیک یا سوسیالیستى، پاسخ دادیم. همه یعنى حتى خود وحدت کمونیستى هم، در آن 
مقطع آنقدر عقل سلیم در سر داشتند که انقالب 57 را انقالب سوسیالیستى نخوانند (پایین تر خواهیم دید 
که وحدت کمونیستى بعالوه از این "امتیاز" نیز برخوردار بود که بنا بر متدولوژى خاص خویش در تبیین 
انقالب، اساسًا باید براى نامگذارى آن تا خاتمه و تعیین تکلیف قطعى آن صبر کند). بهرحال اگر اختالفى 
میان وحدت کمونیستى با "دیگران" وجود داشت بر سر دموکراتیک یا سوسیالیستى نامیدن انقالب 57 نبود، 
بلکه در این بود که در حالیکه تمام چپ ایران در آن مقطع الاقل وجود عینى یک انقالب را بى هیچ شبهه 
اى به رسمیت میشناخت، وحدت کمونیستى، از آنجا که معتقد بود "انقالب ایران سوسیالیستى است" و از 
آنجا که میدید انقالب جارى یک انقالب سوسیالیستى نیست، گاه اساسًا نفس انقالب بودن این انقالب را 
نیز به زیر سؤال میبرد (و هنوز میبرد) [2]، بهر رو وحدت کمونیستى انقالب 57 را انقالبى سوسیالیستى 
نخواند و در بهترین حالت آن را "انقالب بى نام" و یا "انقالب سیاسى" (همچنان بى نام) اطالق نمود. به 
این ترتیب روشن است که این تعبیر ازسؤال فوق راهى براى صدور ورقه هویت منحصر بفرد وحدت 

کمونیستى بعنوان پرچمدار تز "انقالب ایران سوسیالیستى است" نمیگشاید. 

ایران  "انقالب آتى در  اینست:  سؤال  شاید  میکند.  رجوع  ایران  انقالب آتى در  به  سؤال  این  شاید   -2
تابلوى  با  نمیتواند  وحدت کمونیستى  باز  باشد  این  سوال  اگر  سوسیالیستى"؟  یا  بود  خواهد  دموکراتیک 
"انقالب ایران سوسیالیستى است" صف خود را از دیگران متمایز کند، زیرا هیچ پیشگو و طالع بینى، تا 
چه رسد به یک مارکسیست ماتریالیست که آینده را تابعى از پراتیک امروز و فردا هر دو میداند، نمیتواند 
تضمین کند که انقالب آتى ایران (هرقدر کم یا زیاد با آن فاصله داشته باشیم) مجدداً یک "انقالب سیاسى"، 
"بى نام" و غیره از نوع انقالب 57 از آب در نیاید. وحدت کمونیستى این را تشخیص میدهد و ما مطمئنیم 
در پاسخ به این تعبیر از سوال فوق نیز دست به صدور حکم سوسیالیستى بودن" انقالب ایران" نخواهد زد. 
از سوى دیگر ما نیز، با تمام جایگاهى که یک انقالب دموکراتیک پیروزمند - براساس ارزیابى مان از سیر 
محتملتر وقایع - در استراتژى کنونى مان دارد، هرگز انقالب آتى درایران را لزومًا و بنا به تعریف، انقالبى 
"دموکراتیک" نخوانده ایم و نمیخوانیم. ما بر سر تعیین جنسیت نوزادى که هنوز در مراحل جنینى اولیه 
است با کسى جدل اصولى نداریم. بنابراین این سوال که آیا انقالب آتى در ایران دموکراتیک یا سوسیالیستى 

خواهد بود نیز نمیتواند محور اختالفات ما وحدت کمونیستى قلمداد شود. 

3- و باالخره شاید این سوال در مفهوم کلى ترى به انقالب اجتماعى در ایران باز میگردد. انقالب اجتماعى 
ایران یک انقالب سوسیالیستى است، وحدت کمونیستى محق است که این حکم را بدهد، اما مشکل بتواند 
مخالفت هیچ مارکسیستى را با آن برانگیزد. این ادعا که گویا این وحدت کمونیستى است که معتقد است که 
انقالبى که بنا بر شرایط عینى اقتصادى و اجتماعى در ایران ضرورى و ممکن است، انقالبى که پاسخگوى 
نیازهاى تکامل اجتماعى است و باالخره انقالبى که باید طبقه کارگر و کمونیست ها براى آن تالش کنند، 
انقالبى سوسیالیستى است، حال آنکه حزب کمونیست انقالب "دموکراتیک" را جایگزین آن کرده است، 
ادعایى ریاکارانه است. مارکسیسم انقالبى ایران از ابتدا و همواره، چه بطور اثباتى و چه در جدل با جریانات 
پوپولیستى، بر اینکه تنها انقالب اجتماعى) به مفهومى که مارکس به کار میبرد) ضرورى و ممکن در ایران 
انقالبى سوسیالیستى است و بر اینکه تنها سوسیالیسم پاسخگوى اوضاع نابسامان توده هاى وسیع در جامعه 
سرمایه دارى است، تأکید نموده است. نه فقط اسناد برنامه اى ما، بلکه حتى همین نقل قولهاى کوتاه از 
نوشته هاى ا.م.ك درابتداى این مقاله، این نکته را بروشنى نشان میدهد. اما مشکل وحدت کمونیستى اینست 
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انکار نکرده است. آن دیدگاهها  حکم را  سال 1359 به بعد این  حتى پوپولیسم چپ در ایران نیز از  که 
و جریاناتى، مانند رنجبران، اتحادیه کمونیستها و فدایى و راه کارگر، که به انقالب دموکراتیک مضمونى 
اقتصادى تکامل بخش و تحول بخش الصاق میکردند (نظیر حل مساله ارضى، صنعتى شدن، رشد نیروهاى 
سوسیالیستى  انقالب  جایگزین  را  دموکراتیک  انقالب  و  آن)  نظایر  و  دارى  غیر سرمایه  رشد  راه  مولده، 
مینمودند، همه در طول انقالب 57 در مواجهه با تجارب انقالب و نقد مارکسیسم انقالبى از لحاظ نظرى 
به ورشکستگى کشیده شده اند، برخى همراه نظراتشان مفقود شدند و برخى دیگر نظرات قبلى خود را 
در گوشه اى دفن کردند. اگر" انقالب ایران سوسیالیستى است" با این تعبیر و در پاسخ به این گرایشات 
راست پوپولیسم و این دیدگاههاى آشکارا بورژوایى مطرح میشود، آنگاه باید گفت که با اضمحالل "تز" 
(پوپولیسم راست)، آنتى تز (وحدت کمونیستى) هم فلسفه وجودى خود را از دست میدهد و هر گونه 
تالش براى ادامه یک پلمیک عتیق علیه پوپولیسم راست، آنهم تحت عنوان جدل با مارکسیسم انقالبى و 

حزب کمونیست ایران، به ناگزیر به همان تحریفات کودکانه اى میانجامد که در ابتداى این مقاله دیدیم. 

براى پى بردن به ریشه اختالفات ما و وحدت کمونیستى از لحاظ نظرى، موقتًا فرض میکنیم که وحدت 
کمونیستى نیز چون ما خواهان پیروزى هر چه سریعتر انقالب سوسیالیستى است و ما از سوسیالیسم یک 
چیز میفهیم (در طول بحث خواهیم دید که این فرضیات تاچه حد ناموجه اند)، در این صورت اختالف 
ما نه بر سر تعیین خصلت این یا آن انقالب معین، نه بر سر تعیین خصلت انقالب آتى یا خصلت" انقالب 
ایران" بطور کلى و مجرد، بلکه بر سر استراتژى پیروزى انقالب سوسیالیستى خواهد بود. اگر هدف نهایى 
را یکسان فرض کنیم، آنگاه اختالف ما وحدت کمونیستى اختالفى بر سر چگونگى تحقق این هدف نهایى 
خواهد بود، و این اختالف میان برداشت مارکسیستى از مبارزه طبقاتى و انقالب پرولترى با برداشت لیبرال 

چپ است. 

پس جدل هنگامى بر نقطه اختالف واقعى متمرکز میشود که ما دو شیوه برخورد نظرى و دو استراتژى 
متفاوت در چگونگى تحقق انقالب سوسیالیستى را مقایسه و تحلیل کنیم. ما به دفعات دورنماى خود را از 
این پروسه و متدولوژى برخوردمان را به سیر عملى پیشرفت مبارزه طبقاتى در جهت انقالب سوسیالیستى 
ترسیم  را  این دورنما  و  متدولوژى  این  اى  فشرده  و  موجز  بطور  کمونیست  حزب  برنامه  ایم.  بیان کرده 
میکند. مامعتقدیم شرایط عینى اقتصادى و اجتماعى براى آنکه طبقه کارگر ایران بتواند در جریان یک بحران 
انقالبى دیکتاتورى طبقاتى خود را بر پا دارد آماده است. حاکمیت مناسبات سرمایه دارى، وجود بحرانهاى 
عمیق اقتصادى در سرمایه دارى ایران که بطور فزاینده اى به بحرانهاى سیاسى در کل جامعه دامن میزند، 
وجود عینى طبقه کارگر به مثابه طبقه اصلى استثمار شونده، شکل گیرى و گسترش مبارزات اعتراضى و 
خودبخودى کارگران که تاریخًا به اشکال معینى از سازمانیابى تردیونیونى در طبقه کارگر شکل داده است، 
دخالت عملى کارگران در بحرانهاى سیاسى به مثابه یک نیروى قدرتمند اجتماعى، اینها همه عوامل عینى 
اقتصادى و اجتماعى است که تحقق انقالب ما، یعنى انقالب سوسیالیستى، در ایران را از لحاظ تاریخى 
امکان پذیر و ضرورى ساخته است. آنچه مانع تحقق یک انقالب سوسیالیستى پیروزمند در ایران است، نه 
عدم امادگى شرایط و عوامل عینى، بلکه عقب ماندگى عنصر ذهنى انقالب سوسیالیستى در ایران است. 
مبارزه ما کمونیستها تمامًا معطوف به آماده سازى این عنصر ذهنى است. اما این پروسه آمادگى در خالء و 
در خلوت انجام نمیشود، بلکه در جامعه اى صورت میگیرد که مکرراً دستخوش بحران سیاسى است، اقشار 
و طبقات مختلف، به اشکال و درجات گوناگون، براى تحقق خواستهاى خویش، براى تغییرات اقتصادى 
و سیاسى دست به مبارزه "غیرقانونى" میزنند، جنبشهاى متعددى، با خواستهاى محدود غیر سوسیالیستى 
شکل میگیرند و پرولتاریا باید در دل یک مبارزه زنده و فعال سهلترین و سریعترین راه را براى تحقق انقالب 
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خویش هموار کند و بپیماید. در این میان، از نظر ما تا امروز، مبارزه براى یک انقالب دموکراتیک پیروزمند، 
به مثابه شکل ایده آل و محتمل وقوع مجموعه اى از تحوالت اساسًا سیاسى و بعضًا اقتصادى، که مناسبترین 
محیط اجتماعى را براى رشد و تقویت عنصر ذهنى انقالب سوسیالیستى فراهم میسازد، یکى از لحظات و 

ابعاد مبارزه ما براى تحقق انقالب سوسیالیستى است. 

انقالب  جایگاه  سوسیالیستى و  انقالب  ذهنى"  شرایط  و  "عنصر  مفاهیم  به  بیشترى  تفصیل  با  تر  پایین 
دموکراتیک براى ما، میپردازیم. اما اجازه بدهید فعًال نظر خود را در همین حد فشرده و با همین فرمولبندى 
قطبى و مخالفت برانگیز بیان کنیم و ادامه بحث را با تعمق در انتقادات وحدت کمونیستى بر فرمولبندى 

فوق دنبال کنیم. [4 ]

وحدت کمونیستى تا همینجا مخالفت خود را در دو وجه اصلى ابراز میکند. اوالً، از نظر او ما مقوالت 
"شرایط عینى و ذهنى" انقالب سوسیالیستى را از پایه غلط فهمیده ایم و غلط توصیف کرده ایم. و ثانیًا، 
به اعتقاد او نفس قائل بودن به هر نوع جایگاهى براى یک انقالب دموکراتیک در ایران عصر حاضر یک 
دیدگاه پوپولیستى است، که با اصل "انقالب ایران سوسیالیستى است" در تناقض است و این انقالب را 
موکول به محال میکند. الجرم به زعم او ما با وجود تمام جدلهاى تاکنونى مان علیه پوپولیسم، خود هنوز 

از پوپولیسم نبریده ایم. 

اتفاقًا با تعمق در این دو اعتراض اصلى وحدت کمونیستى است که ما گام به گام با آناتومى لیبرالیسم چپ 
در ابعاد متدولوژى، تاکتیکى و تشکیالتى و با سیماى واقعى "هواداران" دروغین انقالب سوسیالیستى آشنا 

میشویم. 

3- چه کسى مارکسیسم را بد فهمیده است: 

وحدت کمونیستى و معضل "شرایط عینى و ذهنى"

”در ادبیات انقالبى کمونیستى دائمًا به شرایط عینى و ذهنى، آمادگى این و عدم آمادگى دیگرى برخورد 
میکنیم. گرچه ممکن است تعجب آور باشد ولى ما به تجربه دریافته ایم که همه کمونیستها از مساله شرایط 
عینى و ذهنى درك واحد ندارند و حتى تعاریف یکدیگر را نمیپذیرند. تصورمیکنیم روشن کردن این مساله 

به فهم ما از مساله انقالب کمک کند". 

انقالب سوسیالیستى یا انقالب دموکراتیک) وحدت کمونیستى) صفحه 36 
ما هم معتقدیم روشن کردن "این مساله" اگر به فهم وحدت کمونیستى از مساله انقالب کمک نکند، به فهم 
مارکسیست هاى ایرانى از سطحى گرایى نظرى این جریان و مبانى متدولوژیک لیبرالیسم سیاسى آن بسیار 
کمک خواهد کرد. پاراگرافى که در باال نقل کردیم مقدمه 6 صفحه تمام آشفته فکرى است که در وهله اول 
بنظر میرسد که تمامًا از یک سوء تفاهم لغوى نتیجه شده است. اینجا معانى رایج تر مقوالت "عینى و ذهنى"، 
وحدت کمونیستى را به بیراهه کشانده است. جالب اینست که وحدت کمونیستى در ابتداى همین کتاب (که 
ستون فقرات ادبیات سیاسى این سازمان را تشکیل میدهد) علیه سوء تعبیر از واژه هاى یکسانى که معانى 
متفاوت دارند هشدار میدهد، و براى رفع یکى از همین سوء تعبیرها، تاریخچه تغییر معنى "انقالب" را در 
طول تاریخ، کمابیش تا زمانى که اولین چوپان آتنى براى تغییر مسیر گوسفندانش صوتى شبیه "رولوتوس" 
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از حنجره خود بیرون داد، دنبال میکند. اما ظاهراً اینبار خیاط در کوزه افتاده و خود دستگاه فلسفى متافیزیکى 
کاملى را بر یک سوء تفاهم "شیرین" و باب طبع از مفاهیم "عینى و ذهنى" در نقد مارکسیستى جامعه سرمایه 
دارى بنا نموده است. و نه فقط این، بلکه با چهره اى خردمندانه و لحنى حق به جانب قصد اصالح این 

نقص در "ادبیات انقالبى کمونیستى" را نموده است. وحدت کمونیستى ادامه میدهد: 
ستمگر  اى  طبقه  و  سیستماتیک شد  انسان  از  انسان  استثمار  یعنى  یافتند،  انکشاف  طبقات  که  ”ازهنگامى 
بخشى از محصوالت تولید شده توسط بخشى دیگر را تصاحب نمود، مایه و ماده نارضایى ،و باالخره طغیان 
و شورش و انقالب فراهم گشت. بعبارت دیگر در سراسر تاریخ مکتوب، شرایط مادى بدرجات مختلف 
براى شورش و انقالب وجود داشته است. ولى تفاوت بین وجود شرایط مادى براى حرکتهاى اعتراضى تا 
وجود شرایط تحقق انقالب بسیار است. و گر نه هر روز انقالب میشد و میدانیم که چنین نبوده است[!] 
ً سخن از وجود یا فقدان شرایط عینى و ذهنى میرود ولى بسیارى به اشتباه  در ادبیات مارکسیستى مکررا
شرایط عینى را مترادف شرایط مادى پنداشته و با تکیه بر وجود و تداوم استثمار حکم میدهند که شرایط 
عینى همواره آماده است. بنا بر منطق اینان، بمجردى که شرایط ذهنى نیز آماده شد انقالب بوقوع خواهد 

پیوست”.(همانجا صفحه36) 
تا اینجاى مطلب وحدت کمونیستى از مصاف "کسانى" (گویا "بسیار کسانى"!) که معتقدند از کمون اولیه تا 
امروز شرایط عینى انقالب وجود داشته است سربلند بیرون میآید! (حریف پوشالى تراشیدن و بیهوده علیه 
او صفحه سیاه کردن از قرار معلوم یک متد جاافتاده این آقایان است). اما پس از این توضیح خردمندانه 

واضحات وحدت کمونیستى تعریف خود را از شرایط عینى انقالب بدست میدهد: 
”اگر شرایط عینى همان شرایط مادى نیست پس چیست؟ 

... شرایط عینى (انقالبى) عبارت است از شرایط مادى (مناسبات استثمارى مشخص) باضافه عوامل متعدد 
دیگر: تشدید فقر نسبى پرولتاریا، وجود بحرانهاى سرمایه دارى، وجود جنبش کارگرى در سطوح مختلف و... 

(همانجا صفحه 37 تأکید از ماست) 

”شرایط مادى ابتدایى، میزان حدت تضادهاى درونى سرمایه دارى و بحرانهاى آن، و شرایط ذهنى ماتریالیزه 
شده را مجموعًا شرایط عینى مى خوانیم، چون عینیت دارند. خارج از ذهن انسانها وجود دارند". 

همانجا صفحه 41 (تاکید با حروف پررنگ از ماست) 
تا اینجا تکلیف شرایط عینى انقالب از نظر وحدت کمونیستى روشن شد: شرایط عینى آن شرایطى هستند 
که در "خارج از ذهن" قرار دارند (مگر این تعریف پدیده هاى عینى نیست؟ چگونه "ادبیات کمونیستى 
انقالبى" این نکته ساده را درك نکرده است!) اما اولین اشکال کار در اینست که وحدت کمونیستى مقوالت 
"شرایط عینى" یک انقالب (یعنى پیش شرط هاى عینى اجتماعى که یک انقالب را ضرورى و امکانپذیر 
میسازند) را باخود" شرایط انقالبى" اشتباه گرفته است. و بنابراین براى حل یک معضل (تعریف شرایط عینى 
و ذهنى) اساسًا خود آن معضل را کنار گذاشته است. وحدت کمونیستى متوجه نیست که اینجا صحبت بر 
سر شرایط یک انقالب است و نه "اوضاع و احوال" انقالبى، و لذا این هنر بزرگى نیست (و در واقع بالهت 
بزرگى است) که کسى هنگامى که خود انقالب عینیت یافته است (یعنى نه فقط بحرانها و غیره، بلکه جنبش 
کارگرى در سطوح مختلف هم "ماتریالیزه" شده و "خارج از ذهن انسانها" وجود دارد) تازه حاضر شود سر 

را از پنجره بیرون کند و اعالم بفرماید که "شرایط عینى انقالب وجود دارد!" 

وجود  چگونه  کمونیستى  وحدت  که  است  شده  متوجه  همینجا  تا  خواننده  است.  مهمتر  دوم  اشکال  اما 



500

برگزیده آثار  منصور حکمت

جنبش کارگرى در سطوح مختلف) بدون هیچ حد و مرزى) را جزء شرایط و عوامل عینى یک انقالب 
مبارزات  سوسیالیستى"  "سطح  شامل  مختلف  سطوح  این  دیگر  بعبارت  میآورد.  (سوسیالیستى (بشمار 

کارگرى هم میشود. وحدت کمونیستى در این نکته کامًال صراحت دارد: 
انقالبى[وحدت  شرایط  فقدان  یا  وجود  نظر  از  جامعه  یک  شرایط  ارزیابى  در  را  مساله  مهمترین  ”آنچه 
کمونیستى این مقوله را هم مترادف با شرایط عینى انقالب بکار میبرد [تشکیل میدهد میزان حرکات کارگرى 
است...]این حرکات [هنگامى به حساب میآید که بصورت مبارزه توده هاى یک طبقه و نه بصورت مبارزات 
عناصر کارگر درآمده باشد. زمانى که طبقه درخود بصورت طبقه اى براى خود درآمده باشد. آنگاه که نه تنها 
طبقه کارگر بوجود آمده باشد، بلکه خود را به مثابه یک طبقه در جامعه در مقابل طبقه سرمایه دار بیبیند. 
محصول کار خود را نه متعلق به سرمایه دار بلکه از آن خود بداند و رسالت خود را در تاریخ در برانداختن 
نظام موجود و ساختن جامعه بى طبقه و آزادى کلیه انسانها را از قید روابط استثمارى دریابد. هنگامى که 
مبارزات کارگرى بصورت یک نیروى مادى بتواند در مسیر جامعه تأثیر بگذارد. بدون به مصاف طلبیدن 
جدى بورژوازى سخنى از امکان تحقق انقالب اجتماعى نمیتواند در میان باشد. این حرکات جزء متشکله 

شرایط عینى هستند.(”همانجا ص 39-40 تأکید از ماست) 
بورژوازى  با  تاریخى خود  مصاف  به  که  کارگرى  طبقه  خود،  براِى  کارگِر  طبقه  است.  روشن  مساله  پس 
پى برده است، طبقه کارگرى که جامعه آتى خود را میشناسد و رهایى کل بشریت را هدف قرار میدهد، 
در یک کلمه یعنى پرولتاریاى سوسیالیست، به زعم وحدت کمونیستى جزء متشکله شرایط عینى انقالب 
بشمار  عینى  ملزومات  جزء  سوسیالیست  پرولتاریاى  این  قدرتمند  و  گسترده  فعالیت  است.  سوسیالیستى 
آمده است که وحدت کمونیستى براى صدور حکم سوسیالیستى بودن انقالب باید بدواً آن رامشاهده کرده 

باشد. 

به این ترتیب تکلیف شرایط ذهنى انقالب هم از نظر وحدت کمونیستى روشن است. شرایط ذهنى انقالب 
به زعم او منحصراً در قلمرو مقوله "شعور" و "آگاهى" قرار میگیرند. شعور و آگاهى که البته هنوز اثرى از 
خود ساطع نکرده باشد، و به حرکت، مبارزه، تشکل و هیچ اتفاق دیگرى در "خارج از ذهن" نیانجامیده 
باشد. زیرا خارج شدن از ذهن همان و در لیست شرایط عینى انقالب قرار گرفتن همان. وحدت کمونیستى 

به شیوه اى "دیالکتیکى" در این بدفهمى خود بیشتر فرو میرود: 
”شرایط ذهنى" 

طبیعى است که شعور از ماده، شرایط ذهنى از شرایط مادى برمیخیزد ولى در اینجا نیز مکانیست بودن یا 
دیالکتیسین بودن تفاوت خود را در دو نوع برداشت آشکار میکند. مکانیست ارتباط مادى و ذهنى را رابطه اى 
مستقیم و یک طرفه میپندارد. شرایط مادى یک جامعه بنظر او شرایط ذهنى همان جامعه را بوجود میآورد و... 

ما چنین فکر نمیکنیم... اکنون آگاهى سوسیالیستى علمى امرى بوجود آمده، تولد یافته، است. این آگاهى دیگر 
در سطح یک جامعه باقى نمیماند قابل آموزش، آموختن و انتقال به جوامع دیگر است... در ویتنام وجود تضادى 
عالوه برتضاد عیان سرمایه و کار، یعنى تضاد با استعمار و امپریالیسم، باضافه آموزش کمونیستها شرایطى را 
بوجود آورد که برحسب آن شرایط ذهنى - میزان آگاهى سوسیالیستى موجود - از حد رشد نیروهاى مولده 
آن جامعه باالتر بود... براى ما آگاهى، شرایط دهنى، خود بطور پتانسیل یک نیروى مادى است. آگاهى بالقوه 
میتواند ماتریالیزه شود و به عینیت بدل گردد... در مساله مشخص ما آگاهى کارگران بصورت یکى از عنصرهاى 
اساسى (عنصر دیگر شرایط مادى است)، مبارزات کارگرى سازمان یافته تشکلهاى کارگرى را بوجود آورده و 
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اعتال میبخشد. این مبارزات و این تشکلها دیگر شرایط ذهنى نیستند. عینیت دارند و جزء شرایط عینى هستند. 

(همانجا صفحه 41، تأکید آخر در اصل است، بقیه تأکیدات از ماست) 
بخوبى روشن است که در تلقى وحدت کمونیستى، آگاهى و شرایط ذهنى انقالب کامًال معادل یکدیگر قرار 
گرفته اند. شرایط عینى انقالب تمام آن عوامل را در بر میگیرد که در خارج ذهن قرار دارند و "درون ذهن" 

یعنى "آگاهى" همانا شرایط ذهنى انقالب است. 
”بنابراین مشاهده مى کنیم که چگونه شرایط مادى و ذهنى عینیت یافته[باید پرسید “ذهنیت عینیت یافته“ چه 
کسى؟ - مگر آنکه وحدت کمونیستى به ذهنى ماوراء بشرى معتقد باشد [بصورت یک کل منسجم شرایط 
عینى رابوجود میآورند. چرا که شرایط عینى و ذهنى که دو مقوله کامًال بهم مربوطند و در ارتباط دیالکتیکى 
قرار دارند. و باز مى بینیم که ادعاهایى در ردیف "آماده بودن شرایط عینى و فقدان شرایط ذهنى["که البته 
قرار دادن لفظ “فقدان“ - یعنى عدم وجود مطلق یک پدیده - بجاى "عدم آمادگى“ که میبایست در این 

جمله بکار میرفت، یکى دیگر از شگردهاى سفسطه آخوندى است [تا چه حد نادرست و بى پایه اند". 

همانجا صفحه 41 
استدالل مشعشعى است. شرایط ذهنى هرگز نمیتواند از شرایط عینى عقب باشد زیرا این "دو مقوله بهم 
مربوطند" و، در "ارتباط دیالکتیکى" قرار دارند! بعالوه قبًال "آگاهى سوسیالیستى"، یعنى "شرایط ذهنى"، به 
مقدار کافى براى مصرف کلیه انقالبات جهان بوجود آمده و "ماتریالیزه" نشدن آن در این یا آن کشور معین 
بصورت وجود کارگران متشکل و آگاه و آماده به انقالب سوسیالیستى، نه تنها به معنى عدم آمادگى شرایط 
ذهنى نیست، بلکه به معناى عقب ماندگى شرایط عینى است، زیرا ذهنیت عینى یافته بهمراه شرایط مادى 

بصورت یک کل "منسجم "شرایط "عینى" را بوجود مى آورند! 
”خالصه میکنیم... شرایط مادى یک جامعه باضافه آگاهى مکتسبه از شرایط مادى همین جامعه و از جوامع 
دیگر، موجب پیدایش شرایط ذهنى میشوند. شرایط مادى ابتدایى، میزان حدت تضادهاى درونى سرمایه 
دارى و بحرانهاى آن، و شرایط ذهنى ماتریالیزه شده را مجموعًا شرایط عینى میخوانیم. چون عینیت دارند. 
خارج از ذهن انسانها وجود دارند. آگاهى انسانها تا زمانى که ماتریالیزه نشود، هیچ تأثیرى در آماده کردن 
شرایط انقالب ندارند. این آگاهى ذهنى باید توده گیر شود (و نگفته پیداست که توده آنرا از روى کتب فرا 

نمیگیرد. توده در پروسه مبارزه است که میتواند این آگاهى را خلق و نیز جذب کند.) همانجا صفحه 14 
وحدت  که  روشن میشود  بگذاریم،  هم  راکنار  ذهنى  و  عینى  شرایط  تعریف  در  اظهارات  این  تمام  وقتى 
کمونیستى در چه بدفهمى اى غوطه ور است (پایین تر خواهیم دید که این "بدفهمى" چه خیرات وبرکات 
عملى وسیاسى اى دارد). او مقوالت "عینى و ذهنى" را از عرصه مباحثات مربوط به تئورى شناخت، یعنى 
یک قلمرو معین دانش بشرى، اخذ کرده و عینًا این مفاهیم را با همان تعاریف و معانى در قلمرو نقد اقتصاد 
سیاسى و تئورى انقالب اجتماعى، یعنى رشته دیگرى از دانش بشر با سوژه اى متفاوت، بکار میبرد. ترجمه 
فارسى این مفاهیم ابژکتیو (عینى) و سوبژکتیو (ذهنى) هم به این انتقال ساده و خام اندیشانه تعاریف از یک 
قلمرو علمى به قلمرو دیگر کمک کرده است. متأسفانه براى وحدت کمونیستى، باید گفت کاربرد این مفاهیم 
در جامعه شناسى و نقد اقتصاد سیاسى تفاوت بسیار مهمى با قلمرو تئورى شناخت دارد، و ایشان در این 
فخرفروشى نسنجیده به جنبش کمونیستى تنها، میتواند حس ترحم "ادبیات انقالبى کمونیستى" را برانگیزد. 

در مباحثات مارکسیستى در زمینه فلسفه و تئورى شناخت، عینى به معناى پدیده خارج از ذهن، و ذهنى به 
معناى انعکاس پدیده ها و روابط عینى در ذهن بشر بکار برده میشود. (براى مثال رجوع کنید به "ماتریالیسم 
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و امپریوکرتیسیسم "از لنین). اما هنگامى که از این قلمرو خارج میشویم و پا به عرصه نقد جامعه سرمایه 
دارى و شرایط عینى و ذهنى انقالب میگذاریم، باید معانى جدید (و قطعًا مرتبط با معانى پیشین) این لغات 
را دریابیم. این در مورد همه رشته هاى علوم بشرى صدق میکند، معنا و تعریف مفهوم "نیرو" در فیزیک 
و یا "مقاومت" در الکتریسیته، با معنا و تعریف همین لغات در علم جامعه تفاوت دارد. فشار در فیزیک 
و مکانیک با فشار در روانپزشکى بسیار متفاوت است و مسخره خواهد بود اگر کسى بخواهد با تعاریف 
پیشین در قلمروهاى جدید پدیده ها را دسته بندى و تحلیل کند. هیچکس "مقاومت "یک جنبش را برحسب 
درجه هادى یا عایق بودن آن در برابر الکتریسیته تعریف نمیکند. موضوعات مورد بحث رشته هاى مختلف 
علوم با یکدیگر متفاوت اند و تعریف مفاهیم پایه اى، که بسیارى از آنها (حتى با همان الفاظ)، در رشته 

هاى گوناگون علوم مشترکند، برحسب موضوع هر رشته تغییر میکند. 

در  مفاهیم  این  با معناى  شک  بى  دارى  سرمایه  جامعه  مارکسیستى  نقد  در  ذهنى  و  عینى  مفاهیم  معناى 
تئورى شناخت مرتبط است، در غیر اینصورت انتقال این مفاهیم اساسًا صورت نمیگرفت. اما یکى گرفتن 
اینها مسخره است. پایین تر به این ارتباط اشاره میکنیم. اما باید اول ببینیم مارکسیسم در قلمرو نقد جامعه 
سرمایه دارى این مفاهیم را به چه معنایى بکار میگیرد. در این قلمرو معین، "عینى) "ابژکتیو) دیگر به معناى 
پدیده هاى خارج از "ذهن" (به معناى مجرد کلمه (تعریف نمیشود. همچنان که "ذهنى" (سوبژکتیو) نیز به 
معناى انعکاس این پدیده ها در ذهن بشر نیست، و لذا عوامل عینى انقالب در یک جامعه معین برخالف 
تصور جاهالنه وحدت کمونیستى بعنوان "عوامل خارج از ذهن بشر" و شرایط ذهنى بعنوان ("آگاهى بشر" 
کدام بشر؟ این سؤال در تئورى شناخت پاسخ دارد؛ هر بشر، بشر بطور کلى به مثابه موجود داراى شعور و 
حواس) تعریف نمیشود. "عینى "در این قلمرو اساسًا به معناى شرایط و پدیده هاى داده، جامد، غیرزنده، 
لوازم و موضوع کار و فعالیت عنصر فعال و پدیده ها و شرایط گیرنده تغییرات آگاهانه، است و "ذهنى" 
اساسًا به معناى "عنصر فعاله"، "تغییر دهنده" و "تأثیر گذارنده" گرفته میشود.(بدیهى است که در یک فعل 
و انفعال اجتماعى، نظیر تولید و یا انقالب، هم شرایط داده شده و هم عنصر تغییر دهنده هر دو "خارج از 
ذهن بشر" وجود دارند و هر دو به لحاظ فلسفى پدیده هایى عینى اند و انتظارى جز این نیز نمیرود. سطح 
آگاهى ایدئولوژیک و یا توهمات پرولتاریاى روسیه در 1917 از لحاظ "شناخت" این انقالب براى ذهن 
بشرى که به آن مینگریست، واقعیاتى عینى بودند. انقالب با همه شرایط عینى و ذهنى اش، خود، از نقطه 
نظر "بشرى" که به آن مینگرد، پدیده اى خارجى است. و تلقى آن "یک بشر" از این انقالب، پدیده اى 
ذهنى است. اما این تقسیم بندى پدیده ها به عینى و ذهنى، در شرایطى که ما از "ادراك" یک انقالب توسط 
یک "بشر" سخن میگوییم، در سطح تجریدى باالتر از تقسیم بندى درونى پدیده "انقالب" به عوامل ذهنى 
و عینى قرار میگیرد. عینى و ذهنى اولى به مفهوم خاص خود در تئورى شناخت، و عینى و ذهنى دومى به 

مفهوم خاص در نقد جامعه سرمایه دارى، بکار رفته اند.) 

اینکه کلمه "ذهنى" در فارسى "ذهن" را به ذهن متبادر میکند تنها یک بدشانسى وحدت کمونیستى است، 
و گر نه مارکس و لنین هر دو در کاربرد این مفاهیم، در قلمرو نقد جامعه سرمایه دارى و تبیین پروسه 

انقالب، روش روشنى دارند: 
”عوامل اولیه پروسه کار عبارتند از 1) فعالیت شخصى انسان یعنى خود کار 2) موضوع کار 

و 3) وسائل آن... 

در  شده  تعیین  از پیش  تغییرى  کار،  وسائل  کمک  به  کار فعالیت انسان،  پروسه  در  بنابراین 
موادى که بروى آنها کار انجام گرفته بوجود میآورد... اکنون اجازه بدهید به سرمایه دار... خود 
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بازگردیم. ما او را درست پس از آنکه از بازار آزاد تمام عوامل الزم براى پروسه کار، یعنى 
عوامل عینى یا تولید و همچنین عامل ذهنى یعنى نیروى کار، را خریده بود تنها گذاشتیم". 

کاپیتال جلد اول، انتشارات پروگرس، صفحه 174 
نیروى کار عامل ذهنى در پروسه تولید!؟ چه ربطى به "آگاهى" و "ذهن" دارد؟ چه چیزى عینى تر از نیروى 
کار که نه در ذهن "بشر ناظر"، بلکه در بدن میلیونها انسان و بطور قطع "خارج از ذهن بشر" وجود دارد 
میتوان سراغ کرد؟ پدیده اى که از اهرام ثالثه تا نانى که هر روز ازگلوى 4 میلیارد انسان پائین میرود گواه 
عینى بودن و بسیار هم عینى بودن آن است. اما مارکس آشفته فکر نیست. این وحدت کمونیستى است که 
بیموقع احساس خردمندى کرده است. مارکس اینجا دقیقًا از دو مجموعه پدیده هاى بى جان و جاندار، 
تغییر پذیر و تغییر دهنده، فعالیت پذیر و فعال، سخن میگوید. "عینى" در این قلمرو و در این متن به معناى 
آن شرایط داده اى است که باید به کمک فعالیت انسان (عامل ذهنى) به پدیده اى از پیش تعیین شده تغییر 
شکل یابد. در مقابل، عنصر تغییر دهنده، در نقد جامعه و در تبیین انقالب اجتماعى، عنصر ذهنى تعریف 
میشود. عوامل و شرایط داده شده (نه بطور ابدى و ازلى، بلکه به مثابه شرایطى که عنصر فعال با آن مواجه 
است و باید بر آن کار کند، همچنانکه وسائل تولید نیز در دور قبل محصول کار و فعالیت دیگران بوده است) 
شرایط و عوامل عینى محسوب میشوند، و آن پدیده و موجودى (اعم از بیولوژیک یا اجتماعى) که آگاهانه 
دست به تغییر این شرایط و اوضاع داده شده عینى میزند، عنصر ذهنى این تحول است. اگر ما از تولید سخن 
میگوییم، نیروى کار عنصر ذهنى است. اگر از انقالب سوسیالیستى سخن مى گوییم، آنگاه بدیهى است که 
قدرت و توان طبقه کارگر، که این انقالب کار اوست، با تعریف طبقاتى و اجتماعى اش (علیرغم اینکه در 
جهان فلسفى وحدت کمونیستى کامًال "خارج از ذهن" قرار دارد) عامل ذهنى این انقالب را تشکیل میدهد. 

از اینجا رابطه بین کاربردهاى متفاوت مقوالت عینى و ذهنى در قلمرو تئورى شناخت و نقد جامعه سرمایه 
دارى نیز تا حدود زیادى روشن میشود. در تئورى شناخت بحث بر سر درك کردن و چگونگى و شرایط 
درك کردن است. عمل مورد نظر، یعنى آن فعل و انفعال و موضوعى که این رشته از دانش بشرى به آن 
میپردازد، عمل درك کردن است و این عمل در ذهن "بشر" (به همین معنى مجرد و نمونه وارکلمه) انجام 
میشود. بدیهى است که اینجا مرز میان عینى و ذهنى باید مرز میان ذهن و خارج از ذهن تعریف شود. 
خصوصیات و مشخصات پدیده اى که باید درك شود در حیطه عینیات، و چگونگى درك کردن، یعنى 
"آگاهى" و "شعور" در قلمرو ذهنیات قرار میگیرد. اما در نقد جامعه سرمایه دارى و در تئورى انقالب 
سوسیالیستى، عمل مورد نظر "تغییر" است، تغییر انقالبى جامعه. لذا در این قلمرو، "عینى" آن چیزى است 
اقتصادى،  مشخصات  و  تمام خصوصیات  با  جامعه،  یعنى  میبرد،  دست  آن  به  تغییر  براى  فعال  که عنصر 
بحرانها، بافت طبقاتى تمام شرایط و نهادهایى که نه براى تحول آگاهانه آن به سوسیالیسم، بلکه بنا بر سیر 
تکاملى و مشخصات خود بخودى خود همین جامعه بوجود آمده اند و براى نیروى اجتماعى سوسیالیست 
پدیده هاى داده و عینى محسوب مى شوند (بدیهى است که بخشى از این داده ها خود بصورت ابزارى 
در دست نیروى فعاله براى تغییر کلیت این جامعه قرار میگیرند، اما بهر حال، حتى در نقش ابزارى خود، 
این شرایط و عوامل باید بکار گرفته شوند و جزء داده هاى عینى جامعه اند). حال آنکه خصوصیات و 
مشخصات عنصر تغییر دهنده، شرایط و اوضاع عامل ذهنى را تشکیل میدهند. اینجا دیگر "ذهن بشر"، به 
همین معناى مجرد و فلسفى آن، نقش سابق را در تفکیک عینى از ذهنى ندارد. آگاهى فرد فرد توده ها و یا 
پیشروان طبقه کارگر دیگر نه تمام شرایط ذهنى، بلکه جزیى از مشخصات عامل ذهنى در تحول تاریخ است. 
اجزاء دیگر این عوامل ذهنى انقالب، تمامًا از آنجا که "خارج از ذهن بوده اند"، توسط وحدت کمونیستى 

در جدول شرایط عینى جاى گرفته اند! 
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قبًال اشاره کردیم که وحدت کمونیستى نه فقط مبارزات "خود بخودى" کارگران) مبارزاتى که با ابزارهاى 
سازگار با موجودیت سرمایه، نظیر اتحادیه ها، دنبال میشود و جزئى از کارکرذ این جامعه است)، نه فقط 
تشکهاى تردیونیونى و درجه سازمانیافتگى "بورژوایى" طبقه کارگر (که به نظر ما نیز جزو شرایط عینى 
است)، بلکه حتى مبارزات و تشکلهاى سوسیالیستى او را نیز جزء شرایط عینى قلمداد میکند. طبقه اى که 
رسالت تاریخى رهائى بخش و ضد بورژوائى خود را درك کرده است، و آن تشکلها و نهادهاى سیاسى اى 
که انعکاس مادى این درك طبقاتى اند، نظیر حزب کمونیست، از آنجا که "خارج از ذهن" هستند، از آنجا 
که "ماتریالیزه شده" اند، براى وحدت کمونیستى در فهرست شرایط عینى انقالب قرار میگیرند. لنین درك 

کامًال متفاوتى دارد: 
”درجه توسعه اقتصادى روسیه (یک شرط عینى) و درجه آگاهى طبقاتى و تشکل توده هاى 
وسیع پرولتاریا (یک شرط ذهنى که پیوند ناگسستنى با شرط عینى دارد) رهائى فورى و کامل 

طبقه کارگر را غیرممکن میکند... 

(پرانتزها در اصل است، دو تاکتیک... مجموعه آثار انگلیسى جلد 9 صفحه 28) 
همانطورکه مالحظه مى شود لنین در اینجا، غافل از فتواى وحدت کمونیستى،" ذهنیت عینیت 

یافته" و "ماتریالیزه شده" اى مانند تشکلهاى کارگران را جزء شرط ذهنى قرار مى دهد! 
”تمام ما ایمان داریم که رهائى طبقه کارگر باید توسط خود طبقه کارگر عملى شود. بدون آنکه 
توده ها در یک مبارزه طبقاتى آشکار علیه کل بورژوازى به آگاهى طبقاتى دست یابند و متشکل 
شوند، تربیت شوند و آموزش ببینند، از یک انقالب سوسیالیستى سخنى نیز نمیتواند در میان باشد". 

همانجا صفحه 92 

”مارکسیسم از تمام تئورى هاى دیگر سوسیالیستى با این[خصوصیت ]متمایز میشود که بطور 
چشمگیرى هوشیارى کامل علمى در تحلیل اوضاع عینى و سیر عینى تکامل را با موکدترین 
بازشناسى اهمیت انرژى انقالبى، خالقیت انقالبى و ابتکار انقالبى و همچنین افراد، گروهها، 
تشکلها و احزابى که قادر باشند میان خود با این یا آن طبقه رابطه برقرار کنند، ترکیب میکند". 

علیه تحریم جلد 13 صفحه 37 
اینجا به روشن ترین وجهى وجود یک حزب انقالبى که قادر باشد میان خود و طبقه کارگر رابطه برقرار کند 
از جمله شرایط ذهنى ذکر شده است که باید با اوضاع عینى و سیر عینى تکامل ترکیب شود. اگر نه براى 
وحدت کمونیستى، براى ما و همه کمونیستهاى ایران این به معنى حزبى بانفوذ، داراى حوزه هاى متعدد در 
محیط زیست و کار کارگران، داراى رهبران محلى و سراسرى توده اى، با اتکاء جدى مادى و سیاسى به 
توده هاى طبقه، و بطور خالصه به معنى وجود یک حزب قدرتمند توده اى در "خارج از ذهن" است. این 

حزب، با همه "ماتریالیزه" شدنش، باز هم جزء شرایط ذهنى خواهد بود. 
”هر شرایط انقالبى به یک انقالب منجر نمیشود. انقالب تنها از شرایطى برمیخیزد که در آن 
تغییرات عینى فوق الذکر با تغییرى ذهنى همراه شود، یعنى توانایى طبقه انقالبى براى دست 
نیرومند  کهنه  دولت  برکندن  براى  کافى  اندازه  به  که  عملى  اى،  انقالبى توده  عمل  به  زدن 
باشد، دولتى که هرگز، حتى در شرایط بحرانى، "سقوط" نمیکند مگر آنکه "سرنگون شود". 

سقوط انترناسیونال 2 جلد 21 صفحه 214-213 تأکیدات از ماست. 
توانایى توده ها براى دست زدن به عمل انقالبى براى لنین جزء عوامل ذهنى است و چه کسى است که این 
را درك نکند که این توانایى بسیار از "دانایى" فراتر میرود و مترادف سطح باالیى از تشکل، تجربه مادى، 
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سازمان پیشرو حزبى، برنامه انقالبى و رهبران هوشیار سیاسى و عملى در سطوح مختلف جنبش و غیره 
است. همه اینها، به مثابه خصوصیات عنصر انقالب کننده، جزء شرایط ذهنى انقالب است. (این نظر لنین 
است "آیه" نیست و وحدت کمونیستى مختار است آنرا نپذیرد. اما بهرحال تعبیر لنین از مقوالت عینى و 

ذهنى چنین است.)
”عوامل مادى" جنبش بسیار به نسبت 1898 رشد کرده اند، اما رهبران آگاه (سوسیال دموکراتها) از آن عقب 
مانده اند. این علت اصلى بحرانى است که سوسیال دموکراسى روسیه امروز تجربه میکند. جنبش توده اى 
(خودبخودى) فاقد "ایدئولوگها"یى است که به اندازه کافى از لحاظ تئوریک تربیت شده باشند تا بتوانند 
ضامنى علیه تمام نوسانات باشند. این جنبش فاقد رهبرانى با آن افق سیاسى گسترده، آن انرژى انقالبى و آن 
توانایى در سازماندهى است که قادرشان سازد یک حزب رزمنده سیاسى را بر مبناى جنبش جدید ایجاد کنند". 

جلد 5، صفحات 317 - 316 
مساله روشن است. وحدت کمونیستى با برداشتى صرفًا و منحصراً فلسفى از مقوالت عینى و ذهنى، تمام 
آنچه در "خارج از ذهن" است، تمام تشکلها و قابلیتهاى مبارزاتى طبقه کارگر و از جمله تشکل سوسیالیستى 
و"  مجردترین  در  آنهم  آگاهى،  به  تنها  را  ذهنى  عوامل  و  میدهد.  قرار  شرایط عینى  جزء  را  آن  پیشروان 
ماتریالیزه نشده" ترین شکل آن، کاهش میدهد. درمقابل، لنین صراحتًا تشکل و قابلیت انقالبى عمل کردن 
یک طبقه را جزء شرایط ذهنى انقالب قرار میدهد. او تحت این عنوان (ذهنى)، از تربیت عملى، از پیوند 
مادى (سیاسى، تشکیالتى، نظرى) حزب و طبقه و بطور مشخص از ضرورت یک حزب رزمنده سیاسى 
سخن میگوید، و اینها را مکمل شرایط عینى انقالب) و نه فقط این، بلکه مکمل اوضاع عینى انقالبى) به 
حساب میآورد. لنین صراحتًا میگوید که آزادى طبقه کارگر حاصل یک عمل انقالبى است، و این عمل، کار 
خود طبقه است و لذا شرایط ذهنى اى که براى انقالب برمیشمارد تمامًا به خصوصیات و قابلیت هاى فکرى 
و عملى (سیاسى - تشکیالتى (یک طبقه رجوع میکند. عامل ذهنى در انقالب آن عاملى است که باید دست 
به عمل انقالبى بزند. فکر انقالبى طبعًا جاى خود را در آمادگى عنصر ذهنى انقالب سوسیالیستى دارد. اما 
تنها یک لیبرال چپ میتواند شرایط ذهنى انقالب را به موقعیت ذهنى "انسانها" کاهش دهد و تمام مقوالتى 
از نظیر سازمان یافتگى، تجربه انقالبى، تعلیم دیدگى در دل مبارزه، وجود یک حزب انقالبى پیشرو (با تمام 
گستردگى و پیکر ساختمان مادى اش)، و قابلیت عمل انقالبى توسط توده ها،) که قبل از هر چیز مستلزم 
سازمان یافتگى است و از جمله حاصل کار متشکل و سازمان یافته حزب پیشروست) را از فهرست شرایط 
ذهنى انقالب خط بزند و آنرا در لیست "محصوالت عینى" جامعه سرمایه دارى، یعنى در زمره "داده ها" و 

یا" باید داده شودها" جاى بدهد. 

و  عینى  درباره شرایط  را  کسى  اصالح  و  ارشاد  قصد  آنکه  از  قبل  که  است  کمونیستى  وحدت  این  پس 
ذهنى انقالب داشته باشد، باید در تفسیر جاهالنه خود از این مقوالت، مقوالتى که به روشنى در ادبیات 

مارکسیستى تعریف شده اند، تجدید نظر کند. 

خالصه میکنیم: شرایط عینى انقالب سوسیالیستى آن شرایطى است که جامعه سرمایه دارى بر مبناى تکامل 
و عملکرد "خودبخودى" خود، بر مبناى قوانین حرکت خود، ببار میآورد. رشد نیروهاى مولده و بن بستى که 
سرمایه بر رشد آن میگذارد، وجود طبقه کارگر به مثابه طبقه اصلى استثمار شونده، وجود و بروز بحرانهاى 
اقتصادى و سیاسى، وجود مبارزات کارگرى علیه بورژوازى در چهارچوب جامعه موجود و الجرم درجه اى 
از سازمانیافتگى "خودبخودى" طبقه، اینها رئوس شرایطى است که نابودى سرمایه دارى را ضرورى میسازد 

و جایگزینى آن باسوسیالیسم را ممکن میکند. اینها رئوس شرایط 
عینى انقالب سوسیالیستى است. اما شرایط ذهنى تمامًا اوضاع و احوال آن نیروى فعاله اجتماعى را بیان 
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بدهد،  تغییر  میخواهد  کند،  را متحول  موجود  داده هاى  آگاهانه  طرح  یک  مبناى  بر  میخواهد  که  میکند 
میخواهد در یک مبارزه بالفعل و قهرآمیز مقاومت علیه تغییر مطلوب خود را درهم بشکند، "سرنگون کند" 
و "جایگزین سازد". شرایط ذهنى به اوضاع و احوال نظرى و عملى پرولتاریاى سوسیالیست، به استحکام 
ایدئولوژیک او، به سازمان یافتگى او، به توانایى او در آماده کردن توده هاى وسیع براى دست زدن به عمل 
انقالبى و رهبرى و سازماندهى این عمل انقالبى، رجوع میکند. عقب ماندگى شرایط ذهنى از شرایط عینى 
انقالب سوسیالیستى نه تنها، ابداً نکته غریبى نیست، بلکه دقیقًا همان چیزى است که درآلمان 1919-20، 
انگلستان 31-1929، پرتغال 75-1974، و در دهه اخیر در کشورهاى بحران زده اروپا نظیر ایتالیا و انگلستان 
بارها جان بورژوازى را خریده است. این عقب ماندگى دقیقًا همان چیزى است که در ایران کنونى "رهایى 

فورى و کامل پرولتاریا را غیرممکن ساخته است". 

تا اینجا از یک برداشت جاهالنه وحدت کمونیستى از مقوالت مارکسیستى سخن میگفتیم و حتى به نقش 
اشاره  کمونیستى  وحدت  کردن  گمراه  در  "سوبژکتیو "نیز  و  "ابژکتیو"  ترجمه  در  فارسى  زبان  محدودیت 
کردیم. اما متأسفانه این تازه آغاز مقاله است. اشکال کار اینجاست که این برداشت و سوء تفاهم، در نزد 
وحدت کمونیستى تئوریزه میشود و به یکى از ارکان نظرى تئورى "تدارك انقالب" (نام وارونه اى براى 
را  جریان  یک  است،  شده  "ماتریالیزه"  این بدفهمى  دیگر  اینجا  میشود.  بدل  انقالبى)  ازمبارزه  رفتن  طفره 
تغذیه میکند و یک سازمان را بر سر پا نگاه میدارد. تئورى تدارك انقالب بطرز جالبى با این تفسیر جاهالنه 

از مارکسیسم چفت میشود: 
”ما دورانى را که در آن شرایط مادى انقالب وجود دارد و به حدى رسیده است که میتواند از منابع خود 
انقالب  دوران تدارك  کند،  ایجاد  پروسه  طى یک  را  مناسب  ذهنى  شرایط  دیگر  جوامع  از  یا  و  جامعه 
میخوانیم. در این دوران تدارك، وظیفه کمونیستها کمک به تسریع پروسه اعتالء آگاهى، ایجاد شرایط ذهنى 
است... هنگامى که این شرایط بوجود آمد و با رشد مبارزات کارگرى توده گیر) ماتریالیزه) شد، شرایط عینى 

تحقق انقالب آماده است. دوران ماقبل آمادگى، دوران تدارك است". 

وحدت کمونیستى، انقالب سوسیالیستى یا دمکراتیک، صفحه 42 
پس از آنکه شرایط ذهنى به مساله "آگاهى" کاهش یافت، آنگاه وحدت کمونیستى تئورى "تدارك" خود را 
رو میکند. وظیفه کمونیست ها بدین ترتیب "کمک به تسریع پروسه اعتالى آگاهى" که همانا معادل "ایجاد 
شرایط ذهنى" لقب گرفته است... آنهمه تقال براى گنجاندن هر آنچه نشان از "فعالیت بیرونى" دارد در قالب 
شرایط عینى، آنهمه تالش براى تکاندن و تهى کردن شرایط ذهنى از هر مفهومى بجز "آگاهى" براى این بود 
که وحدت کمونیستى ما وظیفه خود را از امروز تا اطالع ثانوى "فشاندن بذر آگاهى" تعریف کند و این را 
نیز با افتخار" تدارك انقالب سوسیالیستى" نام بگذارد. تمام ملزومات دیگر انقالب سوسیالیستى که براى 
ما کمونیستها جزء شرایط ذهنى انقالب است (تشکل طبقه، آموزش طبقه در سازماندهى و پیشبرد عمل 
انقالبى، حزب کمونیست و غیره) توسط وحدت کمونیستى به شرایط عینى که طبعًا وحدت کمونیستى 

مسئولیت آن را برعهده ندارد و فراهم ساختن آن را وظیفه مستقیم خود نمیداند، حواله میشود. 

براستى تردستى جالبى است. آقایان بحث خود را اساسًا با انکار امکان عقب ماندگى شرایط ذهنى آغاز 
میکنند. سپس آمادگى شرایط عینى را به "ماتریالیزه شدن" شرایط ذهنى موکول میکنند، بعد شرایط ذهنى 
انقالب را به "آگاهى" کاهش میدهند. آنگاه خرگوش (وظایف کمونیستها، که یعنى خودشان) را از کاله در 
میآورند. وظیفه کمونیستها "کمک به تسریع پروسه اعتالء آگاهى "است! جالب است، کسى که با انکار تز 
عقب ماندگى شرایط ذهنى آغاز کرده است، پس از آنکه خود فقدان شرایط ذهنى را تا حد "کمبود آگاهى" 



507

برگزیده آثار  منصور حکمت

(وبه عبارت درست تر "کم بودن سرعت پروسه اعتالى آگاهى") تنزل داد، ترجیح میدهد وظیفه خود، یعنى 
"تدارك انقالب سوسیالیستى" را تنها به پرداختن به همین شرایط "ذهنى "دم بریده که به فرموده خودش "به 
تنهایى هیچ تأثیرى ندارد" محدود کند! آخر آقایان، اگر بقول شما نه فقط شرایط "ذهنى" بلکه شرایط عینى 
انقالب نیز (که شما تشکل حزبى و توده اى طبقه را در این جدول قرار میدهید) کامًال آماده نیست، آنگاه با 
کدام مجوز علمى، منطقى و سیاسى هنگامى که کار به تعریف وظایف تان مى رسد، فقط "کمک به پروسه 
اعتالى آگاهى" یعنى کمک به آماده شدن فقط یک بخش از آن شرایطى که بقول خود شما آماده نیست، را 

بر عهده خود میگذارید؟ این سوالى است که بر گردن شما آویخته است. 

واقعیت اینست که وحدت کمونیستى با احاله دادن بخش مهمى از وظایف کمونیستها) یعنى تمام وظایف 
مربوط به سازماندهى تشکل، حزب و عمل انقالبى) به زیر تیتر شرایط عینى (به بهانه خارج از ذهن بودن 
آنها) فى الواقع دست خود را از" کمک به تسریع پروسه" شکل گیرى آنها شسته است، یا بهتر بگوییم براى 
دست شستن از این دسته وظایف، با یک تحریف پیش پا افتاده در مارکسیسم، این دسته از عوامل ذهنى 
انقالب را در فهرست شرایط عینى گنجانده است. این یک شیوه لیبرالى، یک راحت طلبى روشنفکرى و 
یک تمایل آشکار به گریز از عمل انقالبى است که در این آکروبات تحلیلى پرده پوشى شده است. ابتدا 
مفاهیم مارکسیستى شرایط عینى و ذهنى انقالب با استفاده از انتقال مستقیم و بدون انطباق این مفاهیم از 
قلمرو فلسفه و تئورى شناخت به قلمرو نقد جامعه سرمایه دارى، تحریف میشود. بخش مهمى از وظایف 
نیروى کمونیست انقالبى یعنى سازماندهى طبقه و سازماندهى حزب پیشرو و سازماندهى عمل انقالبى، 
به فهرست شرایط عینى حواله میشود، و الجرم جزء داده ها" یا "باید داده شودها" تعریف میشود، سپس 
وحدت کمونیستى با فراغت بال و وجدان آسوده وظیفه خود را "تدارك بخش باقیمانده" یعنى بذر آگاهى 
فشاندن تعریف میکند. تا چشم جهان عینى و سیر" خودبخودى" کور شود و حزب و تشکل و تربیت عملى 
رهبران و کادرها و سنتها و بینش سیاسى الزم را به طبقه کارگر بدهد و شرایط "عینى" را براى تکمیل پروسه 
"تدارك" آقایان آماده کند. این تئورى تدارك انقالب نیست. این نظریه انفعال، دنباله روى لیبرالى در سیاست 
و انحالل طلبى تشکیالتى در زرورق" تدارك انقالب" است. تالش وحدت کمونیستى براى "روشن کردن" 
مفاهیم شرایط عینى و ذهنى انقالب سوسیالیستى خود بخوبى پرده از پایه هاى متدولوژیک لیبرالیسم چپ 

در ایران بر میدارد. باید از ایشان تشکر کرد. 
4- انفعال در انقالب: 

انقالب سوسیالیستى یا انقالب فالسفه؟
وحدت کمونیستى کتمان نمیکند که در طول مدتى که قول داده است به تدارك انقالب سوسیالیستى (با 
روایتى که گفت) مشغول باشد، جامعه دستخوش بحرانها و تالطم هاى بسیارى میشود، جنبشها و غلیانهائى 
شکل میگیرند که مناسبات و اوضاع موجود را مورد تعرض قرار میدهند، جنبش ها و غلیانهائى که به معنى 
اخص بر سر سوسیالیسم و استقرار حکومت کارگرى نیست. جنبشها و غلیاتهائى که در سطح نمودها بر 
سر آزادى، دموکراسى، سرنگونى دیکتاتورى هاى فاشیستى، گسستن رشته هاى انقیاد ملى و نظایر آن شکل 
میگیرد. پروسه "تدارك" چه ارتباطى با این تالطمها و جنبشها که گاه تمام پیکر جامعه را در برمیگیرند 
و جامعه به مثابه یک مکتب نام "انقالب" بر آن میگذارد، مییابد؟ قطعًا وحدت کمونیستى چیزى از دکتر 
شایگان پیر کم ندارد و در این دوره هاى تالطم اجتماعى و مبارزه اوجگیرنده توده اى، در این انقالبات، 

"بیکار" نمى نشیند. اما او راه هاى زیادى در مقابل خود نمییابد: 
”یا همراه بورژوازى "ملى" و خرده بورژوازى "ضدامپریالیست" براى "استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى" 
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به فریب دادن مردم بپردازیم، یا این آزادیها را از جناحهاى مترقى حکومت گدائى کنیم و یا بخاطر بدست 
آوردن آزادى... طبق رهنمودهاى روشن و صریح مارکس و انگلس "فعاالنه" در آن "دوره ها" که به "هدف 

اساسى مى انجامند" شرکت کنیم، و ما این راه آخرى را برگزیده ایم". 

(نقد نظرات ا.م.ك. صفحه 190) 
اما با توجه به اینکه خود آقایان در جاى دیگرى تأکید میکنند که: 

”نقش ما این نیست که در یک جنبش غیر سوسیالیستى به خیال خود رهبر شویم" 

(همانجا صفحه 190) 
این تأکید نیم بند و در گیومه بر لفظ شرکت "فعاالنه" بیشتر نقش عینک دودى براى اسفندیار را پیدا میکند: 
نقطه ضعف را نمیپوشاند، بلکه برعکس توجه حریف را به آن جلب میکند. انسان بطور خودبخودى به این 

سؤال کشیده میشود که" چطور شرکت فعاالنه اى"؟ 

وحدت کمونیستى اولین جریانى نیست که میخواهد ایده "شرکت فعاالنه" در دوره هاى انقالبى را با حکم 
"نباید در یک جنبش غیرسوسیالیستى به خیال خود رهبر شویم" تلفیق کند. پیش از او منشویکهاى روسیه 
دقیقًا از این تلفیق به نتیجه "باید در موقعیت اپوزیسیون افراطى قرار گرفت" رسیدند. در بخش هاى بعد 
خواهیم دید که تفاوت وحدت کمونیستى بامنشویکهاى روسى اساسًا در این است که وحدت کمونیستى در 
این "شرکت فعاالنه" خود از همان ایده "افراطى" بودن هم صرفنظر میکند و به موقعیت یک لیبرال صبور، 
اما همواره در "اپوزیسیون" که عذر موجه "تدارك انقالب سوسیالیستى" را در جیب دارد رضایت میدهد. 
هیچکس نمیتواند، بر مبناى پراتیک تاکنونى وحدت کمونیستى این سازمان را به گدائى دموکراسى از این 
یا آن جناح حکومت متهم کند، اما همه کس تالش همیشگى وحدت کمونیستى براى متعهد کردن این یا 
آن جناح به اصطالح "مترقى" در اپوزیسیون بورژوایى حکومت به صدقه دادن دموکراسى به توده مردم در 
فرداى رسیدن به قدرت، و رهبر تراشیدن از میان اپوزیسیون بورژوایى براى انقالب، را بخوبى در پراتیک 
این سازمان مشاهده میکند. آرى وحدت کمونیستى آزادى را از حکومت گدایى نمیکند، بلکه از این یا آن 
بخش و جناح اپوزیسیون بورژوایى گدایى میکند، و این سرنوشت اجتناب ناپذیر کسى است که میخواهد 
در انقالب فعال باشد بى آنکه "رهبر" باشد. این نکته را بعداً با تفصیل بیشترى خواهیم شکافت، اما پیش از 
آن الزم است مجدداً بر برخى از نکات متدولوژیک مکث کنیم و سپس جمعبندى فشرده اى از انفعال ذاتى 

متدولوژیک وحدت کمونیستى بدست بدهیم. 

انفعال و فیلسوف مآبى که در متدولوژى این سازمان در تبیین شرایط عینى و ذهنى انقالب سوسیالیستى 
وحدت  میکند.  بروز  انقالب  به  و اسکوالستیک  مرده  برخورد  بصورت  دیگرى  جاى  در  کردیم،  مشاهده 
کمونیستى "انقالب" را چگونه مى فهمد؟ کتاب "انقالب سوسیالیستى یا دموکراتیک" با پاسخ به همین سؤال 
آغاز میشود، و در همان ابتدا سیماى یک تاریخ نگار بورژوا که به شیوه اى اسکوالستیک جداول و الگوهاى 
کتاب  این  سطور  البالى  از  میکند،  تحمیل  در تحول  و  حرکت  در  یکسره  جهان  بر  را  خود  ذهن  التغییر 
خودنمایى میکند. وحدت کمونیستى پس از تعقیب سرگذشت لغت "انقالب" تا ریشه التین آن، پیچیدگى 

مساله "تعریف "انقالب را بزعم خود خاطرنشان میکند: 
”ما در زیر به برخى از تعاریف انقالب توسط مولفین مختلف[چه بى طرفى آکادمیک تحسین برانگیزى[ 

اشاره میکنیم تا مشاهده شود که اشکاالت چقدر زیاد است". 



509

برگزیده آثار  منصور حکمت

(انقالب سوسیالیستى یا دموکراتیک صفحه 5) 
نویسنده سپس 17 قلم از "تعاریف" انقالب توسط "مولفین مختلف" را فهرست وار برمیشمارد. با این وجود 

هیچ چیز مانع از آن نیست که خود او نیز تعریف خود را بر تعاریف مولفین دیگر اضافه کند: 
جامعى  تعریف  که  این است  نمایشگر  تعریف  اینهمه  وجود  شود.  برابر  چند  میتواند  طوالنى  لیست  ”این 
وجود ندارد و در حقیقت این بخاطر آنست که پدیده هاى مختلف همه به اسم انقالب خوانده میشوند[پس 
اشکال زبانشناسانه است !ما تا بحال فکر میکردیم علت اصلى این تنوع در تعاریف، تنوع طبقات و منافع 
طبقاتى است که در مکاتب و دیدگاههاى فکرى مختلف منعکس است.] از میان اینها سه نوع انقالب را که 

در ادبیات مارکسیستى بدان برمیخوریم میتوان متمایز کرد: 

1- انقالب آزادیبخش، 2- انقالب سیاسى 3- انقالب اجتماعى... ما در اینجا[یعنى در تعریف و دسته بندى 
انقالب]... محتواى تغییرات حاصله در جامعه را مد نظر داریم و نه عامل تغییر و نه شیوه و چگونگى تغییر 
را. بعبارت دیگر آنچه در ابتدا باید معین شود اینست که چه چیزى در جامعه تغییر میکند (یا نمیکند). سامان 
اجتماعى؟ سامان سیاسى؟ و یا قدرت حاکمه؟ تقسیم بندى ما بر این مبناست. اما مسلم است که عامل اجراء 
کننده تغییر... و نیز شیوه تغییر، مسالمت آمیز بودن یا قهر آمیز بودن آن، مدت زمان ایجاد تغییر و غیره نیز 
عوامل تعیین کننده هستند و اینها هم بصورت مضمون و شکل با هم مرتبط اند، شیوه از عامل و عامل از 
معلول جدا نشدنى نیست... معهذا همانطور که ذکر شد در ابتدا باید دید در انقالبهاى مختلف چه چیزى 

تغییر میکند و سپس به عامل و به شیوه تغییر پرداخت". 

(همانجا ، صفحات 5-6 کروشه ها از ماست، پرانتزها در اصل است) 
غرابت این تحلیل از انقالب با مارکسیسم بسیار عیان است (و نویسنده نیز تالشى در پوشاندن این مساله 
نکرده است. او درست مانند یک جامعه شناس التقاطى بورژوا که در کالس سال اول رشته جامعه شناسى، 
در مبحث "تغییرات اجتماعى" به فصل مربوط به مارکس و مقایسه او با ماکس وبر رسیده است، قصد دارد 
نظرات "این مولف" را نیز با همان مقوالت پیش پا افتاده جامعه شناسى بورژوایى نظیر تغییر، شکل تغییر، 
عامل تغییر، سرعت تغییر و نظایر آن، بررسى کند). اوالً ما در این گورستان مقوالت با 3 انقالب متمایز و 

منفک روبرئیم، که هریک (یا تقریبًا هر یک) تعریف "جامع و مانع" خود را دارد: 
”تعریف انقالب سیاسى (بر خالف انقالب اجتماعى و انقالب آزادیبخش) نه جامع است و نه مانع[یعنى آن 
دو تاى دیگر هم جامع است و هم مانع[، ممکن است حتى پاره اى از کودتاهاى بى محتوا در آن بگنجد و 
بعضى از انقالب هاى سیاسى نگنجد و علت اشکال اینست که مقوالت قبل از خلق جامعه آفریده نشده اند! 
اگر مواردى که شامل تغییرات جامع و اساسى هستند به سهولت قابل طبقه بندى باشند (کودتا یا انقالب 
اجتماعى)، در مواردى بینابینى (مانند انقالب سیاسى) واقعیت از مرز مقوله هاى قراردادى عدول مى کند[(!)
با اینکه “مقوالت قبل از جامعه آفریده نشده اند“، اما تقدس مقوالت و ارجحیت آن بر واقعیات در نزد 
وحدت کمونیستى چنان است که هنوز هم این واقعیت است که" عدول“ میکند !]مقوله بندى براى تسهیل 

فهم است و نه براى احکام جاودانه ساختن."(همانجا صفحه 7) 
بدین ترتیب هر واقعیتى باید براى شادى روح متفکرین متافیزیک ما خود را به هر نحو شده در این تعاریف 
"جامع و مانع" جاى دهد و همانجا آرام بگیرد. این تعاریف "جامع و مانع" حتى به اعتراف خود وحدت 
کمونیستى براى توصیف واقعیت عینى کافى نیست، بلکه صرفًا این واقعیات را براى "تسهیل فهم" (البته 
توسط یک ذهن مدرج و متحجر) مقوله بندى و طبقه بندى میکند. اگر ذهن کسى نمیتواند پروسه زنده، 
متحرك و چند جانبه انقالب، عمق یابى و یا محدود ماندن جنبشهاى انقالبى، تبدیل و تکامل انقالبات 
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گوناگونى  حاالت  تمام  و  آن  پتانسیل  تمام  با  را  حال انقالب  در  زنده  جامعه  کالم  یک  در  و  یکدیگر  به 
که میتواند به خود بپذیرد، با دیدگاهى مونیستى و دیالکتیکى و بر مبناى تشریح و تحلیل مناسبات عینى 
اقصادى و اجتماعى، تضادها و قانونمندى درونى جامعه و پراتیک هدفمند انسانى بررسى کند، آنگاه پناه 
بردن به جدول بندیهاى "جامع و مانع" بهر حال تنها راه ممکن نوعى "فهم" خواهد بود. اما نسبت دادن 
این شیوه "فهم" به مارکس و حمل جامعه شناسى بورژوائى، آنهم پیش پا افتاده ترین نوع آن، به درون 
مارکسیسم کامًال نارواست. متمایز کردن 3 نوع انقالب، ازمیان 17 تعریف "مولفین مختلف" نه شیوه مارکس 
و ماتریالیسم تاریخى منسجم و پیگیرش، بلکه با بنى صدر و "16 حالت دارد" و "23 حالت دارد"هایش 

خویشاوندى دارد. 

ثانیًا، و از این مهمتر، ما اینجا با نمونه بارز ابتدائى ترین متدولوژى تحلیلى ایده آلیسم و مذهب، یعنى تله 
ئولوژى (تفسیر و تعبیر پدیده ها بر حسب نتایج غائى آنها) روبرو هستیم. وحدت کمونیستى صراحتًا اظهار 
میکند که هر انقالب را بر اساس نتایج آن تعریف و دسته بندى میکند. الجرم در جهان مادى که نتایج 
پروسه ها پس از خود پروسه ها معلوم میشوند، براى دسته بندى) و فهم) انقالبات یا باید تا ظهور نتایج 
قطعى هر یک صبر نمود یا خود را به انقالباتى مشغول کرد که در گذشته واقع شده اند و نتایج خود را به 
بار آورده اند. با این متدولوژى وحدت کمونیستى در همه حال یا تاریخ نگار است یا منتظر تاریخ نگارى، 

راه دیگرى برایش باقى نمیماند. 

به خصلت تله ئولوژى تعاریف وحدت کمونیستى از این سه نوع انقالب "متمایز" توجه کنید: 
و  مستقیم  آن سلطه  طى  که  است  اى  پروسه  کل  معناى  به   - (ضداستعمارى)  آزادیبخش  انقالب   -1”
جابرانه یک قدرت (کشور - جامعه) خارجى بر جامعه دیگر (جامعه تحت سلطه، مستعمره) از میان میرود... 

2- انقالب سیاسى - پروسه اى ست که طى آن قدرت حاکمه از قشر یا طبقه اى به طبقه یا قشرى دیگر (ولو از همان طبقه 
منتقل میشود ولى تغییرات حاصله در جامعه علیرغم تغییر رژیم در محدوده روابط تولیدى واحدى باقى میماند... 

3- انقالب اجتماعى - پروسه اى است که طى آن مناسبات تولیدى - و از آنرو مناسبات اجتماعى در کل - تغییر میکند". 
(همانجا، صفحات 7 و 8) 

آنچه در تمام این تعاریف مشترك است خصلت مورخ مابآنه و اسکوالستیک آنهاست. براستى اگر انقالب 
را از روى نتایجش میشناسند، هنگامى که هنوز انقالبى به نتیجه نرسیده است چه پدیده اى است؟ اگر 
انقالبى شکست بخورد و به نتیجه نرسد چه؟ اگر انقالبى در نیمه راه متوقف بماند چطور؟ براى مثال اگر 
یک "انقالب رهائى بخش"، یا یک انقالب سیاسى براى خلع ید از این و یا آن حکومت و یا یک انقالب 
سیاسى به شکست بینجامد و یا صرفًا به بخشى از اهداف خود دست یابد، وحدت  براى کسب قدرت 
کمونیستى نامش را چه میگذارد؟ انقالب بى نام؟ انقالبى که انقالب نبود؟ آیا غیرممکن است انقالبى که 
اساسًا براى استقرار حکومت کارگرى در کشورى بر پا شده است در عمل حداکثر حکومت را به جناح 
دیگرى از بورژوازى منتقل کند؟ آیا غیر ممکن است انقالبى در آن واحد هم علیه "سلطه جابرانه خارجى" 
و هم علیه آن طبقه و یا قشرى از طبقه باشد که حکومت را در آن کشور بدست دارد، و در عمل تنها به 
یکى از این اهداف دست یابد؟ آیا تبدیل و یا عقب گرد و تکامل انقالبات به یکدیگر پدیده اى غیرممکن 
و یا حتى استثنائى است؟ قفسه هاى جامع و مانع وحدت کمونیستى جا را براى هیچ پیشروى و یا عقب 
گردى در پروسه انقالب در یک جامعه باز نگذاشته است. متاسفانه، براى وحدت کمونیستى، انقالبات زنده 
در جوامع امروز به کرات از این قفسه بندى مقوالت خارج میشود و "عدول" میکند. انقالبات زنده اى که 
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آقایان را دائمًا ناگزیر میکند تا به پرونده اتفاقات "بینابینى" بیفزایند و از همان اندك" فهم" اسکوالستیک 
وحدت کمونیستى روشن نمیکند که چرا قفسه بندى انقالبات  خود هم محروم شوند. از این گذشته اوالً 
فقط 3 طاقچه دارد و نه مثًال 4، 5 و7 و یا بیشتر. اگر فردا در آفریقاى جنوبى انقالبى بر پا شود که در عین 
به خون کشیده شدن و باقى گذاشتن قدرت در دست بورژوازى حاکم، رسمیت تبعیض نژادى را در سطح 
قوانین ملغى نماید، وحدت کمونیستى این انقالب را روى کدام طاقچه میگذارد؟ یا اگر از سال سوم به بعد 
در یک چنین انقالبى کمونیستها قادر شوند آن را به ایجاد تحوالت جدى ترى درجامعه آفریقاى جنوبى 
سوق دهند، آنگاه سه سال اول این انقالب در کدام قفسه و سالهاى بعد آن کجا قرار خواهد گرفت؟ ثانیًا، آیا 
وحدت کمونیستى هیچگونه ابزارى براى پیش بینى "نتایج حاصله "این یا آن انقالب معین که در شرف و 
یا در جریان وقوع است ندارد؟ اگر دارد، چرا براى دسته بندى انقالبات به "نتایج" چشم دوخته است و فى 
الحال با ابزار تحلیلى موجود خود، که به او قدرت پیش بینى میدهد، این انقالبات را تعریف و نامگذارى 
نمیکند و اگر ندارد، لطفًا به مارکسیستهاى عالم توضیح بدهد که بدون تشخیص خصوصیات و دامنه قابل 

پیش بینى یک انقالب، سیاست خود را در آن چگونه تعیین میکند؟ 

تله ئولوژى بنیاد انفعال عملى است. قوام گرفتن مذهب بر مبناى این متدولوژى نیز بى جهت نیست. اگر 
اصالت، حقانیت و یا موثر بودن هر عمل و اقدام تنها در آخرت و در انتهاى پروسه قابل تشخیص است، اگر 
تحوالت از یک حکمت غائى تبعیت میکنند که از ابتدا مهر خود را بر هر حرکت کوبیده است، اگر پراتیک 
انسانى، چه در زیست و چه در مبارزه، قابلیت جابجائى نتایج را ندارد و کریدورهاى" جامع و مانع" زندگى 
و تاریخ، انسانها را به ناگزیر در هر موقعیت به انتهاى اجتناب ناپذیر خود هدایت میکنند، آنگاه جائى براى 
اعمال اراده بشر بر مبناى شناخت و تحلیل قوانین حرکت پدیده هاى پیرامون خود و حرکت نقشه مند براى 
سوق دادن تحوالت اجتماعى به نتایج مطلوب، باقى نمیماند. اگر انقالبى قرار است "رهایى بخش" باشد، 
اگر مهر "انقالب رهایى بخش" بر پیشانى یک انقالب کوفته شده است، و اگر - بزعم وحدت کمونیستى 
حتى در این عصر انقالبات پرولترى نیز - "انقالب رهایى بخش" به مثابه "کل یک پروسه" از آغاز تا انجام 
از انقالب سوسیالیستى مطلوب ما منفک و متمایز و به آن تبدیل ناپذیر است، آنگاه چه چاره اى جز تمکین 
به خصلت "رهایى بخش و ضد مستعمراتى" آن و یا کنارکشیدن و براى ظهور حضرت انقالب سوسیالیستى 
دخیل بستن براى ما میماند؟ این همان دو راه انفعال سیاسى است که در فرهنگ لیبرالى وحدت کمونیستى 
به ترتیب "شرکت فعاالنه اما بدون رهبر شدن به خیال خود" و "تدارك انقالب سوسیالیستى" نام گرفته 

است. به پراتیک وحدت کمونیستى بنگرید، او را همواره در یکى از این دو حالت ناگزیر خواهید یافت. 

پوچى عملى این تعابیر تله ئولوژیک هنگامى روشن میشود که مى بینیم خود وحدت کمونیستى هم از 
گام  یک  هنوز  و  میماند  عاجز  انقالب سوسیالیستى  تشخیص  در  خود  الذکر  فوق  تعبیر  و  مالك  کاربرد 
برنداشته به تعمیر تعاریف اولیه خود میپردازد. یادآورى میکنیم که وحدت کمونیستى گفته بود: "انقالب 
تغییر  کل -  در  اجتماعى  مناسبات  رو  آن  از  و  تولیدى -  مناسبات  آن  طى  که  است  اى  اجتماعى پروسه 
میکند." بدین ترتیب هنگامى میتوان یک انقالب را سوسیالیستى نام نهاد که در نتیجه آن" مناسبات تولید 
و از آنرو کل مناسبات اجتماعى" به مناسباتى سوسیالیستى تبدیل شود. اما خیر، اشکال این تعریف بسیار 
بیشتر از آن است که خود وحدت کمونیستى به آن وفادار بماند. آخر به این اعتبار، کار سنجش ماهیت 
انقالب سوسیالیستى 1917 روسیه، که درنتیجه آن نه کل مناسبات اجتماعى و نه حتى مناسبات تولیدى، با 
مناسبات سوسیالیستى جایگزین نشد، به اشکال برمیخورد (انقالبى که وحدت کمونیستى نیز ناگزیر است 
آن را سوسیالیستى بخواند) بنابراین وحدت کمونیستى هنوز ماده را بکار نبرده تبصره خود را مطرح میکند: 
”هدف انقالب آغاز ایجاد - امکان پایدارى - روابط سوسیالیستى است... انقالب سوسیالیستى براى آغاز 
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پدیدارى روابط خودى (سوسیالیستى) است".  (همانجا صفحه 16 تأکیدها دراصل است.) 
پس باالخره انقالب سوسیالیستى را بامالك جایگزینى مناسبات تولیدى نمى سنجند، بلکه مساله بر سر "آغاز 
ایجاد" و"امکان پایدارى" این مناسبات است) !نمیدانیم این تبصره شامل حال انقالب سیاسى و یا رهائى 
بخش میشود یانه، آیا در آنها هم مساله "آغاز" قطع سلطه و "آغاز جابجایى قدرت"، مالك خواهد بود؟). 
وحدت کمونیستى که درعرض ده صفحه و حین نگارش به دشوارى کاربست تفسیر ایده آلیستى خود پى 

برده است با گذشته (ده صفحه) قبل خود اینچنین بى رحمانه تسویه حساب میکند: 
”چقدر جاهالنه است تمسخر و استهزاء کسانى که از در "چپ" وارد میشوند و همه کشورهایى که در دهه 
اخیر در آنها انقالب سوسیالیستى شده ولى هنوز روابط سوسیالیستى در آنها مستقر نشده است را از این 
جهت بباد تمسخر میگیرند. گویى انتظار داشتند که بمحض انقالب سوسیالیستى و کسب قدرت سیاسى 
میان  تولیدى دیگر از  آثار هر نوع روابط  سوسیالیستى مستقر شود و  توسط طبقه کارگر یک شبه روابط 

برود”(صفحه 19) 
بله، بسیار هم جاهالنه است. اما این پرخاش شما جاهالنه به توان دو است. زیرا چنین کسانى گناهشان 
اینست که متدولوژى و تعریف اولیه جاهالنه و اسکوالستیک شما را جدى گرفته اند، و ثانیًا، و این مسخره 
تر است، تبصره شما مبنى بر اینکه انقالب سوسیالیستى تنها آغازى براى پدیدارى روابط سوسیالیستى است، 
وقتى با اصل تعریف تان از این انقالب تلفیق شده است، خود شما را هنوز نه پس از یک شب، بلکه پس 

از 65 سال، در انتظار "پدیدارى "مناسبات سوسیالیستى در شوروى نگاه داشته است! 

بهرحال فرض کنیم تبصره مربوط به "آغاز پدیدارى" را هم قبول کردیم. این سؤال پیش میآید که از کجا 
باید فهمید که دستیابى پرولتاریا به قدرت سیاسى، عمًال آغازى براى پدیدارى مناسبات سوسیالیستى خواهد 
بود و نه مثًال پیش درآمدى به جنگ داخلى، جنگ جهانى و یا اعاده حکومت بورژوایى در اشکال نوین یا 
حتى کهن؟ یک تعریف "جامع و مانع"، بعالوه تبصره اى که آنرا جامع تر و مانع تر هم کرده است، باید 

پاسخ این سؤال را بدهد. وحدت کمونیستى تله ئولوژى را با اشراق تکمیل میکند: 
که   - باشد  روابط سوسیالیستى...  پدیدارى  براى  آغازى  کارگر  طبقه  توسط  سیاسى  قدرت  کسب  ”اگر 
شده  انجام  که  انقالبى   - باشد  داشته  آگاهى سوسیالیستى  کارگر  طبقه  که  است  آن  به  مشروط  خود  این 

سوسیالیستى است". 
به این میگویند یک دایره کامل و رجعت به نقطه اول. قرار بود وحدت کمونیستى انقالبات را از روى 
تغییرات حاصله دسته بندى و تعریف کند و خصوصیات عامل تغییر دهنده را، الاقل دراین مرحله، کنار 
بگذارد. اما اینجا با بن بست متدولوژى اول، ما بخشًا به قضاوت انقالب برحسب خصوصیات عامل انقالب 
حاصله"  منتظر" نتایج  دیگر  که  است  تعریف  در  جدیدى  مولفه  این  میکنیم.  رجعت  کارگر)  کننده(طبقه 
سوسیالیستى  آگاهى  پرولتاریا  اگر  بینى میکند.  پیش  را  نتایج  وقوع  عدم  یا  و  وقوع  قبل،  از  بلکه  نیست، 
داشته باشد، و اگر این پرولتاریا قدرت سیاسى را بدست بگیرد، آنگاه این انقالب "آغازى خواهد بود براى 
پدیدارى مناسبات سوسیالیستى" و لذا میتوان آنرا انقالب سوسیالیستى نامید. اما اجازه بدهید جسارتًا سؤالى 
رامطرح کنیم. چه کسى و چگونه قرار است از قبل یا در حین انقالب تعیین کند که پرولتاریاى مورد نظر 
"داراى آگاهى" سوسیالیستى هست یا نه؟ مالك وحدت کمونیستى چیست؟ (براى مثال وحدت کمونیستى 
چگونه در فوریه 1917 در روسیه تشخیص میداد که پرولتاریا از آگاهى سیاسى الزم براى آنکه 9 ماه بعد 
قدرت سیاسى را بدست بگیرد هست و یا نه؟ و اینکه از" آگاهى" الزم براى آنکه مناسبات سوسیالیستى 
را پدیدار نماید برخوردار نیست - یعنى چیزى که در عمل پیش آمد. در مورد طبقه کارگر آلمان در همان 
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سالها چطور؟ مقایسه "آگاهى" پرولتاریا در این دو کشور وحدت کمونیستى را به چه نتایجى ممکن بود 
برساند؟ البته وحدت کمونیستى مالك ابژکتیوى بدست نمیدهد) چرا که اصوالً جایى براى حزب پرولترى، 
سازمانیافتگى سوسیالیستى در حزب و آمادگى عملى طبقه براى دست زدن به عمل انقالبى در این کتاب 
قائل نشده است(، اما راه فرارى براى خود باقى میگذارد. اگر انقالب به نتیجه رسید، "پس حتمًا" مطابق 
این تعاریف جامع و مانع پرولتاریا شرط الزم، یعنى آگاهى سوسیالیستى، را داشته است، وگرنه، نه! استدالل 
و نتیجه متقابًال به یکدیگر متکى اند، دور باطل استدالل آخوندى تکمیل میشود. وارد کردن شرط "آگاهى 

سوسیالیستى" براى تزریق قدرى قدرت پیش بینى به تعاریف منجمد نیز راهى به جلو نمیگشاید. 

اما تازه اینهم پایان کار نیست. وحدت کمونیستى باالخره آب پاکى را روى دست همه، و از جمله تعریف 
اولیه و تبصره ثانویه خود میریزد و هر چه را که تاکنون رشته است پنبه میکند: 

انقالب   - روابط سوسیالیستى  پدیدارى  شرط هاى  پیش  از  یکى  ضرورت  بر  تأکید  که  دهیم  تذکر  ”باید 
سوسیالیستى و کسب قدرت حاکمه - طبعًا به معناى ندیده گرفتن سایر پیش شرط ها نیست... در اینجا 
بحث آمادگى شرایط جهانى، رشد پرولتاریا در سطح بین المللى و هم سرنوشتى آن به مثابه طبقه و... سخن 
نرفته است. طبیعى است که در فقدان این پیش شرطها، انقالب، هر قدر هم که در امر کسب قدرت سیاسى 
خواهد  انحطاط  به  زمان  طول  در  و  نخواهد شد  سوسیالیستى  روابط  نهایى  استقرار  به  موفق  باشد،  موفق 

گرایید". (همانجا صفحه 20) 
اکنون روشن شد. پس حتى اگر پرولتاریاى کشورى داراى آگاهى سوسیالیستى باشد و قدرت سیاسى را 
بدست بگیرد، هر قدر هم که در این امر "موفق باشد"، شما از قبل تضمین میکنید که این انقالب آغازى 
نخواهد بود براى "پدیدارى روابط سوسیالیستى"، مگر آنکه محیط بسیار مناسب بین المللى موجود باشد 
و این اتفاقات انقالبى کمابیش درمقیاسى جهانى رخ دهد. در غیر اینصورت، نه فقط استقرار و ساختمان 
سوسیالیسم در یک کشور (که بدرست میتواند مورد بحث باشد) بلکه حتى انقالب سوسیالیستى در یک 
کشور نیز غیر ممکن است، زیرا هیچ انقالبى، مگر در صورتیکه جهان را اوضاعى انقالبى فرا گرفته باشد، 
نه میتواند مناسبات سوسیالیستى را بوجود آورد، (یعنى از کنکور تله ئولوژى اولیه شما سربلند بیرون بیاید) 
و نه حتى از لحاظ عینى میتواند آغاز پدیدارى این مناسبات باشد (یعنى تبصره مربوطه شامل حالش شود) 
چرا که فقط یک دیوانه میتواند حرکتى را آغاز پدیدارى واقعه اى بداند که خود به دالئل دیگر (یعنى غیاب 
پیش شرط هاى حیاتى دیگر) فى الحال آنرا غیرممکن اعالم کرده است. وحدت کمونیستى در تعریف اولیه 
خود انقالب سوسیالیستى را منوط به ساختمان سوسیالیسم میکند، در تبصره خود، ساختمان سوسیالیسم را 
به "آغاز" ساختمان سوسیالیسم تغییر میدهد، و در شروط بعدى خود حتى این "آغاز" را نیز به شرایط بین 

المللى مناسب موکول میکند. چند و چون اعتبار تحلیلى تعریف اولیه از همینجا معلوم میشود. 

چه آسان و چه به صرفه براى لیبرال چپ ها، "تدارك انقالب سوسیالیستى" یعنى همان پروسه بذرافشانى 
هم، با این مشخصات میتواند سالها بطول انجامد. مقطعى که "تدارك کنندگان" محترم ما با لباسهاى سرخى 
که میگویند براى روز موعود دوخته اند در میدان حاضر شوند و اعالم کنند که "همین است"، به دورتر و 
دورتر احاله میشود، و در این فاصله تمام آنچه وظیفه این جماعت باقى میماند" شرکت فعال در دوره هائى" 

است که طى آن هرگز نمیخواهند" به خیال خود در جنبش هاى غیرسوسیالیستى رهبر شوند". 

همینجا باید تأکید کنیم که جایگاه تعیین کننده شرایط جهانى در ممکن کردن ساختمان سوسیالیسم مورد 
تردید نیست. وابستگى پیروزى کامل انقالب کارگرى در شوروى به انقالب در اروپا در بینش لنین انکار 
ناپذیر است. اما آنچه براى لنین و مارکسیستهاى انقالبى بصورت شرایط مساعد و نامساعد پیشبرد پراتیک 
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کمونیستى جلوه گر میشود، در نزد وحدت کمونیستى، به یک عامل و مولفه "نظرى" در" تعریف "انقالب 
جهان  انقالبات  متن  از  را  انقالب سوسیالیستى  بدواً  که  کمونیستى  وحدت  میگردد.  تبدیل  سوسیالیستى 
سرمایه دارى امروز جدا کرده و آنرا به طرق مختلف ایده آلیزه نموده است، نمیتواند مساله اوضاع جهانى 
پیروزى انقالب  تبیین شرایط  در  لنین  براى  المللى  بین  اوضاع  کند.  وارد  تحلیل  از  سطح درستى  در  را 
اهمیتى حیاتى دارد. اما براى وحدت کمونیستى این مولفه در توضیح" موعد" و "ساعت سعد" براى انقالب 
وارد صحنه میشود. این تعیین موعد نیز به سهم خود، همچنانکه اشاره کردیم، در دستگاه فکرى وحدت 
ازپیشى،  قضاوتهاى  و  تعاریف  قلمرو  در  آن  بوسیله  میتواند  که  است  اهمیت  رو حائز  آن  از  کمونیستى 
تمام انقالبات "خارج از موعد" را به لیست وقایع "بینابینى"، "انقالبات سیاسى"، "انقالبات بدون نام" و 
"جنبشهاى غیر سوسیالیستى" حواله کند، با سوگند خوردن به اینکه در وقت خودش سوسیالیست خواهد 
بود، امروز از اتخاذ سیاست سوسیالیستى در انقالبات کنکرتى که از سر میگذرانیم طفره برود و خود را به 
تشویق و "رادیکالیزه کردن" اپوزیسیون بورژوائى مشغول نماید. در واقعیت، یعنى در اوج تکامل سرمایه 
عمل  رهبرى  و  سازماندهى  براى  اى  زمینه  دارى  سرمایه  هر بحران  پرولترى،  انقالبات  عصر  در  و  دارى 
سوسیالیستى پرولتاریاست. هیچ تئورى اى نمیتواند در عصر ما از پیش امکان تکامل سریع جنبشهاى انقالبى 
درکشورهاى سرمایه دارى به انقالب سوسیالیستى، یعنى انقالبى براى کسب قدرت توسط طبقه کارگر، را 
منتفى اعالم کند. تمام این تعاریف تله ئولوژیک، تمام این کنکور اسکوالستیک که وحدت کمونیستى براى 
غربال کردن انقالبات برپا کرده است، تمام این تحلیل انقالب برحسب "نتایج" آن و تمام این سخنرانى در 
باب ضرورت مساعد بودن اوضاع بین المللى، توجیهات تئوریک لیبرالیسم چپ براى حواله دادن انقالب 
لحاظ  از  که  را،  چپ  اتحاد  نظیر  جریاناتى  متدولوژى  همین  است.  آتى  آل  ایده  شرایط  به  سوسیالیستى 
تئوریک تفاوت ماهوى با وحدت کمونیستى ندارند، به موضع گیرى علنى علیه استقالل طبقاتى پرولتاریا، 
حزبیت طبقه کارگر و هر نوع فراخوان سوسیالیستى به طبقه، و نیز به ائتالف علنى با دست راستى ترین 

احزاب اپوزیسیون بورژوایى کشانیده است. 

اکنون که خواص جدولبندى متافیزیکى انواع انقالبات و تعریف تله ئولوژیک آنها را مشاهده کردیم، باید به 
نکته دیگرى بپردازیم. وقتى انقالب سوسیالیستى اینچنین در قفسه مجزا و در قالب ایده آلیزه شده آسمانى 
اش قرار داده شد و عمًال به آخرت موکول شد، وحدت کمونیستى انجام این انقالب را از عهده کارگر 
العموم  على  کارگران  که از  میگذارد (باشد  فالسفه  عهده  بر  تمامًا  را  وظیفه  این  و  برمیدارد  و زحمتکش 
میخواهد تا خود را به چنین فیلسوفانى بدل کنند(. تصویر وحدت کمدنیستى از انقالب سوسیالیستى یک 
تصویر کتابى دست دوم و سراپا فیلسوف مآبانه است. برداشتى که نه آموزش مارکس، بلکه میراث تحریفات 
"انستیتو مارکس و انگلس و لنین" اتحاد شوروى است. وحدت کمونیستى میگوید انقالب سوسیالیستى 
انقالبى آگاهانه است. این گفته به تعبیرى درست است، اما نه به تعبیر وحدت کمونیستى. در دست وحدت 
کمونیستى، صفت "آگاهانه "به یکى دیگر از سنگهایى تبدیل میشود که عمًال بر سر راه انقالب سوسیالیستى 

انداخته شده است. این انقالب از چه لحاظ آگاهانه است؟ وحدت کمونیستى پاسخ میدهد: 
”انقالب سوسیالیستى اولین انقالب در تاریخ جهان است که پس از انکشاف سرمایه دارى، بر مبناى آگاهى 
طبقه استثمارشونده نسبت به وضع خود و شناخت از کلیات نظام آینده (دانش سوسیالیستى) و بدست طبقه 
استثمارشونده براى از بین بردن عدم تجانس رشد نیروهاى مولده و مناسبات تولیدى انجام میگیرد و منجر 
به سیادت طبقه استثمارشونده میشود تا بتواند آن روابط تولیدى (و اجتماعى) راکه خواست طبقاتى او و 

ضرورت تاریخ است مستقر کند.”(همانجا صفحه 17- پرانتزها در اصل است) 
جامعه  در  خود  اوضاع فالکتبار  ناگزیرى  به  کارگر  طبقه  که  است  آن  مستلزم  سوسیالیستى  انقالب  اینکه 
سرمایه دارى پى برده باشد کامًال درست است (هر چند وحدت کمونیستى دقیقًا این را نمیگوید. آگاهى 
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طبقه استثمارشونده نسبت به" وضع خود"، هنوز جا را براى بسیارى توقعات تئوریک ناموجه از طبقه کارگر 
بازمیگذارد). اما انتظار "دانش سوسیالیستى" از طبقه (به مفهوم عام آن (بیجاست. وحدت کمونیستى، که 
در هیچیک از متون مورد مراجعه ما مرز، و در عین حال رابطه متقابل، توده ها و پیشروان طبقه کارگر را در 
نظر نگرفته است. این مساله را درك نمیکند که وقوف به کلیات نظام آینده و یا "دانش سوسیالیستى" کل 
و یا حتى اکثریت طبقه کارگر پیش شرط انقالب نیست. بلکه آگاهى و وقوف اقلیت قابل توجه، متشکل و 
صاحب نفوذ طبقه، یعنى پیشروان آن ضرورى است. بهر رو این نکات هنوز در مقایسه با اظهارات بعدى 
وحدت کمونیستى جزئى بشمار میروند. وحدت کمونیستى میگوید که انقالب سوسیالیستى از آنرو آگاهانه 
است که "بدست طبقه استثمارشونده و براى از بین بردن عدم تجانس نیروهاى مولده و مناسبات تولیدى 
انجام میگیرد. "این گفته میراث همان تعاریف متافیزیکى و تله ئولوژیک پیشین و بیانگر عجز کامل وحدت 
کمونیستى از درك دینامیسم واقعى حرکت توده ها در یک انقالب سوسیالیستى است. مارکس ابداً تئورى 
خود را بر توقع این درجه "وقوف" از جانب طبقه استثمارشونده متکى نکرده است. او مرز خود را با این 

مفسرین متافیزیسین تئوریهاى خویش از قبل ترسیم کرده است: 
و  تولیدى موجود  روابط  با  جامعه  مادى  مولده  نیروهاى  خود،  توسعه  از  معینى  مرحله  ”در 
نیروها  این  که  مناسبات مالکیتى  با  است)  همان  حقوقى  بیان  صرفًا  (که  دیگر  عبارت  به  یا 
با  تولیدى  این[روابط  قرار میگیرند.  درتناقض  اند.  میکرده  عمل  آن  چهارچوب  در  پیشتر 
مناسبات مالکیت موجود]از قالبى براى توسعه نیروهاى مولده به مانعى بر سر راه آنها بدل 
اقتصادى، کل  آغاز میگردد. با تحول زیربناى  اجتماعى  انقالبات  از  اى  میشوند. آنگاه دوره 
روبناى عظیم نیز، دیر یا زود، متحول میشود. در بررسى اینگونه تحوالت باید همواره میان 
است[ازیکسو]  تبیین  قابل  طبیعى  علوم  دقت  با  که  تولید،  اقتصادى  شرایط  مادى  تحول 
ایدئولوژیکى که  خالصه  بطور  و  فلسفى  و  هنرى،  مذهبى،  سیاسى،  حقوقى،  اشکال  آن  و 
اش میکنند[از  یکسره  خود  مبارزه  با  و  میشوند  آگاه  تناقض  این  از  آن  قالب  در  انسانها 
درباره  او  آنچه  بر  متکى  فرد  یک  ما درباره  نظر  که  همانطور  شد.  قائل  دیگر ]تمیز  سوى 
آن[ خود  آگاهى  مبناى  بر  نمیتوانیم  نیز  را  از تحول  اى  دوره  چنین  نیست،  میگوید  خود 

زندگى  تضادهاى  مبناى  بر  میباید  که  است  آگاهى  این  خود  برعکس  دوره [قضاوت کنیم. 
مادى، برمبناى تناقض میان نیروهاى مولده اجتماعى و مناسبات تولیدى توضیح داده شود". 

(مارکس، پیشگفتار به نقد اقتصاد سیاسى، تأکید ها از ماست) 
وحدت کمونیستى دقیقًا این کلید اصلى درك دیالکتیکى مبارزه طبقاتى را گم کرده است. او بطور کلى تمایز 
مورد نظر مارکس، میان مبانى اقتصادى یک انقالب با اشکال و درجه آگاهى توده هاى انقالب کننده از این 
مبانى را فراموش میکند. درك این تمایز شرط الزم شناخت رابطه دیالکتیکى میان تناقضات مادى و زیربناى 
جامعه با مبارزه طبقاتى زنده اى است که برمبناى این تناقضات و تضادها شکل میگیرد و در عمل به حل 
و رفع آنها منجر میگردد. درك سطوح تجرید در تئورى مارکسیسم شرط پایه اى کاربرد این تئورى است. 
آرى مارکسیستها معتقدتد که انقالب (اجتماعى) زائیده تضاد بنیادى (عدم تجانس!؟) است که میان سطح 
تکامل نیروهاى مولده از یکسو و مناسبات تولید از سوى دیگر بوجود میآید. اما هیچ مارکسیست جدى 
اى (یعنى کسى که مارکسیسم اش را از اقتصاد نیکیتین و صادرات نظرى رویزیونیست هاى روسیه و چین 
نیاموخته باشد) را نخواهید یافت که انقالب اجتماعى را انقالبى تصویر کند که در آن رفع این تضاد و "عدم 
تجانس" به خواست و انگیزه و شعار انسانهاى درگیر در انقالب بدل شده باشد. تا چه رسد به اینکه آگاهى 
به ضرورت رفع این تجانس صفت مشخصه یک انقالب تعریف شود! در حاشیه اضافه میکنیم که این درك 
آکادمیستى از انقالب سوسیالیستى خود یکى از چرخ دنده هاى دستگاه رویزیونیسم مدرن است که مبارزه 
انقالبى را مبارزه اى براى رفع "عدم تجانس"، "تکامل تاریخ"، "صنعتى کردن" و قس علیهذا جلوه میدهد و 
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نسل پس از نسل کارگران را براى خدمت به این "تکامل تاریخى" به دست شستن از خواستها و مطالبات 
طبقه خود و حمایت از این یا آن جناح راست و چپ بورژوازى و خرده بورزواژى از لحاظ تاریخى مترقى 
"فرامیخوانند]3[. این دیدگاه در تمام شاخه هاى چپ سنتى و رویزیونیست ایران، و از جمله همه کسانى 
که نسبت خود را به استالین، تروتسکى و مائو میرسانند، مشترك است. در این دیدگاه انسانهاى طبقه ما نه 
انسانهائى زنده که براى رهائى خویش و طبقه خویش میجنگند، بلکه موجوداتى هستند که تجسم نیروهاى 
مولده و چرخ دنده هاى" تکامل تاریخ" اند. اینان با مبارزه انقالبى نه به مثابه مبارزه انسانهاى زنده در زمان 
و مکان معین، و با خواستهاى معین، بلکه بقول لنین از دیدگاه مومیائى هاى وارفته اى مینگرند که نگران 
"ابدیت" و سرنوشت غائى جهان اند. )راه کارگر، که شاگرد اول این مکتب منشویکى است، اخیراً، ظاهراً 
با الهام از دستاوردهاى فنى عصر کامپیوتر، ازهمین محمل بشرى براى انقالب هم بى نیاز شده و رسمًا از 

"شورش نیروهاى مولده"!! علیه مناسبات تولید سخن مى گوید!) 

در مقابل این برداشت جامد، آزمایشگاهى و پروفسورمآبانه، که وحدت کمونیستى به روشن ترین وجهى 
آنرا فرموله کرده است، ما در نقل قول کوتاه فوق ازمارکس، با یک تصویر زنده، ملموس و پویا از انقالب 
مواجه هستیم. مارکس رابطه دیالکتیکى دقیقى میان تضادهاى زیربنائى که موجد بحران انقالبى است، با 
ـّم تکامل تاریخى، بلکه  اشکال مشخص مبارزه اى که انسانها (نه به مثابه تئوریسین، فیلسوف و یا قـــیــ
بصورت طبقات و توده هاى وسیع استثمارشده و ستم کشیده) بر مبناى این تضادهاى بنیادى دنبال میکنند، 
برقرار میکند. در هیچ کجاى تاریخ، در هیچ انقالبى، هیچ توده وسیع انسانى آگاهانه براى "رفع عدم تجانس 
میان نیروهاى مولده و مناسبات تولیدى" به میدان نیامده و نخواهد آمد. و از اینروست که مارکس از قبل 
تأکید میکند که انقالبات را برمبناى آگاهى اى که جامعه و طبقات در حال منازعه و توده انقالب کننده از 
خود بروز میدهند قضاوت نکنید، زیرا در وراى آنچه اینان از انقالب در ذهن خود دارند، تضادهاى بنیادى 
اى با حرکت آنها در حال یکسره شدن است. مبارزه براى درهم کوبیدن مناسبات مالکیت فئودالى، که سد 
راه رشد نیروهاى مولده گشته بود، نه در همین قالب و با شعارهائى به این مضمون، بلکه با شعار برابرى، 
برادرى و آزادى در سطح جامعه پدیدار شد. حرکت در جهت حل تضادهاى بنیادى این جامعه، خود را 
در  محلى،  و  قومى  تضعیف تعلقات  و  پرستى  میهن  و  ناسیونالیسم  رشد  در  ملت - کشور،  پدیده  رشد  در 
تضعیف مذهب به مثابه یک قدرت سیاسى و نهاد اجتماعى و نیز به مثابه یک دستگاه اعتقادى، در مبارزه 
علیه سلطنت موروثى و مطلقه و مطالبه پارلمان، در مطالبه آزادى تجارت، لغو دیون اربابى، آزادى نقل مکان 
و اشتغال مزدى رعایا و در ده ها خواست و مطالبه دیگر نمایان کرد. مبارزه اى که مابه ازاى فلسفى، علمى 
و هنرى خود را در تالقى مکاتب فکرى مختلف بازیافت. جدالى در دهها عرصه و صدها جبهه، تکلیف 

یک تضاد بنیادى را روشن کرد. 

با  نباید  را  انقالب  شد.  قائل  تمیز  انقالب  تحلیل  در  سطح  دو  این  میان  باید  میگوید  روشنى  به  مارکس 
انقالب  در  کرد.  قضاوت  میگوید  خود  غیره (درباره  و  مطالبات  تحلیلها،  شعارها،  نقدها،  (در  خود  آنچه 
سوسیالیستى اکتبر نیز نه فقط توده مردم انقالبى، بلکه خود حزب پیشرو انقالب نیز (که تضاد بنیادى را 
بدقت میشناخت و در تحلیل ها و برنامه خود آنرا به وضوح ترسیم کرده بود) نه با شعار و مشغله "رفع عدم 
تجانس"، بلکه با پیام نان و صلح و آزادى و تمام قدرت به شوراها به پاخاستند. در یک انقالب سوسیالیستى 
تناقض و "عدم تجانس "زیربناى مورد نظر وحدت کمونیستى خود را در موقعیت ناامن و نابسامان میلیونها 
انسان؛ نارضایتى وسیع اکثریت مردم، یعنى زحمتکشان، از وضع موجود؛ ضعف مناسبات موجود و طبقه 
حاکمه در پاسخگویى به خواستهاى عمومى و یا تخفیف بحران اقتصادى و سیاسى؛ تصادم هر چه شدت 
یابنده تر و قطعى تر افکار و اهداف انقالبى با اهداف و افکار ارتجاعى موجود طبقات حاکمه در عرصه هاى 
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گوناگون؛ قطبى شدن نیروهاى اجتماعى و حدت یافتن مبارزه طبقاتى در عرصه هاى گوناگون؛ افزایش 
ورشکستگى  و  اعتبارشدن  استثمارگران؛ بى  و  استثمارشوندگان  روزمره  مناقشات  در  قهر  نقش  روزافزون 
عملى نهادها و مکانیسم هاى ادارى و قوانین و مقررات و ارزشهاى موجود جامعه بورژوائى؛ ضعف حکومت 
بورژوازى، اوجگیرى مبارزات اعتراضى و نظایر آن به نمایش میگذارد. هیچکس، نه کارگر، نه برزگر، نه 
خانه دار و نه دانشجو با اعتراض به قید و بندهایى که بر دست و پاى" نیروهاى مولده" است، به مبارزه 
کشیده نمیشود. انسانهاى واقعى، با خواستهاى روشن و مشخص، ناراضى از اوضاع موجود و در جستجوى 
اوضاع بهتر به میدان مبارزه پاى میگذارند. آنچه از این غلیان و تالطم اجتماعى، یک انقالب اجتماعى قادر 
به حل "تضادهاى زیربنایى" میسازد، وجود عینى این تضادها به مثابه علت اساسى این بحران از یکسو و 
قطبى شدن کل جامعه، له و یا علیه کل مبارزه انقالبى ایست که پرولتاریاى سوسیالیست براى کسب قدرت 

سیاسى بر علیه بورژوازى دنبال میکند. 

وحدت کمونیستى مرز میان آگاهى انقالبى توده هاى طبقه کارگر را با مبانى عینى اقتصادى موجود انقالب 
کننده  انقالب  توده  آن  در  که  میشود  بدل  انقالبى  سوسیالیستى به  انقالب  برمیدارد.  میان  از  سوسیالیستى 
"آگاهانه" تضاد زیربناى جامعه را به میان میکشد و به موضوع علنى انقالب مبدل میکند. این دیگر یک 
انقالب واقعى در جهان مادى نیست. چنین انقالبى کار انسانهاى عادى و زمینى نیست، این انقالب فالسفه 
در جهان تخیل است. تنها در چنین جهانى میتواند" شرایط ذهنى" معادل آکاهى و فقط آگاهى گرفته شود، 
"تدارك انقالب" تنها به رواج عقاید منحصر شود، انقالب سوسیالیستى با تعاریف "جامع و مانع" اینچنین 
از متن جامعه، از بحران انقالبى و از غلیانهاى انقالبى واقعى قرن بیستم مجزا و منفک شود و از دسترس هر 
جنبش انقالبى که آگاهانه "رفع عدم تجانس" و ارضاى "ضرورت تاریخ" را هدف قرار نداده و توده هاى 
میلیونى را با همین هدف فوق "علمى" به میدان نکشیده باشد خارج شود. تنها در چنین جهانى است که 
هر انقالب موجود و بالفعل میتواند با القابى نظیر "انقالب بى نام"، واقعه بینابینى، انقالب با عالمت تعجب و 
غیره ندیده گرفته شود و تالش کمونیستهاى واقعى در رهبرى جنبشهاى انقالبى، با عبارات پرطمطراق ژرف 
اندیشانه و منزه طلبانه مبنى بر آلوده نکردن خود به رهبرى جنبشهاى "غیرسوسیالیستى "تحقیر شود. وحدت 
خارجى  ناظر  هر  اما  ببیند،  تدارك  خود را  تخیلى  انقالب  خود،  تخیلى  جهان  این  در  میتواند  کمونیستى 
تشخیص میدهد که به انتظار اینگونه" آگاهانه" ، "تمیز"، "شسته و رفته "و قاب شده اى نشستن و امیدوار 
بودن به اینکه با رواج آگاهى روزى خواهد رسید که توده هاى وسیع با هدف از میان بردن" عدم تجانس" 
میان نیروهاى مولده و مناسبات بورژوائى به میدان آیند، بقول خود وحدت کمونیستى، "چه علفى" زیر 
پاى فیلسوف ما "سبز خواهد شد". علفى که هرگز زیر پاى انسانهاى جدى و سیاسى اى نظیر پلخانوف ها، 
کائوتسکى ها و منشویکها هم سبز نشد. آنکه منتظر رشد تولید و مناسبات سرمایه دارى است، الاقل منتظر 
یک تحول مادى در جهان مادى است، اما آنکه منتظر انقالب" آگاهانه" از نوع مورد نظر وحدت کمونیستى 
تحقق  پروسه  و  سوسیالیستى  انقالب  کمونیستى  وحدت  است.  تخیلى بسته  عارفانه  رویاى  به  دل  است، 
آنرا به شیوه اى کامًال اسکوالستیک، منجمد و اکمل گرایانه مسخ میکند. ماهیت و اهداف انقالب، نیروى 
انقالب کننده، سازمانده انقالب، اوضاع مساعد براى انقالب، همه اینها یک به یک از هیات روابط و پدیده 
هاى عینى اى که در طول قرن بیستم بارها بطور مادى وجود پیدا کرده اند خارج شده و حالت معادالت 
و مفروضات فلسفى و مجردى را بخود میگیرند که به یک معضل "منطقى" جواب میدهند. هدف انقالب 
از رهائى انسانهاى موجود و حى و حاضر به "تکامل" جامعه بشرى و سوق دادن" تاریخ" به جلو "ارتقاء" 
داده میشود. هدف و نتایج انقالب سوسیالیستى از زاویه مورخ فردا، و نه انقالبى امروز، تبیین میگردد. تمام 
انقالب سوسیالیستى  مکانیک  تا  میگردد  محو  دارد  انسانى  پراتیک  و  انسان  از  که نشانى  "ناخالصى"هایى 
انقالبى  پراتیک  و  انسان  به  که  تئورى انقالب  از  ابعادى  آن  همه  کند.  خودنمائى  آن  شکل  مجردترین  در 
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انسان، رجوع دارد به همت یک ذهن" بیهوده و بیموقع فلسفى" از صحنه جارو میشود تا در زیر آن شماى 
ساده لوحانه انقالب سوسیالیستى با چهار خط صاف و ساده "آگاهى"، "نیروى مولده"، "عدم تجانس" و 
"تکامل"، ظاهر شود. نیروى انقالب کننده، از هیات پرولترهائى که هم امروز در کارخانجات بورژوازى به 
بردگى مزدى مشغولند، ناراضى اند و به بردگى خود معترضند، خارج میشوند و شمایل انبوهى از فالسفه را 
بخود میگیرند که با دانش کافى از آینده "ضرورى" جهان، تصمیم عالمانه خود مبنى بر رفع" عدم تجانس" 
زیربنائى و تعمیر جهان مطابق فرمول را به مورد اجراء در میآورند. سازمانده انقالب از هیات حزب و بین 
الملل متشکل کننده بهترین عناصر این بردگان مزدى که میکوشند همین کارگران موجود را با تبلیغ و ترویج 
و سازماندهى به نیروئى قادر به عمل پیروزمند انقالبى بدل کنند، خارج میشود و به یک آکادمى علمى تبدیل 
میشود که انسانهاى ناآگاه را به جمهور بى تناقض خود آگاه میکند و دست رد بر سینه هر آنکسى میکوبد که 
با مشاهده انقالبات" غیرسوسیالیستى" وسوسه شود تا راه انقالب سوسیالیستى خود را با ابتکار عمل خود و 
با بهره گیرى از بحرانهاى انقالبى موجود هموار کند. و باالخره اوضاع مساعد جهانى و اوضاع عینى جامعه 
خارج از ذهن بطور کلى، نه بحرانهاى عمیق اقتصادى و سیاسى که هر چند صباح بورژوازى حى و حاضر 
در کشورهاى مختلف جهان با آن روبرو میگردد، بلکه اوضاعى تصویر میشود که در آن، از فرط آمادگى 

شرایط، نه انقالب کردن، بلکه انقالب نکردن استعداد و برجستگى میخواهد. 

خالصه کنیم: 

درست  عدم درك  دارد.  جدى  اشکاالت  مارکسیسم  تئورى  اصلى  مفاهیم  فهم  در  کمونیستى  وحدت   -1
شرایط عینى و ذهنى در انقالب، نگرش به سوسیالیسم از زاویه" تکامل" و "رشد نیروهاى مولده"، تقلیل 
سوسیالیسم به "صنعتى شدن"، عدم درك رابطه دیالکتیکى زیربنائى اقتصادى و مبارزه طبقاتى، درك آکادمیک 
از مقوله آگاهى سیاسى و طبقاتى، وقس عیهذا، اینها همه میراث دستگاه فکرى منشویکى اى است که بتدریج 
پس از مرگ لنین بر جنبش کمونیستى جهانى چیره شد و یک نسل از کمونیستهاى جهان را، نه فقط از طریق 
خط مشى و آموزش هاى رسمى احزاب کمونیست در دوران استالین، بلکه همچنین از طریق افکار متفکرین 
اصلى اپوزیسیون خط رسمى شوروى، نظیر تروتسکى و سپس در مراحل بعد مائو، در برداشتى جاهالنه از 
مارکسیسم غرق کرد. وحدت کمونیستى هنوز با همان مقوالت و مفاهیم سوسیالیسم مکانیکى و شماتیک 
منشویکى مى اندیشد. تفاوت او شاید تنها در استنتاجات عملى متفاوت او با دیگر وارثین این تحریفات 
است. خصوصیت تحریفات وحدت کمونیستى در مفاهیم اساسى مارکسیسم، اساسًا جنبه و جهت گیرى 

برجسته لیبرالى و اسکوالستیک آن است. 

2- وحدت کمونیستى انقالب سوسیالیستى را از متن جامعه و انقالبات واقعى قرن بیستم جدا میکند و به 
آن روحى فیلسوفانه و تا حدودى اتوپیک میبخشد. "ارتقاء" انقالب سوسیالیستى به انقالبى که تنها بشرى 
بسیار با فرهنگ تر و داناتر در شرایطى بسیار ایده آل و احتماالً منحصر به فرد قادر به تحقق آن است، نه از 

دلسوزى به حال سوسیالیسم "خالص" بلکه اساسًا به منظور کنار گذاشتن و معاف شدن از سیاست 

سوسیالیستى در عمل، ضمن حفظ تعهد لفظى به سوسیالیسم "خالص"، صورت میگیرد و لذا دروازه را 
براى اتحاذ سیاست لیبرالى در انقالبات واقعى، جارى و کنکرت عصر ما باز میگذارد. انقالباتى که وحدت 
کمونیستى با جدول بندى مکانیکى خود، هر گونه پیوند و ارتباط مادى میان آنها با انقالب سوسیالیستى را 

گسسته و آنها را به وقایعى ایزوله، بینابینى و کم  اهمیت بدل نموده است. 
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3- با تأکید یکجانبه بر نقش "آگاهى" در تحقق انقالب سوسیالیستى و با قرار دادن کنکور "آگاهى"، با آن 
تلقى آکادمیستى، در برابر کارگران مزدى جامعه امروز، عمًال آن مکانیسم واقعى را که انقالب سوسیالیستى 
را مقدور و عملى میسازد، پوشیده نگاه میدارد. از یکسو مقوالت حزب، تشکل، سازماندهى عمل انقالبى، 
اعمال رهبرى از جانب اقلیت سوسیالیست طبقه، تاکتیکهاى اصولى و شعارهاى انقالبى مرحله اى و وجوه 
مختلف پراتیک عملى، از مکانیسم نزدیک شدن طبقه کارگر به قدرت سیاسى حذف میشوند، و از سوى 
دیگر توده کارگران همواره، با توجه به مالك هاى وحدت کمونیستى، از حد نصاب الزم براى دست زدن به 
اقدام سوسیالیستى "ناآگاه تر" ترسیم میشوند. نقطه قدرت واقعى و قابل دسترسى طبقه کارگر که در رهبرى 
آگاهانه و سازمان منسجم سیاسى است، پرده پوشى میشود و جاى آنرا توقع غیر واقعى و غیر قابل تحقق 

حرکت هم سطح و همزمان توده هاى" فوق آگاه" میگیرد. 

4- وظیفه سازمان انقالبى کمونیستى، بدین ترتیب، از لحاظ "تدارك انقالب سوسیالیستى" به ترویج (آنهم 
ـُعد عملى و در مواجهه با جنبش هاى انقالبى و انقالبات کنکرتى  ترویج نکات مجردى که گفتیم)، و در بـ
که کارگران مداوما با آن مواجه اند، بطور ناگزیر به جبهه سازى و ائتالف با نیروهاى "مترقى تر "اپوزیسیون 
بورژوائى کاهش مییابد. تدارك انقالب سوسیالیستى به جامه فاخرى براى استتار سیاست لیبرالى در عمل 

سیاسى روزمره بدل مى شود. 

5- در مجموع، این مولفه ها یک دستگاه سیاسى انفعالى و لیبرالى را میسازند. با احاله سوسیالیسم به شرایط 
ایده آل، رادیکالیسم سیاسى نیز به بعد موکول میشود و با قرارگرفتن کلیه تحوالت جامعه در چهارچوب 
"وقایع غیرسوسیالیستى ماقبل انقالب سوسیالیستى موعود"، یعنى در جدول جنبشهائى که نباید به خیال 
تجویز  صراحت  بورژوازى با  به  "غیرسوسیالیستى"  مبارزات  هدایت  کردن  رها  شد"،  "رهبر  آن  در  خود 
میشود. این، لیبرالیسم در قبال دموکراسى و انحالل طلبى و انفعال سیاسى در قبال امر سوسیالیسم است، 
زیرا در جهان واقعى ما و در عصر ما امر سوسیالیسم بطور ناگسستنى به حرکت پیروزمند جنبشها و انقالبات 

کنکرت و البته "هنوز غیرسوسیالیستى" مرتبط است. 

فهمیده  آن  در قالب  باید  سوسیالیستى"  انقالب  "تدارك  مساله  که  است  متدولوژیکى  چهارچوب  آن  این 
شود. "تدارك انقالب سوسیالیستى"، این شعار هویتى وحدت کمونیستى در دو وجه اصلى ماهیت لیبرالى 
و انفعالى خود را آشکار میکند، اول در وجه سیاسى. این شعار چه ارتباطى با انقالبات و جنبشهاى بالفعل 
و موجود پیدا میکند؟ آیا هیچ وجهى از این انقالبات میتواند در خدمت تدارك انقالب سوسیالیستى قرار 
گیرد؟ مساله انقالب دموکرتیک و سوسیالیستى تمامًا به این مبحث مربوط میشود و ما ضمن افشاى پاسفیسم 
ذاتى ایده "نباید در جنبشهاى غیرسوسیالیستى رهبر شویم"، بطور مشخص به مساله انقالب دموکراتیک 
و علل انزجار وحدت کمونیستى از این مفهوم میپردازیم. دوم در وجه تشکیالتى. وحدت کمونیستى در 
"تدارك انقالب سوسیالیستى" چه جایگاهى براى حزب سیاسى و تشکیالت انقالبى مستقل پرولتاریا قائل 
ـُعد تشکیالتى  است؟ بخشى از پاسخ خود را تا همینجا گرفته ایم، در قسمت هاى بعد بطور مشخص بـ
"تدارك" به سبک بورژوا  - لیبرالى را مورد بحث قرار میدهیم. و باالخره، در آخرین قسمت، انعکاس عملى 
مجموعه این متدولوژى، سیاست و خط مشى تشکیالتى لیبرالى را در پراتیک 6 سال گذشته سازمان وحدت 

کمونیستى گام به گام دنبال خواهیم کرد.   
مرداد 1363 
توضیحات 

[1]- لیبرال دانستن وحدت کمونیستى چیزى نیست که ما بطور اتوماتیک از القاب رایج در جنبش چپ 
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ایران اخذ کرده باشیم و یا صرفًا، مانند بخش اعظم جنبش چپ، وحدت کمونیستى را برمبناى تاکتیکهاى 
همیشه وحدت طلبانه اش نسبت به اپوزیسیون لیبرالى لیبرال بخوانیم. در این مقاله تالش میکنیم ماهیت 

لیبرالى نظرات و سیاستهاى وحدت کمونیستى را در سطوح عمیق ترى آشکار کنیم. 

[2]- ”اگر شرایط مادى آماده باشند... ولى شرایط ذهنى آماده نباشند، جامعه منفجر خواهد شد، عصیانها، 
قیامها، شورشها - و اگر مایلید (!)بگوییم انقالب ها - بوجود خواهند آمد. ")میل“ خودتان چیست؟(. ولى 
دراصل (خواهد  "انقالب) "گیومه  جامعه  در  سوسیالیستى.  اجتماعى  انقالب  گفت  نمیتوان  رادیگر  اینها 
شد. ولى شما میتوانید هر نامى را که میخواهید بر این انقالبها بگذارید) خیلى متشکریم از این برخورد 
“دموکراتیک“ شما، اما تصور ما اینست که اینجا علم هم چیزى براى گفتن خواهد داشت(... فراموش نکنیم 
که آگاهى از عناصر اساسى بوجود آورنده امکان پدیدارى سوسیالیسم است. و اگر نخواهیم شاهد انقالبهاى 

بى نام( عالمت (!) تعجب در اصل است)باشیم، باید بدانیم تدارك باید داد". 

انقالب دموکراتیک و سوسیالیستى، صفحه 42 (پرانتزها از ماست) 
معلوم نیست جریانى که حاضر نیست تصمیم خود را درباره "نامگذارى" یک" انفجار" اجتماعى که به قول خودش در 
ادامه همین گفته فوق، حتى گاه مى تواند یک نظام را متالشى کند، بگیرد، چطور مدعى رهبرى یک طبقه اجتماعى شده. 

آقایان  کنید  توجه  است،  صنعتى"  "سوسیالیستهاى  همین  زمره  از  هم  کمونیستى  وحدت  خود  البته   -[3]
مینویسند: 

”اگر چنین است، اگر چنین است که در یک جامعه عقب افتاده ماقبل سرمایه دارى، هم نماینده بورژوازى 
جدیدالوالده و هم پیشقراوالن پرولتاریا... نیاز به صنعتى کردن جامعه را درك میکنند، بنابراین مساله اساسى 
این خواهد بود که چه کسى در موضعى قرار بگیرد که بتواند این پروسه را آغاز کند. این موضع یعنى در 
راس قدرت سیاسى قرار گرفتن، یعنى رهبرى نهاد دولت را در اختیار درآوردن و آنرا از اساس دگرگون 
کردن است. و از اینروست که هم بورژوازى میکوشد این قدرت را بدست آورد و هم پرولتاریا(!)... هر دو 
جامعه را صنعتى میکنند، هر دو کارخانه را خواهند ساخت ولى در حالت اول در این کارخانه روابط تولید 

سرمایه دارى مستقر میشود و در حالت دوم تولید سوسیالیستى. 

... مساله ما اینست که سوسیالیستهاى ظفار اگر قدرت سیاسى را بدست میآوردند بشرط داشتن این کمک 
(پرولتاریاى بین المللى) میتوانستند آغاز به صنعتى کردن جامعه کنند و این صنایع تازه پا را نیز بالفاصله و 

از همان ابتدا بر مبناى روابط تولید سوسیالیستى بوجود آورند". 

انقالب دموکراتیک و سوسیالیستى، صفحه 28-32 
فلسفه کسب قدرت سیاسى رانیز آموختیم! به هر حیله باید کارى کرد که جامعه" صنعتى" شود و بویژه باید 
اثبات کرد که ما از بورژوازى "صنعتى کن" تریم. این کالم یک کمونیست نیست. این الهه صنعت است که از 
بارگاه خود برفراز جهان، به دنیاى بشر مینگرد و با صداى بلند درباره اینکه کدام طبقه از انسانهاى خاکى بهتر 
میتواند جامعه را صنعتى کند فکر میکند. درك وحدت کمونیستى از سوسیالیسم هم همینجا برمال میشود. 
سوسیالیسم دیگر مناسباتى اجتماعى نیست، بلکه روابط فنى و اجرائى است که میتواند در مقیاس "کارخانه" 
برقرار شود، بنحوى که انسان براى مثال میتواند در آینده در یک قدم زدن در طول جاده کرج به 5 کارخانه 

سوسیالیستى و 3 کارخانه بورژوایى برخورد کند! 
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[4]- نظرات ما درباره انقالب بى وقفه و پروسه عملى تحقق انقالب سوسیالیستى از زوایاى مختلف در 
نوشته هاى اتحاد مبارزان کمونیست بیان شده است و براى آشنایى دقیق تر با جزئیات مواضع ما خواننده را 

به مطالعه این نوشته ها دعوت میکنیم. 

بسوى سوسیالیسم، نشریه تئوریک حزب کمونیست ایران، دوره دوم، شماره یک، شهریور 1363 - 
اواخر اوت و اوائل سپتامبر 1984 صفحات 9 تا 54

 
در نقد وحدت کمونیستى: 

آناتومى لیبرالیسم چپ در ایران 
(بخش دوم)

مقدمه
پس از انتشار قسمت اول این مقاله در شماره قبل طبیعتًا انتظار میرفت پاسخى از جانب وحدت کمونیستى 
منتشر شود. ما در نوشته خود نسبتًا به تفصیل به تزهاى محورى و مبانى پایه اى متدولوژى این جریان 
پرداخته بودیم و مدعى شده بودیم که تئورى "تدارك انقالب سوسیالیستى" بیانى لیبرالى براى استنکاف 
از عمل سوسیالیستى در بحرانهاى انقالبى ایست که جامعه بورژوائى عمال از سر میگذراند. قاعدتا همه 
اینها پاسخى میطلبید. اما آنچه تحت عنوان "مدخلى بر مباحثات" در اندیشه رهائى 3 و 4 منتشر شد بهر 
چیز شبیه بود بجز یک پاسخ سیاسى و تئوریک. وحدت کمونیستى ترجیح داد بجاى پرداختن به نکاتى 
که مطرح شده بود و یا طرح انتقادات سیاسى و نظرى جدید، به اشخاص اهانت کند، به انگیزه شناسى ما 
بپردازد، فریاد "توطئه" سر بدهد و برچسب بچسباند. شک نیست که ما انتظار اعجازى نداشتیم، اما اینهم 

دیگر خارج از تصور بود. 

در وهله اول میشد چنین استنباط کرد که شاید چون فرصت کافى براى پاسخگوئى نداشته اند و احتماالً 
باید بسرعت عکس العملى نشان میدادند، نقدا فحش هایشان را داده اند تا بعدا بحثهایشان را آماده کنند. 
اما دو نکته نشان میداد که مساله جدى تر از اینهاست. اوالً، در همان شماره اندیشه رهائى ما شاهد یک 
موضعگیرى سیاسى و عملى در مورد جنگ داخلى کردستان هستیم که دیگر بهیچ عنوان نمیتواند صرفًا 

عکس العملى در برابر مقاله بسوى سوسیالیسم باشد. 

هیچ تنگناى فکرى و یا رنجش عاطفى از یک مقاله انتقادى ما، آنهم در باره مقوالتى چون "شرایط عینى 
و ذهنى انقالب"، "استراتژى انقالب سوسیالیستى" و نظایر آن، نمیتواند بخودى خود یک سازمان مدعى 
کمونیست بودن را به چنان موضعگیرى آشکارا ضد دموکراتیک، ضد کارگرى و عقب مانده اى، آنهم با آن 
لحن زننده و کینه توزانه، بکشاند. ثانیًا رهائى، یعنى ارگان تئوریک "رفقاى داخل" هم منتشر شد و روى 

اندیشه رهائى را در تمام زمینه ها سفید کرد. 

رهائى نشان داد که وحدت کمونیستى واقعا، به اراده خود و در کمال هوشیارى سیاسى تعارف را کنار 
گذاشته و تکلیف خود را با حزب کمونیست بطور بنیادى روشن کرده است. "رهائى" گواه این بود که این 
بار وحدت کمونیستى دارد حرف حسابش را میزند و روش ها و سنت هاى واقعى اش را به نمایش میگذارد. 
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اگر مقاله ما تاثیرى داشته است، حداکثر این بوده است که وحدت کمونیستى را وادارد تا پرده تعارفات 
سیاسى را کنار بزند و جایگاه واقعى اش در درون طیف اپوزیسیون را آشکار کند. دوره موعظه هاى خیر 
اندیشانه وحدت کمونیستى خطاب به "چپ" به صیغه اول شخص جمع ("رفقا بیائیم چنین و چنان نکنیم")، 
سپرى میشود، پاپیون ها باز میشود و خالکوبى ها نمایان میگردد. شاید الاقل خود این شناخت دستاوردى 

باشد، اما ما انتظار بیشترى داشتیم. 

از لحاظ مضمونى، "پاسخ" وحدت کمونیستى جز بازگوئى کسالت آور یک کابوس لیبرالى نبود. کابوسى 
که متاسفانه پس از قلع وقمع رهبران بلشویک در سالهاى 0391 در روسیه و بویژه پس از ترور تروتسکى، 
انقالب  شکست  تراژدى  است.  شده  تبدیل  چپ  روشنفکران  بخشى از  براى  زندگى"  "روش  نوعى  به 
روسیه و عواقب آن بخشى از کمونیست ها را هوشیار کرد و برخى را مایوس نمود. اما بهر حال همه، تا 
آنجا که انسانهاى جدى سیاسى بودند، به بازبینى و جمعبندى مجدد این تجربه پرداختند و تالش شان، 
شد.  بدل  روسیه  انقالب  تجربه  در  تعمق  و  براى مطالعه  منبعى  به  شان،  گوناگون  استنتاجات  از  صرفنظر 
اما جماعتى نیز از "واقعه استالین" یک نان دانى سیاسى ساختند، درست همانطور که آخوند روى "واقعه 
کربال" سرمایه گذارى میکند. در نقش "تئوریسین"، اینها پیامبران "نکنید" و" نمیشود" و "مگر ندیدید" از آب 
درمیآیند و بعنوان "تشکل هاى سیاسى" کار شبانه روزى شان در "جن گیرى" روح سرگردان "استالینیسم" 

در صفوف مارکسیستها خالصه میشود. 

اتهام "استالینیسم" سالح "استراتژیکى" اینها در مباحثات سیاسى است. این آخرین حربه است، که گویا 
توسل به هر تخطئه و تحریف و مظلوم نمائى و جا خالى دادن در جدل را مجاز میکند. و چه کسى میتواند 
با جریانى طرف شود که شاکى خصوصى خود گمارده مصائب انقالب روسیه است و ابائى از این ندارد که 
تحت پوشش مبارزه با "استالینیسم" هر جا زبانش در استدالل گرفت، سخیف ترین اتهامات را بار انسان 

کند. 

ما مقاله اى علیه وحدت کمونیستى نوشتیم و در آن انتقادات نظرى جدى اى به این جریان طرح کردیم، 
با همین کار "استالینیست" شدیم. شاید هم حق داشته باشند، آخر چطور ممکن است حزب کمونیست 
"ناگهان" مقاله تئوریکى در نقد نظراتشان منتشر کند و "درست هم زمان"، احتماالً با یکى دو ماهى فاصله، 
"ناگهان" رادیوى حزب کمونیست در مورد یکى از عناصر بریده از سازمان وحدت انقالبى اطالعیه اى 
بدهد و "رفقاى داخل" هم اشتباهًا آن را وحدت کمونیستى بشنوند؟! خیر حتمًا "توطئه"اى در کار است، 
استالینیست ها دارند میآیند !مابقى برچسب ها، اتهامات، تصویر سازى هاى مبتذل، دو بهم زنى هاى کودکانه و 
غیره دیگر تمامًا مکانیسم دفاعى یک ذهنیت دائى جان ناپلئونى است. اینها اورادى است که باید براى دفع 

شر از روح "استالینیسم" خواند و بر در و دیوار فوت کرد. 

به یک مقاله سیاسى، هر قدر هم که لحن آن تند باشد، میتوان پرداخت، اما به هذیان روشنفکرى که در 
گذشته زندگى میکند، از کابوس "استالینیسم" سرمایه سیاسى میسازد و هر جا حرف حساب نداشته باشد 
گریز به صحراى کربال میزند و شیون میکند، نمیتوان پاسخ داد. "مقاالتى" که وحدت کمونیستى در "پاسخ" 
این  نکرده است.  ساده  را  اختالف  مورد  جدى  نکات  حول  مستدل  بحث  کار  متاسفانه  است،  ما نوشته 
"مقاالت" پاسخ نمیخواهد، فقط میتوان از آن صرفنظر کرد. با این وجود الزم است یک نکته را به وحدت 
کمونیستى خاطر نشان کنیم. تجربه همین جنبش چپ ایران نشان داده است که تنها با شرکت در بحث حول 
مسائل جنبش، تنها با قرار دادن آلترناتیو عملى در برابر فعالین کمونیست و در یک کلمه، تنها از طریق یک 
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عملکرد سیاسى میتوان بر آرایش و قطب بندى موجود نیروها تاثیر گذاشت. صرف دوبهم زنى راه به جائى 
نمیبرد. حزب کمونیست تشکلى از فعالین کمونیست است که آگاهانه پا به عرصه مبارزه گذاشته اند. اینها 
کسانى اند که با بررسى و تشخیص آگاهانه نظرات موجود (از جمله نظرات شما) و بر مبناى جدل ها و 
مباحثات نسبتًا طوالنى و تفصیلى در جنبش کمونیستى ایران، برنامه و اصول اعتقادى و عملى خود را یافته 
و حول آن متشکل شده اند. ذهن و فکر خود را هم به روى نظرات جدید نبسته اند. اگر کسى واقعًا امید 
به جلب این فعالین به تفکر و عمل متفاوتى دارد، اگر کسى به این امید دلخوش است که حزب کمونیست 
ایران به نحوى تجزیه شود و یا راه دیگرى را در پیش بگیرد، نیازى نخواهد داشت تا مانند نویسندگان 
تاکنونى وحدت کمونیستى به روش هاى مبتذلى نظیر تخطئه اشخاص، تحریک خام اندیشانه عواطف عقب 
روش خیرى  این  از  هم  دمکرات  حزب  حتى  شود.  متوسل  ناموجود  تعصبات  بر  و سرمایه گذارى  مانده 
ندید. این بطرز خجالت آورى کوته نظرى و عدم بلوغ سیاسى تان، سطح نازل اهداف تان و عدم شناخت 
واقعى تان از حزب ما را برمال میکند. باور بفرمائید جنبش کمونیستى ایران مدتهاست این مرحله را پشت 
سر گذاشته است. سیاسى باشید، نقد کنید، در مورد برنامه، سبک کار، سیاست، تاکتیک، تشکیالت و دیگر 
معضالت کمونیستها نظر و آلترناتیو اثباتى خودتان را ارائه کنید. اینقدر به شعور و آگاهى کمونیست ها اهانت 

نکنید. این راه بهترى است. 

بهر ترتیب ما بحث خود را ادامه میدهیم و این هنوز با وحدت کمونیستى است که به نکاتى که طرح کرده 
ایم پاسخ بدهد. در این بخش عمدتًا شیوه برخورد این جریان به انقالبات "غیر سوسیالیستى"، یعنى همان 
و بالفاصله نمیتواند انقالب سوسیالیستى به معنى اخص کلمه نام  دوره هاى تالطم انقالبى جامعه که فوراً 
بگیرد، مورد بحث قرار گرفته است. در این رابطه ما بویژه بعنوان یک نمونه به مساله انقالب 1905 و نظرات 
وحدت کمونیستى در مورد آن پرداخته ایم. از نظر محتوائى بحث ما در این شماره هنوز در محدوده توضیح 
متدولوژى لنینى در قبال جنبش ها و انقالبات "غیر سوسیالیستى" باقى میماند. از نظر ما این مهمترین مولفه 
بهانه  به  که  اینست  در  جریان  این  خاصیت تئورى  تمام  که  چرا  میشود،  محسوب  چپ  لیبرالیسم  نقد  در 
"تدارك انقالب سوسیالیستى" با تقدیس لفظى انقالب سوسیالیستى بطور مجرد، بى آلترناتیوى و انفعال در 
انقالبات واقعى و سپردن سرنوشت این انقالبات به بورژوازى را توجیه نماید. در ضمیمه انتهاى این بخش 
به نظرات اقتصادى وحدت کمونیستى پرداخته ایم. تالش ما اینست که با استناد به متون خود این سازمان 
نشان بدهیم که در مورد مشخص ایران، آن "قشرى از طبقات حاکم" که به زعم و.ك مى تواند و باید در 
یک "انقالب سیاسى" قدرت را بخود منتقل کند (و وحدت کمونیستى را بعنوان "اپوزیسیون متشکل پس از 

انقالب" در مقابل خود بیابد) بورژوازى خصوصى صنعتى است. 

متاسفانه بدلیل مفصل شدن این بخش نتوانستیم بخش تئوریک بحث را در همین قسمت تمام کنیم. بحث 
پیرامون چند مساله مهم، از جمله تلقى و.ك از رابطه دموکراسى و سوسیالیسم، مساله دولت موقت انقالبى 
و ایده تبدیل شدن به اپوزیسیون پس از انقالب، به قسمت بعد موکول میشود. مرور عملکرد سیاسى وحدت 

کمونیستى در طول انقالب 57 نیز باید در بخش بعد انجام شود. 

نکته اى که باید تذکر داد اینست که مقاله حاضر تنها یک جدل با وحدت کمونیستى به عنوان یک جریان 
معین نیست، بلکه کوششى براى توضیح مجدد و تفصیلى نظرات ما از زاویه جدیدى است که در مباحثات 
علیه پوپولیسم برجستگى نداشت. بخش زیادى از مقاالت تئوریک جریان ما در پروسه انتقاد از سوسیالیسم 
خلقى نوشته شده است. امروز ما با نظریات متفاوتى در چپ ایران روبروئیم که همگى مدعى ضدیت با 
پوپولیسم اند. نقد وحدت کمونیستى فرصتى است تا ما نظرات خود را در تمایز با شاخه دیگرى از منتقدان 
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لنینیسم تشریح کنیم. به این اعتبار علیرغم طفره رفتن وحدت کمونیستى از ورود به یک بحث محتوائى و 
جدى حول این مسائل ما به بحث در همین مسیر ادامه میدهیم، تا الاقل با اتکاء به نمونه وحدت کمونیستى، 

نظرات اثباتى خود را دقیقتر ارائه کنیم. 

وحدت کمونیستى و پوپولیست ها: تفاوت در کجاست؟ 
جناح راست این طیف جریان  جریان پوپولیستى در ابتداى انقالب 57 در ایران یک طیف گسترده بود. 
فدائى - راه کارگر و جریانات طرفدار چین و "اندیشه مائو" نظیر حزب رنجبران و اتحادیه کمونیست ها 
را در بر میگرفت. در جناح چپ قطب اصلى را سازمان پیکار و رزمندگان (قبل از بحران) تشکیل میدادند. 
اگر جناح راست مستقیمًا تحت نفوذ اشکال بین المللى رویزیونیسم و مدافع "مراجع" و" اردوگاه هاى" بین 
المللى مدعى سوسیالیسم بود، جناح چپ - که عمدتًا" مارکسیسم" خود را، از مقوالت و تعاریف پایه اى 
تا اصول برنامه و تاکتیک، نهایتًا از همان مراجع جهانى اخذ کرده بود - بدلیل استقالل صورى اش تاثیرات 
رویزیونیسم را بطور "خود بخودى" غیر مستقیم به نمایش میگذاشت. (همینجا باید تاکید کرد که همین 
استقالل صورى پوپولیست هاى چپ از "اردوگاه"، نقش مهمى در سیر حرکت رو به جلوى آنها و گردآمدن 

بخش اعظم صادق ترین و پرشورترین انقالبیون مارکسیست در ایران به صفوف آنها ایفا نمود.)

وحدت کمونیستى نسبت به این طیف پوپولیستى یک جریان انتقادى محسوب میشود. این خطاست اگر 
لیبرال،  بورژوا -  جریانات  با  اش  و عملى  سیاسى  پیوند  و  طبقاتى  سازش  تبلیغ  اعتبار  به  را،  و.ك  کسى 
سوسیال  و  اروکمونیسم  همچنانکه  نیست.  پوپولیسم  سازش طبقاتى  از  دفاعى  هر  بخواند.  "پوپولیست" 
بر  سدى  و  طبقاتى  آشتى  مبلغ  جریانات  این  که  هم  قدر  هر  خواند،  نمیتوان" پوپولیسم"  را  دمکراسى 
سیاسى  و  فکرى  در دستگاه  "طبقه"  بجاى  آن  جایگزینى  و  "خلق"  مقوله  باشند.  کارگر  طبقه  رادیکالیسم 
"خلق"،  میگوید)  سخن  "چپ"  زبان  به  (لیبرالیسمى که  چپ  لیبرالیسم  در  دارد.  محورى  نقش  پوپولیسم 
"دولت خلقى"، "اقتصاد خلقى" و امثالهم جائى ندارند. کلمات "سرمایه دارى"، "سوسیالیسم"، "بورژوازى" 
و "پرولتاریا "در ادبیات این طیف به وفور بکار میرود. اما سیاست سوسیالیستى به اشکال مختلف از دستور 
با  نیز  دیدگاه  دو  این  طبقاتى  متن  و  پایگاه  بلکه  دستگاه هاى فکرى،  تنها  نه  میشود.  گذاشته  کنار  کارگر 
یکدیگر متفاوت است. پوپولیسم " ضد امپریالیسِم" خرده بورژوازى در کشور تحت سلطه و عقب مانده را 
در قالب عبارات مارکسیستى بیان میکند؛ لیبرالیسم چپ، در متن یک کشور عقب مانده، از موضع بورژوازى 
صنعتى و مدرنیسم اقتصادى حرکت میکند. پوپولیسم انقالب پرولترى را در "انقالبیگرى" خرده بورژوائى 
منحل میکند، لیبرالیسم چپ، انقالب پرولترى را بعنوان یک فرمول تئوریک میپذیرد، تا در گام بعد، در 
دنیاى واقعى، آنرا تلویحًا (مانند وحدت کمونیستى) و یا صراحتًا (مانند اتحاد چپ) به بهانه "عقب ماندگى 
اقتصادى" غیر ممکن و یا زودرس اعالم نماید. پوپولیسم "انقالب" دیگرى غیر از انقالب پرولترى را در 
دستور میگذارد، لیبرالیسم چپ، محروم از موهبت "خلق" و "انقالب خلقى"، ناگزیر یکسره به موعظه رفرم 

سقوط میکند. 

لیبرالیسم چپ به این ترتیب در مقابل پوپولیسم در دو سطح ابراز وجود میکند. در سطح نظرى، درست مانند 
مارکسیسم "قانونى"، منتقد تئوریک اتوپى هاى "خلقى "پوپولیست ها، سطحى نگرى هاى تئوریک و مقوالت 
و مفاهیم من درآوردى آنهاست. اینجا لیبرالیسم چپ فرصت مییابد در برابر پوپولیسم در لباس "آموزگار 
مارکسیسم" ظاهر شود. اما در سطح سیاسى و عملى، بویژه در یک کشور تحت سلطه نظیر ایران که خرده 
بورژوازى و الجرم "خلِق" پوپولیست ها عصیان زده، مستأصل و الجرم متمایل به اقدامات قهرآمیز، "ماوراء 
قانونى" و گاه "غیرمتمدنانه "است، لیبرالیسم چپ به منتقد "زیاده روى ها"، "تند روى ها" و "سکتاریسم" 
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بخش هاى تندرو طیف پوپولیسم بدل میشود. اینجا دیگر ما با انتقاد لیبرالى از عمل سیاسى پوپولیسم چپ، 
موعظه خوانى هاى پدرانه در باره ضرورت ایجاد جبهه هاى وسیع از کلیه اقشار "مترقى" و مجیزگوئى هاى 
مکرر از احزاب "چپ" و میانه رو بورژوازى مواجه میشویم. اگر در تئورى، لیبرالیسم چپ تمایل دارد تا 
از موضع "چپ" گریبان پوپولیست ها را بگیرد، در عمل سیاسى همواره نسبت به جناح چپ پوپولیسم در 
سمت راست قرار میگیرد و مبلغ اعتدال و نرمش و آوانس دادن سیاسى به بورژوازى و احزاب او از آب در 
میآید. اگر کسى هنوز در تحلیل این واقعیت مانده است که چگونه" طرفدار انقالب سوسیالیستى" تا بحران 
انقالبى جامعه را فرا میگیرد، به" مبارزات ضد رژیمى آیت اهللا خمینى" ارج میگذارد[1] و براى مجاهدین 

حساب ویژه باز میکند[2] ، این کلید حل معماست. 

در آخرین قسمت هاى این مقاله مرورى بر سیاست هاى عملى راست روانه و لیبرال مآبانه وحدت کمونیستى 
در طول انقالب 57 خواهیم داشت. اما موضوع بحث هنوز نکات تئوریک است. اشاره اى کوتاه به رئوس 
نقد وحدت کمونیستى از پوپولیسم، مقدمه مناسبى براى توضیح فاصله وحدت کمونیستى از مارکسیسم، 

بویژه در برخورد به مساله انقالب دموکراتیک خواهد بود. 

انتقادات و.ك بر پوپولیسم عمدتًا نظرات جناح راست این طیف را هدف میگیرد. یا بهتر است بگوئیم این 
انتقادات در شرایطى فرموله شده است که هنوز در درون طیف پوپولیستى گسست تئوریک مشهودى میان 
راست و چپ صورت نگرفته بود و طیف چپ کمابیش خود را با همان مقوالت و اعتقادات مشترك کل 
پوپولیست ها در باره ساخت جامعه و خصوصیات مبارزه طبقاتى و انقالبى در ایران بیان میکرد (تصادفى 
نبود که با چرخش صورى معتقدات تئوریک بخشى از جریانات پوپولیستى به چپ از اواسط سال 59، 
وحدت کمونیستى نیز مواضع انتقادى خود را در قبال این سازمان ها تا حدودى گم کرد[3] . این اختالفات 
تئوریک میان و.ك و پوپولیست ها کدام بودند؟ تا آنجا که به بحث ما مربوط میشود میتوان به نکات زیر 

اشاره کرد: 

1 )در عرصه تحلیل و نقد اقتصاد ایران، وحدت کمونیستى سرمایه دارى بودن مناسبات تولیدى در ایران را 
تشخیص میدهد، حال آنکه پوپولیسم راست (و در اوائل راست و چپ هر دو) یا رسمًا نظام تولیدى مسلط 
را فئودالى و نیمه فئودالى میخواند یا حداکثر در بهترین حالت آن را سرمایه دارى "وابسته "اطالق میکرد، 
اما این وابستگى را معادل "رشد ناکافى"، "ناموزونى" و "عدم خودکفائى" سرمایه دارى در ایران میگرفت 
و لذا به طرق مختلف ایران را از دایره عملکرد قوانین حرکت جامعه سرمایه دارى بیرون میکشید. اجزاء 
تئوریک نقد وحدت کمونیستى بر سرمایه دارى ایران کمابیش با نقد پوپولیست ها از" وابستگى" یکسان 
وسائل  بخش( (I) تولید  گسترش  و خودکفا"،  "موزون  اقتصاد  صنعت،  به  طبقاتى  ماوراء  شیفتگى  است. 
تولید) در اقتصاد و اعتراض به دخالت بوروکراتیک دولت بورژوائى به زیان سرمایه هاى کوچک و نظایر 
اینها به یکسان در تحلیل هاى راست ترین پوپولیست ها و وحدت کمونیستى یافت میشود (رجوع کنید به 
ضمیمه 2). اما بهر رو وحدت کمونیستى حکم "ایران سرمایه دارى است" را جدى تر میگیرد ومیکوشد تا 

رابطه اى میان این حکم با خصلت انقالب اجتماعى ایران برقرار کند. 

2 )پوپولیست ها از "نقد" اقتصادى خویش به استراتژى خاصى براى انقالب سوسیالیستى خود میرسیدند. 
انقالب مرحله اى، شامل دوره کمابیش طوالنى براى رشد نیروهاى مولده قبل از انقالب سوسیالیستى، تحت 
یک جمهورى دموکراتیک خلق، که ائتالف طبقات "خلقى" در جامعه است، محور این استراتژى بود. این 
انقالب، انقالب دموکراتیک نام میگرفت. در این دیدگاه انقالب دموکراتیک بدون شک یک انقالب اجتماعى 
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(مبشر روابط تولیدى نوین و رشد نیروهاى مولده) بود. اگر در بدو امر پوپولیسم در ایران این درجه فراغ 
خاطر را داشت تا در غیاب یک نقد محکم مارکسیستى صراحتًا به ماهیت بورژوائى انقالب خویش اذعان 
کند و "بورژوازى ملى و مترقى" اى براى رهبرى و بدوش گرفتن بار این "تحول تاریخًا پیشرو" بتراشد، 
از اواخر سال 58 این صراحت لهجه به حزب رنجبران منحصر ماند و بخش اعظم جریان پوپولیستى این 
قشر موهوم اجتماعى را از فهرست طبقات "خلقى" خود حذف نمود و اقتصاد "خلقى" خود را با" سرمایه 
دارى انحصارى دولتى خلقى" متمایز کرد. به هر رو تزئینات تئوریک بحث هر چه باشد، آن دیدگاهى که 
انقالب دیگرى غیر از انقالب سوسیالیستى را موظف به رشد نیروهاى مولده در ایران میداند، ماهیتًا مبلغ 
یک تحول بورژوا - دموکراتیک است و انقالب اجتماعى دیگرى را به غیر از انقالب سوسیالیستى در دستور 
یک  وظایف  تمام  با  اجتماعى  انقالب  یک  دموکراتیک پوپولیسم،  انقالب  میدهد.  قرار  ایران  کارگر  طبقه 
چنین انقالبى است. در این تردید نیست. منشأ تئوریک چنین اندیشه اى در چپ ایران به یکسان میتواند در 
آموزش هاى منشویسم که پس از مرگ لنین در مدت کوتاهى بر جنبش کمونیستى مسلط شد و جریانات 
رویزیونیستى مدرنى که پس از آن بر این مبنا رشد کرد ونیز در" تکامل" و ولگاریزه شدن باز هم بیشتر این 
دیدگاه در تجربه چین جستجو شود. به این مبانى، باید "تحلیل مشخص" پوپولیسم از "شرایط مشخص" 
ایران، یعنى تزهاى "نیمه مستعمره نیمه فئودال" و "وابستگى" را نیز افزود. تا آنجائى که پوچى این "تحلیل 
هاى مشخص" افشاء شد، پوپولیسم ایران بى شک به تزلزل افتاد، اما دستگاه فکرى و متدولوژى منشویکى 
و رویزیونیستى حد نهائى نوسانات موروثى پوپولیسم بحران زده را رقم میزد. در این چهارچوب محدود، 
پوپولیسم تنها قادر به دستکارى فهرست طبقات خلقى بود. رادیکالیزاسیون بخش اعظم چپ پوپولیست 
ایران تا قبل از 30 خرداد 60 در سطح تئوریک تنها در حذف بخش هاى دیگرى از خرده بورژوازى "سنتى"، 
"مدرن"، "تجارى" و "روستائى" و غیره از لیست اقشار "خلقى" جلوه گر میشد. جرح و تعدیلى که متافیزیک 

"درباره تضاد "مائو تسه تونگ قبًال جواز متدلوژیک آن را صادر کرده بود. 

وحدت کمونیستى على الظاهر تئورى انقالبات مرحله اى پوپولیست ها را رد میکند، ایده انقالب دموکراتیک 
از  مولده قبل  نیروهاى  رشد  نظریه  حدودى)  تا  (و فقط  حدودى  تا  و  آنان  دمکراتیک  جمهورى  آنان، 
سوسیالیسم را رد میکند. و.ك این چنین در برابر پوپولیسم سنتى ایران استدالل میکند: جامعه ایران سرمایه 
دارى است و تنها یک انقالب اجتماعى، یعنى انقالب سوسیالیستى میتواند در آن رخ دهد. بنابراین "انقالب 
ایران" نه یک انقالب دمکراتیک، بلکه یک انقالب سوسیالیستى است. اما این ردیه بطور اجتناب ناپذیرى 
یک پیش فرض اساسى پوپولیست ها، یعنى همان مبناى متدولوژیکى منشویکى آنان را با خود حمل میکند. 
پوپولیسم سنتى ایران انقالب دمکراتیک را بعنوان یک انقالب اجتماعى) قادر به تحول در مناسبات تولید و 
رشد نیروهاى مولده) مى نگریست، وحدت کمونیستى نیز دقیقًا انقالب دمکراتیک را تنها بعنوان یک انقالب 
اجتماعى درك میکند و تنها به همین معنى آن را رد میکند. انقالب دمکراتیک براى و.ك باالجبار همواره 
نهایتًا یک انقالب بورژوا- دمکراتیک کالسیک است، که تنها میتواند و باید قدرت سیاسى را از طبقه فئودال 
به بورژوازى منتقل کند و راه توسعه سرمایه دارى را بگشاید. رد چنین انقالبى در عصر ما دشوار نیست. 
ایران کشورى سرمایه دارى است و نیازى به یک انقالب اجتماعى بورژوائى ندارد. بحث وحدت کمونیستى 

در برابر انقالب دموکراتیک نیز به همین سادگى است. 

و.ك با همین استدالل ساده و یک بعدى که حداکثر یک تذکر تئوریک به پوپولیسم راست در ایران سال 
57 است، به سراغ تزهاى اتحاد مبارزان کمونیست و حزب کمونیست در باره انقالب دموکراتیک میآید. اما 
بى خاصیتى خود را آشکار میکند. ما هرگز انقالب دموکراتیک در ایران را یک انقالب  این استدالل فوراً 
ایران  در  دموکراتیک  به انقالب  که  جریاناتى  مقابل  در  ابتدا  از  ما  برعکس،  کامًال  ایم.  نخوانده  اجتماعى 
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وظایف یک انقالب اجتماعى را الصاق میکردند، ایستادیم. قاعدتًا باید پرونده انتقادات "تئوریک" و.ك به 
مواضع ما با همین یک جمله بسته شود. اما نه، این براى و.ك هنوز مقدمه استدالل به مراتب مهمترى است. 
و.ك ادامه میدهد: اگر انقالبى اجتماعى نباشد، پس یک انقالب سیاسى است. اگر انقالب دموکراتیک مورد 
نظر حزب کمونیست یک انقالب سیاسى است، آنگاه تالش براى کسب قدرت و یا شرکت در قدرت، در 
انقالبى که (بنا به تعاریف و.ك) باید قدرت را در دست طبقه حاکم اقتصادى، یعنى بورژوازى، باقى بگذارد، 
یک توهم پوپولیستى است. اما مشکل اینجاست که ما انقالب دموکراتیک را یک "انقالب سیاسى" با تعریفى 
که و.ك از آن و مقدرات آن بدست میدهد و با مقرراتى که براى آن وضع میکند نیز نمیدانیم. اگر وحدت 
کمونیستى قادر به هضم این پاسخ نیست، گناه ما نیست، بلکه باید فکرى به حال جدول بندى جامع و مانع 
منشویکى خود بکند که از تحلیل و دسته بندى جامعه و انقالب واقعى عاجز است. نکته اینجاست که ما 
حتى اولین کسانى نیستیم که متدولوژى منشویکى را با چنین معضلى روبرو ساخته ایم، انقالب 1905 و 
موضع لنین در این انقالب زنده ترین نمونه موجود است. این ما را به تمایز بعدى وحدت کمونیستى از 

پوپولیسم میرساند که در آن و.ك دیکر کامًال از راست سر در میآورد. 

3 )پوپولیست ها در هر حال در قبال مساله قدرت سیاسى موضع فعالى داشتند. استراتژى آنها هر چه بود 
کلیه جریانات پوپولیستى خواهان تحول قدرت دولتى در جهت خاص و تشکیل نوع خاصى از دولت بودند. 
ایده شرکت طبقه کارگر (یا خلق (در قدرت سیاسِى ناشى از انقالب براى آنان جاى سؤال نداشت. اما 
وحدت کمونیستى اینجا از راست با این دیدگاه مرزبندى میکند. یا دیکتاتورى پرولتاریا و یا قرار گرفتن در 
اپوزیسیون، و مادام که جواز تاریخى اولى صادر نشده عمًال همواره این دومى در دستور است. این آلترناتیو 
تمام مراحل  بار  خود  پرولتاریا  که  اى  مرحله  انقالب  پوپولیستى  ایده  مقابل  در  بعبارت دیگر  است.  و.ك 
گوناگون آنرا بدوش میکشد، و.ك ایده منشویکى انقالب مرحله اى، که در آن پرولتاریا تنها در "مرحله 

خاص خود" مجاز به دست بردن به قدرت سیاسى است، را قرار میدهد. 

تنها با حرکت از دیدگاه انقالب مرحله اى منشویکى میتوان از حکم "انقالب ایران سوسیالیستى است" به 
چنین استنتاج عملى راست روانه اى رسید. مساله قدرت سیاسى و چگونگى برخورد کمونیست ها به آن 
در یک انقالب "هنوز غیر سوسیالیستى" محور اختالف بلشویک ها ومنشویک ها در 1905 بود. این همان 
معضلى است که و.ك را نیز چون منشویک ها در مقابل لنین و خط مشى بلشویکى قرار میدهد. حتى با 
تاریخى  طبیعى -  ماتریالیسم  و  اى  انقالب مرحله  دیدگاه  با  یعنى  دموکراتیک،  انقالب  از  منشویکى  تعبیر 
انترناسیونال دوم نیز مواضع پوپولیسم ایران در سال 57 میتواند مردود اعالم شود. دان و مارتف هم اگر زنده 
میبودند و به ایراِن سرمایه دارى مى نگریستند، ایده هر انقالب اجتماعى دیگرى به جز انقالب سوسیالیستى، 
ایده انقالب دموکراتیک با وظیفه حل مساله ارضى، رشد نیروهاى مولده و توسعه سرمایه دارى را ایده اى 
کهنه، نادرست و غیر انقالبى ارزیابى میکردند و مانند و.ك اعالم میداشتند که "ایران سرمایه دارى است 
و انقالب ایران سوسیالیستى است". بسیار خوب، اما سؤال اساسى این است: در وضعیتى که شرایط براى 
انجام بالفاصله یک انقالب سوسیالیستى آماده نیست و در شرایطى که جامعه مستقل از اراده ما و وحدت 
کمونیستى دستخوش انقالبات میشود، پرولتاریا باید در یک انقالب هنوز غیر سوسیالیستى با قدرت سیاسى 

چه کند؟ 

منشویک ها با استناد به مناسبات تولیدى فئودالى در روسیه، پرولتاریا را از شرکت در قدرت سیاسى که 
به دلیل خصلت بورژوا- دموکراتیک انقالب روسیه "حق تاریخى بورژوازى" بود باز میداشتند. منشویک 
امروز، وحدت کمونیستى، ایران را سرمایه دارى میداند، و لذا به درست انقالب بورژوا- دموکراتیک را 
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منتفى میشمارد، اما در غیاب "انقالب اجتماعى سوسیالیستى ایران"، همان موعظه منشویکى را با استناد به 
مقوله "انقالب سیاسى" تحویل طبقه کارگر میدهد. کاراکتر انقالب سیاسى چنان است که اجازه انتقال قدرت 
از طبقه اى به طبقه دیگر را نمیدهد. قدرت سیاسى در این انقالب امر پرولتاریا نیست، منشویک ما 80 سال 

پیرتر است، اما موعظه همان است. 

به  پاسخى  در ایران،  اجتماعى  انقالب  سوسیالیستى  خصلت  بر  و.ك  فشارى  پا  که  آنجا  تا  کنیم،  خالصه 
اتوپى هاى پوپولیستى در باره انقالب اجتماعى دموکراتیک است، این استدالل کاربردى در مقابل ایده انقالب 
دموکراتیک به نحوى که ما مطرح کرده ایم ندارد. ما انقالب دموکراتیک را انقالبى اجتماعى نمى دانیم، 
اما نتیجه گیرى و.ك از این حکم، یعنى کنار کشیدن پرولتاریا از مساله قدرت در انقالبات "سیاسى" ماقبل 
انقالب اجتماعى، موضعى منشویکى و راست روانه است که در مقابل نظرات ما در خصوص شیوه برخورد 
اجتماعِى  انقالب  ما  دموکراتیک  انقالب  میگیرد.  قرار  دموکراتیک  در انقالب  سیاسى  قدرت  به  پرولتاریا 
دموکراتیک پوپولیست ها نیست. "انقالب سیاسى" وحدت کمونیستى نیز نیست. وظایف این انقالب اساسًا 
سیاسى است، و دقیقًا به همین اعتبار پرولتاریا در تعیین سرنوشت قدرت سیاسى و نوع مشخص دولتى که 

باید ازاین انقالب ناشى شود، شدیداً ذینفع است. 

"تدارك انقالب سوسیالیستى" یا راست روى در سیاست 
تز "انقالب ایران سوسیالیستى است" براى وحدت کمونیستى تنها مقدمه اى بر بحث اصلى است. "انقالب 
اما  است"،  سوسیالیستى  ایران  بود؟" انقالب  چه   57 انقالب  اما  شک،  بدون  است"،  سوسیالیستى  ایران 
انقالب 64 چه انقالبى خواهد بود؟ وحدت کمونیستى باالخره باید وارد اصل مساله بشود. باید بنشیند و 
با صراحت و بدون پرده پوشى آلترناتیو تئوریک و عملى واقعى خود را به ایده و سیاست ناشى از ایده 
از  نه  کمونیستى  وحدت  دیگر  اینجا  کند.  ایران ارائه  در  آتى  انقالب  یا  و  انقالب 57  نامیدن  دموکراتیک 
"انقالب سوسیالیستى"، بلکه از" انقالب سیاسى" و "تدارك انقالب سوسیالیستى" سخن میگوید. او انقالب 
57 و شرایطى نظیر آن را دوره هائى مینامد که میباید در آن فعاالنه شرکت کرد بى آنکه "بخواهیم به خیال 
تمام  سوسیالیستى"  "انقالب  ایده  دیگر  اینجا  قرار بگیریم".  سوسیالیستى  غیر  جنبش هاى  رهبرى  در  خود 
اهمیت تئوریک و عملى خود را از دست میدهد، به زائده نامربوطى به بحث اصلى تبدیل میشود و به همان 
"هدف نهائى حرکت تکاملى تاریخ" بدل میشود که هر دستگاه غیر دیالکتیکى چپ، از منشویسم قبل از لنین 
تا منشویسم نو ظهور استالین و متافیزیک مائوتسه تونگ اندیشه در برابر آن تعظیم کرده و در قاب طالئى 
بر باالى سر خود نوشته و آویخته است. آنچه مبناى موضعگیرى تئوریک و عمل واقعى وحدت کمونیستى 
قرار میگیرد، نوع فعالیتى است که کمونیست ها به زعم ایشان باید براى آنکه جامعه و طبقه کارگر به انقالب 

سوسیالیستى نزدیک تر شود در این "دوره ها" انجام دهند. 

بى  کامًال  گذارى  یک لقب  نوع و.ك  از  چپ  لیبرال  جریانات  به  سوسیالیستى"  انقالب  "طرفداران  اطالق 
ـّا و یا احتماالً طنزآلود میتواند باشد. اینها، دقیقًا برعکس، معتقدند انقالب سوسیالیستى عملى نیست  مسمـ
ترى براى  علمى  بسیار  نام  سوسیالیستى"  انقالب  "طرفداران تدارك  است.  دستور  آن در  لذا تدارك  و 
آنهاست. تز "تدارك انقالب سوسیالیستى" سرچشمه یک سلسله استنتاجات سیاسى، تاکتیکى، تشکیالتى و 
سبک کارى است که در تمام سطوح در مقابل مارکسیسم قرار میگیرند. بى تفاوتى به امر قدرت سیاسى، 
سازش با احزاب بورژوا- لیبرال و پذیرش هژمونى خرده بورژوازى در این "دوره ها"، تقدم جبهه و ائتالف 
دموکراتیک بر حزب سیاسى طبقه و استنکاف از سازمان دهى حزبى طبقه، رئوس اصلى این استنتاجات 

است. این خطوطى است که سیماى واقعى این جریان را ترسیم میکند. 
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مرزبندى تئوریک سیاسى وحدت کمونیستى با ما نیز بر همین استنتاجات باید صورت بگیرد و میگیرد. 
وحدت کمونیستى خود تحت زیرتیتر "اختالف در اسم یا محتواى فعالیت؟" در رهائى شماره 4 (دوره سوم 

بهمن 62) مینویسد: 
”بنابراین اگر کسى تصور کند ایران هم اکنون آماده انقالب سوسیالیستى است دچار توهم است و اگر کسى 
آن را به ما نسبت دهد حرف مفت زده است. ما احکام فوق را به تفصیل در نوشته هاى قبلى - و از سال 
ها قبل - خود آورده ایم. پس بیائیم سر مساله. بحث بر سر این است که در کشورى مانند ایران که شرایط 
انقالب سوسیالیستى در آن وجود ندارد- یعنى در مرحله تدارك است - و با علم به اینکه هیچ چیز بجز 
انقالب سوسیالیستى آرمان سوسیالیسم را متحقق نخواهد ساخت، براى آماده ساختن شرایط چکار باید کرد، 

یعنى وظیفه ما براى دوران تدارك چیست"... 

بنابراین ظاهراً در این اتفاق نظر هست که قدرت یابى طبقه کارگر و انقالب سوسیالیستى امرى نیست که فردا منتظرش 
باشیم. از طرف دیگر حرکت اجتماع نیز به خاطر این عدم آمادگى طبقه کارگر متوقف نخواهد شد. پس باید دید 
در این حرکات و انقالب ها چه باید کرد. تفاوت ها درست از اینجا و در نحوه برخورد به این مساله آشکار میشود". 

(صفحه 22-23، تاکیدها از ماست) 
میرود.  "انقالب دموکراتیک"  به  قائل  دیدگاههاى  با  جدل  به  چگونه  کمونیستى  وحدت  خود  که  میبینید 
اختالف بر سر "انقالب ایران سوسیالیستى است" نیست. این تز و شعار، علیرغم همه جار و جنجالى که 
و.ك ضمیمه آن میکند، ظاهراً هیچ ربط مشخصى به بحث رد یا قبول انقالب دموکراتیک ندارد. و.ك صرفًا 
از مخاطب (و مخالف) خود میخواهد که "واقف باشد" بر اینکه "امر سوسیالیسم بدون انقالب سوسیالیستى 
امکان پذیر نیست". این اندرز توتولوژیک (این همان گوئى و هیچ نگوئى)، از نظر خود و.ك هم به بحث 
مربوط نیست. (وحدت کمونیستى باید براستى از ما ممنون باشد که تا اینجا سعى کرده ایم این "حرف 
مفت" را که گویا او بجاى انقالب دموکراتیک، انقالب سوسیالیستى را در دستور کمونیست ها میگذارد، از 
زبان خام اندیشان و ساده لوحان احتمالى بیاندازیم. حرف مفتى که ما هنوز نمیدانیم چه کسى، بجز خود 

وحدت کمونیستى، بر سر زبانها انداخته است.) 

بهر حال ما نیز با نهایت خوشنودى به سر مساله میآئیم. خصوصیات "فعالیت کمونیستها در این دوره ها" 
چیست و چرا وحدت کمونیستى معتقد است نام گذارى برخى از این دوره ها به عنوان انقالب دموکراتیک 
و لذا برنامه داشتن براى آن به همین عنوان، یک نگرش پوپولیستى است؟ چهارچوب تئوریکى که فعالیت 

در این" دوره ها" را محدود و مشروط و لذا معین میکند، به زعم و.ك اینهاست: 

اوالً: این دوره ها حداکثر ناظر به یک انقالب سیاسى خواهند بود، و خصوصیات انقالب سیاسى "بنا به 
تعریف" (یعنى بنا به همان تعاریف اسکوالستیک و تله ئولوژیکى که قبًال به آنها اشاره کردیم) اینست که 
در آن "قدرت سیاسى نه از طبقه اى به طبقه دیگر، بلکه اساسًا در درون یک طبقه دست بدست میشود". 
بنابراین قدرت سیاسى براى پرولتاریا از قبل "بنا به تعریف" یک میوه ممنوعه است. از زبان خود وحدت 

کمونیستى بشنویم: 
”در پروسه یک انقالب اجتماعى مناسبات تولیدى عوض میشود. در یک انقالب سیاسى چنین نیست. در 
انقالب اجتماعى (سوسیالیستى) تغییر مناسبات به مناسبات سوسیالیستى توسط طبقه کارگر انجام میگیرد. 
وضعى  در  اکنون  کارگر  طبقه  نیست.  چنین  سیاسى  انقالب  در  است.  کارگر  طبقه  با  حاکمیت  بنابراین(!) 
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نیست که بتواند بالفاصله به حاکمیت برسد. بنابراین تا زمانى که طبقه کارگر به چنین قدرتى نرسد با انقالب 
هاى سیاسى مواجه خواهیم بود. انقالب هائى که طى آن حاکمیت با این یا آن قشر بورژوازى یا خرده 
بورژوازى خواهد بود. این انقالب ها، حرکات و جنبش ها آن قدر ادامه مییابند تا طبقه کارگر به آن درجه از 
رشد و سازمان دهى برسد که بتواند حاکمیت را به دست گیرد.” (همانجا صفحه 23 - تاکیدها از ماست) 

چه کسى جرات کرده بود مساله اصلى هر انقالب را قدرت سیاسى بنامد؟ !بازى قاعده دارد و پرولتاریا، 
حتى اگر اجازه یافته است در این بازى شرکت کند، باید شرایط برد و باخت را بداند. قاعده بازى هم ساده 
است و عدول از آن خطا محسوب میشود. هر طبقه اى براى تغییر دادن مناسبات اجتماعى نوبتى دارد که 
انقالب اجتماعى نامیده میشود، "بنابراین" هر طبقه اى در نوبت خود، آنجا که خود عامل تغییر مناسبات 
است، به حاکمیت میرسد، اما خارج از این نوبت ها، بازى با بورژوازى است که بنا به قاعده از پیشى قدرت 
را حفظ میکند. بنابراین پرولتاریا در این "دوره ها" نباید براى قدرت خیز بردارد، دست و پاى کسى را لگد 
خرده  یا  بورژوازى  قشر  آن  یا  این  حاکمیت با  انقالب ها  این  "طى  نیست"،  چنین  سیاسى  انقالب   " کند، 
بورژوازى خواهد بود". و البته براى دلگرمى پرولتاریا اضافه میشود که بازى آنقدر ادامه خواهد یافت که 

نوبت او هم برسد! 

ثانیًا، به این ترتیب مارکسیست ها نمیتوانند جز در موقعیت یک اپوزیسیون قرار بگیرند، در غیر اینصورت 
رابطه آنها با طبقه کارگر، که در این آپارتاید تئوریک از ورود به عمارت قدرت سیاسى محروم شده است، 
گسسته خواهد شد و به نوکران و همبازیان بورژوازى بدل خواهند شد. سبک مبارزه مارکسیست ها بناگزیر 
اپوزیسیونى است، یعنى باید تأثیرات خود را از خارج دولت - و تا آنجا که دولت ابزار سرکوب طبقاتى 
است، از پائین و از زیر دست و پاى دولت - از طریق طرح مطالبات و خواستهاى اقتصادى و فرهنگى و 
تحمیل این خواستها به جریانات بورژوائى به کرسى بنشانند، جریاناتى که بهر حال دولت، یعنى ابزار عمده 
اعمال قدرت سیاسى، را بدون نقض اصول "علم مارکسیسم" و یا لجبازى با "تاریخ" تحویل گرفته اند. 
نیروى تحمیل کننده نیز (اگر نخواهیم از فراکسیون "مترقى" اى در خود دولت بورژوائى جدید سخن بگوئیم 
و به قول خود وحدت کمونیستى دموکراسى را از او "گدائى کنیم")، باید ائتالف وسیعى از کل نیروهائى 
باشد که این اهداف و مطالبات (البته غیر سوسیالیستى) را میپذیرند و حاضر به پاسدارى از آنند. این مطالبات 
شامل برخى رفرم ها براى بهبود اوضاع طبقه کارگر، و مطالبات سیاسى- دموکراتیک معینى، نظیر آزادى بیان 
و مطبوعات و غیره است. تذکر مهم وحدت کمونیستى در بعد سیاسى است. مطالبات سیاسى کمونیست ها 
نباید تا حد مطالبه نوع مشخصى از دولت با شرکت کارگران) تا چه رسد به قیام براى استقرار چنین دولتى) 
ارتقاء یابد. زیرا این دیگر به معناى پا فراتر نهادن از امکانات "تئوریک و تاریخى" یک انقالب سیاسى 
خواهد بود. نباید اغواى قدرت دولتى، قبضه کردن آن و یا شرکت در آن، و ایده دخیل شدن در اعمال 
قدرت از باال شد، زیرا این همان سحرى است که استوارترین و روشن بین ترین احزاب کمونیستى را، هر 
قدر که پراتیک گذشته و برنامه موجودشان انقالبى و مارکسیستى باشد، یک شبه به خِر سوارِى الکن و بى 
اراده بورژوازى تبدیل میکند. دلیل این امر نیز واضح است. درست حدس زده اید، دولت" بنابه تعریف" ابزار 
اعمال قدرت سیاسى طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکمیت دارد. و تفسیر اسکوالستیک و بورژوا 
پسند این حکم اینست که دولت براى طبقه اى "رزرو" میشود که در مناسبات اقتصادى حاکم است یا قرار 
است بشود. در "انقالب سوسیالیستى تغییر مناسبات سوسیالیستى توسط طبقه کارگر انجام میشود بنابراین 
حاکمیت با طبقه کارگر است". در "انقالب سیاسى" اما" چنین نیست". در انقالب سیاسى بورژوازى در 
قدرت اقتصادى باقى میماند و لذا دولت" بنا به تعریف" در خدمت او عمل میکند، بافت و حزب تشکیل 

دهنده اش هرچه باشد: 
”اگر نیروهاى چپ در این میان نقشى دارند، در همین محدوده است. تشخیص این است که این انقالب ها 
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هنوز انقالب طبقه کارگر نیستند ولى طبقه کارگر در آنها شرکت خواهد کرد[و و.ك از پیش از قول او 
اعالم میکند که کارى به مساله قدرت سیاسى نخواهد داشت [!اگر آنها هنرى دارند در جهت دادن به نحوه 

شرکت و زدودن توهم هاست... 

... کوشش نیروهاى چپ باید بر این مبنا باشد که طبقه کارگر و على االصول نیروهاى چپ، اپوزیسیون رژیم 
بعد از انقالب سیاسى باشند و نه شرکاء موقت در قدرت! که چپ به سمت بدیل واقعى شدن حرکت کند 
نه خر سوارى ماندن. نه عامل ایجاد توهم. میبینید که بین دید ما که میخواهد چپ اپوزیسیون بعد از انقالب 
باشد با آنها که - مضحک است - با تأکید بر اینکه طبقه کارگر عقب افتاده است میخواهند با لطایف الحیل 
شریک قدرت آینده باشند چقدر تفاوت است. هر دو میگوئیم طبقه کارگر آماده کسب قدرت نیست ولى 
یکى نتیجه میگیرد که ما به نیابت او در حکومت بورژوازى شرکت میکنیم و دیگرى میگوید ما میکوشیم 
حال که براى کسب قدرت آماده نیست، الاقل تبدیل به اپوزیسیون متشکل پس از انقالب شود. در راه بدیل 

شدن گام بردارد. خود را براى انقالب هاى بعدى در موضع بهترى قرار دهد. 

مى بینید که تفاوت بسیار است. اگر مبنا قدرت یابى چند عنصر "چپ" باشد، راه اول درست است. سریعتر 
هم هست. ولى اگر مبنا تکرار شکست طلبانه "عدم آمادگى طبقه کارگر" به منظور توجیه سازش نباشد و 

ـُر زدن به تاریخ است.  قصد کمک به آماده شدن طبقه کارگر باشد راهى به جز راه دوم میان بــ

پس اگر میگوئیم انقالب اجتماعى ایران انقالب سوسیالیستى است و سایر انقالب ها سیاسى هستند، این 
سیاسى.  انقالب هاى  به  کردن  اَخ  اَخ  معناى  به  و نه  است  کردن  سوسیالیستى  انقالب  فردا  معناى  به  نه 
میکند".  حقنه  چپ  قالب  با  را  دموکراسى  سوسیال  که  است  سازشکارانه  دیدگاه هاى  نفى  معناى  به  این 

(همانجا صفحه 25-26، تأکید از ماست.)
پائین تر به این نکته میپردازیم که چرا وحدت کمونیستى بجاى برخورد با مساله واقعى جمهورى انقالبى و 
حکومت موقت انقالبى با شرکت و هژمونى طبقه کارگر، ترجیح میدهد بحث خود را در مقابل نوعى مخالفین 
میلرانیست فرضى (شرکت چند عنصر چپ در کابینه بورژوازى و یا سازشکارى سوسیال دموکراتیک در 
در  که و.ك  است  اپوزیسیونى  نقش  بر  تأکید  اساسًا  اینجا  در  ما  قصد  کند.  عرضه  و  چپ (فرموله  قالب 
انقالب سیاسى براى "چپ" (که قاعدتًا منظورش کمونیست هاست) قائل است و این واقعیت که این نقش 
از محرومیِت "بنا به تعریِف" طبقه کارگر از قدرت سیاسى، در "دوره انقالب سیاسى" استنتاج شده است. 

و باالخره ثالثًا، این تمهیدات "چپ" در اپوزیسیون، امکان میدهد تا پروسه تدارك انقالب سوسیالیستى، 
یعنى پروسه "کمک به تسریع اعتالى آگاهى" در جو دموکراتیک ناشى از انقالب سیاسى و در پناه سپر 
شدن  روشن  با  اختناق  اعاده  صورت  در  حتى  یا  و  اپوزیسیون،  احزاب  دموکراسى در  پاسدار  ائتالف هاى 
ماهیت بورژواها و خرده بورژواها، با سهولت بیشترى به پیش رود و لذا شرایط ذهنى قبًال آماده شده در 
جوامع دیگر، در اوضاع و احوال ایران به درجه بیشترى" ماتریالیزه" شود و شرایط "عینى" انقالب اجتماعى 

بیش از پیش فراهم شود: 
ادعاى  اگر  و  نقشى داریم،  توده ها  آموزش  در  اگر  داریم،  رسالتى  ها  کمونیست  سایر  و  شما  و  ما  ”اگر 
رهبرى کمونیست ها را میکنیم، همه در این است که نه دنباله روى توده ها - توده هاى ناآگاه، توده هائى 
میتوانند  خوبى  به   - کمونیست ها  غیر   - دیگران  را  کار  این  شویم،  سوسیالیستى ندارند-  خواست  که 
بکنند و میکنند. نقش ما این نیست که در یک جنبش غیرسوسیالیستى به خیال خود رهبر شویم و بعداً 
به توده ها فوائد سوسیالیسم را درس بدهیم. این کار به خواب و رویا بیشتر شباهت دارد تا به واقعیت. 
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این کار به کودتا بیشتر شبیه است تا انقالب. نقش ما، رفقا، این است که شرایطى را فراهم کنیم که توده 
کنیم".  جلوگیرى  جدید  هاى  توهم  پیدایش  از  برسند.  دارى  سرمایه  نفى  به  شان  روزمره  تجربه  در  ها 

(نقد نظرات ا.م.ك صفحه 190 - 189) 

”وظایف ما براى دوران تدارك چیست. 

... میگوئیم باید اوالً سازماندهى و تبلیغ و ترویج کرد. در کلیات همه موافقند... ولى تکیه اصلى را در این 
مقاله بر بخش دوم میگذاریم. شرکت در حرکت ها، جنبشها، قیام ها و انقالب هاى سیاسى از موضع تدارکاتى 
انقالب سوسیالیستى. توضیح میدهیم، و این توضیح را بر این مبنا میگذاریم که اصرار بر تفکیک انقالب هاى 
سیاسى و اجتماعى به چه علت است. (رهائى 4، دوره سوم صفحه 32).[این مبنا را در صفحات قبل عینًا از 

همان صفحه 32 نقل کرده ایم یعنى همان ایده “در انقالب سیاسى چنین نیست".] 

... این ها[انقالب هاى سیاسى] انقالب طبقه کارگر - به معنى اخص - نیستند ولى بخشى از انقالب آن را که یک 
پروسه طوالنى است میسازند. طبقه کارگر بطور عمده در جریان این انقالب ها و حرکت هاى اجتماعى است که 
آموزش میبیند. نقش نیروهاى چپ کمک به جمعبندى این تجارب است. کمک به اثبات این امر در عمل است 
که نه این یا آن جناح بورژوازى، بلکه همه جناح هاى آن - و منجمله خرده بورژوازى دشمن طبقه کارگرند... 

گفتیم طبقه کارگر با شرکت خود در این انقالب هاى سیاسى میآموزد و عالوه بر آن در روند کار تأثیر میگذارد. 
پشتوانه توده اى و موجودیت فعال این طبقه یا بخش هائى از آن موجب کسب امتیاز یا امتیازهائى هرچند 
محدود و موقتى میشود. این بخشى از کار است. بخش دیگر تجربه مستقیم ماهیت جناح ها - و همه جناح هاى 
- بورژوازى است و در اینجا تبلیغ و ترویج نیروهاى چپ - قبل از انقالب، در دوران انقالب و بعد از انقالب 
- نقش بسیار مهمى دارد. این آموزش همراه با تجربه عملى میتواند طبقه کارگر را به این اعتقاد برساند که به 
جز خودش هیچ طبقه و قشر دیگرى، هیچ مذهبى و المذهب دیگرى براى او خدمت نخواهد کرد. در چنین 
وضعى، و با شرکت در حرکات اجتماعى از چنین زاویه اى و صرفًا از چنین زاویه اى است که طبقه کارگر مراحل 
مختلف تدارك را طى خواهد کرد. در غیر اینصورت این نیرو چیزى جز ملعبه این یا آن جناح نخواهد بود". 

(همانجا صفحه 24-25) 
میبینید که براى وحدت کمونیستى "حکم انقالب ایران سوسیالیستى است" مقدمه چه استنتاجات تاکتیکى 
فوق العاده راست روانه و پاسیفیستى ایست. انقالب ایران سوسیالیستى است چون انقالب اجتماعى دیگرى 
در ایراِن سرمایه دارى ممکن نیست. لذا ما حداکثر با انقالبات سیاسى مواجهیم که محدودیت هاى تاریخى 
خاص خود را دارد. از جمله اینکه قدرت در این انقالبات در دست بورژوازى باقى میماند، زیرا بورژوازى 
در یک انقالب سیاسى سلطه خود را حفظ میکند. در انقالب سیاسى قدرت نمیتواند به پرولتاریا منتقل شود. 
بنابراین هر گونه تالش براى کسب قدرت توسط طبقه کارگر، یا کمونیست ها، میان بُر زدنى غیر عملى و 
تخیلى به تاریخ محسوب میشود و نتیجه اى جز تبدیل کمونیست ها به ابزار تثبیت حاکمیت بورژوازى در 
بر ندارد. وظیفه کمونیست ها باقى ماندن در اپوزیسیون و "تدارك انقالب سوسیالیستى" است. مطالبات 
کمونیست ها از انقالب نباید به مطالبه نوع مشخصى از دولت با شرکت طبقه کارگر ارتقاء یابد. حداکثر 
دستاورد از یک چنین انقالبى براى طبقه کارگر آنست که در "تجربه روزمره اش" به "نفى سرمایه دارى" 
برسد و امتیازات "جزئى و موقتى" را به بورژوازى حاکم تحمیل کند. اگر کارگران و کمونیست ها در انقالب 
شرکت میکنند بخاطر آنست که اوالً این انقالب منبع آموزش طبقاتى است و ثانیًا تنها در صورت شرکت 
میتوانند چشم به همان امتیازات جزئى و موقت داشته باشند. مساله قدرت سیاسى در این انقالب نمیتواند 

و نباید جائى در تاکتیک هاى طبقه کارگر داشته باشد! 
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این آلترناتیو تئوریک، سیاسى و تاکتیکى واقعى وحدت کمونیستى در مقابل ایده انقالب دموکراتیک است. 
انقالب  ایده  به  ایرادى  کمونیستى  وحدت  اگر  است.  این" دوره ها"  در  فعال"  "شرکت  ایده  چکیده  این 
دموکراتیک دارد اینست و نه این حکم درست که "انقالب اجتماعى ایران سوسیالیستى است". در چنین 
دیدگاهى ایده انقالب سوسیالیستى تنها براى تحقیر "انقالب سیاسى" وارد بحث میشود تا محدودیت هاى 
انقالب  از  نه  سوسیالیستى"،  انقالب  "تدارك  مبانى  و  تمامى الگوها  کند.  نشان  خاطر  را  انقالبات  این 
سوسیالیستى، بلکه دقیقًا از انقالب سیاسى و محدودیت هاى تاریخى و مفهومى آن استنتاج شده اند. اشاره 
به "انقالب سوسیالیستى ایران" در این دیدگاه نه براى رادیکالیزه کردن انقالب سیاسى واقعًا موجود، بلکه 
مساله  میگیرد.  صورت  انقالبى  چنین  یک  رادیکال در  عمل  کردن  ضرورت محدود  توضیح  براى  اتفاقًا 
قدرت سیاسى، شرکت پرولتاریا در قدرت، امتیازات "کلى و غیر موقت" و غیره جزء ظرفیت هاى "انقالب 
باشد.  دستور  در  نمیتواند  سوسیالیستى  انقالب غیر  یک  در  اینها  براى  مبارزه  است،  ایران"  سوسیالیستى 
سوسیالیست انقالبى از نوع وحدت کمونیستى با این گنجینه تحلیلى "بطور کلى رادیکال" است اما بطور 
مشخص همواره رفرمیست، لیبرال و از لحاظ سیاسى کم توقع از آب در میآید. "بطور کلى سوسیالیست" 
است، اما بطور مشخص، بطور واقعى، بدنبال آن احزاب بورژوائى کشیده میشود که حاضر باشند در فرداى 
رسیدن به قدرت آن "امتیازات موقت" را از او دریغ نکنند. "بطور کلى" خواستار دیکتاتورى پرولتاریاست، 
اما بطور مشخص، بطور واقعى، طبقه کارگر را از دخالت در سرنوشت قدرت سیاسى برحذر میدارد. "بطور 
کلى" خود را مدافع طبقه کارگر مینامد، اما بطور مشخص، بطور واقعى، سر از اردوگاه بورژواها در میآورد. 

الزم است تا این خط مشى منشویکى را به تفصیل بیشترى افشاء کنیم و در مقابل، معناى واقعى انقالبیگرى 
پرولترى، در شرایطى که جامعه دستخوش انقالبات هنوز غیر سوسیالیستى است، را مجدداً تاکید کنیم.

 
لنینیسم و جبر گرائى وحدت کمونیستى

واضح است که آنچه ما با آن مواجهیم یک دترمینسیم (جبرگرائى) اقتصادى تمام عیار است. در "مارکسیسِم" 
وحدت کمونیستى، اقتصاد و مناسبات اقتصادى خصلت انقالب را تعریف میکنند. خصلت انقالب، آینده 
قدرت سیاسى را از پیش رقم میزند. پرولتاریا، البته اگر تحت رهبرى داهیانه چنین مارکسیست هائى قرار 
بگیرد، در انقالب از این حکم تئوریک و این "ضرورت تاریخى" از پیشى، بدون چون و چرا تبعیت میکند. 
کمونیست در این مکتب فاتالیستى کسى است که علم تبعیت از این "قوانین" و "جداول" و "ضرورت" ها 

را آموخته باشد. 

و  دوم  انترناسیونال  آنهاست.  آخرین  نه  و  اولین  نه  البته  است.  "کمونیستى"  چنین  کمونیستى  وحدت 
مقاطع  از  یکى  روسیه  در   1905 انقالب  تاریخ بودند،  از  دترمینیستى  تفسیر  این  سردمداران  منشویک ها 
برجسته جدال مارکسیسم انقالبى با این جبرگرائى اقتصادى بود، و درست همین انقالب 1905 است که 
مچ وحدت کمونیستى را نیز باز میکند و پیشقراوالن واقعى سیاستى را که او امروز به کمونیست هاى ایران 

پیشنهاد میکند میشناساند. 

انقالب 1905 با هر انقالبى در عصر ما تفاوت دارد. هر الگوسازى از این انقالب نادرست است. بسیار خوب 
اما، مساله بر سر متدولوژى است، که تابع شرایط مشخص نیست. وحدت کمونیستى نیز به انقالب 1905 
میپردازد (بى آنکه از جانب ما به الگو سازى متهم شود) تا حقانیت متدولوژى خود را با استناد به عملکرد 
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وشیوه برخورد لنین و بلشویک ها به این انقالب بهتر به ثبوت برساند. اما در همان گام اول با تناقضاتى 
جدى روبرو میشود. "حسن شهرت لنین" و "فوائد ابراز وفادارى به لنین" بیش از آنست که اجازه بدهد 
وحدت کمونیستى از این تناقضات به رد لنین و بلشویک ها برسد. بنابراین باید این تناقضات را به نحوى 

توجیه کند. این تناقضات کدامند و و.ك چگونه به حل آنها نائل میآید؟ 

وحدت کمونیستى ُمّصر است که جامعه روسیه در 1905 یک جامعه سرمایه دارى بود. اما "مشاهده" میکند 
که لنین نه تنها به امکان بروز یک انقالب دموکراتیک در این جامعه قائل است، بلکه بر دموکرات نامیدن 
انقالب 1905 پافشارى نیز میکند. "انقالب دموکراتیک در جامعه سرمایه دارى" این اولین تناقضى است که 
وحدت کمونیستى باید براى خود حل کند. و.ك بهر حال به دالئلى که پائین تر به آن میرسیم ایده انقالب 
دموکراتیک را از لنین در 1905 میپذیرد و بهر نحو آنرا هضم میکند. اما باز "مشاهده" میکند که برخالف 
توقع تئوریک او، لنین ُمّصرانه خواهان آن است که پرولتاریا در این جنبش غیر سوسیالیستى رهبر شود، و نه 
فقط این، بلکه همراه با اقشار و طبقات دیگرى یک دولت انقالبى، یک رژیم جمهورى، تشکیل دهد. "کسب 
قدرت و شرکت در دولت انقالبى در یک انقالب غیر سوسیالیستى"، آنهم بدون ترس از تبدیل شدن به "خِر 
سوارى "بورژوازى. این تناقض دوم است. چه باید کرد؟ یک جبرگراى اقتصادى باید ریشه این تناقضات 
را در "ویژگیهاى اقتصاد روسیه" جستجو کند. وحدت کمونیستى نیز چنین میکند. او در "متدولوژى لنین" 
تعمق میکند و باالخره بخشى از مشکل را با تحریف این متدولوژى و با تنزل دادن لنین به یک دترمینیست 
اقتصادى تمام عیار، که گویا نقطه قدرتش درك درست او از خود ویژگى اقتصاد روسیه بوده است، حل 
میکند. (مسائل "متفرقه" اى هم نظیر "دیکتاتورى دموکراتیک کارگران و دهقانان"، یعنى ایده "جدول شکن" 
دیکتاتورى دو طبقه، بهر حال غیر قابل توجیه باقى میماند که باالخره وحدت کمونیستى را ناگزیر میکند 

نیشى هم به خود لنین بزند.)

نقطه قدرت و ویژگى متدولوژى لنین به زعم وحدت کمونیستى اینست که او" استراتژى انقالب" را از 
"شکل بندى اقتصادى و اجتماعى" جامعه استنتاج میکند، و بنابراین ویژگیهاى برخورد خارج از "قاعده" 
لنین به انقالب 1905 باید بر مبناى درك خاص او از این ویژگیهاى عینى اقتصاد روسیه توضیح داده شود. 
”اینک بهتر است بطور خالصه ببینیم که لنین با چه روشى به تبیین استراتژى انقالب روسیه پرداخته است 
و آیا اگر ما هم همان روش را در پیش گیریم، الزامًا به همان نتایجى در مورد ایران خواهیم رسید که وى 

در باره روسیه بدان دست یافت؟ 

برخالف همه کسانى که امروز نقطه حرکت خود براى تبیین محتواى انقالب ایران را گفته هاى لنین در باره 
انقالب روسیه قرار میدهند، لنین از همان اوان فعالیت سیاسى خویش اعالم داشت: "ما معتقدیم که سوسیالیست 
هاى روسیه باید تئورى مارکس را به خصوص توسط خودشان تکامل دهند" زیرا این تئورى فقط مبین آن 
اصول رهنمودى عامى است که در هر وضع خاص به گونه اى متفاوت شمول مییابند، در انگلستان طور دیگرى 
تا در فرانسه، در فرانسه طور دیگرى تا در آلمان و در آلمان طور دیگرى تا در روسیه. (جلد 4، صفحه 218) 

(نقطه نظرات ا.م.ك، فصل سوم، بخش اول، متدولوژى لنین صفحه 156) 
وحدت کمونیستى آنگاه اعالم میکند که "لنین همواره این "طور دیگر" را در خاطر داشت و بحث را به 
نحوى ادامه میدهد که خواننده تصور کند لنین اینجا از" شکلبندى اقتصادى و اجتماعى" ویژه روسیه سخن 
میگوید و این "طور دیگر"، یک" طور دیگِر "اقتصادى است. پائین تر منظور لنین از این "طور دیگر" را با 
رجوع به همان مقاله مورد استناد و.ك (برنامه ما، جلد 4 کلیات آثار )توضیح میدهیم، اما ابتدا الزم است 

هنوز وحدت کمونیستى را در این کنکاش اقتصادى همراهى کنیم: 
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”لنین همواره این "طور دیگر" را در خاطر داشت و همواره روش مارکس را در تحلیل هاى خویش بکار 
گرفت. روش مارکس چه بود؟ (مشکل دو تا شد!) به طور خالصه این بود که وى در کاپیتال از خالل 
تحلیل مشخص سرمایه دارى انگلستان و به عبارت دقیقتر و به قول لوکاچ از خالل تحلیل روابط درونى 
کارکرد کارخانه انگلیسى، مفهوم تئوریک شیوه تولید کاپیتالیستى را تدوین کرد. اما شیوه تولید به خودى 
خود الگوى "نابى" است که در جهان واقع وجود ندارد، یعنى به شکل ناب وجود ندارد، و به همین خاطر 
است که مارکس براى تئوریزه کردن آن به تحلیل موضع مشخصى میپردازد که کل اجتماعى مرکب تاریخًا 
متعین بوده و متشکل از ترکیب و همبافتگى چندین شیوه تولیدى ناب میباشد که یکى از این شیوه ها بر 
ـّن دارد. مارکس با تحلیل مناسبات مشخص موجود در "عالم اصغر کارخانه انگلیسى" به  سایرین فراتعی
تعریف تجریدى- صورى از عالم اکبر- یعنى جهان سرمایه دارى دست مییابد که داراى قوانین عام و شاملى 
است که در هر "عالم اصغر" دیگر "طور دیگرى" شمول مییابند. معهذا باید توجه داشت که تعریف یک 
شیوه تولیدى در یک شکلبندى اجتماعى، هرگز با تعریف خود این شکلبندى معادل نیست و مارکس هم 
هرگز چنین گمانى نداشته است. فى المثل در شکلبندى اجتماعى کاپیتالیستى، شیوه تولید کاپیتالیستى وجه 
غالب را تشکیل میدهد و نه تمامى وجوه آن را. از سوى دیگر روابط تولیدى موجود در این شکلبندى نیز 
صرفًا و خالصًا کاپیتالیستى نیستند و باالخره ایده هاى موجود در جامعه هم تنها ایده هاى بورژوائى نیستند. به 
عبارت دیگر ما در هر شکلبندى متصف به کاپیتالیستى با همسائى کاپیتالیسم و شیوه هاى ماقبل آن از سوئى 

و آمادگى شرایط مادى تولید سوسیالیستى، البته به درجات مختلف روبرو هستیم."(همانجا صفحه 157) 
آیا واقعًا توضیح متدولوژى لنین و روش او درانقالب 1905 اینقدر پیچ و تاب، مغلق گوئى و ابهام تراشى 
میخواهد؟ اگر بنا باشد وحدت کمونیستى به زور الفاظ لنینیست قلمداد شود و از روى تناقضات روشنى 
که درابتداى این بخش طرح کردیم بپرد، آرى میخواهد و بیش از اینها هم میخواهد! بگذارید تحریفات، 
سوء تعبیرها و قلنبه گوئى ها را یک به یک بشکافیم و اقتصادگراى آشنایمان را از زیر استتار الفاظ بیرون 

بکشیم. 

وحدت  نویسنده  اگر  اشاره نمیکند.  اى  اقتصادى  دیگر"  "طور  این  به  ابداً  و  اصًال  فوق  گفته  در  1) لنین 
قرار است براى  کمونیستى نقل قول فوق را از جزوه هاى کلمات قصار چاپ رویزیونیستها، (که معموالً 
تجدید نظر در مارکسیسم از متقدمین اتخاذ سند کند) استخراج نکرده باشد، قاعدتًا مقاله 5-4 صفحه اى 
"برنامه ما"، که بند نقل شده از آن است، را خوانده است. در اینصورت باید بینهایت غیر مسئول و از وجدان 
علمى متعارف بدور باشد که چنین تفسیرى را بار این پاراگراف کند. این مقاله با نقد تزلزالت ایدئولوژیکى 
بخش هائى از "سوسیال دموکراسى بین المللى" در این سالها که مارکسیسم را غیر قابل شمول و ناکافى 
ارزیابى میکردند، آغاز میشود (پاراگراف اول)، لنین سپس تأکید میکند که بر" موضع تئوریک مارکسیستى" 
ثابت قدم است و در توصیف این موضع، تحلیل مارکس از سرمایه دارى، استثمار کار مزدى، تمرکز سرمایه 
و تولید بزرگ، مبارزه طبقاتى، جایگاه پرولتاریا و اهمیت حزب طبقه کارگر را خاطر نشان میکند و نتیجه 

عملى آموزش هاى جهان شمول و قابل تعمیم مارکس را چنین جمع بندى میکند: 
[مارکسیسم روشن ساخت که] وظیفه واقعى یک حزب سوسیالیست انقالبى طرح پردازى براى 
اصالح جامعه نیست، موعظه به سرمایه داران و اعوان وانصارشان براى بهبود وضع کارگران 
نیست، بلکه سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاریا و رهبرى این مبارزه است، مبارزه اى که هدف 
نهائى آن تصرف قدرت سیاسى توسط پرولتاریا و سازماندهى یک جامعه سوسیالیستى است.” 

(برنامه ما، کلیات انگلیسى، جلد 4 ، صفحه 211، تأکید در اصل) 
لنین آنگاه میپرسد: 
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”آیا هیچ چیز جدیدى توسط "نوسازان" عربده کش این تئورى که اینروزها اینهمه سر و صدا به 
راه انداخته اند و به ِگرد برنشتاین متشکل شده اند، اضافه شده است؟ مطلقًا هیچ... آنها به پرولتاریا 
هیچ شیوه تازه اى در مبارزه نیاموخته اند. آنها تنها عقب نشسته اند. تکه پاره هائى از تئوریهاى 
عقب مانده را وام گرفته اند و به پرولتاریا نه تئورى مبارزه بلکه تئورى سازش را موعظه میکنند". 

(همانجا، صفحه 211) 
پس اوالً محور بحث این مقاله، که لنین شناسان وحدت کمونیستى زحمت فهمیدن آن را بخود نداده اند، 
اتفاقًا تأکید بر "شمول مارکسیسم، دفع تزلزالت تجدید نظر طلبان و تکرار احکام پایه اى و قابل تعمیم 
تئورى مارکس است. ثانیًا، اگر در این مقاله صحبتى از درافزودن بر مارکسیسم در میان باشد، منظور نه 
تحلیل شکلبندى اقتصادى و اجتماعى ویژه این یا آن جامعه، بلکه راه جدیدى براى مبارزه است. اما نقل 

قول خارج از متن وحدت کمونیستى چگونه در مقاله مزبور طرح شده است: 
مقابل  در  معتقدیم،  حقانیت آن  به  میدهد  اجازه  دانش مان  که  آنجا  تا  که  اى،  تئورى  چنین  یک  از  ”دفاع 
تعرضات و تمهیداتى که براى تحریف آن انجام میشود، به معناى آن نیست که با هر گونه انتقاد دشمنى 
معتقدیم که این (تئورى)  میورزیم. ما تئورى مارکس را چیز کامل و خدشه ناپذیرى نمیدانیم. برعکس، 
عقب نمانند، باید آن  زندگى  از  میخواهند  اگر  ها  سوسیالیست  که  است  نهاده  را  علمى  بناى  تنها سنگ 
سوسیالیست هاى  براى  مارکس  تئورى  تدقیق مستقل  که  معتقدیم  ما  دهند.  بسط  جهات  جمیع  در  را 
طور  انگلستان  در  مشخص،  که بطور  است  عامى  اصول  مبین  تئورى تنها  این  زیرا  است.  حیاتى  روسیه 
عملى  در روسیه،  تا  دیگرى  طور  آلمان  در  و  آلمان  در  تا  دیگرى  طور  فرانسه  در  در فرانسه،  تا  دیگرى 
تئوریک  مسائل  به  مربوط  به مقاالت  فضائى  خود  نشریه  در  خوشنودى  کمال  با  ما  این  بنابر  میشود. 
اختصاص میدهیم و از همه رفقا دعوت میکنیم تا آزادانه مسائل مورد اختالف را مورد بحث قرار دهند". 

(همانجا صفحه 212)
پس بحث "طور دیگر" که ظاهراً قرار است محور متدولوژى لنین باشد، در این مقاله صرفًا تبصره اى است 
که از روى احتیاط ذکر میشود تا مبادا دفاع سرسختانه لنین از حقانیت و "شمول" مارکسیسم، به معناى 

مخالفت او با "هر نوع انتقاد" و هر نوع تدقیق تئورى ماکسیسم تعبیر شود. 

سوسیالیست  پرولتاریاى  مبارزه  بر  آن  تاثیرات  و  روسیه  شرایط  ویژگى هاى  مبحث  وارد  خود  سپس  لنین 
میشود. متاسفانه سخنى از شکلبندى اقتصادى و اجتماعى ویژه روسیه، همسائى شیوه هاى تولید، بازخوانى 
کاپیتال در عالم اکبر روسیه و غیره در میان نیست، سخن تمامًا بر سر ضرورت ارتقاء مبارزه براى دمکراسى 
تا حد یک انقالب است. لنین در همین مقاله 4 صفحه اى پایه هاى تئوریک بحث انقالب دمکراتیک 1905 را 
طرح میکند بى آنکه حتى یک بار بطور جدى وارد یک تحلیل اقتصادى شود. مساله براى او مساله دمکراسى 
است. ویژگى اى که براى روسیه برمیشمارد، استبداد است (بى آنکه الزم بداند در این سطح استدالل حتى 
پایه مادى استبداد در" شکلبندى اجتماعى روسیه "را ذکر کند). براى لنین وجود استبداد معادل با ضرورت 

مبارزه انقالبى براى دمکراسى و لذا جا باز کردن براى انقالب دمکراتیک در تاکتیک هاى پرولتاریا است: 
”آن مسائل اساسى که در کاربست برنامه مشترك تمام سوسیال دمکراتها به روسیه مطرح میشوند کدامند؟ 
قبًال گفتیم که جوهر این برنامه سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاریا و رهبرى این مبارزه است که هدف 
پرولتاریا  مبارزه طبقاتى  است.  سوسیالیستى  جامعه  برقرارى  و  پرولتاریا  توسط  سیاسى  قدرت  تصرف  آن 
اوضاع  بهبود  براى  داران  سرمایه  مختلف  یا گروه هاى  منفرد  داران  سرمایه  (علیه  اقتصادى  مبارزه  شامل 
کارگران) و مبارزه سیاسى) مبارزه علیه دولت براى بسط حقوق مردم، یعنى براى دمکراسى، و براى بسط 
قدرت سیاسى پرولتاریا) است. برخى سوسیال دمکرات هاى روس (...) مبارزه اقتصادى را به مراتب مهمتر 
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میبینند و کمابیش تا آنجا پیش میروند که مبارزه سیاسى را به آینده کمابیش دورى احاله کنند. این موضع 
مطلقًا نادرست است. ... فراموش کردن مبارزه سیاسى بخاطر مبارزه اقتصادى به معناى انحراف از بنیادى 
جنبش  تاریخ  که تمام  است  آنچیزى  کردن  فراموش  معناى  به  این  المللى است.  بین  دمکراسى  سوسیال 
کارگرى به ما میآموزد[تا اینجا هنوز لنین اصول پایه اى و “شامل“ مارکسیسم را تکرار و تاکید میکند، در 
ادامه این بحث به ویژگى روسیه مى رسد[... هیچ مبارزه اقتصادى نمیتواند بهبود پایدارى براى کارگران 
ببار آورد، یا حتى نمیتواند خود در ابعاد وسیعى سازمان داده شود، مگر آنکه کارگران از حق تشکیل آزادانه 
برخوردار  ملى  مجلس هاى  براى  نمایندگان خود  انتخاب  و  خود،  مطبوعات  چاپ  واتحادیه ها،  میتینگ ها 
به  براى  برخوردارند.  آن  از  روسیه)  و  ترکیه  (بجز  دیگر  تمام کشورهاى  و  آلمان  در  که  همانطور  باشند، 
کف آوردن این حقوق باید دست به مبارزه سیاسى زد. در روسیه نه فقط کارگران، بلکه تمام شهروندان از 
حقوق سیاسى محرومند. روسیه یک سلطنت مطلقه و نامحدود است... طبقه کارگر روسیه یوغى دوگانه 
بر گردن دارد، توسط سرمایه داران و مالکان ارضى چپاول و غارت میشود و براى آنکه از مبارزه او علیه 
اینها ممانعت شود، پلیس دست و پایش را میبندد، دهانش را میدوزد و هر تالشى براى دفاع از حقوق مردم 
سرکوب میشود. هر اعتصابى علیه سرمایه داران به این منجر میشود که ارتش و پلیس به جان کارگران 
انداخته شوند. هر مبارزه اقتصادى ضرورتًا مبارزه اى سیاسى میشود و سوسیال دموکراسى باید هر دو را با 
هم در یک مبارزه واحد طبقاتى پرولتاریا بطور جدائى ناپذیرى ترکیب کند. اولین و مهمترین هدف چنین 
مبارزه اى باید به کف آوردن حقوق سیاسى باشد، به کف آوردن آزادى سیاسى... طبقه کارگر روسیه میتواند 
نیاید.  او  طبقه دیگرى به کمک  هیچ  حتى اگر  پیش برد،  را به  سیاسى خود  و  اقتصادى  مبارزه  تنهائى  به 
اما در مبارزه سیاسى کارگران تنها نیستند. ... هنگامى که طبقه کارگر پرچم این مبارزه را برافرازد، از همه 
سو به او یارى خواهد شد. سوسیال دموکراسى روس خود را در رأس همه رزمندگان راه حقوق مردم، 
در رأس همه مبارزان راه دموکراسى قرار میدهد و شکست ناپذیر خواهد بود. این نظرات بنیادى ماست". 

(همانجا صفحات 212-214) 
این توضیح روشن وصریح درباره "ویژگى روسیه" و تأثیر آن بر "استراتژى انقالب پرولترى" را با آن مبهم 
گوئى هاى اقتصادى و آن تظاهر به ژرف اندیشى مقایسه کنید. اگر کسى صادقانه دنبال توضیح شیوه برخورد 
لنین به انقالب 1905 است، اگر کسى میخواهد بداند لنین چرا از انقالب دموکراتیک در جامعه سرمایه دارى 
سخن میگوید، اگر کسى میخواهد علل رهبر شدن در جنبش هاى غیر سوسیالیستى، در" رأس همه مردم" 
توسط پرولتاریا را درك کند، آنگاه همین 5-4 صفحه براى او کافى خواهد بود. همین 5-4 صفحه براى 
درك شیوه برخورد حزب کمونیست ایران، به مساله انقالب دموکراتیک نیز کافى خواهد بود. اما وحدت 
کمونیستى حقایق روشن را به کلمات مطنطن درباره "همسائى شیوه هاى تولید" و "عالم اصغر کارخانه 
انگلیسى" و "فراتعیّن این یا آن شکلبندى در کل اجتماعى مرکب" میفروشد. مقاله لنین را میخواند تا براى 
خود جوازى براى عبور به قلمرو اقتصاد و" استنتاج همه چیز از اقتصاد" (که او آن را با مارکسیسم اشتباه 
گرفته است) بیابد. مقاله لنین را میخواند، تا حتى آنجا که او متدولوژى اش، تحلیل مشخص اش از مبانى 
انقالب همگانى در روسیه و اعتقادش به ارزش دموکراسى براى مبارزه کارگران را در 5-4 صفحه به روشنى 

توضیح میدهد، دو خط و نیم در توجیه دترمینیسم اقتصادى اش بیابد، که متأسفانه نمى یابد. 

2 )در حاشیه بد نیست این را هم از وحدت کمونیستى بپرسیم: اگر متدولوژى لنین در درك او از شکلبندى 
اقتصادى و اجتماعى "طور دیگر" کشورش معنى میشود، چرا در مورد خود وحدت کمونیستى یک جمله 
"ایران سرمایه دارى است و لذا انقالب آن سوسیالیستى است" و یک تعریف از پیشى و اختیارى در باره 
مقدرات انقالبات سیاسى، براى تبیین "استراتژى انقالب ایران" (و در واقع نداشتن استراتژى براى انقالب 
ایران) کفایت میکند؟! آیا زمان آن نرسیده است که شما نیز تئورى" تدارك انقالب" را به چیزى بیشتر از 
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جمع عددى یک حکم بدیهى با یک تعریف کتابى دست دوم متکى کنید؟ آیا زمان آن نرسیده است که 
تئورى "تدارك انقالب "نیز به نوعى تحلیل "شکلبندى اقتصادى و اجتماعى" خاص سرمایه دارى در ایران 

مرتبط شود؟ 

3 )بهر حال باید بهمراه اقتصاددانان محترم مان بحث را ادامه بدهیم. لنیِن وحدت کمونیستى نه تنها اقتصاد 
روسیه، بلکه اساسًا خود ماتریالیسم تاریخى و نقد اقتصادى مارکس بر سرمایه دارى را نیز "طور دیگرى" 
میبیند. الزم است یکبار دیگر قسمت دوم گفته هاى و.ك را که فوقًا نقل کردیم بخاطر آوریم: بحث" عالم 

اصغر و اکبر"، "همسائى ها" و "فراتعین" ها را. این براستى "طور دیگرى" در تعبیر کاپیتال مارکس است. 

مفهوم نامتعین و پیوندى اى که و.ك به او نسبت میدهد  شیوه تولید سرمایه دارى براى مارکس ابداً  اوالً 
را ندارد. مارکس به صراحت از سرمایه دارى به عنوان شیوه تولیدى اى که تمام مقوالت و مفاهیم پیشین 
تئورى هاى  و  کاپیتال  در  مهمى  فصل هاى  میکند.  یاد  نو میبخشد،  آن محتواى  به  و  را دگرگون میکند 
ارزش اضافه به این اختصاص داده شده است که محتواى نوین و کاپیتالیستى مقوالت وپدیده هاى کهنه 
داده  توضیح  غیره  و  دهقانان  کار  شخصى،  صنعتگران، خدمات  کار  مبادله،  اجاره،  بهره،  پول،  نظیر  اى 
میگوید،  سخن  کاپیتالیستى  نوین  تولیدى  شیوه  کنار  در  تولیدى  شیوه هاى کهنه  بقاى  از  مارکس  شود. 
این  کامل  امحاء  و  از الغاء  قبل  دارى  سرمایه  که  معناست  این  به  دقیقًا  او  براى  کاپیتالیسم  اما" فراتعین" 
اشکال کهنه تولیدى و قبل از کسب کنترل کامل بر پروسه فیزیکى کار در آنها، بهرحال محتواى آنها را 
دگرگون میکند. بنابراین سرمایه دارى ابداً، تأکید میکنیم ابداً، شیوه تولیدى اى مرکب از شیوه هاى تولیدى 
اشکال  که  است  مسلط  تولید  یک شیوه  برعکس،  نیست.  همسائى  حال  در  و  "ناب"!)  "ناب" (بخصوص 
تحریف  ناب"  تولیدى  شیوه هاى  "همسائى  بردارد.  میان  نهایتًا از  تا  میکند  ادغام  خود  در  را  تولید  کهنه 
مارکسیسم و تحریف نقد جامع مارکس از جامعه سرمایه دارى و خصوصیات و دامنه عمل سرمایه است. 

ثانیًا، وحدت کمونیستى بیهوده قبل از مارکس لوکاچ را درباره مارکس خوانده است. این فرمولبندى که 
مارکس با تحلیل مناسبات مشخص کارخانه انگلیسى، یک تصویر انتزاعى و صورى و یک "مدل اقتصادى" 
اقتصادیات  خصوص  در  بورژوائى  آکادمى هاى  آموزش  یک  داده است،  دست  به  دارى  سرمایه  کل  از 
مارکسیستى است. کامًال برعکس، آنچه تجریدى و صورى است (و آنهم نه در تمام فصول سرمایه" (عالم 
اصغر کارخانه انگلیسى" است و آنچه کامًال عینى ومشخص است "عالم اکبر "سرمایه دارى و قوانین حرکت 
آن است. وحدت کمونیستى بخود زحمت نمیدهد که بپرسد چگونه اساسًا میتوان پروسه گردش را که جزء 
الیتجزاى تحلیل سرمایه است در "عالم اصغر کارخانه انگلیسى "مشاهده کرد تا چه رسد به تحلیل آن. 
چگونه ارزش، ارزش اضافه، کار اجتماعًا الزم، تعدد سرمایه و رقابت، مبادله و ارزش مبادله، ارتش ذخیره 
کار، افزایش ترکیب ارگانیک کل سرمایه اجتماعى، باز تولید گسترده و امکان و شرایط توازن بخش هاى 
تولید، تحول ارزش اضافه به اشکال سود وبهره، اجاره، عملکرد سرمایه هاى ربائى و تجارى، واسطگى              
(Mediation)قیمت هاى تولید میان ارزش و قیمت بازار، نرخ سود متوسط و عمومى، گرایش نزولى نرخ 
سود، و بطور خالصه هر چیز بجز پروسه فیزیکى کار، را در "عالم اصغر کارخانه" میتوان یافت و بیرون 
کشید؟ حتى یک نگاه ساده به فرمول عمومى سرمایه و یا حتى جمله آغازین سرمایه، تعبیر مکانیکى وحدت 
کمونیستى از آنچه در کاپیتال مورد بحث وتحلیل قرار گرفته است را افشا میکند. تبیین شیوه تولید سرمایه 

دارى از درون "عالم اصغر کارخانه انگلیسى "انسان را در بهترین حالت به ریکاردو میرساند نه مارکس. 

اما وحدت کمونیستى در توضیح متدولوژى لنین چه نیازى به این افاضات و پیچ و تاب خوردن ها داشته 
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است؟ پاسخ روشن است. در وهله اول میکوشد تا توجیهى اقتصادى براى برخورد غیر کتابى لنین به انقالب 
1905 پیدا کند. میکوشد تا ویژگى متدولوژى لنین را به ویژگى اقتصاد روسیه کاهش دهد. ثانیًا، وحدت 
کمونیستى ناگزیر است چنان ویژگى اى براى اقتصاد روسیه بتراشد تا به نتایج دوگانه و متناقض و لذا به 
توجیه تناقض امکان بدهد. لذا و.ك بحث را ژرف تر میکند و التقاط را تا خود تئورى مارکس حمل میکند. 
او میکوشد تا مفهوم شیوه تولید را نامتعین کند، یا به عبارت دیگر آن را ملقمه اى ازشیوه هاى تولیدى" ناِب" 
متفاوت جلوه دهد تا بتواند در حرکت از اقتصاد به در انقالب 1905 براى خود و "لنینى" که ابداع کرده 
است، به استنتاجات سیاسى اى به همان درجه نامتعین و التقاطى برسد. "لنین" ابداعى وحدت کمونیستى بر 
مبناى این تنوِع اشکال تولید و "همسائى" آنها جاى زیادى براى مانور و تناقض گوئى پیدا میکند. بر این مبنا 
میتوان ادعا کرد که "متدولوژى لنین" چیزى بیشتر از درك صحیح مشخصات اقتصاد روسیه در 1905 نیست 
و تا آنجا که به متدولوژى باز میگردد لنین نیز مانند و.ك سیاست را تمام و کمال از اقتصاد نتیجه گرفته 
است و اگر ویژگى اى در کار است، اگر لنین به نتایجى متفاوت در برخورد به انقالب دموکراتیک و مساله 
قدرت سیاسى در این انقالب مى رسد، ناشى از ویژگى اقتصاد روسیه است. همانطور که پائین تر خواهیم 
دید، وحدت کمونیستى در توضیح این ویژگى ها به دو عامل "غلبه سرمایه دارى" و "بقایاى فئودالیسم" 
انگشت میگذارد. اگر لنین انقالب را (برخالف انتظار و.ك )علیرغم غلبه سرمایه دارى "دموکراتیک میداند، 
بخاطر "بقایاى فئودالیسم" است. و اگر با وجود این طبقه کارگر را) باز برخالف فتواى و.ك) به شرکت در 
دولت انقالبى و برخورد فعال به مساله قدرت سیاسى فرامیخواند، بخاطر "غلبه سرمایه دارى" و نتیجتًا "جنبه 
سوسیالیستى" انقالب 1905 است که در آن "زیرها" عمل میکند. همسائى شتر و مرغ در اقتصاد روسیه 
قرار است موضعگیرى شترمرغى وحدت کمونیستى را (در چسباندن خود به لنین) توجیه کند. همین و 
بس. دوگانگى موجود در بطن اقتصاد روسیه، دوگانگى میان شیوه برخورد لنین در انقالب 1905 با جداول 
متافیزیکى وحدت کمونیستى را برطرف میکند. ابراز وفادارى وحدت کمونیستى به لنین، آبروى وحدت 

کمونیستى و متدولوژى دترمینیستى منشویسم هر سه به نحوى تأمین میشوند. 

وحدت کمونیستى پس از تعریف کلى متدولوژى لنین به کاربست آن در انقالب 1905 میرسد. بر مبناى 
درك این "همسائى" ها در اقتصاد روسیه، "لنیِن" کوکِى وحدت کمونیستى قادر میشود تا با چابکى تمام میان 
خطوط سیاسى و طبقاتى مختلف در روسیه 1905 (که آنها نیز مانند وحدت کمونیستى و "لنین" او منافع 
خاصى را دنبال نمیکرده اند وتنها شایق بوده اند که نتایج سیاسى درستى از اقتصاد روسیه گرفته شود!) 

بلغزد بى آنکه به هیچیک اصابت کند: 
”بطور کلى مى توان مضمون مجادالت لنین با سه جریان مذکور را چنین خالصه کرد: 

1- در رابطه با خلقیسم: ماهیت شیوه تولیدى مسلط برشکلبندى اجتماعى روسیه چیست؟ در این شکلبندى 
بگیرد".  عهده  بر  روسیه  انقالب  در  را  رهبرى  میتواند نقش  آیا  و  دارد  بیشترى  اهمیت  تاریخًا  طبقه  کدام 

(نقد نظرات ا.م.ك، صفحه 160) 
توجه میکنید که مساله حساسى است. رهبرى انقالب را بنا بر متدولوژى وحدت کمونیستى باید طبقه اى به 
عهده بگیرد که بنا بر شکلبندى اجتماعى روسیه" تاریخًا" اهمیت بیشترى دارد (حدس زده بودیم!). حال اگر 
خلقیون بتوانند به لنین ثابت کنند که جامعه روسیه آنچنان شکلبندى اجتماعى اى دارد (مثًال فئودالى است 
و یا کمون هاى زراعى نقش برجسته اى دارند) که بهرحال قشر دهقانى را از "اهمیت تاریخى" درجه یکى 
برخوردار مى سازد، آنگاه "لنین" با آن متدولوژى دترمینیستى اى که و.ك براى او تراشیده و نحوه اى که 
سؤال فوق فرموله شده است، گریزى از این نخواهد داشت که از منافع طبقه خود بگذرد و رهبرى را بنا به 
جبر اقتصادى دو دستى تحویل ایشان بدهد. براى لحظه کوتاهى نفس در سینه وحدت کمونیستى و "لنین" 
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او حبس میشود. اما جاى نگرانى نیست،" لنیِن" معتقد به "همسائى شیوه هاى تولیدى ناب" راه خروج را 
از قبل مهیا کرده است. اینجا جایى است که باید بر جنبه هاى کاپیتالیستى اقتصاد تأکید شود. لنین و.ك بر 
توسعه سرمایه دارى در کشاورزى روسیه، رشد پرولتاریاى صنعتى و تسلط شیوه تولید کاپیتالیستى انگشت 

میگذارد و تکلیف خود را با خلقیون روشن مى کند.(ر.ك به همانجا صفحات 160-162) 

اما در این صورت چرا نباید انقالب سوسیالیستى بى درنگ در دستور باشد) سؤالى که قاعدتًا هر هوادار 
وحدت کمونیستى با آموزشى که از سازمان گرفته است فوراً باید از خود بپرسد)؟ باز هم ویژگى اقتصادى 
روسیه. حال باید به آنسوى االکلنگ اقتصاد پرید. حال باید بر جنبه هاى فئودالى اقتصاد تاکید کرد. بخاطر 
حل نشدن مساله ارضى، ناموزونى اقتصاد و بقاى شیوه هاى تولید کهن، عدم تطابق روبناى سیاسى فئودالى 
(تزاریسم) با زیربناى اقتصادى، که بورژوازى را در اپوزیسیون قرار میدهد و باالخره از این رو که "پرولتاریا 
در مبارزه خود براى سوسیالیسم با دشمن بالواسطه اى روبروست که بورژوازى نیست (!)بلکه تزاریسم 
است" (همان بحث "تضاد عمده" مائوئیست ها)، انقالب روسیه بطور بالواسطه نه سوسیالیستى که سیاسى یا 
دموکراتیک است" (صفحه 167). پس باالخره قائل بودن به امکان پذیرى و مطلوبیت انقالب "دموکراتیک" 
در جامعه" سرمایه دارى" کفر نیست، مشروط بر اینکه انسان از حسن شهرت لنین برخوردار باشد و جامعه 

مملو از "همسائى شیوه هاى تولیدى ناب!" 

بهر حال این تأکیدهاى اخیر به این معناست که لنیِن و.ك به شدت به مارکسیسم علنى نزدیک شده است: 
”لنین همصدا با مارکسیسم علنى معتقد است که شیوه تولید کاپیتالیستى در رابطه با شیوه هاى تولیدى سابق 
که هم اینک در بافت اجتماعى روسیه باقى مانده اند، مترقى و به لحاظ تاریخى انقالبى میباشند، یعنى در 

خارج ساختن اقتصاد روسیه از زیر سرواژ نقش مهمى ایفا میکند."( صفحه 162، تاکید در اصل) 
”لنین" و.ك چگونه خود را از این همسوئى با مارکسیسم علنى خالص میکند؟ الهه اقتصاد چگونه به مدد او 
میشتابد؟ توضیح وحدت کمونیستى در این زمینه بسیار بسیار گویاست. گویا از آن رو که اوالً آنچه اساسًا 
در توضیح این نکته اخیر فراموش میشود، هرگونه اشاره اى به آن مقدمه چینى ها در باره استنتاج استراتژى 
انقالب از تحلیل اقتصاد روسیه است و ثانیًا، و.ك بدون آنکه خود متوجه باشد سرنخى به متدولوژى لنین 

بدست میدهد: 
”اما لنین فقط در مورد فوق و در اثبات سرمایه دارى بودن روسیه به خلقیون، با مارکسیسم علنى توافق دارد 
و به هیچوجه نتایج سیاسى آنها را قبول ندارد[چرا؟ بر مبناى کدام متد؟ [در واقع مارکسیسم علنى اغلب با 
ارجاع دادن به "کاپیتال" میکوشد تا برترى و انقالبى بودن سرمایه دارى را به اثبات برساند. اما این اثبات را 
منحصراً علیه خلقیون انجام داده و نقش انقالبى بورژوازى را از آن نتیجه میگیرد. جدل لنین با مارکسیسم 
علنى به این نتیجه میرسد که: هر چند تکامل سرمایه دارى در روسیه در حال حاضر پدیده اى است مترقى، 
معهذا به هیچوجه نمیتوان گفت[باز بر مبناى کدام متد؟ [که بر این اساس باید منافع طبقات تحت استثمار 
تابع منافع طبقه حامل کاپیتالیسم (یعنى بورژوازى) گردد. و لنین برخالف مارکسیسم علنى که میخواهد 
پرولتاریا را دنباله رو بورژوازى بسازد، بر استقالل و پیشگامى پرولتاریا تأکید میورزد. جدل لنین در این 

رابطه در مبارزات تئوریک بعدى وى علیه منشویسم به اوج خود رسید.” 

(همانجا صفحه 162، تأکیدات و کروشه ها از ماست) 
"لنیِن" و.ك در پاسخ به خلقیون بر جنبه کاپیتالیستى اقتصاد روسیه انگشت گذاشته بود، در پاسخ به مساله 
انقالب سوسیالیستى فورى، عقب ماندگى اقتصادى و اشکال اقتصادى ماقبل سرمایه دارى را یادآور شده 
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بود، اما در پاسخ به مارکسیستهاى علنى دیگر به هیچگونه استدالل اقتصادى رجعت نمیکند، بلکه صرفًا 
میگوید" نتایج سیاسى تان را نمیپذیرم "و" نمیخواهم پرولتاریا دنباله رو بورژوازى شود". این مرزبندى هاى 
اخیر از کجاى متدولوژى ابداعى وحدت کمونیستى درآمده است؟ کدام "همسائى شیوه هاى تولیدى ناب" 
و کدام "طور دیگر" در "عالم اکبر روسیه"، این نمیخواهم و نمیپذیرم صاف وساده را توضیح میدهد؟ اگر 
شیوه تولیدى و "همسائى"ها و " فراتّعین"هایش چگونه میبود، لنین "میخواست و میپذیرفت"؟ و تازه این آن 
مرزبندى اساسى و مهمى است که به قول خود وحدت کمونیستى محور مجادالت آتى و بسیار پر اهمیت 
لنین با منشویسم است. اگر متدولوژى "استنتاج استراتژى انقالب از "شکلبندى اجتماعى" و یا به عبارت 
ساده تر "استنتاج سیاست از اقتصاد"، نمیتواند مرزبندى لنین با مارکسیسم علنى و به طریق اولى مرزبندى 
بلشویسم و منشویسم را توضیح بدهد، آنگاه باید به دنبال متدولوژى دیگرى در لنین گشت، زیرا اختالفات 
بلشویسم و منشویسم مهمترین مساله اى است که براى درك شیوه برخورد لنین در انقالب 1905 باید به 
آن پرداخت. به این مساله باز میگردیم. هنوز الزم است تفسیر وحدت کمونیستى از لنین را قدرى بیشتر 

دنبال کنیم. 

مساله اى که هنوز باقى مانده است، مساله برخورد لنین به قدرت سیاسى در انقالب 1905 است. روشن است 
که این یک انقالب سوسیالیستى نبود. وحدت کمونیستى نیز خود این انقالب را یک انقالب "دموکراتیک 
کارگر  طبقه  شرکت  با  انقالبى،  دولت  و  جمهورى  یک  از  لنین  چرا  صورت  این  در  میخواند.  سیاسى"  یا 
سخن میگوید؟ چرا او به این حکم تئوریک و الجرم قابل تعمیم وحدت کمونیستى که پرولتاریا در انقالب 
سیاسى و "دموکراتیک" باید در اپوزیسیون بماند، صحه نمیگذارد و از تبدیل شدن به آلت دست بورژوازى 

نمیهراسد؟ وحدت کمونیستى این حرکت "پوپولیستى" لنین را چگونه توجیه میکند؟ 

وحدت کمونیستى مینویسد: 
"پرولتاریا به منظور رفع موانع سیاسى مبارزه خویش براى سوسیالیسم با تزاریسم میجنگد، بنابراین این وحدت 
عمل تاکتیکى پرولتاریا و بورژوازى در بطن خود و از هم اکنون حاوى تضادى استراتژیک است: پرولتاریا به 
محض آنکه بخواهد آخرین ضربه را بر تزاریسم وارد آورد، با بورژوازى که میخواهد بالفاصله قدرت سیاسى 
را درچنگ بگیرد مواجه خواهد شد، و بنابراین پرولتاریا ضرورتًا ضربه خویش (یا ادامه ضربه خویش) را بر 
بورژوازى وارد خواهد آورد، یعنى جنبه دموکراتیک انقالب را به جنبه سوسیالیستى آن اعتال خواهد بخشید". 

(صفحه 166)
تنها  پرولتاریا  است.  ایستاده  خود  حرف  سر  کمونیستى  وحدت  است.  منشویکى  لجبازى  یک  دیگر  این 
دستور  در  سوسیالیستى  انقالب  او، یعنى  ویژه  انقالب  که  کند  دراز  دست  قدرت  بسوى  میتواند  هنگامى 
باشد. در یک انقالب سیاسى پرولتاریا نباید و نمیتواند چنین کند. حال اگر لنین برعکس این عمل کرده، 
حتمًا حکمتى داشته است و آن حکمت جز این نیست که درست در همان دقیقه قیام، در همان لحظه اى 
که باالخره کسى باید دولتى را اعالم کند، سر بزنگاه انقالب وارد جنبه سوسیالیستى اش میشود و جواز 
کسب قدرت پرولتاریا از جانب منشویسم صادر میشود! البته خود لنین هرگز چنین تبیینى از مساله بدست 
نداده است. اگر چنین میبود قاعدتًا دولت ناشى از انقالب که اینچنین ناگهان جنبه سوسیالیستى اش رو 
آمده است، چیزى جز دیکتاتورى پرولتاریا نمیتوانست تعریف شود حال آنکه لنین "دیکتاتورى دموکراتیک 
کارگران و دهقانان" را دولت ناشى از این" ضربه" به تزاریسم میداند. قاعدتًا اگر چنین میبود دیگر صحبتى 
با  هاى لنین  جدل  کجاى  هیچ  در  باشد.  میان  در  نمیتوانست  جامعه  کاپیتالیستى  رشد  "مترقى بودن"  از 
منشویسم، که درست بر سر همین مساله کسب قدرت است، اعتالى ناگهانى جنبه دموکراتیک انقالب به 
جنبه سوسیالیستى آن آنهم در حین و به محض باال رفتن دست پرولتاریا براى ضربه زدن به تزاریسم، بعنوان 
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یک استدالل و یا حتى یک ایده گذرا هم نیامده است. این ذهن منشویکى و.ك است که مساله را تنها باین 
صورت میتواند براى خود توجیه کند. وحدت کمونیستى به غرابت این تحلیل خود آگاه است و لذا فوراً 

ادامه میدهد: 
وجود  دلیل  بدین  دقیقًا  جنبه  این  و  روسیه.  انقالب  سوسیالیستى  جنبه  آرى  سوسیالیستى؟  ”جنبه 
است".  روسیه  اجتماعى  شکلبندى  در  تسلط  و  واقعیت  داراى  کاپیتالیستى  تولید  شیوه  که  واقعى دارد 

(صفحه 166 تاکید در اصل است) 
چقدر قابل پیش بینى! بار دیگر "غلبه سرمایه دارى" بداد رسید. افسوس که لنین این استدالل اقتصادى را در 
آستین نداشت تا پاسخ منشویک ها را در مورد ضرورت شرکت سوسیال دموکراسى در دولت موقت انقالبى 

به این شیوه "منسجم" و البد "مارکسیستى" (چون همه چیز را به "اقتصاد" ربط میدهد!) بدهد! 

اما مساله "دیکتاتورى دموکراتیک کارگران و دهقانان" چه میشود. همانطور که گفتیم لنین این حکومت 
"دموکراتیک" را هدف تاکتیکى انقالب در قبال قدرت سیاسى میدانست و نه دیکتاتورى پرولتاریا را. حال 
آنکه در تحلیل وحدت کمونیستى به ناگزیر همزمان با سقوط تزاریسم دیکتاتورى پرولتاریا سر بلند میکند. 
اینجا دیگر وحدت کمونیستى راهى براى چسباندن خود به لنین پیدا نمیکند و ناگزیر است بجاى توجیه 
این فرمولبندى، آن را "اصالح" کند و باالخره "متدولوژى لنین" را با تبدیل او به تروتسکى سال 1939 به 

کمال برساند: 
”ما ضرورى میدانیم که به یک ایراد متدولوژیک از نقطه نظر اصطالحى که لنین بکار برده است(!) اشاره کنیم و آن 
اصطالح "دیکتاتورى دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان" و به عبارت دیگر وارد کردن مفهوم دیکتاتورى دو طبقه است". 

(انقالب سوسیالیستى یا دموکراتیک، صفحه 47) 

”شرایط مختلفى میتواند وجود داشته باشد که همکارى طبقاتى پرولتاریا و دهقانان را در این یا آن نوع 
را  جامعه  اکثریت  دهقانان  هنوز  و  نشده  حل  مساله ارضى  که  شرایطى  در  انقالب  کند.  ضرورى  انقالب 
تشکیل میدهند، انقالبى خواهد بود با شرکت پرولتاریا و دهقانان... تسخیر قدرت سیاسى نقطه اى در سیر 
همکارى پرولتاریا و دهقانان و نقطه آغاز مبارزه پرولتاریا علیه دهقانان (به مثابه یک طبقه) است. مرحله 
آغازین پس از تحقق کسب قدرت سیاسى در پروسه انقالب سوسیالیستى - در جوامع عقب مانده سرمایه 
دارى که انجام وظایف دموکراتیک در رابطه با زحمتکشان غیر پرولتر اقشار فقیر دهقانان از تکالیف اصلى 

است - را مرحله دموکراتیک انقالب سوسیالیستى مینامیم". 

این  ولى  است  ممکن  حکومت چند طبقه  معناست.  در  و  لفظ  در  تناقض  طبقه  چند  یا  دو  "دیکتاتورى 
حکومت پس از تالشى نظام کهن، بناچار باید در خدمت پدیدارى یک نوع مناسبات تولیدى قرار گیرد. 
تعدد نمایندگى طبقات در حکومت به معناى تعدد جهت حرکت جامعه در آن واحد نمیتواند باشد! دولتى 
که بر ویرانه متالشى شده فئودالیسم بوجود خواهد آمد... نهایتاً یا جامعه را در جهت برقرارى سرمایه دارى 
و یا سوسیالیسم هدایت خواهد کرد... این دولت یا ابزار اعمال قدرت طبقه سرمایه دار است و یا ابزار 
اعمال قدرت پرولتاریا و بعبارت دیگر در تحلیل نهائى یا مبین دیکتاتورى پرولتاریا و یا سرمایه داران است. 

دیکتاتورى هر دو بى معنى، بى پایه و غیر ممکن است." (.همانجا ص 52) 
این گفته وحدت کمونیستى گواه درکى آکادمیستى از دولت و یک جلوه دیگر تقلیل گرائى اقتصادى مبتذل 
اوست. او دیکتاتورى دو طبقه را از لنین نمیپذیرد، چون هر طبقه از اقتصاد خاصى دفاع میکند و لذا هر 
دولت ناگزیر باید از اقتصادیات خاصى حمایت کند. این حرف بطور کلى در یک مقیاس زمانى گسترده 
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و بالواسطه ابزار تحقق "اقتصادیات" خاص،  درست است، اما در دوره هاى انقالبى دولت دیگر نه فوراً 
بلکه ابزار تثبیت مناسبات سیاسى خاصى است[4]. تکامل دولت ناشى از انقالب به دولت متکى به اقتصاد 
(یعنى دولت متعارف) یک پروسه کم یا بیش طوالنى است که نتیجه آن را مبارزه نیروهاى زنده اجتماعى 
روشن میکند. در طول این مدت نیز دولت (و یا "حکومت" به عبارتى که و.ك ترجیح میدهد) همچنان یک 
دیکتاتورى است، یک ابزار اعمال قهر طبقاتى از باالست. اگر پرولتاریا و دهقانان در 1905 میتوانند مشترکًا 
از پائین "ضربه بزنند"، با کسب قدرت دولتى امکان مییابند "از باال" نیز، ولو براى دوره زمانى معینى، چنین 
کنند. "ضربه از باال" دیگر اعمال دیکتاتورى است، حال هر قدر دوران این دیکتاتورى دموکراتیک کوتاه یا 
بلند باشد. تقلیل گرائى اقتصادى وحدت کمونیستى او را به بیراهه میکشاند و از فهم اهمیت و جایگاه دولت 
در دوره هاى انقالبى دور میکند. با این درك "اقتصادى" (که حکومت دو طبقه "باالخره" باید اقتصاد یکى 
ازطبقات را پیش ببرد)، و.ك اساسًا روح متدولوژى لنین را گم میکند و ترجیح میدهد درست هنگامى که 
اوالً لزوم دست بردن به قدرت دولتى به معضل طبقات فرودست تبدیل میشود و ثانیًا امکان تصرف دولت 
به مثابه یک ابزار کارساز براى اعمال قهر براى پرولتاریا فراهم میآید، یعنى در دوره انقالبى، در اپوزیسیون 
بماند. بهر رو وحدت کمونیستى اینجا دیگر متوجه وجود یک اختالف جدى میان خود و لنین میشود. اما 
تالش میکند این اختالف را، که یک جدائى بنیادى میان و.ك و لنین بر سر متدولوژى و درك تئورى دولت 
است، تحت عنوان یک "تذکر اصطالحى" به لنین رفع و رجوع کند و هنوز خود را در این مبحث نیز هوادار 
لنین قلمداد کند. اما "تذکر اصطالحى "او به لنین چیزى جز این نیست که دولت دموکراتیک پرولتاریا و 
دهقانان در واقع همان دیکتاتورى پرولتاریاست! این یک "تذکر" اصطالحى نیست، بلکه تذکرى به لنین 

است که موضع و فرمولبندى تروتسکى را بپذیرد: 
”بنابراین واقعیت این است که تروتسکى برخالف آنچه بعداً ادعا میکند، در تزهاى اساسى خود در مورد 
انقالب روسیه، نقشى یا الاقل نقش موثرى براى دهقانان قائل نبوده است. فرمول مورد ادعاى او در سال 
1939 مبنى بر” دیکتاتورى پرولتاریا متکى به دهقانان "فرمول اصلى و قبًال ارائه شده او نیست. این فرمول 

همان فرمول لنین است با تصحیح اشتباه متدولوژیک آن (!)و همین است که مورد تأیید ماست". 

(همانجا صفحه 51، تاکید از ماست) 
فرمول  این  بهرحال  است.  دیگرى  بحث  است  کرده  طرح  مقطعى  چه  در  را  فرمول  این  تروتسکى  اینکه 
تروتسکى است و با فرمول لنین بسیار متفاوت است. وحدت کمونیستى با اصرار عجیبى میخواهد علیرغم 
پذیرش موضع تروتسکى مدافع نظر لنین قلمداد شود. او از تروتسکى خلع ید میکند و فرمول او را پیشکش 
لنین میکند. تناقض فرمول خود لنین با این فرمول کامًال متفاوت را نیز با یک تذکر "انشائى" به لنین حل 
میکند! تروتسکى که ایده مربوطه از آن اوست سرکوفت میخورد و لنین که چیز دیگرى گفته است تشویق 
میشود! جالب اینجاست که یک صفحه قبل تر تروتسکى به وضع فجیعى مورد مالمت قرار میگیرد که چرا 
در سال 1939 بر تفاوت واقعى و جدى این فرمول، یعنى دیکتاتورى" پرولتاریا متکى بر دهقانان" با فرمول 
اندازه  این  تا  را  کمونیستى  وحدت  امروز  پناهى  لنین  و  انگشت گذاشته  لنین  دموکراتیک..."  "دیکتاتورى 

دشوار کرده است: 
چیز  و تروتسکى 1939  میگوید  چیزى  تروتسکى 1905  مورد  در  تروتسکى 1929  که  میکنیم  ”مشاهده 
دیگرى. در ابتدا اختالف فقط بر سر فرم ("فرمول") است ( که بعداً روشن میشود محتواى تاکتیکى نظر لنین 
درست بوده است). بعدا اظهار میشود که اختالف اساسى در مورد خصلت اجتماعى و وظایف دیکتاتورى 

وجود داشته است"! 

(صفحه 49، پرانتزها و عالمت تعجب در اصل است، تاکید از ماست) 
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و نیز
(”تروتسکى در سال 1929) مکرراً تاکید میکند که دهقانان نمیتوانند پرولتاریا را کنار بزنند و جاى او را اشغال 
کنند. بعبارت روشن تر او اعتقاد دارد[مانند وحدت کمونیستى [که پدیده اى که لنین آن را" دیکتاتورى 
دموکراتیک کارگران و دهقانان" میخواند فقط میتواند دیکتاتورى پرولتاریا باشد. با اینهمه چنانچه نشان دادیم 
در سال 1939 از "اختالف بسیار اساسى در مورد خصلت اجتماعى و وظایف دیکتاتورى" سخن مى گوید”! 

(صفحه 50، تاکید از ماست، عالمت تعجب در اصل است.)
همه اینها یعنى تروتسکى 9291 همان حرف امروز وحدت کمونیستى را میزند و اختالف خود با لنین را 
صورى جلوه میدهد، اما تروتسکى 1939 اختالف واقعى و" بسیار اساسى" میان دو فرمولبندى را بیرون 
میکشد. وحدت کمونیستى شیوه برخورد تروتسکى 1929 را میپسندد! اما متاسفانه تروتسکى در سال 1939، 
در مورد عمق اختالف این دو فرمولبندى درست میگوید. اختالف واقعًا بر سر خصلت اجتماعى و وظایف 
این دو دیکتاتورى است. تا آنجا که به لنین مربوط میشود او خصلت ویژه "دیکتاتورى دموکراتیک..." مورد 
نظر خود را، در تمایز با دیکتاتورى پرولتاریا به روشنى در کتاب "دو تاکتیک..." و در نوشته هاى دیگر 
تصریح کرده است و وظایف "انتقالى" این دولت را بارها برشمرده است) جمهورى، برنامه حداقل سوسیال 
با  و انقالبى  فعال  مارکسیسم  و  ماتریالیسم  اختالف  در 1905،  تروتسکى  و  لنین  اختالف  دموکراسى[5]. 
سوبژکتیویسم و پاسیفیسم است، در شرایطى که انقالب پرولترى با معضل ناآمادگى پرولتاریا روبروست. 

همین دو شیوه برخورد مبناى متدولوژیک اختالفات ما و و.ك بر سر انقالب امروز ایران است. 

دیدیم که هر قدر هم وحدت کمونیستى خورجین متدولوژى و توجیهات منشویکى را گشاد میگیرد، باز 
هم بخش مهمى، و در واقع مهمترین بخش از، نظرات لنین در 1905 در آن نمیگنجد. وحدت کمونیستى در 
صدد توضیح متدولوژى لنین است، اما عمًال مخلوطى از تقلیل گرائى اقتصادى منشویکى و نتیجه گیریهاى 
سیاسى تروتسکى را تحویل میدهد. تبیین وحدت کمونیستى از متدولوژى لنین نادرست و سراپا تحریف 
متد  آن  در  که  لنین  اثباتى  و استدالل هاى  تفصیلى  متون  آن  تمام  به  ارجاعى  هیچ  بى  بویژه  و  است،  آمیز 
و سیر تفکر خود را بیان میکند، صورت گرفته است. و.ك براى نخستین بار قادر شده است لنین را، که 
مفسران بورژوا عمدتًا او را به ولونتاریسم متهم میکنند، به یک دترمینیست اقتصادى کامل تبدیل کند. و.ك 
چهارچوب متدولوژیکى براى لنین ترسیم کرده است که تمامى مباحثات اساسى او در خصوص انقالب 
1905 علیه منشویسم، خارج از آن قرار میگیرد. او بسادگى تلقیات و استنتاجات خود را به لنین نسبت داده 
است و زیر تیتر "متدولوژى لنین" کوشیده است تعبیر نوظهورى از حرکت لنین در انقالب 1905 بدست 
بدهد تا تناقضات میان شیوه برخورد زنده لنین به انقالب در جامعه سرمایه دارى و امر دموکراسى در شرایط 
اسارت طبقه کارگر در چنگال استبداد، را با جداول و تعاریف متافیزیکى خود پرده پوشى کند، و همانطور 

که دیدیم، پس از طرح یک سلسله نکات مع الفارق، یکسره سر از تروتسکى در میآورد. 

در این شک نیست که اختالف میان بلشوسیم و منشویسم در انقالب 1905 نمیتواند بر مبناى تحلیل متفاوت 
این دو جریان از شکلبندى اقتصادى روسیه توضیح داده شود. لنین در جدل با منشویک ها به دفعات به تشابه 
این دو جریان در ارزیابى خصلت بورژوائى انقالب روسیه و مبانى عینى اقتصادى آن اشاره میکند. اختالف 
بلشویسم و منشویسم نه حول "خصلت سوسیالیستى یا بورژوائى انقالب روسیه" و نه حول "خود ویژگیهاى 
اقتصاد روسیه"، بلکه بر سر شیوه برخورد کمونیست ها به قدرت سیاسى و دولت موقت انقالبى متمرکز شد. 
این ادعا که درك لنین از شکلبندى اقتصادى و اجتماعى روسیه و یا نحوه اى که او به "شیوه تولید" بطور 
کلى مى نگریسته است، مبناى مرزبندى نظرى و عملى او از منشویسم بوده است، در حکم پرده پوشى از 



545

برگزیده آثار  منصور حکمت

تمام ابعاد خاص ماتریالیسم دیالکتیکى لنین و دخالت گرى فعال سیاسى ایست که از این ماتریالیسم زنده 
منتج میشود. وحدت کمونیستى تمام پلمیک هاى لنین با منشویک ها را به کنارى میگذارد تا سیمائى دیگر از 

لنین، انگیزه ها، متدولوژى و مواضع او، در 1905 ترسیم کند. 

سیاسى  عبارت دموکراسى  و  مفهوم  به  یکبار  حتى  کمونیستى  وحدت  لنین"،  "متدولوژى  بخش  تمام  در 
اشاره نمیکند. حال آنکه رابطه دموکراسى و سوسیالیسم در سیر تحول انقالبى جامعه و در مبارزه پرولتاریا 
براى رهائى، در بینش لنین جایگاه انکار ناپذیرى دارد. وحدت کمونیستى بر تمام آثار مکتوب لنین در این 
سالها چشم میبندد، این مولفه حیاتى را از تفکر و متد لنین حذف میکند و اقتصاد و خود ویژگى اقتصادى 
روسیه و "مترقى بودن رشد اقتصاد کاپیتالیستى" را به جاى آن مینشاند. در جدل با منشویک ها، لنین بارها 
و بارها مساله دولت موقت انقالبى و شیوه برخورد پرولتاریا به قدرت سیاسى در یک انقالب هنوز غیر 
سوسیالیستى را به عنوان وجه تمایز این دو جریان بیرون میکشد و تاکید میکند. وحدت کمونیستى با آن 
انزجارى که نسبت به قدرت سیاسى از خود بروز میدهد، اساساً کارى به این مساله ندارد. دیدیم که چگونه 
پافشارى لنین بر استقالل پرولتاریا و لزوم رهبرى او در انقالب، در دستگاه متدولوژیکى که و.ك براى لنین 
تراشیده است بصورت اختیارى، بصورت مولفه هائى خارجى و تصادفى ظاهر شد و وحدت کمونیستى براى 
این جانبدارى سیاسى هیچ زمینه اى در شکلبندى جامعه روسیه نیافت. واقعیت این است که براستى هیچ 
ویژگى اى در مناسبات تولیدى، هیچ درجه عقب ماندگى و ناموزونى ومعوج بودن اقتصاد روسیه نمیتواند 
لنین را به این نتیجه برساند که پرولتاریا باید از استقالل خود در مبارزه و الجرم از منافع مستقل خود در 
قبال نتیجه نهائى این مبارزه، یعنى قدرت سیاسى، دست بکشد. اینجا دیگر "همسائى" و "عدم همسائى" 
اى که  بیراهه  در  نه  کرد،  جستجو  باید  اینجا  را  لنین  متدولوژى  ندارد.  مساله  ربطى به  تولیدى  شیوه هاى 

وحدت کمونیستى مى پیماید. 

در این شک نیست که لنین درباره مساله ارضى، عقب ماندگى اقتصادى روسیه، بقایاى فئودالیسم، رشد 
سرمایه دارى و نظایر آن در پلمیک هاى مربوط به انقالب 1905 سخن زیاد گفته است. اما چسباندن این 
نکات به هم، کسى را به متدولوژى لنین نمیرساند. تحلیل عمیق اقتصاد روسیه شرط الزم هر نوع برخورد 
هوشمندانه به انقالب 1905 بود. اما انسان هاى مختلف با منافع مختلف علیرغم تحلیل هاى اقتصادى مشابه 
به استنتاجات سیاسى گوناگون میرسند. اگر چنین نبود نفس پلمیک علمى به مبارزه طبقاتى خاتمه میداد (و 
در جهان وحدت کمونیستى شاید واقعًا چنین هم باشد). اما منافع طبقاتى و موقعیت عینى طبقات، نیازها و 
آرمان هاى آنان، بر تحلیل آنان از اوضاع عینى در این یا آن مقطع مقدم قرار میگیرد. تحلیل واقعیت ابژکتیو، 
در بهترین حالت، یعنى در صورت کاربرد مفاهیم و ابزارهاى نقد مارکسیستى اقتصاد، خصوصیات عینى و 
قانونمندى حرکت و تغییر این جهان عینى را آشکار میکند. اما اینکه کدام تغییر باید صورت گیرد، اینکه 
این  نمیشود،  ساطع  جامعه  عینى  خصوصیات  از  خود  به خودى  دیگر  شود،  انجام  تغییر باید  چگونه  این 
دیگر بستگى به آن دارد که خود تحلیل گر کجا ایستاده باشد، چه منافع و اهدافى را دنبال کند و قبل از 
تعریف موضوع تغییر، خود را چگونه تعریف کرده باشد. این جانبدارى طبقاتى و تصمیم از پیشى در مورد 
ضرورت قدرت یابى پرولتاریا دیگر نه از اقتصاد روسیه و نه از نقد اقتصاد سرمایه دارى بطور کلى نتیجه 
نشده است (فراموش نکنیم که مارکسیسم همانقدر حاصل نقد اقتصاد سیاسى است که حاصل تکامل آرمان 

هاى سوسیالیستى ماقبل خویش و نیز نقد فلسفه نظاره گر ماقبل خویش است.)
شروع  نقطه  تازه  نه روسى!)  و  جهانى  است  اى  طبقه  (که  کارگر  طبقه  نیازهاى  و  آرمانها  منافع،  درك 
متدولوژى لنین است. وحدت کمونیستى بجاى متدولوژى لنین، نوعى متدولوژى مطالعه علمى جامعه را 
عرضه میکند. اگر این، تازه به فرض درست بودن، براى لنینیسم کافى بود، آنگاه هر کس، از هر طبقه و با هر 
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منافعى، در صورت مطالعه کاپیتال و دسترسى به آمار تولید مناسبات کشاورزى و توزیع طبقاتى جمعیت در 
استانهاى مختلف روسیه در آغاز قرن میتوانست لنینیست شود. در 1905 چنین نشد، وجود امروز وحدت 

کمونیستى و نظرات پاسیفیستى وکناره گیرانه آن نیز گواه آنست که هنوز چنین نیست. 

بحث "همسائى" و "عدم همسائى" گواه آنست که و.ك حتى متد مطالعه علمى جامعه به شیوه مارکسیستى 
را نیز نیاموخته است. اما این نکته اى حاشیه اى بر بحث ماست. دترمینیسم اقتصادى و.ك او را به چند 

نتیجه سراپا غیر مارکسیستى میرساند که در حیطه سیاست کامًال در برابر منافع طبقه کارگر قرار میگیرد: 

1) در عصر انقالب پرولترى، سیاست پرولتاریا را به بهانه عقب ماندگى اقتصادى یک کشور معین محدود 
و عقیم میکند. قدرت سیاسى را "بنا به تعریف" خارج از دسترس طبقه کارگر تعریف میکند. این مسخ تمام 
عیار دخالت گرى فعال سیاسى است که وجه مشخصه مارکسیسم و محور تاکتیک هاى پرولترى در انقالبات 

هنوز غیر سوسیالیستى است. 

2) با استخراج همه چیز از اقتصاد، عینیات سیاسى را بى ارزش میکند. بطور مشخص، چه در رابطه با انقالب 
1905 و چه امروز در انقالب ایران، مساله رابطه دموکراسى و سوسیالیسم را از قلم میاندازد. این مساله یک 
عامل اساسى در تعیین تاکتیک هاى پرولتاریا در جوامعى است که استبداد (با هر پایگاه طبقاتى و اقتصادى) 
به مانع اساسى راه تشکل و آگاهى طبقه کارگر بدل شده است. وحدت کمونیستى با عجز خود در درك 

مساله دمکراسى و سوسیالیسم، نه لنین را میفهمد و نه سیاستهاى فعال حزب کمونیست ایران را. 

دوره هاى  در  ویژگیهاى دولت  تشخیص  از  از دولت،  گرایانه  تقلیل  و  مکانیکى  درك  یک  مبناى  3) بر 
انقالبى، یعنى دولت به مثابه ابزار اعمال اراده و مبارزه سیاسى از باال ناتوان میماند. به لنین تذکر اصطالحى 
آکادمیستى میدهد و تالش براى برقرارى یک دولت انقالبى را (نتیجه هر انقالب، حتى انقالب سیاسى و.ك 
نیز باالخره نوعى دولت است)، با عبارات منزه طلبانه تخطئه و تحقیر میکند. بطور واقعى این برخورد به 
معناى شرکت پرولتاریا در انقالب با تضمین عدم دخالت او در مساله قدرت سیاسى است و این بهترین 
اطمینان خاطرى است که میتوان به بورژوازى و احزاب او داد. پرولتاریا در این سیستم فکرى همواره (تا 

نوبت خودش برسد!) ابزار بقدرت رسیدن بخش هاى جدیدى از بورژوازى تعریف میشود. 

این محورهایى است که در ادامه این مقاله باید حول آن نظرات و.ك، حزب کمونیست ایران و لنین را 
بررسى کنیم. 

مارکسیسم و پراتیک انقالبى: در باره متدولوژى لنین

این  اما  است.  اختالف متدولوژیک  یک  سطح  ترین  اى  پایه  در  منشویسم  با  بلشویک ها  و  لنین  اختالف 
اختالف آنجائى نیست که وحدت کمونیستى به دنبال آن میگردد. این اختالف در روش تحلیل شیوه تولید 
سرمایه دارى و "همسائى"ها و همبافتگى اشکال تولیدى در آن نیست. این اختالف حتى از تفاوت هاى 
موجود در تحلیل شکلبندى اقتصادى و اجتماعى جامعه روسیه نیز ناشى نمیشود. وحدت کمونیستى براى 
توضیح متدولوژى لنین خواننده را دعوت به بازخوانى کاپیتال مارکس میکند (و همانطور که دیدیم این 
کتاب را نیز به یک الگوى تجریدى از جامعه سرمایه دارى، مبتنى بر تعمیم مشاهداتى از "عالم اصغر کارخانه 
انگلیسى"، تنزل مى دهد). اما متدولوژى مارکسیسم، به معناى دقیق و جامع و کلمه، نه با کاپیتال شروع 
میشود، نه تمامًا، یا حتى مستقیمًا، در کاپیتال توضیح داده میشود و نه حتى بطور ابتدا به ساکن باید در آن 



547

برگزیده آثار  منصور حکمت

جستجو شود. کاپیتال نمونه برجسته کاربرد متدولوژى مارکس در یک قلمرو مهم نقد است، اما اثرى در 
توضیح خود این متدولوژى، که به قلمرو نقد اقتصاد سیاسى نیز محدود نمیگردد، نیست. وحدت کمونیستى 
فراموش میکند که مارکس خود در 1845، سالها قبل از نگارش کاپیتال، ماتریالیسم ویژه خود، یعنى مجموعه 
وجود شناسى، شناخت شناسى و متدولوژى خود را در 11 تز کوتاه در باره فوئرباخ (که محور مباحثات 
و  باخ"  فوئر  باره  در  "تزهائى  کرده است.  بیان  وجه  ترین  روشن  به  هست)  نیز  آلمانى  ایدئولوژى  کتاب 
"ایدئولوژى آلمانى" آن اسناد اساسى است که براى درك متدولوژى مارکس باید به آن رجوع کرد. موضوع 
این تزها نیز دیگر نه اقتصاد سیاسى، بلکه نقد ماتریالیسم مکانیکى و اسکوالستیک و بنیاد گذارى یک نگرش 
انتقادى - علمى پیگیر نسبت به کل جهان پیرامون و در مرکز آن جامعه و پراتیک انسان در جامعه است. اگر 
کسى میخواهد لنین و روش او را - بعنوان یک مارکسیست واقعى - بشناسد باید از تزهاى مارکس درباره 
فوئرباخ و آموزش مارکس در باره پراتیک انقالبى و آن ماتریالیسمى که این پراتیک را محور نگرش خود 

به جهان قرار میدهد، آغاز کند و نه از "توسعه سرمایه دارى در روسیه". 

چیزى  کند،  حرکت  مبناى آن  بر  باید  مارکسیستى  هر  قاعدتًا  که  اى  متدولوژى  همان  با  لنین،  متدولوژى 
بیشتر از وفادارى عملى به ماتریالیسم ویژه مارکس، یعنى ماتریالیسم پراتیک - ماتریالیسمى که دیالکتیک 
رابطه متقابل پراتیک انسانى با جهان عینى را دریافته است - نیست. به این معنى، متدولوژى لنین فاقد هر 
گونه خود ویژگى در تمایز با مارکسیسم ارتدوکس بطور کلى است. اما هنگامى که بیاد بیاوریم که تفاسیر 
اسکوالستیک، مکانیکى، دترمینیستى و نظایر آن از مارکسیسم چه رواج گسترده اى دارد، هنگامى که حجم 
عظیم ادبیات رویزیونیستى را در نظر بگیریم، هنگامى که نظرات منشویک ها در اوائل قرن و نظرات وحدت 
کمونیستى در اواخر قرن بیستم را بخاطر آوریم که همه تحت نام مارکسیسم ارائه میشوند، آنگاه درمى یابیم 
که وفادارى به مارکسیسم واقعى مارکس، در واقع یک خود ویژگى است، این خود ویژگى لنین، لنینیسم و 

آن گرایش هایى است که پرچم مبارزه علیه تحریفات بورژوایى در مارکسیسم را بدست گرفته اند. 

ویژگى ماتریالیسم مارکس در جایگاه تعیین کننده اى است که پراتیک بطور کلى و پراتیک انقالبى بطور 
اخص در نگرش و جهان بینى انتقادى آن داراست. اینکه مارکس ماتریالیسم خود را در تمایز با ماتریالیسم 
بطور  را  پراتیک"  "ماتریالیست  و  "کمونیست"  لفظ  مشخصًا  و  مى گذارد  "ماتریالیسم پراتیک "نام  کهنه، 
مترادف بکار مى برد[6]خود نشانه اى دیگر از نقش مفهوم محورى "پراتیک انقالبى" در مارکسیسم است. 
مى گوئیم مفهوم" پراتیک انقالبى"، زیرا مارکسیسم چیزى بیشتر از ماتریالیسم در فلسفه بعالوه انقالبیگرى 
در سیاست است. مارکسیسم پراتیک انقالبى را بعنوان یک مفهوم و مقوله فلسفى در تجریدى ترین سطح 
نقد و شناخت وارد میکند. پراتیک انقالبى، در کنار مقوالتى نظیر عینیت، ذهنیت، وجود، شناخت وغیره، 
تنها یک  مارکسیسم  در  انقالبى  پراتیک  میشود.  اندیشه  سطح  ترین  عمیق  وارد  مفهومى تحلیلى  بعنوان 
فراخوان سیاسى - اخالقى نیست، بلکه یک رکن اساسى نقد فلسفه است. مارکس مقوله "پراتیک" را محور 
نقد خود از ماتریالیسم کهنه قرار میدهد و آنرا به سنگ بناى وجود شناسى، شناخت شناسى و روش شناسى 

در ماتریالیسم خاص و متمایز خود تبدیل میکند. 

ماتریالیسم کهنه، ماتریالیسم مکانیکى اى که فوئرباخ نیز از آن خالصى نیافته بود، قادر نبود خود را از تلقى 
جامد و متافیزیکى در مورد جهان عینى و تفکر انسانى برهاند. در یک سو جهان عینى، عالم محسوس و 
"واقعیت " قرار داشت و در سوى دیگر ذهن بشر بعنوان آینه اى در برابر این دنیاى عینى. جهان عینى، 
داده شده، در خود و خودپو در نظر گرفته میشد و تفکر انسانى تفسیرى انعکاسى، پندارگرانه و انفعالى از 
این دنیاى خارجى. مارکس این دوگانگى مکانیکى و متافیزیکى را درهم مى شکند. براى مارکس، از یکسو 
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جهان عینى خود در عین حال محصول پراتیک عنصر فعاله نیز هست و این پراتیک انسانى نیز خود به همان 
درجه واقعى، محسوس و عینى است. و از سوى دیگر حقانیت و صحت تفکر انسانى، یعنى این سوال که 
آیا این تفکر به درستى جهان پیرامون خود را" منعکس" و تفسیر کرده است، در گرو پراتیک است. پراتیکى 
که بر مبناى این تفسیر دست به تغییر جهان بزند و لذا صحت خود را به ثبوت برساند. تا آنجا که مقصود 
از جهان عینى جامعه بشرى است، مارکس دو پروسه تکامل را به شیوه اى مونیستى و صحیح به هم مرتبط 
میکند. جامعه و تفکر انسانى در حلقه پراتیک تحول بخش به هم پیوند میخورند. تکامل جامعه جدا از عنصر 
ذهنى (فعاله) این تکامل، انسان، قابل تبیین نیست، همچنانکه این عمل، جدا از متن اجتماعى خود نمیتواند 
تعریف و تبیین شود. به این ترتیب مارکس انسان را به جاى واقعى اش در تاریخ خویش قرار میدهد. انسان 
دیگر نه متفکر و مفسر منفعل جهان عینى، بلکه نیروى تحول بخش این جهان است. اوضاع عینى نه قیود 
اسارت، نه مقرراتى براى تبعیت برده وار، بلکه شرایطى براى فعالیت انسان و لذا زمینه اختیار و اقتدار اوست. 
این شرایط دامنه تاریخى قدرت تحول بخش انسان را تعریف میکند، اما خود این دامنه، خود این شرایط 
با پراتیک انسانى دگرگون میشود. انسان به سازنده تاریخ خویش بدل میشود، باشد که تحت شرایطى که 
خود تعیین نکرده است. در ماتریالیسم کهنه انسان انسانى مفسر بود، در ماتریالیسم مارکس انسان موجودى 
تحول بخش و تغییر دهنده است. در مارکسیسم، بعالوه، انسان از پدیده اى مجرد و قائم به ذات به موجودى 
اجتماعى بدل میشود. "ذات انسانى"، ذات اجتماعى انسان (و در بنیاد آن وجود طبقاتى او) تعریف میشود. 
پراتیک انقالبى انسان، بطور مشخص تر، بصورت پراتیک انسان بعنوان جزئى از طبقه اجتماعى معین در 

روابط اجتماعى معین در نظر گرفته میشود. 

مارکس موضوع تفکر فلسفى پیش از خود را نمى پذیرد. براى او موضوع، تغییر دادن جهان است. او به 
فوئرباخ میتازد که "اهمیت فعالیت انقالبى و عملى - انتقادى را در نیافته است" و ماتریالیسم کهنه را مالمت 
میکند که توصیف و تشریح "عنصر فعاله" را تمامًا به ایده آلیسم واسپرده است - ایده آلیسمى که بنا بتعریف 

قادر به درك پراتیک واقعى نیست. 

دخالت گرى فعال مارکسیسم در عرصه سیاست و پیوند و یکى شدن "انتقاد اجتماعى "با "تئورى انقالب" 
در پیکره مارکسیسم، از این جایگاه تعیین کننده مقوله" پراتیک اجتماعى" در بینش مارکسیسم، در مرکز 
تفکر فلسفى مارکسیسم، ناشى میشود. "ماتریالیسم پراتیک" صحیح ترین و دقیق ترین نامى است که میتوان 

به نگرش انتقادى ویژه مارکسیسم داد. 

به این ترتیب روشن است که متدولوژى مارکس چیزى بیشتر از متدولوژى نقد نظرى او از اقتصاد سیاسى 
است. این متدولوژى مقدم بر نقد او از اقتصاد سیاسى و اساسًا از طریق کاربرد نقد در سطحى تجریدى تر، 
در نقد فلسفه آلمانى، بدست آمده و تبیین شده است. تنزل دادن متدولوژى مارکسیسم به متدولوژى تحلیلِى 
نقد اقتصاد سیاسى و از آنهم محدودتر به روش معینى در تعریف" شیوه تولید سرمایه دارى"، در حکم 
تقلیل دادن یک حکم جامع و شامل به یک جزء معین آن و به یکى از موارد شمول کاربرد آن است. این 
تقلیل گرائى از گرایش همیشگى آکادمى بورژوائى به تبدیل مارکس انقالبى به مارکس اقتصاد دان است. 
پائین تر خواهیم دید که چگونه لنین خود اختالف خویش با منشویک ها را با رجعت به همین ماتریالیسم 
پراتیک (و بطور مشخص تر "تزهائى درباره فوئرباخ") توضیح میدهد و نه با هیچگونه اشاره اى به تعاریف 

مارکس در قلمرو نقد اقتصاد سیاسى. 

پس اولین نکته اى که در هر نوع بررسى متدولوژى مارکسیسم (متدولوژى لنین) باید بخاطر آورد اینست 
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که این متدولوژى نه صرفًا یک روش تعقل و تحلیل، بلکه یک روش عمل (به معنى وسیع طبقاتى) است، 
عمل انقالبى و تحول بخش. معموالً اینجا و آنجا میخوانیم که ویژگى و خصلت مشخصه متدولوژى لنین 
"تحلیل مشخص از شرایط مشخص" است. این به زبانى دیگر همان چیزى است که وحدت کمونیستى بیان 
میکند: لنین براى تبیین استراتژى انقالب، اقتصاد روسیه را بطور مشخص تحلیل نمود. "تحلیل مشخص از 
شرایط مشخص" بى شک جاى خود را در هر تحلیل مارکسیستى دارد. اما این نه خاص مارکسیسم است و 
نه اساسًا به مساله متدولوژى مربوط میشود، زیرا سوال اصوالً این است که مارکسیسم بطور کلى و لنین بطور 
مشخص با کدام متدولوژى به سراغ "شرایط مشخص" میروند. وحدت کمونیستى نیز "شرایط مشخص" را 
بطور "مشخص" تحلیل میکند، اما این تحلیل با متدولوژى دترمینیستى و اولوسیونیستى منشویسم صورت 
میگیرد. هدف این تحلیل این است که معلوم شود "کدام طبقات تاریخًا اهمیت بیشترى دارند"،" اقتصاد" چه 
حکمى در مورد انقالب میدهد و این دومى چگونه تکلیف طبقات" مجاز و غیرمجاز" براى اعمال رهبرى 
را روشن میکند. کدام طبقه باید "نقش تاریخى" خود را بازى کند. تحلیل مشخص براى شنیدن وحى منزل 
اقتصادِ "مشخص"، اینهم تحلیل مشخص از شرایط مشخص است بى آنکه مارکسیستى باشد. تحلیل لنین 
از شرایط روسیه مقدمه اى بر تبیین وظایف پرولتاریا در انقالب روسیه است، طبقه  اى که موجودیت او و 
ضرورت اعمال رهبرى او بر تحوالت انقالبى قرن بیستم قبل از هر تحلیل مشخص از شکلبندى اجتماعى 
روسیه براى لنین مفروض و محرز است. لنین نه از موضع "تکامل روسیه"، یا حتى "انقالب روسیه"، بلکه 
از موضع پرولتاریا حرکت میکند. او متفکر و سیاستمدار و رهبر عملى همین طبقه است. بنابراین وحدت 

کمونیستى از همان ابتدا پاى در بیراهه گذاشته است وقتى از قول لنین این سوال را مطرح میکند که: 
در  را  رهبرى  نقش  میتواند  آیا  و  دارد  بیشترى  اهمیت  تاریخًا  طبقه  کدام  روسیه  اجتماعى  شکلبندى  ”در 

انقالب روسیه برعهده بگیرد؟" 
این سوال نه فقط هرگز نقطه عزیمت لنین نبوده است، بلکه در تقابل کامل با متدولوژى اوست. این سوال 
نقطه عزیمت و مبناى استدالل منشویک ها بود و پاسخ خود را نیز در پراتیک سازشکارانه آنان، در دنباله 
روى آنان از بورژوازى که "تاریخًا اهمیت بیشترى" داشت، گرفت. و تازه اگر فرض کنیم واقعًا لنین از یک 
چنین سوال مورخ مآبانه اى آغاز کرده باشد، پاسخ به این سوال، یعنى احراز هویت طبقه "تاریخًا مهم" در 
روسیه 1905، نمیتواند براى او از بررسى مناسبات اقتصادى و طبقاتى در روسیه مشخص شود. براى لنین 
نظیر هر کارگر انقالبى و آگاه به منافع طبقاتى، نظیر هر کمونیست جدى دیگر، مانیفست کمونیست مقطعى 
است که طبقه کارگر به مستدل ترین وجه، و از جمله براى خاطر جمع کردن هر تاریخ پرست مالنقطى از 
نوع وحدت کمونیستى، اعالم کرده است که خود طبقه کارگر" تاریخًا اهمیت بیشترى دارد". نفس وجود 
سوسیال دموکراسى روسیه و نفس شرکت لنین در این جنبش به معناى آن است که نه تنها او بدواً تصمیم 
میداند.  "تاریخًا " مهم  طبقه  این  از  جزئى  را  خود  بلکه  است،  سوال گرفته  این  پاسخ به  در باره  را  خود 
براى لنین، نظیر هر کمونیستى که مارکسیسم ادویه اى براى تند و تیز کردن و "رادیکال" کردن اومانیسم و 
ناسیونالیسم اش نباشد، پرولتاریا، چه تاریخًا و چه "غیر تاریخاً "اهمیت بیشترى دارد. لنین مبصر و یا مفسر 
انقالب نیست، شرکت کننده در آن است، و نه فقط این، بلکه سازمانده انقالب طبقه معینى است. حال اگر 
کسى از او بپرسد "تاریخًا چه طبقه اى اهمیت دارد" و "چه کسى باید رهبرى انقالب در روسیه را بر عهده 
بگیرد"، او در پاسخ نه از آمار کشاورزى روسیه، بلکه از مانیفست کمونیست نقل قول خواهد کرد. (فعًال از 
این میگذریم که حتى یک مفسر اقتصادگراى فهیم تر از وحدت کمونیستى هم اهمیت" تاریخى" طبقات در 
روسیه را صرفًا از اقتصاد خود این کشور نتیجه نمیگرفت. آیا در نپال هم باید دید تاریخًا چه طبقه اى اهمیت 
دارد؟!) لنین خود جزء عنصر فعاله انقالبى است که شیپور آن مدتها قبل در سطح جهان دمیده شده است. 
کار او نه بررسى مجدد "اهمیت تاریخى" طبقه خویش، بلکه دست بکار شدن براى به پیروزى رساندن این 

طبقه در یکى از عرصه هاى موجودیت و مبارزه اش، یعنى روسیه است. 
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بنابراین و.ك با طرح سوال به اینصورت، از همان ابتدا متدولوژى لنین را وارونه میکند. لنین وجود خود و 
طبقه خود و آرمان هاى خود و طبقه خود را مفروض گرفته است. تحلیل مارکسیتى او از جامعه روسیه قرار 
است به او نشان بدهد که کدام پراتیک مشخص سیاسى میتواند پرولتاریا را قادر سازد تا در شرایط موجود، 
تحول بخش ترین و کارسازترین نقش را در جهت تحقق منافع خود (و رهائى جامعه) ایفا نماید. براى لنین 
سوال ابداً این نیست که به حکم شرایط عینى "کدام طبقه تاریخًا اهمیت بیشترى دارد"، بلکه اینست که طبقه 
خود او، طبقه تاریخًا و بنا به تعریف” مهم "کارگر، با کدام پراتیک سیاسى و مبارزاتى میتواند به رهبر تحول 
انقالبى جامعه بحران زده روسیه در 1905 بدل شود. نقطه عزیمت لنین ضرورت تحقق آرمان هاى انقالبى 
پرولتاریا به سریعترین، کم مشقت ترین و جامع ترین شکل ممکن است. این نقطه عزیمت از شکلبندى 
اقتصادى روسیه یا هیچ کشور دیگرى استنتاج نمیشود. این جزء تعریف "لنین بودن"، "کمونیست بودن" و 
"کارگر آگاه" بودن است. (این نتیجه طبیعى تفکرى است که پراتیک انسانى را نیز پدیده اى واقعى و عینى 
میداند و از متفکر و موقعیت اجتماعى او انتزاع نمیکند). جامعه روسیه شرایط عینى  اى است که این مبارزه 
پرولترى باید در آن دنبال شود. این جامعه مجموعه اى از راه ها و موانع، امکانات و محدودیت ها و عوامل 
کند کننده و یارى دهنده را در برابر عنصر فعاله انقالب پرولترى در روسیه قرار میدهد. خود این جامعه 
قرار نیست رهبر انقالبش را به لنین بشناساند، بلکه اوضاع عینى مشخصى است که لنین از دریچه منافع یک 
طبقه معین که نه تنها خواهان انقالب است بلکه میداند بدون دخالت او به مثابه رهبر در انقالب تحوالت 
مورد نظر در جامعیت خود رخ نمیدهد، با آن روبروست. این اوضاع و احوال باید به نفع طبقه کارگر تغییر 
کند، اما ماتریال و مصالح تغییر نیز باید از خود این جامعه گرفته شود. "انسان ها سازندگان تاریخ خویشند 
اما نه در شرایطى که خود تعیین کرده اند". لنین تاریخى را که باید ساخته شود و نیروئى را که باید آن را 
بسازد، قبل از مطالعه هر نوع "همسائى "در شیوه تولید روسیه، میشناسد. بررسى او از جامعه روسیه تالش 

او براى درك شرایطى است که این تاریخ باید تحت آن ساخته شود. 

دّره عمیقى آن متدولوژى انفعالى را که "طبقه تاریخًا مهم" و "رهبرى" را از شکلبندى اجتماعى استنتاج 
در  انقالبى  تحول  هر  رهبر  مثابه  به  کارگر  طبقه  پراتیک انقالبى  ضرورت  که  اى  متدولوژى  آن  از  میکند 
جامعه را مفروض میگیرد جدا میکند. این اولین وجه تمایز متدولوژیک منشویسم و بلشویسم، و لیبرالیسم 
چپ و مارکسیسم انقالبى است. تبیین وحدت کمونیستى از شیوه برخورد لنین به انقالب 1905 ماتریالیسم 
تاریخى را به ابتذال میکشد. این درست و مارکسیستى است اگر بگوئیم در طول قرن ها در روند تکامل 
جامعه، طبقات گوناگون به حکم شرایط عینى اقتصادى و اجتماعى به پیش رانده شدند و به عنصر فعاله 
تحول شکلبندى اجتماعى بدل شدند. اما این کامًال نادرست و انحرافى است اگر فقط همین را از ماتریالیسم 
تاریخى بفهمیم و یا همین یک جمع بندى کوتاه از کل روند تاریخ بشر و اهمیت "زیر بناى اقتصادى"، به 
سراغ جامعه سرمایه دارى عصر حاضر بیائیم و در عصر انقالبات پرولترى نیز بخواهیم دوباره در هر تحول 
انقالبى در هر کشور معین یکبار دیگر در "اقتصاد "سراغ طبقه پیشرو، مهم و "رهبر انقالب" را بگیریم. این 
دیگر ماتریالیسم تاریخى نیست، زیرا دقیقًا از تاریخ واقعى، یعنى از دوره تاریخى واقعًا موجود، از عصر 
انقالب پرولترى، انتزاع کرده است. اگر مقوله و مفهوم پراتیک انقالبى را از مارکسیسم بگیریم، اگر جانبدارى 
طبقاتى مارکسیسم را از آن بگیریم، اگر درك زنده مارکس را از رابطه میان اوضاع عینى اجتماعى و عنصر 
فعاله انسانى را کنار بگذاریم، آنگاه شاید آنچه باقى میماند چیزى شبیه آن تقلیل گرایى اقتصادى و آن تاریخ 
تاریخ  همان  میکند.  عرضه  بجاى مارکسیسم  کمونیستى  وحدت  که  بیاید  در  آب  از  اولوسیونیستى  گرائى 
گرائى و دترمینیسم اقتصادى اى که فرمول هاى "در انقالب سیاسى اما چنین نیست"، "کدام طبقه جامعه 
را بهتر صنعتى میکند"، "کدام طبقه تاریخًا اهمیت بیشترى دارد" و غیره از آن استخراج میشود. این همان 
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مارکسیسم مسخ شده و "بیطرف" شده اى است که آکادمى هاى بورژوائى در مبحث تاریخ تفکر اقتصادى 
سلطه  تحت  کشورهاى  در  است  بوده  قرار  که  اى  شده  "غیر پرولترى"  مارکسیسم  همان  میکنند،  تدریس 
امپریالیسم به تئورى انقالب "خلق علیه امپریالیسم" بدل شود، همان مارکسیسم رقیق شده اى که روشنفکران 
بورژوا - لیبرال و خرده بورژوا - اسالمى هاى ممنوع المطالعه در طول دو دهه قبل در ایران، آنگاه که از 
سازمان "توحیدى" و یا محفل جبهه ملى خود خسته میشدند و خواهان "رادیکالیسم" بیشترى بودند به آن 
چنگ مى انداختند. این در عین حال همان مارکسیسم وارونه شده اى است که در آن انسان به مهره بال 
اراده اى در "تکامل جامعه" بدل میشود، همان به اصطالح" مارکسیسمى" که به بهانه تکامل و ترقى تاریخى 
جامعه ها پرولتاریا را به دست کشیدن از اهداف و منافع ویژه خود و دنباله روى از "بورژوازى ملى و خرده 
بورژوازى ضد امپریالیست" فراخوان میدهد. این "مارکسیسم" حزب توده، راه کارگر و رنجبران است که 
وحدت کمونیستى دارد تحت عنوان "متدولوژى لنین" عرضه میکند. در این دیدگاه انسان باید مانند وحدت 
کمونیستى شانس بیاورد که تصادفًا در دوره اى زندگى کند که در آن پرولتاریا" تاریخًا اهمیت بیشترى دارد" 
و تازه باید به اندازه کافى براى تشخیص این امر از "عالم اکبر" سرمایه دارى ایران هم شناخت داشته باشد، 

و گرنه مطابق معموِل حزب توده از خیمه و خرگاه طبقات "تاریخًا" مهم دیگرى سر در میآورد. 

متاسفانه این تفسیر دترمینیستى از مارکس و مارکسیسم تاریخًا رواج بیشترى از درك صحیح از ماتریالیسم 
در  کردیم  اشاره  که  همانطور  که  وحدت کمونیستى،  نظرات  است.  داشته  مارکس  دیالکتیکى  و  پراتیک 
اساس با آموزش هاى رویزیونیسم مدرن اختالفى ندارد، پدیده تازه و نوظهورى نیست. این براى وحدت 
کمونیستى آموزنده خواهد بود اگر بداند که "اختالف بلشویسم و منشویسم" در 1905 نیز، دقیقًا اختالفى 
میان ماتریالیسم پراتیک و دخالت گر با ماتریالیسم اسکوالستیک و انفعالى بود و وحدت کمونیستى متاسفانه 
نه فقط در تبیین خود از متدولوژى لنین نا موفق است، بلکه خود او و امثال او، موضوع انتقاد این متدولوژى 

بوده اند. 

دیدیم که آنجا که کار به توصیف مرزبندى لنین با مارکسیسم علنى کشید، وحدت کمونیستى در توضیح 
"متدولوژى لنین" عمًال به بن بست رسید. لنین از تحلیل اقتصادى مشابهى در باره شکلبندى اجتماعى روسیه 
به "نتایج سیاسى" کامًال متفاوتى رسیده بود. ظاهراً عوامل و انگیزه هاى "پیش بینى نشده" و مجهولى ناگهان 
لنین را از متدولوژى مربوطه (استنتاج استراتژى انقالب از شکلبندى اجتماعى) منحرف کرد و او صرفًا به 
اظهارات "لجوجانه" اى در دفاع از ضرورت استقالل و رهبرى پرولتاریا در انقالب بسنده کرد. وحدت 
کمونیستى از توضیح این شیوه برخورد عاجز ماند و جالب اینجاست که در عین ناتوانى از جلوتر بردن 
تفسیر خود اعالم داشت که همین اختالفات در "مباحثات بعدى لنین بر علیه منشویسم به اوج خود رسید". 

واقعیت این است که " اختالفى" که در مباحثات لنین و منشویک ها به اوج خود رسید، همان اختالف میان 
مارکسیسم و ماتریالیسم پراتیک و دخالت گر از یکسو با تفسیرات آکادمیک و انفعالى رایج از مارکسیسم 
بود. این اختالف نه فقط در جدل لنین با مارکسیسم علنى، بلکه همچنین بطرز بارزترى در مبارزه لنین 
علیه اکونومیست ها، بروز کرده بود. در مبارزه علیه منشویسم این اختالف به روشن ترین وجهى بصورت 
اختالف بنیادى دو متدولوژى فرموله شد. لنین اکونومیسم، مارکسیسم علنى و منشویسم را دقیقًا از آنرو که 
هر سه در متدولوژى انفعالى واحدى در برخورد به مبارزه طبقاتى اشتراك داشتند، در یک قطب در برابر 
بلشویسم و دخالت گرى فعال کمونیستى بلشویک ها قرار میدهد. لنین در 1905 منشویک ها را ادامه طبیعى 
و منطقى اکونومیسم و مارکسیسم علنى تصویر میکند. او در توضیح اختالف میان قطعنامه کنگره بلشویک ها 
و کنفرانس منشویک ها در خصوص شیوه برخورد به دولت موقت انقالبى در انقالب 1905، درست بر ریشه 
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متدولوژیک اختالفات موجود در سوسیال دموکراسى روس انگشت میگذارد: 
جناح  به دو  را  روسیه  هاى  مارکسیست  هاست  مدت  است که  تمایزى  همان  درست  ”این 
تقسیم کرده است. در دوره قدیِم "مارکسیسم علنى"، بصورت جناح موعظه گر و جناح رزمنده 
و سیاسى؛ و در دوره تولد جنبش توده اى بصورت جناح اقتصادى و جناح سیاسى. از مقدمات 
مارکسیستى صحیح در مورد ریشه هاى اقتصادى عمیق مبارزه طبقاتى بطور کلى و مبارزه 
سیاسى بطور اخص، اکونومیست ها یکسره این نتیجه را گرفته اند که ما باید به جنبش سیاسى 
پشت کنیم، توسعه آن را کند نمائیم، دامنه اش را محدود کنیم و اهدافش را تنزل دهیم. جناح 
سیاسى برعکس از همین مقدمات نتایج متفاوتى گرفته است و آن اینست که هر چه ریشه هاى 
مبارزه جارى ما عمیق تر باشد، ما باید به همان درجه وسیع تر، محکم تر، قاطعانه تر و با 
ابتکار و انرژى بیشترى این مبارزه را به پیش ببریم. اکنون نیز با همان اختالف نظر مواجهیم، 
دموکراتیک  انقالب  که  مقدمات  این  از  دیگرى.  شکل  در  و  دیگر  تحت شرایط  که  باشد 
مسلمًا انقالب سوسیالیستى نیست، که فقرا و نیازمندان بهیچوجه تنها کسانى نیستند که در 
آن "ذینفع" اند، از این حکم که (این انقالب) عمیقًا ریشه در نیازها و ملزومات گریز ناپذیر 
کل جامعه بورژوائى دارد از این مقدمات ما این نتیجه را میگیریم که طبقه پیشرو باید اهداف 
دموکراتیک خود را هر چه برجسته تر فرموله کند، این اهداف را هرچه روشن تر و کامل 
تر بیان دارد، شعار فورى یک جمهورى را طرح کند و ایده لزوم برقرارى یک دولت موقت 
انقالبى و در هم کوبیدن بى رحمانه ضدانقالب را وسیعًا میان مردم اشاعه دهد. مخالفین ما، 
گروه ایسکراى نو، اما، از درست همین مقدمات نتیجه میگیرند که استنتاجات دموکراتیک نباید 
بصورت جامع بیان شود، که جمهورى میتواند از زمره شعارهاى عملى حذف شود، که ما باید 
از توده گیر کردن ایده لزوم یک دولت موقت انقالبى امتناع کنیم، که صرف یک تصمیم مبنى 
انعقاد مجلس موسسان میتواند پیروزى تعیین کننده لقب بگیرد، که نیازى به در دستور قرار 
دادن وظیفه نبرد با ضد انقالب یک هدف فعال ما نیست، بطوریکه میتوان آن را با یک اشاره 
گنگ (و همانطور که خواهیم دید با فرمولبندى غلط) به "پروسه مبارزه متقابل" غرق و حل 
کرد. این زبان رهبران سیاسى نیست، بلکه زبان بایگان هاى پیر و پرچانه ثبت احوال است". 

 (لنین، دو تاکتیک... جلد 9، ص 41-40 تاکیدها از ماست. پرانتز در اصل است.) 
این، آن استداللى است که بر مبناى آن لنین "نتایج سیاسى" مارکسیسم علنى، اکونومیست ها و منشویک ها 
را "نمیپذیرد"، آنچه در همان بدو امر جلب توجه میکند اینست که لنین نه تنها هیچ اشاره اى، نه در اینجا 
و نه در کل کتاب "دو تاکتیک"، به اختالف نظر در تحلیل شکلبندى اقتصادى و اجتماعى روسیه نمیکند، 
جایگاه  و  بلشویسم  متدولوژى دخالت گر  سر  بر  که  اختالفى  اساسى،  اختالف  کردن  برجسته  براى  بلکه 
مقدمات  بودن  یکسان  بر  اغماض،  اى  درجه  با  شک  بى  است، مدام،  قدرت  سر  بر  مبارزه پیگیر سیاسى 
و تحلیل هاى اقتصادى در همه جناح هاى سوسیال دموکراسى، تاکید میکند. اختالف تمامًا به استنتاجات 
سیاسى و عملى از مقدمات تحلیلى مشابه ربط داده میشود. اگر متدولوژى ویژه لنین آن طور "دیگرى" باشد 
که به زعم وحدت کمونیستى او به اقتصاد و مناسبات اجتماعى روسیه مى نگریسته است، لنین خود از این 
متدولوژى بى خبر است. خود او بر خالف و.ك اصرار میورزد که همگان در سوسیال دموکراسى روسیه 
پایه هاى اقتصادى انقالب دموکراتیک، خصلت بورژوائى این انقالب، محدودیت هاى آن و تفاوت هاى آن با 
انقالب سوسیالیستى را کمابیش یکسان و "درست" تحلیل کرده اند. بلشویسم بر سر نتیجه گیریهاى سیاسى 
و عملى با منشویسم در تقابل است. و این شکل دیگر بروز اختالف کهنه میان جناح سیاسى و رزمنده، یعنى 
بلشویک ها، با جناح هاى آکادمیست و اکونومیست آن است که هر دو با منشویک ها در یک نقطه مشترکند: 
استنکاف از برخورد فعال به انقالب دموکراتیک و مبارزه سیاسى، پشت کردن به مساله تحول سیاسى در 
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یک انقالب غیر سوسیالیستى، رها کردن مساله دولت و قدرت سیاسى به بورژوازى و فراموش کردن نیاز 
حیاتى پرولتاریا به اینکه خواستهاى دموکراتیک به نهایت درجه بسط یابد و به نتیجه منطقى خود، یعنى یک 
دولت و یک جمهورى دموکراتیک منجر شود. دولتى که باید، اگر کسى واقعًا دموکراسى میخواهد، به مثابه 
ابزار در سرکوب دشمنان دموکراسى بکار گرفته شود. لنین اینجا گوئى مستقیمًا وحدت کمونیستى را خطاب 
قرار میدهد. کسانى را که از "سرمایه دارى بودن" ایران بر طبق جداول خود به ایده پوچ "در انقالب سیاسى 
قدرت از قشرى به قشرى دیگر در طبقه حاکمه منتقل میشود"، میرسند، کسانى را که تالش براى اعمال 
رهبرى پرولترى بر انقالب براى دموکراسى را به بهانه زیر بناى اقتصادى و نوبت تاریخى طبقات، تخطئه 
میکنند و از پیش به بورژوازى قول میدهند که در مبارزه براى دموکراسى کارى به کار دولت، که مهمترین 

عامل در تضمین و یا نقض دموکراسى است، نخواهند داشت و در" اپوزیسیون" خواهند ماند. 

اختالف بلشویسم و منشویسم در انقالب براى دموکراسى، قبل از آنکه اختالفى بر سر تحلیل شکلبندى 
اجتماعى جامعه در حال انقالب باشد، بر سر درك متدولوژى مارکسیستى در تحلیل و عمل است. بى شک 
اینجا نیز باید به خود مارکس برگشت، اما نه به نقد او از اقتصاد سیاسى، بلکه به نقد او از فلسفه آلمانى، به 
نقد او از ماتریالیسم مکانیکى، جبر گرایانه و یک جانبه پیش از او. لنینیسم تجسم عملى و ادامه دهنده این 
رگه معین در تفکر مارکسیستى است، یعنى ماتریالیسم دیالکتیکى، ماتریالیسم فعال و دخالت گرى که مکان 
واقعى پراتیک انقالبى را در تحول جامعه میشناسد و سمبل و مدافع آن جانبدارى فکرى و عملى است که 
تزهاى مارکس در باره فوئرباخ به عنوان شاخص متمایزکننده تفکر انقالبى از فلسفه اسکوالستیک طرح 
کرده است. و باز این خود لنین است که ریشه اختالف میان بلشویسم و منشویسم را به تزهاى مارکس در 

باره فوئرباخ میرساند: 
”[قطعنامه ]منشویک ها... بجاى آنکه این نکته را روشن کند که پرولتاریا در حال حاضر چگونه 
باید "روند انقالبى را به پیش براند"، بجاى توصیه کردن تدارك مشخصى براى مبارزه علیه 
بورژوازى هنگامى که علیه دستاوردهاى انقالبى قد علم میکند، توصیفى کلى از یک پروسه 
روش  ما نمیگوید.  فعالیت  مشخص  به اهداف  راجع  چیز  هیچ  که  توصیفى  میدهد.  بدست 
به فوئرباخ  مربوط  تزهاى  در  (که  مارکس  نظر  بیاد  را  انسان  نظراتش،  بیان  در  نو  ایسکراى 
بیان شده است) درباره ماتریالیسم قدیم میاندازد. ماتریالیسمى که با ایده هاى دیالکتیک بیگانه 
سر  بر  اما  مساله  اند،  طرق مختلف تفسیر کرده  به  را  جهان  فالسفه  میگفت:  مارکس  بود. 
تغییر آن است. گروه ایسکراى نو هم درست به همین ترتیب، قادر است تحلیل و توصیف 
اما  کند،  عرضه  است  جریان  در  چشمانشان  جلو  در  که  اى  مبارزه  از پروسه  تحملى  قابل 
و  خوب  رهروان  کند.  ارائه  مبارزه  این  براى  درستى  شعار  که  است  آن  از  کلى عاجز  بطور 
رهروان بد. آنها، با فراموش کردن رهبرى فعال و نقش هدایت کننده اى که میتواند و باید 
در تاریخ توسط احزابى که پیش شرط هاى مادى انقالب را دریافته اند و خود را در راس 
این طبقات پیشرو قرار داده اند، ایفا شود، درك ماتریالیستى از تاریخ را به ابتذال میکشند". 
از  تاکیدات  مابقى  است.  اصل  خطى در  تاکید دو  و  پرانتز   ،44 صفحه   ،9 جلد  (همانجا، 

ماست)  
و  درك پراتیک  همین  مینگرد؟  منشویک ها  با  خود  اختالفات  به  چگونه  لنین  خود  که  نیست  روشن  آیا 
دیالکتیکى از مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخى است که اساس متدولوژى لنین را میسازد و نه توانائى او 
به عنوان مفسر صالح اقتصاد روسیه. سخن بر سر شناختن نقش و جایگاه عنصر فعاله انقالب پرولترى در 
شکل دادن به تاریخ واقعى است، در به پیش راندن انقالب و ایفاى نقش هدایت کننده توسط احزابى که 
خود را در راس طبقات پیشرو قرار داده اند. مشخص است که روشنفکر آکادمیکى که تازه در دل انقالب 



554

برگزیده آثار  منصور حکمت

با چراغ در البالى اقتصادیات جامعه دنبال طبقه پیشرو و "مهم" میگردد، چقدر با این متدولوژى و این 
نگرش بیگانه است. 

آیا این تاکید ما (و لنین) بر نقش تعیین کننده عنصر فعاله یک تبیین ولونتاریستى از پروسه انقالب نیست؟ 
آیا عنصر فعاله تا حد یک نیروى فعال مایشاء ارتقاء داده نشده است؟ (این آن اتهامى است که غالبًا به لنین 
وارد میشود). پاسخ این سوال منفى است. لنین از درك پیش شرطهاى مادى انقالب توسط احزاب پیشرو 
سخن میگوید. این پیش شرط هاى مادى همان عینیاتى است که در ذهن دترمینیستى منشویک ها و وحدت 
کمونیستى به قادر مطلق تبدیل میشوند. آن عینیاتى که جداول و تعاریف از پیشى انقالبات و "میشود" و 
"نمیشود" هاى تاریخى منشویک ها و وحدت کمونیستى از آن استنتاج میگردد. شرایط عینى در متدولوژى 
مارکس و لنین سر جاى واقعى خود قرار میگیرد. عینیِت فورى و بالواسطه صغرا و کبراى استنتاج حرکت 
عنصر فعاله نیست، بلکه حدود و ثغورى بر دامنه عمل این عنصر فعاله است. این حدود و ثغور نه جدولى 
از تعاریف انقالب و مقررات آن است، نه لیستى از طبقات به ترتیب اجراى نقش و" اهمیت تاریخى" و 
مجموعه  آن  اجتماعى،  ثغور آن موانع مادى  و  حدود  این  ناب.  تولیدى  شیوه هاى  "همسائى"  ماتریس  نه 
اوضاع عینى اقتصادى و سیاسى و آن محدودیت ها و عقب ماندگى هاى نسبى عنصر ذهنى انقالب پرولترى 
است که دست زدن به یک عمل انقالبى فوراً سوسیالیستى پیروزمند، یعنى دست زدن به قیام براى استقرار 
دیکتاتورى پرولتاریا و ضربه نهائى به مالکیت خصوصى را بطور بالفاصله ناممکن میکند. این جزء تعریِف 
"مانع" است که میتواند و باید درنوردیده شود. در رم باستان سطح نازل نیروهاى مولده یا قدرت مطلقه 
موانع انقالب سوسیالیستى محسوب نمیشدند، زیرا اینها جزء خود شرایط و تعاریف مشخص کننده آن 
دوره تاریخى بودند. اما عقب ماندگى اقتصادى و یا استبداد، در قرن بیستم نه تعریف و مشخصه جامعه 
در  که  هستند  اجتماعى  اشکال  اینها  آنند.  ممکن  تاریخًا  انقالبى  و تحول  تکامل  بلکه موانع راه  قرن،  این 
عین اینکه عینیت دارند، بطور مادى وجود دارند، اما نسبت به عصر خود" خارجى" اند، ضرورت تاریخى 
خود را از دست داده اند، موانعى بر سر تحول انقالبى تاریخًا ممکن همین جامعه اند. انقالب دموکراتیک 
براى لنین پروسه اى است که در آن پرولتاریا قادر میشود این موانع را درهم بکوبد و خود را در شرایط 
عینى بهبود یافته و مساعدى براى انقالب خویش قرار دهد. چرا" انقالب"؟ زیرا مستقل از اراده و طرح از 
پیشى هر کسى، خود جامعه علیه وجوه گوناگون این عقب ماندگى ها، این وزنه هاى کهنه بر پاى خود، به 
یک تالطم انقالبى کشیده شده است. چرا "دموکراتیک"؟ زیرا خواست دموکراسى و اصالحات دموکراتیک 
انگیزه نیروهاى محرکه این تالطم است. زیرا عالوه بر پرولتاریا اقشار وسیع دیگرى در جامعه پا به عرصه 
مبارزه قهرآمیز علیه وضع موجود نهاده اند. زیرا این یک جنبش انقالبى همگانى است. و در این مقطع در 
شکل همگانى خود چیزى فراتر از دموکراسى و اصالحات دموکراتیک را هدف خود قرار نمیدهد. وجود 
انقالب و خصلت دموکراتیک آن را نه لنین، نه تروتسکى و نه مارکسیسم علنى هیچیک تعیین نمیکنند. این 
واقعه به همان درجه عینى است که خود روسیه و اقتصادیات و بافت طبقاتى آن. مساله تمامًا بر سر برخورد 
حزب پیشرو به این انقالب است. حزبى که "شرایط مادى این انقالب را دریافته است". ماتریالیسم مکانیکى 
و طبیعى - تکاملى منشویک ها که تاریخ تجریدى و جداول از پیش ساخته ذهنى را بر تاریخ واقعى مبارزه 
طبقات زنده مقدم میدارد، میکوشد، و گریزى از این ندارد، که انقالب را در قالب کلیشه اى "انقالب بورژوا- 
دموکراتیک "یعنى مرحله "تاریخى" اى که بنا به تعریف "بورژوازى رهبر انقالب است "بگنجاند. لنین که از 
تاریخ واقعى و محصول عینى این تاریخ یعنى پرولتاریا و نیازها و قدرت واقعى او حرکت میکند، خواستار 
فراتر رفتن این جنبش انقالبى از حد انتظارات و تمایالت بورژوازى است. و خواهان بسط آن به نهایت 
درجه تا حد انتظارات طبقه خویش، یعنى رادیکال ترین نیروى واقعًا موجود این انقالب، است. طبیعى است 
که چنین شیوه برخوردى فراتر بردن و "به پیش راندن "انقالب را وظیفه خود طبقه کارگر، که خواهان درهم 
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کوبیدن قطعى موانع ضد دموکراتیک مبارزه طبقاتى است، قرار مى دهد. طبیعى است که این دیدگاه براى 
اعمال رهبرى پرولتاریا بر جنبش انقالبى و تداوم این رهبرى آنجا که جنبش قدرت سیاسى را نیز تصرف 
میان منشویک ها  در  مارکسیسم  منفعل  مفسرین  جانب  از  تئوریکى  مّجوز  هیچ  صدور  است، منتظر  کرده 
نمیشود. سوال اساسى که لنینیسم در مقابل خود قرار میدهد این است که چگونه میتوان به نیروى خود طبقه 
کارگر و با اتکا به آن نیروهاى اجتماعى دیگر که خواستار تحوالت دموکراتیک جدى اند، این موانع را به 
سریع ترین و کم مشقت ترین شکل ممکن برطرف کرد، و در 1905 براى لنین این تحلیل مطلوبیت یک 
"انقالب دموکراتیک" براى جمهورى را طرح میکند. فرق اساسى میان بلشویسم، که انقالب دموکراتیک 
را به مثابه یک حرکت اجتماعى از زاویه سیاست پرولتاریا در مبارزه طبقاتى تحلیل میکند، با منشویسم 
که این انقالب را از دریچه "تکامل جامعه روسیه" بررسى میکند، طبیعتًا در استنتاجات سیاسى و عملى 
پرولتاریا را نیروى محرکه اصلى و رهبر مبارزه براى برطرف کردن این موانع  خواهد بود. بلشویسم خودِ 
عینى وذهنى میداند و او را به ایفاى این نقش فراخوان میدهد، حال آنکه منشویسم این را وظیفه "تاریخ" و 
طبقات از لحاظ تاریخى حائز" اهمیت" میداند که نقش از پیش تعیین شده خود را در "تکامل" جامعه ایفا 
کنند، نوبت خود را بگذرانند و "محصول تاریخى" خود را تحویل بدهند. تا تازه پرولتاریا وارد عمل بشود 
و پرده آخر نمایش را به فرجام برساند. در دیدگاه منشویک ها دخالت پرولتاریا در "رهبرى جنبش هاى غیر 
سوسیالیستى" این پروسه" تکامل تاریخى" را مخدوش میکند، "میان بر زدن به تاریخ" ممکن نیست، جداول 
و تئورى ها را به هم میریزد و دست آخر، پرولتاریاى عجول را به ابزار (خر سوارِى) همان تحوالت غیر 
پرولترى در جامعه تبدیل میکند که به حکم شرایط عینى، جامعه باید "جبراً" از سر بگذراند. در تمام کتاب 

"دو تاکتیک" لنین بحث بر سر همین دو نگرش و دو متدولوژى است. 

اگر دقت کنیم مى بینیم که اتفاقًا این منشویک ها هستند که استراتژى انقالب روسیه را صرفًا ومستقیمًا از 
اقتصاد روسیه) حال با "همسائى" یا بى "همسائى ("استنتاج کرده اند، و نه لنین. عقب ماندگى سرمایه دارى 
در روسیه براى منشویسم حکمى براى عقب نگهداشتن عمل و پراتیک سیاسى پرولتاریا در روسیه است. 
براى لنین اوالً همانطور که گفتیم اقتصادیات ماخذ استنتاج پراتیک انقالبى نیست، بلکه شرط و شروط این 
پراتیک را ترسیم میکند و ثانیًا، چه "اقتصاد روسیه"، چه پرولتاریا هر دو در متنى بین المللى مد نظر قرار 
میگیرند. اینکه لنین در ابتداى کتاب توسعه سرمایه دارى در روسیه از روابط جهانى این اقتصاد بدلیل تاثیر 
اقتصادى اندك آن انتزاع میکند، ابداً به معنى این نیست که لذا او "انقالب روسیه" را نیز امرى صرفًا روسى 
در نظر میگیرد. براى لنین انقالب روسیه عرصه اى از "انقالبات پرولترى قرن نوزدهم" است که تازه با 
اندکى تاخیر کارش به قرن بیستم کشیده است. آغاز عصر انقالب پرولترى را مارکس از اقتصاد روسیه نتیجه 
نگرفته بود. نقش تاریخى پرولتاریا در انقالب اجتماعى عصر جدید را مانیفست کمونیست به اعتبار ظهور 
سرمایه دارى و پرولتر صنعتى بعنوان پدیده هائى جهانى اعالم کرده بود. طبقه کارگر نیز بنا به تعریف و قطعًا 
بنا به درك لنین از آن، طبقه اى بین المللى است. انقالب روسیه عرصه اى از انقالب این طبقه است. با این 
نقطه عزیمت تاریخى - جهانى، لنین طبعًا نقش رهبرى پرولتاریا در جبهه انقالب روسیه را فرض میگیرد. 
او عنصر انقالب پرولترى است و براى آنکه بفهمد چه کسى در روسیه باید انقالب کند و انقالب باید به 
چه نتیجه اى برسد نه از اقتصاد روسیه، بلکه بدواً از خود (پرولتاریا)، از عصر انقالب خود و از بیانیه اعالم 
موجودیت خود (مانیفست کمونیست) آغاز میکند. تنزل دادن رابطه اقتصاد و سیاست به یک رابطه "ملى" 
که هر بار باید در هر کشور از نو محک بخورد، از تحریفات بورژوائى ایست که در مارکسیسم به عمل آمده 
است. نه وحدت کمونیستى و نه پیش کسوتان شان در میان منشویک ها مجاز نیستند که "انقالب پرولترى" و 
"رهبرى پرولتاریا" در انقالبات عصر ما را به اعتبار عقب ماندگى اقتصادى در این یا آن تک کشور محدود 
کنند. طبقه کارگر طبقه اى جهانى است، سرمایه دارى نظامى جهانى است، انقالب پرولترى پدیده اى جهانى 
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است و لذا پرولتاریا در هر کشور براى ایفاى نقش پیشرو تاریخى خود الزم نیست هر بار از نو از اداره 
آمار و ثبت احوال کشور مربوطه و زیر نگاه موشکاف ناظران "بیطرفى" از نوع وحدت کمونیستى اسناد و 
مدارك ُمهر و امضاء شده دال بر کافى بودن تعداد دودکش هاى کارخانه ها و در صد کارگران صنعتى در 
کل جمعیت، "اهمیت" طبقه کارگر در اقتصاد و غیره تحویل بگیرد و به مراجع صالحه در اردوگاه لیبرالیسم 

چپ عرضه کند.[7] 

سیاست را بطور یکجانبه از اقتصاد  سازشکارى طبقاتى منشویسم در این است که اوالً  تمام رفرمیسم و 
استنتاج میکند و ثانیًا، این استنتاج را صرفًا در مقیاس ملى و کشورى انجام میدهد. و این همان دو رکنى 
است که وحدت کمونیستى به زعم خود به عنوان متدولوژى لنین برشمرده است. آرى اگر سخن بر سر 
"تکامل جامعه روسیه" در انزوا از واقعیات و مناسبات جهانى بود، اگر "جهان" به روسیه و ترکیب طبقاتى 
روسیه منحصر بود، اگر پرولتاریاى صنعتى فى الحال در مقیاس جهانى به طبقه پیشرو عصر خود بدل نشده 
بود، و بعالوه اگر وظیفه حزب پیشرو این بود که بر این مبنا سیر تاریخ روسیه را تفسیر کند، آنگاه شاید 
عرضه کردن پروسه انقالب در روسیه عقب مانده بعنوان تحول مرحله بندى شده جامعه از فئودالیسم به 
نوبت  سر  سپس -  و  بورژوازى  رهبرى  ترتیب تحت  به  سوسیالیسم  به  دارى  سرمایه  از  و  دارى  سرمایه 
خود- توسط پرولتاریا محلى از اعراب داشت. اما جهان به روسیه منحصر نیست. همانطورى که بورژوازى 
روسیه صرفًا از سر اقتصادیات روسیه به هوس پارلمان نیافتاده است (و البد پارلمان انگلیس را هم دیده و 
پسندیده است)، پراتیک پرولتاریاى روسیه نیز صرفًا ترجمه سیاسى اوضاع و موقعیت و "اهمیت" اقتصادى 
خود او نیست. عصر انقالب پرولترى نیز از روسیه استخراج نشده است، و این عصر به معناى آنست که 
آن سناریوى مرحله اى مکانیکى دیگر ربطى به ماتریالیسم تاریخى ندارد. در 1905 "ماتریالیسم تاریخى" 
در گام اول یعنى مفروض گرفتن ضرورت نقش رهبرى پرولتاریا بر تحوالت انقالبى در کلیه جوامع، چه 
در اپوزیسیون و چه در فرداى پیروزى این اپوزیسیون در ساختار دولت، اعم از اینکه این تحوالت انقالبى 
و بالواسطه سوسیالیستى باشند یا خیر، زیرا این تحوالت دیگر به حکم شرایط عینى و تاریخى بین  فوراً 
المللى نه اجزاء انقالبات بورژوا - دموکراتیک کالسیک، بلکه مقدمات انقالب سوسیالیستى پرولتاریا هستند. 

خالصه کنیم.
وحدت کمونیستى در تبیین متدولوژى لنین عام ترین و اساسى ترین ارکان آن را تمامًا وارونه میکند: 

1- نقطه عزیمت لنین را که همان مفروض گرفتن وجود عینى و اهمیت تاریخى پرولتاریا به مثابه رهبر 
انقالبات عصر حاضر است، نقض میکند، این فرض لنینیسم، در دستگاه فکرى وحدت کمونیستى به یک 

"تابع" و "نتیجه" تبدیل میشود که باید از تحلیل اوضاع اقتصادى استنتاج شود. 

میکند.  جایگزین  عینیت  ماوراء طبقاتى  تفسیر  با  طبقاتى را  کمونیستى جانبدارى  وحدت  ترتیب  این  به 
تحلیل گر مجدداً در موضع مفسر و داور بى طرف" اهمیت تاریخى طبقات"، قرار میگیرد که خود به شخصه 

در ایجاد تحوالت معین ذینفع نیست و صرفًا از "علم" و استنتاجات "علمى" از عینیات تبعیت میکند. 

بریده  فعاله  عنصر  و پاى  دست  میشود.  پراتیک  ماتریالیسم  جایگزین  اقتصادى  دترمینیسم  مبنا  این  بر   -2
میشود، نقش او در به پیش راندن تاریخ واقعى تحت الشعاع مقدرات محتوم ناشى از اوضاع اقتصادى قرار 

میگیرد. 
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3- این دترمینیسم اقتصادى، بعالوه با محدود ماندن در ابعاد کشورى و ملى،) استنتاج استراتژى انقالب از 
شکلبندى اجتماعى و درك شکلبندى اجتماعى در مقیاس صرفًا ملى) عرصه عمل را باز هم بر پرولتاریا تنگ 
تر میکند. از لحاظ عملى در یک کشور عقب مانده (نظیر روسیه 1905) این تفکر به عقب کشیدن انقالب 

و عمل انقالبى تا حد تبعیت و دنباله روى از رفرمیسم و لیبرالیسم بورژوائى مى انجامد. 

این متدولوژى ماحصل منطقى خود را در استنتاجات آشکارا منشویکى به بار میآورد. متدولوژى وحدت 
کمونیستى بطور پیگیر توسط منشویک ها بکار رفت. خود وحدت کمونیستى براى آنکه در مقابل لنین قرار 
غیر  جنبش  در  پرولتاریا  رهبرى  و  دموکراتیک  انقالب  به  او  انتظار"  "قاعده و  از  خارج  برخورد  و  نگیرد 
سوسیالیستى را با مواضع خود سازگار نشان دهد، ناگزیر شده است در محدوده همین متدولوژى عینیات را 
دستکارى کند، اقتصادى بتراشد که مواضع لنین را" ایجاب میکرد". اقتصادى که به موقع فئودالى و به موقع 
سرمایه دارى است. انقالبى بتراشد که به موقع دموکراتیک و به موقع سوسیالیستى است. و لنینى که به موقع 

مارکسیست علنى و به موقع هوادار فرمولبندى هاى تروتسکى است! 

متدولوژى  انفعال  از  لنین  نقد خود  در  و  ما"  "برنامه  مقاله  از  کوتاه  قول  نقل  همان  در  همانطوریکه  اما 
انقالب  عصر  در  اینهاست.  از  تر  ساده  بسیار  مواضع لنین  توضیح  دیدیم،  اکونومیست ها  و  ها  منشویک 
پرولترى، پرولتاریاى روسیه بعنوان جزئى از ارتش جهانى طبقه کارگر در روسیه با موانعى روبروست که 
اقدام سوسیالیستى فورى او را ناممکن میسازد. اما انقالب دیگرى، یک انقالب دموکراتیک همگانى، که 
بنا بر خصلت خود دقیقًا این موانع را هدف میگیرد نه فقط ممکن است، بلکه فى الحال در آغاز قرن، در 
شرف وقوع است. پرولتاریا نه فقط نباید به دلیل خصلت غیرسوسیالیستى این انقالب از آن کنار بکشد، نه 
فقط نباید به حکم جداول تئوریک منشویکى رهبرى آن را به بورژوازى بسپارد، بلکه باید در آن به مثابه 
رهبر شرکت کند، زیرا تنها خود او، خود پرولتاریاست که میتواند به این انقالب آن خصلت ارزشمندى را 
ببخشد که در عصر انقالب پرولترى واقعًا داراست، یعنى تبدیل شدن به مقدمه و زمینه اى براى رشد انقالب 
سوسیالیستى، انقالب اخص طبقه کارگر، در غیر این صورت انقالب 1905 به یک رفرم دم بریده، عقب از 
تاریخ واقعى، بدل میگردد که حداکثر کاریکاتورى از" انقالب کبیر" بورژوا دموکراتیک قرون گذشته خواهد 
بود. اگر پرولتاریا باید به مثابه رهبر در این انقالب شرکت کند، طبعًا باید به مثابه رهبر در دولت ناشى از 
این انقالب نیز شرکت کند، زیرا انقالب بر سر قدرت سیاسى است و قدرت سیاسى ابزار درهم کوبیدن "از 

باالى" مقاومت ضد انقالب است. 

این آن نحوه اى است که یک رهبر انترناسیونالیست طبقه کارگر در جبهه انقالب روسیه مى اندیشد، این 
آن نحوه اى است که خود او دیدگاهش را تشریح کرده است. و همین درك روشن است که قرار است در 
البالى جمله پردازیهاى بى محتوا در باره "همسائى و عدم همسائى"، رابطه "اقتصاد و سیاست" و امثالهم 
گم و گور شود تا لیبرال چپ امروزى، این محصول منطقى منشویسم پس از گذشت 80 سال بتواند خود 

را بنام کمونیسم و بنام لنین آویزان نگاه دارد. 

***
وحدت  نظرات اقتصادى  باره  در  مستقلى  ضمیمه  بحث،  تکمیل  براى  میکنیم.  تمام  اینجا  را  بخش  این 
تدارك  "تئورى  آشیل  پاشنه  دادیم،  قبًال توضیح  که  همانطور  ایم.  آورده  بخش  همین  پایان  در  کمونیستى 
انقالب" مساله شیوه برخورد به قدرت سیاسى در انقالباتى است که در آن شرایط براى استقرار دیکتاتورى 

پرولتاریا آماده نیست. 
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در بخش بعد به مساله "قدرت سیاسى" میرسیم و بطور مشخص به این نکات مى پردازیم. 

در  لنین  تفکر  که در  است  اى  مساله  این  وسوسیالیسم.  دموکراسى  رابطه  از  کمونیستى  وحدت  1 )درك 
خصوص استراتژى عملى انقالب پرولترى نقش تعیین کننده اى دارد. وحدت کمونیستى در تفسیر خود از 
لنین همانطور که دیدیم، مطلقًا این مساله را از قلم میاندازد و در "تئورى تدارك" خود رابطه دموکراسى و 
سوسیالیسم را وارونه میکند. بهر حال صرفنظر از هر تبیین تئوریک، وحدت کمونیستى در انقالب 57 خود 
را ملزم به مبارزه براى دموکراسى و حقوق دموکراتیک یافت. در بخش آتى خواهیم دید که چگونه در این 
چهارچوب مشخص،" تئورى تدارك انقالب" به طور عملى به معدودى مطالبات نیم بند لیبرالى ترجمه شد. 

2 )مساله دولت موقت انقالبى. آیا دولت انقالبى یک اتوپى است؟ در بخش بعد خواهیم دید که چرا مبارزه 
انقالبى براى دموکراسى به زعم وحدت کمونیستى نباید به مطالبه یک دولت دموکراتیک انقالبى به مثابه 
یک هدف تاکتیکى ارتقاء یابد و در همین رابطه توصیف وحدت کمونیستى از محتواى پیروزى "انقالب 
سیاسى" را دقیق تر بررسى خواهیم کرد. (در مقاله" دولت در دوره هاى انقالبى "در همین شماره به نکاتى 
در همین رابطه اشاره کرده ایم) بعالوه به یک استدالل عتیقه وحدت کمونیستى علیه ایده دولت موقت 
انقالبى خواهیم پرداخت، که قبًال به همین صورت توسط پارووس فرموله شده و توسط لنین جواب گرفته 
است. سوالى که باید به آن پاسخ بدهیم این است "اگر طبقه کارگر در راس یک انقالب دموکراتیک قرار 
بگیرد و در دولت انقالبى دست باال داشته باشد، چرا این به معناى انقالب سوسیالیستى نیست"، و یا به 
بیان تئوریک تر، " اگر پرولتاریا نیروى محرکه و عنصر فعال یک انقالب دموکراتیک و سوسیالیستى هر دو 
است، آنگاه چگونه ممکن است شرایط ذهنى براى یکى آماده باشد و براى دیگرى نباشد". ذهنى گرائى و 

آکادمیسم ذاتى این "ابهام" را خواهیم شکافت. 

3 )به همین ترتیب تاکتیک تبدیل شدن به "اپوزیسیون متشکل پس از انقالب"، نیز فرمولبندى نوینى نیست. 
این تز قدیمى منشویک هاست و ما به سهم خود به خصلت بورژوا - لیبرالى این سیاست خواهیم پرداخت. 

4 )و باالخره باید به خود وحدت کمونیستى بعنوان یک عینیت "خارج از ذهن" و یک آگاهى "ماتریالیزه 
شده" نگاهى انداخت. در بخش بعد با استناد به اعالمیه ها و مقاالت تاکتیکى این جریان مکان عملى و واقعى 
آن را در میان نیروهاى اپوزیسیون جمهورى اسالمى نشان خواهیم داد. اینجا با عواقب سیاسى راست روانه 

فرمولبندى هاى تئوریک وحدت کمونیستى بیشتر آشنا خواهیم شد. 

یادداشت ها
[1]- توهم پراکنى هاى وحدت کمونیستى درباره خمینى و بطور کلى "مذهبیون" باصطالح" مبارز" یکى از 
نمونه هاى برجسته لیبرالیسم عملى وحدت کمونیستى است. شاید دوستان دلگیر شوند اگر ما بخاطرشان 

بیاوریم که براى مثال در این خصوص در آذرماه 57 در رهایى شماره 3 چه ها گفته اند: 
”[خمینى]مرگ خود را در تبعید میدید و براى آن بخاطر پیشبرد اعتقادات خود آماده بود. و این جنبه مثبت 
اوست... او معتقداتى داشت و براى آنها مبارزه کرده بود و عواقب آن را نیز پذیرفته بود. تا اینجا و از این 
جنبه، رویه او از  نظر همه مبارزین قابل احترام است[!]. در این روال نه تنها مذهبى هاى آگاه[!]، بلکه نیروهاى 
غیرمذهبى و کمونیستها همواره از او حمایت میکردند. نه تنها سازمانهاى سیاسى بلکه سازمانهاى دانشجویى 
خارج کشور که امکان ابراز نظر علنى داشتند، پیام سالیانه به خمینى را فراموش نمینمودند... آنچه براى 
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کمونیستها برجستگى داشت قاطع بودن خمینى در مبارزه ضد رژیمى بود[!]... مناسبات طرفین در حد مناسبات 
عناصر مذهبى مبارز و کمونیستها در بسیارى نقاط دنیا [!]بصورتى مناسب[!] [ براى چه کسى؟]بود”.[!] 

(رهایى 3 صفحه 35) 

”آیت اهللا خمینى بخوبى واقف است - و این اولین درس منطق براى کسى که مانند ایشان استاد منطق 
مردم  اگر  نمیشود.  حال کل آنها  شامل  آرمان  یک  هواداران  اشتباهات جزئى از  و  اقدامات  که   - میباشد 
باشد".  نباید  عاجز  آن  درك  از  منطق  استاد  خمینى  اهللا  آیت  شوند،  قائل  تفکیکى  چنین  به  نتوانند  عامى 

(همانجا صفحه 38) 
و البته "مبارزه ضد رژیمى" و "استاد منطق" قاعدتا باید به موهبت اخالقیات پاك "صدر اسالمى" هم آراسته 

باشد: 
”[مبارزات هزاران کمونیست شریف] را بدون چشم پوشى از هرگونه اخالق و ایمان - و منجمله اخالق و 
ایمان صدر اسالمى[واقعا که دستتان درد نکند !]که مورد توجه آقاى خمینى است - نمیتوان ملهم از امپریالیسم 
خواند... آیت اهللا خمینى نشان داد...[که در حکومت او] حتى از انصاف و عدالت صدر اسالمى [!]خبرى نیست". 

(صفحه 39) 
جمهورى دموکراتیک انقالبى یک "توهم" است، اما آنچه خواندید عین "آگاهى" اى است که براى "تدارك 

انقالب سوسیالیستى" باید "ماتریالیزه" بشود! و کاش کار به همینجا ختم میشد: 
علنى  موضع گیرى  شد از  منتشر  خمینى  ضدکمونیستى  اعالمیه  اولین  که  پیش  ماه  چند  در  عامدانه  "ما 
خوددارى کردیم و کوشش خود را معطوف به توضیح مسائل براى مذهبى هاى مبارز و صدیق و حتى عده 

اى از نزدیکان خمینى نمودیم." ( صفحه 40) 
و  پراکنى  توهم  تعریف مجسم  بعنوان  باید  گفته ها  این  سوسیالیستى"!  انقالب  "تدارك  این  به  احسنت 

اپورتونیسم در فرهنگ اصطالحات سیاسى ثبت شود. 
"ظاهرا مباحثى که تکیه اساسى را بر وجوه انقالبى اسالم[ترا بخدا یکى را نام ببرید] میگذارد مورد قبول 

سلسله مراتب روحانى نیست. ( صفحه 40) 
تقصیر روحانیت نیست. این وجوه "انقالبى" کشف بورژوازى قرن بیستم است که دنبال ابزار براى سازماندهى 
راست آنتى کمونیست میگردد و در این میان روى لیبرالیسم و انقالبیگرى "ضد رژیمى" محدودنگرانه امثال 

وحدت کمونیستى سرمایه گذارى میکند. 

دیگر  اهللا هاى  آیت  با  اسالمى"  صدر  و  رژیمى  ضد  "منطقى،  اهللا  آیت  حضرت  مرز  آنکه  براى  باالخره  و 
مخدوش نشود، اضافه میشود که: 

"یک نکته دیگر را نیز باید در این زمینه توضیح دهیم[خدا رحم کند!] ... اگر ما بخاطر احترام نسبت به 
مبارزات ضد رژیمى آیت اهللا خمینى از بهتان زنى هاى او احساس خشم میکنیم، در مورد آن شیادانى[یعنى 
جریان اسالمى منهاى خمینى، منهاى “مذهبیون مبارز“، منهاى “نزدیکان خمینى" ] که با رژیم مبارزه نکرده 

به کارزار آنتى کمونیسم پیوسته اند... چیزى جز احساس نفرت نداریم."( همانجا صفحه 43) 
اما با خواندن این سطور مبادا فراموش شود که: 

”ما از سالهاى گذشته بر این نظر بوده ایم که تنها انقالب اجتماعى ایران انقالب سوسیالیستى است."
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(صفحه 45)[شوخى مى فرمائید[!]  
[2]- در خصوص توهم پراکنى وحدت کمونیستى به مجاهدین منابع چنان زیاد و نمونه ها چنان فراوانند 
که انسان از فرط وفور در مضیقه میافتد. فقط بعنوان یک نمونه به مقاله "شوراى ملى مقاومت تنها آلترناتیو 

ممکن" در اندیشه رهایى شماره 1، اسفند 1362 رجوع کنید. 
[3]- رفقائى که مباحثات سالهاى پس از قیام را شاهد بوده اند، حتما ماجراى پلمیک راه کارگر و رزمندگان 
بر سر "چه طبقه اى باید در انقالب حاضر نابود شود" را بیاد دارند. اتحاد مبارزان کمونیست در بسوى 
سوسیالیسم در مقاله اى (در دو شماره) تحت عنوان رزمندگان و راه کارگر، جدال بر سر تحقق سوسیالیسم 
خلقى، به این پلمیک برخورد نمود. واقعیت امر این بود که راه کارگر و رزمندگان به جرگه مدافعان "راه 
رشد غیرسرمایه دارى" پیوسته بودند. اینها به این نتیجه رسیده بودند که بدون دیکتاتورى پرولتاریا، با یک 
دولت خلقى میتوان" سرمایه دارى را از بین برد" و "بورژوازى را نابود ساخت". ما این لفاظى چپ را که 
پوششى براى چرخش به راست، به سمت حزب توده، بود افشا کردیم. وحدت کمونیستى که گویا هرگز 
قرار نیست مساله "دولت" و "قدرت سیاسى" را درك کند، در جدل رزمندگان و راه کارگر رنگى از تز "ما 
از اول گفته بودیم انقالب اجتماعى ایران سوسیالیستى است" میدید. و لذا در مورد این جدل چنین اظهار 

نظر مینماید: 
”در برخورد با نظرات رفقاى رزمندگان گفته ایم که ضرورت هایى که اینان به آن دست یافته اند، در واقع 
عزیمت  نقطه  رفقا  این  دیگر  بعبارت  است.  یا سوسیالیستى  ضدکاپیتالیستى  انقالب  یک  انجام  ضرورت 
فشار  است، معهذا  بوده  انقالب؟!)  (کدام  انقالب  بودن  دموکراتیک  ساخته  تئورى پیش  شان...  تئوریک 
واقعیات و مبارزه طبقاتى و مشاهده عملکرد بورژوازى و خرده بورژوازى حاکم باید سرمایه دارى (وابسته) 
که  است  این  ایشان  وظیفه  ما  نظر  از  تناقض دارد.  شان  قبلى  تئورى  با  اعتقاد  این  و  کند  سرنگون  را 
نظر  تجدید  و  تصحیح  مورد  انقالب  بودن  دموکراتیک  مورد  را در  خویش  تئورى  تناقض  این  رفع  براى 
سازند"...  اند هماهنگ  کرده  درك  را  آنها  از  مقدارى  که خود  ایران  انقالب  با ضروریات  و  دهند  قرار 

(نقد نظرات ا.م.ك، صفحه 84) 
مى بینید که ِصرف لفاظى درباره "انقالب سوسیالیستى" براى آنکه وحدت کمونیستى عضو جدیدى براى 
باشگاه "تدارك انقالب سوسیالیستى" پیدا کند کافى بوده  است. ما در مقابل، مواضع رزمندگان را زمینه هاى 
انقالب  با   57 انقالب  رابطه  آنکه  بجاى  که  چرا  نامیدیم  سیاست  در  به راست  چرخش  براى  تئوریک 
سوسیالیستى و دیکتاتورى پرولتاریا را درك کند، میخواهد در یک" انقالب خلقى" و با یک "دولت خلقى" 
بدون نیاز به انقالب سوسیالیستى و دیکتاتورى پرولتاریا "سرمایه دارى و بورژوازى را نابود سازد". وحدت 

کمونیستى تجاهل میکند و موضع آنروز ما را اینگونه وارونه میکند: 
کارگر  راه  و  از رزمندگان  گرفتن...  "آکادمیک"  ایرادهاى  و  انداختن  راه   صدا  و  سر  با  ا.م.ك  رفقاى  ”اما 
میخواهند "آموزشهاى سوسیالیسم علمى و مارکسیسم انقالبى "راست روانه ایشان را که تحت "لفاظى هاى 
چپ" پنهان شده نقض نکنند و انقالب را صرفا براساس کتابهایى که امک از حفظ کرده است[که البد یکى 

از آنها مانیفست کمونیست است [انجام دهند یعنى فعال از سرنگونى سرمایه دارى چشم بپوشند.”[!!] 

(همانجا صفحه 85) 
چند هفته بیشتر طول  نکشید تا "راست" و "چپ" معلوم شود. نویسندگان همان سطور در رزمندگان صریحا 
از راه رشد غیرسرمایه دارى دفاع کردند و از راست انشعاب کردند تا دست در دست راه کارگر سوسیال 
شوونیسم در قبال جنگ ایران و عراق و "همسویى" با جمهورى اسالمى "در دفاع از استقالل میهن" را 
فرموله کنند. تاریخ واقعى بر ارزیابى ما صحه گذاشت. نظرات رزمندگان یک زمینه سازى تئوریک براى 
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جهتگیرى راست روانه و "توده ایستى" بود. و درست در همین هنگام است که قند در دل وحدت کمونیستى 
آب میشود و با این جریان احساس نزدیکى میکند. اما متاسفانه و.ك نه در آن زمان و نه اکنون از این ماجرا 
فعالین  به  را  سرگشاده ما  نامه  که  کارانى"  "مالحظه  ارابه  به  زمان  همان  در  دوستان  است.  درسى نگرفته 
شماره  آخرین  در  امروز  و  َجستند،  شکنانه "خواندند  "سازمان  راست  جریان  این  تصفیه  براى  رزمندگان 
رهایى دوباره ناتوانى خود را از درك همین واقعیات به نمایش میگذارند. تجربه رزمندگان و مواضع وحدت 
کمونیستى گواه دیگرى است بر این واقعیت که نزدیک شدن به مواضع وحدت کمونیستى مستلزم" لفاظى 
چپ" و "چرخش به راست در عمل سیاسى" است. سخن گفتن از "انقالب اجتماعى ایران سوسیالیستى 
و  مبارز"  "مذهبیون  عمل  اتحاد  ضرورت  در مورد  اهللا"  آیت  "نزدیکان  با  گفتن  سخن  درگوشى  و  است" 

"کمونیستها" دو روى سکه واحد لیبرالیسم چپ در ایران است. 
 

[4]- براى توضیح بیشتر در این مورد رجوع کنید به مقاله" دولت در دوره هاى انقالبى "در همین شماره. 
 

[5]- در مورد نظر صریح لنین در مورد خصلت "دموکراتیک" دولت موقت انقالبى و مساله دیکتاتورى 
"دو طبقه" رجوع کنید به" دو تاکتیک..." کلیات آثار انگلیسى، جلد 9 بویژه صفحات 65 و 48. صرفا براى 
آنکه پوچى" تذکر اصطالحى" وحدت کمونیستى به لنین روشن شود، یک نمونه از نظر خود لنین را اینجا 

نقل میکنیم: 
دموکراتیک  انقالبى -  دیکتاتورى  برقرارى  معناى  به  تزاریسم"  بر  انقالب  قطعى  ”پیروزى 
بدون  خواهد بود...  دیکتاتورى  یک  قطعا  پیروزى  این  است...  دهقانان  و  پرولتاریا 
تزاریسم[  و  بزرگ  بورژوازى  مقاومت[مالکین،  شکستن  درهم   دیکتاتورى  یک 
یک  البته  دیکتاتورى  این  اما  است.  غیرممکن  ضدانقالبى  تالشهاى  سرکوب  و 
نخواهد  قادر  دیکتاتورى  این  سوسیالیستى.  نه  و  بود  خواهد  دموکراتیک  دیکتاتورى 
بگذارد".  تاثیر  دارى  سرمایه  بنیادهاى  بر  انقالبى)  تحول  مراحل  سلسله  یک  (بدون  بود 

(دو تاکتیک صفحه 56) 
این موضوع را در قسمت بعدى مقاله به تفصیل خواهیم شکافت. 

[6]- رجوع کنید به تزهاى مارکس درباره فویرباخ. در مورد عبارت "ماتریالیسم پراتیک" رجوع کنید به 
"ایدئولوژى آلمانى، لودویک فوئرباخ، تقابل نگرش ماتریالیستى و ایده آلیستى"، (منتخب سه جلدى آثار 

مارکس و انگلس، انگلیسى، صفحه 72):  
انقالب کشیدن  به  سر  بر  مساله  یعنى کمونیست،  ماتریالیست پراتیک،  براى  واقعیت  ”در 
است".  موجود  پدیده هاى  دادن  تغییر  و  بردن  هجوم  سر  بر  مساله  است،  موجود  جهان 

(تاکید در اصل است) 
استنباط  افشا میکند.  را  صنعتى  ناسیونال -  تلقى  این  کردستان  به  کمونیستى  وحدت  برخورد  نمونه   -[7]
حضرات از "شکل بندى اجتماعى" کردستان، ایشان را به مواضع محیرالعقولى در قبال مبارزه کمونیستى و 
انقالبى در این سرزمین کشانیده است. ظاهرا کردستان جایى است که نه طبقه کارگر، بلکه حزب دموکرات 
"تاریخا مهم "ارزیابى شده است! در مورد پاسخ ما به اظهارات وحدت کمونیستى در مورد وجود و عدم 
وجود پرولتاریا در کردستان رجوع کنید به مقاالت شعیب زکریایى و منصور حکمت بترتیب در ضمیمه 

"پیشرو" شماره 9 و "کمونیست" شماره 23. 
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بسوى سوسیالیسم، دوره دوم، شماره 2 - آذر 1364 - صفحه 86 تا 139
 

اقتصادیات وحدت کمونیستى: بورژوازى صنعتى سخن میگوید

طبقه کارگر منتقد منحصر به  فرد روابط اقتصادى حاکم بر ایران نیست، همچنانکه تنها نیروى اپوزیسیون 
جاى  هر  نظیر  ایران،  در  بورژوایى  اقتصاد  است.  نیز نبوده  اخیر  هاى  دهه  در  بورژوازى  دولت  مقابل  در 
و بورژوازى  بورژوازى  خرده  از  مختلفى  بخشهاى  ایران  در  دارد.  را  خودش  منتقدین غیرپرولتر  دیگر، 
سیستم انتقاد اقتصادى خود را سالیان درازى است فرموله کرده اند و در سطح جامعه طرح نموده اند. این 
انتقادات غیرپرولترى، یعنى انتقادات بورژوایى بر جامعه بورژوایى، از آنجا که براى مدتى طوالنى زیربناى 
انتقاد  تا  است  را یافته  امکان  این  گذشته  در  است،  داده   تشکیل  را  ایران  در  ضداستبدادى  فکرى مبارزه 
مستقل پرولتاریا از اقتصاد موجود را بشدت تحت تاثیر و تحت الشعاع خود قرار دهد. در آغاز انقالب 57، 
همانطور که همه شاهد بودیم، انتقادات اقتصادى غیرپرولترى در جنبش سیطره داشت و بخش مهمى از 
انرژى مارکسیستهاى انقالبى میبایست مصروف مقابله با این رگه هاى فکرى و بنیاد نهادن یک انتقاد مستقل 

پرولترى از سرمایه دارى ایران گردد. 

وحدت کمونیستى یکى از حاملین اینگونه انتقادات غیرپرولترى به سرمایه دارى ایران است. تفکر اقتصادى 
وحدت کمونیستى، که از لحاظ متد و مضمون با نظرات راه کارگر، اتحاد چپ و حزب رنجبران مشابهت 
زیادى دارد، متاثر از نظرات، تمایالت و توهمات بورژوازى صنعتى در ایران است. بورژوازى اى که هرگز 
امکان و اجازه نیافت یک انقالب صنعتى را رهبرى کند، شاهد "ژاپن شدن" میهن خود باشد و آن مدرنیسم 
اقتصادى و ادارى اى را که در اروپا مشاهده و تحسین میکند، در کشور خود جامه عمل بپوشاند. بورژوازى 
صنعتى نظر به ویژگیهاى پروسه تاریخى رشد سرمایه دارى در ایران، از ابتدا و همواره یک منتقد اوضاع 
موجود سرمایه دارى ایران بوده است. ایرادات این بخش سرمایه به وضع موجود را قبال در نوشته هاى 
دیگرى برشمرده ایم. "دولت متورم، پرخرج و فاسد"، فقدان یک پایه صنعتى "موزون"، "تک محصولى" 
بودن اقتصاد، وابستگى تکنیکى و عقب ماندگى علمى کشور، عدم وجود امنیت مالکیت در شرایط فعال 
مایشائى فوق قانونى دولت و "دربار" (و امروز "فقها")، سیاست "درهاى باز" که امکان یک بازار حمایت  
شده براى سرمایه صنعتى داخلى را منتفى میساخت، "رشد بخش خدمات" در مقایسه با تشکیل سرمایه 
صنعتى  بورژوازى  انتقادات  اصلى  مضمون  اینها،  نظایر  و  تجارى  و  ربائى  تاز سرمایه  و  تاخت  صنعتى، 
خصوصى در ایران است. حاکمیت بالمنازع دولت و کنترل دولتى بر اقتصاد و ادغام قطعى ایران در تقسیم 
کار بین المللى امپریالیسم، باعث شده است تا امروزه این انتقادات دیگر به ایکاش ها و نفرین ها و غبطه 
هاى بیحاصلى کاهش یابد. بورژوازى صنعتى خود دیگر در پى فرموله کردن منسجم این اهداف خود نیست 
و لذا تنها جائى که همین ناله ها ظاهر جدى تئوریک بخود میگیرد، در ادبیات اقتصادى جریاناتى مانند 

وحدت کمونیستى و راه کارگر است. 

وحدت کمونیستى حاصل انشعابى در جبهه ملى است. جبهه ملى مادر، منافع بورژوازى تجارى و در گام بعد 
بورژوازى صنعتى خصوصى در ایران را نمایندگى میکرد. انشعاب از چپ در این جریان، انشعابى بر مبناى 
منافع و افق سیاسى و اقتصادى بورژوازى صنعتى بود که بویژه پس از اصالحات ارضى از اواسط سالهاى 
دهه 40 با فرجام قطعى پروسه انباشت اولیه و شکل گیرى یک بازار گسترده کار مزدى محلى از اعراب 
یافته  بود. اما این افق "جدید" در تقابل با سنتى به پیش کشیده  شد که "اصالحات آرى و دیکتاتورى نه" 
شعارش بود. انشعاب چپ، ایده" اصالحات آرى" را کنار گذاشت، "چپ" شد و بناگزیر "کمونیست" شد. 
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در واقع نقد بورژوازى صنعتى از اقتصاد ایران با نقد "دیکتاتورى" در هم آمیخت تا یک" اتحاد کمونیستى" 
را بسازد که عشق به صنعت و انزجار از دیکتاتورى را در یک سوسیالیسم بورژوائى ویژه ادغام مینماید و 
در مقابل خرده بورژوا - سوسیالیستهاى ایران قرارمیدهد. خرده بورژوا - سوسیالیستهائى که علیرغم مبارزه 
جوئى فعال، از لحاظ نظرى در ابتدا حتى از این هم عقب مانده تر بودند و در همان ایام اقتصاد سنتى میهن 
خویش، تولید خرد و مالکیت خرده بورژوائى و اخالقیات و سنن ماقبل سرمایه دارى "وطن" را، تحت تاثیر 
ناسیونالیسم و مذهب، تقدیس میکردند. انشعاب از موضع "صنعت" از حزب سیاسى "تجارت" قطعا یک 
انشعاب چپ بود. همانطور که نظرات صنعت گرایانه ریکاردو در تمایز با مرکانتیلیسم و فیزیوکراتیسم یک 
سیستم اقتصادى "چپ" را میساخت که بهرحال در کارخانه سراغ ارزش و ثروت را میگرفت، انشعاب از 
لیبرالیسم تجار به نفع صنعت نیز به حق یک انشعاب "چپ" محسوب میشود. و باز همانطور که صنعت 
گرایى ریکاردو و توجهش به عامل کار در تولید ثروت امکان داد تا نظرات او جائى در میان سوسیالیستها 
پیدا کند، نقد بورژوا - صنعتى از سرمایه دارى ایران نیز، در غیاب یک نقد روشن پرولترى، امکان یافت تا 
به محل تغذیه و منشا "ترقى خواهى "اقتصادى نوعى "کمونیسم" در ایران تبدیل شود. مانیفست اقتصادى 
این" کمونیسم" بورژوائى را در جزوات وحدت کمونیستى و راه کارگر (بویژه جزوات فاشیسم، کابوس یا 

واقعیت) به سهولت میتوان یافت. وحدت کمونیستى امروز کارى جز تکرار همین اعتقادات نمیکند. 

در "مدخل" کذایى "بر مباحثات" در اندیشه رهایى 3 و 4، نویسنده وحدت کمونیستى، شاید از روى خشم، 
ازجمله دست به ادعاى نسنجیده اى میزند که میتواند شروع خوبى براى ورود به نقد اقتصادیات وحدت 

کمونیستى باشد. او مینویسد: 
”سالها پیش از آنکه رفقاى "ا.م.ك" به کشف اسطوره بورژوازى ملى و مترقى نائل شوند و جزوه اى با این 
نام در خرداد 1358 منتشر کنند، رفقاى ما در مباحثات درونى خود با سازمان چریکهاى فدائى خلق (سال 
53) نوشته اى با عنوان "طرح تحقیقى درباره بورژوازى ملى ایران" تهیه کردند. این نوشته، بعدها در سال 
1356، بعنوان ضمیمه اى در جزوه "بحران سیاسى اقتصادى رژیم و نقش نیروهاى چپ" انتشار یافت و 

رفقاى "ا.م.ك" دو سال بعد، تزهاى آن جزوه را - بدون ذکر ماخذ - اقتباس کرده اند" 

(صفحه 138) 
متاسفانه من نه در زمان نوشتن "اسطوره ..." و نه تا امروز شانس مطالعه این" ماخذ" را نداشته ام تا الاقل 
بتوانم امروز در مورد مضمون آن نظرى بدهم. اینکه "جبهه ملى خاورمیانه" و ناشر "باختر امروز" (اینها 
ظاهرا نام "رفقاى سازمان" و ارگان آنها در سال 53 بوده  است) [8] چیزى علیه نفس موجودیت بورژوازى 
ملى نوشته  باشد بخودى خود کمى نامحتمل بنظر میرسد. اما مضمون مقاله سال 53 هر چه بوده  باشد، 
مشکل اصلى اینجاست که وحدت کمونیستى زنده و حى  و حاضر امروز (یعنى 6 سال پس از اسطوره، 8 
سال پس از "ضمیمه" و 12 سال پس از بحث داخلى با چریکهاى فدائى خلق) نظراتى را درباره سرمایه 
دارى ایران ابراز میکند که نه فقط شباهتى به مباحث "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" ندارد، بلکه نمونه 
وحدت  اقتصادى  نظرات  اساس  براى توضیح  اند.  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  جزوات  این  در  آن  نظیر  هاى 
کمونیستى (و در حاشیه براى تعیین تکلیف غیابى "ماخذ" مربوطه)، ما به همین نظرات موجود و علنى 

امروز این سازمان میپردازیم. 
در  اجتماعى  سرمایه  کل  سودآورى  شرایط  توضیح  با  اختصار  مترقى"، به  و  ملى  بورژوازى  در" اسطوره 
ایران در رابطه با عامل نیروى کار و شرایط خرید  و فروش آن (نیروى کار ارزان)، و نیز با اشاره به نقش 
دولت در زمینه سازى سودآورى کل سرمایه هاى خصوصى، نشان  دادیم که هیچ بخشى از سرمایه در ایران 
هیچ  که  آنجا  از  که  کردیم  تاکید  ما  نمیکند.  عمل  تحت سلطه)  کشور  امپریالیستى (در  سرمایه  از  مستقل 
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بخشى از سرمایه شرایط عمومى استثمار و نوع رابطه سرمایه کار را "مستقال" تعریف نمیکند، "سرمایه ملى 
ـّم ضدکارگرى است و اساسا "سرمایه ملى" و تجسم طبقاتى آن بصورت  و مترقى" یک اسطوره و یک توهـ
"بورژوازى ملى" وجود خارجى ندارد، و از لحاظ تحلیلى نمیتواند داشته باشد. ما همچنین اشکال مختلفى 
که "چپ" ایران "وابستگى "سرمایه دارى ایران را توضیح میداد، یعنى وابستگى پولى، فنى و تجارى سرمایه 
هاى داخلى به سرمایه امپریالیستى، را رد کردیم و نشان دادیم که این اشکال کنکرِت "وابستگى" سرمایه 
هاى منفرد، رابطه تنگاتنگ کل سرمایه اجتماعى در ایران با عملکرد سرمایه امپریالیستى را توضیح نمیدهد، 
و سیستم فکرى اى که بر اینگونه "انتقادات" از سرمایه دارى ایران بنا شده است خود سیستمى بورژوایى 
است. ما بر خصلت اساسى و محورى رابطه کار و سرمایه در تحلیل سرمایه دارى ایران و بویژه جایگاه 
نیروى کار ارزان انگشت گذاشتیم و توضیح دادیم که قبل از هر نوع بررسى مناسبات درونى اقشار سرمایه 
با هم، باید رابطه کل سرمایه اجتماعى با طبقه کارگر (فروشنده نیروى کار) در ایران را شکافت و تنها این 

میتواند ماخذ یک انتقاد پرولترى بر سرمایه دارى ایران باشد. 

اما وحدت کمونیستى چه میگوید؟ بگذارید اول در مورد وجود یا عدم وجود" بورژوازى ملى" در ایران 
بپرسیم. جزوه سال 53 (یا سال 56) هر چه بوده باشد، نویسنده کتاب "انقالب سوسیالیستى یا دموکراتیک"، 

که قاعدتا آن را خوانده و یا حتى احتماال نوشته است، چنین اظهار نظر میکند: 
”سالهاى دهه 20 و ابتداى دهه 30 سالهاى اوج این مبارزات[مبارزات سرمایه داخلى براى تحقق اهداف 
استقالل گرایانه اش در قبال سرمایه جهانى] بود. ولى باالخره سرمایه جهانى توانست طى یک کودتا[منظور 
کودتاى 82 مرداد است] و یک یورش همه  جانبه پس از آن، آخرین امید استقالل سرمایه دارى داخلى (ملى) 
را مبدل به یاس کند و یکایک سرمایه داران [!]را یا به اردوى خود جلب نماید یا مضمحل کند. امروز در 
ایران از یک بورژوازى بزرگ غیر وابسته یا غیر متکى به امپریالیسم نمیتوان نام برد. سرمایه آن بخشى از 
تجار بازارى که غالبا بنام بورژوازى ملى از آنها نام برده میشود، در مقابل سرمایه هاى بزرگ کاهى در مقابل 

کوه است، و نیروى قابل مالحظه اى را تشکیل نمیدهند". 

(صفحه 26، تاکیدها و کروشه ها از ماست. پرانتز در اصل است) 
این على الظاهر آن نوع نظراتى است که "اسطوره ..." از آن "اقتباس" شده است! اوال، ما از لحاظ تحلیلى 
ـّى  نفس وجود بورژوازى ملى (از کوچک و بزرگ و غیره) را رد کردیم و دوستان بر مبناى یک مقایسه کم
از  بخش،  دو  این  میان  کوه"  و  "کاه  نسبت  مشاهده  با  سرمایه بزرگ، و  با  شان  ملى  تجارى  سرمایه  میان 
بورژوازى ملى که ظاهرا وجود دارد اما "نیروى قابل مالحظه اى نیست" صرفنظر میکنند! بعالوه در این 
تحلیل بورژوازى کوچک" غیر وابسته" هم (که البد بازار کار خاص خودش را در گوشه "کوچکى" ترتیب 
داده و وسائل معیشت این کارگران را نیز در حیاط خلوت خود تولید میکند) وجود دارد که صد البته حتى 
"کاه تر" از همان بورژوازى تجارى است. ثانیا، تجسم پروسه "وابستگى" سرمایه ملى به امپریالیسم بصورت 
یک "کودتا" و سپس پیوستن "سرمایه داران" به "اردوى" سرمایه جهانى، یکى از بدترین نمونه هاى همان 
تفکر مکانیکى، اتومیستى و غیرمارکسیستى است که ما به نقد آن پرداخته  بودیم. و ثالثا پیش کشیدن بحث 
"کاه و کوه" در مورد سرمایه تجارى در ایران قدرى کاسه از آش داغتر شدن براى قشرى از سرمایه است که 
رو شدن فقط یک فقره آمار سود یکساله چندین و چند میلیاردى اش در ابتداى جنگ ایران و عراق حتى 
صداى نمایندگان مجلس اسالمى بورژوازى را هم درآورد. اگر خود تجار مربوطه در پاسخ اداره مالیات 
بر درآمد اینطور جانماز آب بکشند، باز قابل فهم است. اما از زبان یک سازمان مدعى کمونیسم این دیگر 
براستى زیاده روى است. وحدت کمونیستى هنوز باید بیاموزد که بدالیل غیر کّمى و به شیوه اى تحلیلى 
وجود "بورژوازى ملى" را رد کند. وگرنه کل جناح راست پوپولیسم هم مخالفتى با این استدالل مشعشع 
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"کاه و کوه "نداشت. 

نظرات اقتصادى وحدت کمونیستى در مقاله اى از نرگس اسفندیارى در اندیشه رهایى شماره 2، مهرماه 
1363، بطور سیستماتیک ترى بیان شده است. نکته جالب اینجاست که این مقاله همان معضلى را در مقابل 
خود قرار میدهد که جزوات "اسطوره ..." به آن پرداخته  بود. یعنى مساله دموکراسى و رابطه آن با سرمایه 

دارى ایران. 

آیا سرمایه دارى در ایران با دموکراسى بورژوایى سازگار است، و اگر نه چرا؟ ما به سهم خود به این سؤال 
پاسخ روشنى دادیم. ما با تاکید بر اتکاء ارگانیک کل سرمایه اجتماعى در ایران، بعنوان یک کشور تحت 
دیکتاتورى عریان (در  که  گرفتیم  نتیجه  ارزان،  کار  نیروى  بازتولید  و  وجود  شرایط  انباشت در  به  سلطه، 
تقابل با دموکراسى پارلمانى بورژوایى) پیش شرط سیاسى الزم براى حفظ این مناسبات میان کار و سرمایه 
است. ما هر دیدگاه و نظریه اى را که فقدان دموکراسى پارلمانى در ایران را ناشى از عدم "رشد کافى" و 
"ناموزونى "سرمایه دارى در ایران، عدم رشد صنعتى آن، تک محصولى بودن آن، تضاد منافع و رقابت میان 
اقشار سرمایه با هم و بطور کلى از روابط متقابل در درون اردوگاه سرمایه قلمداد کند بعنوان دیدگاهى 
بورژوایى رد کردیم. این انحصار طلبى و دیکتاتور منشى بخشى از سرمایه در حوزه رقابت نیست که جامعه 
را اسیر اختناق ساخته است، بلکه نیاز کل سرمایه به حفظ و ابقاء سطح معیشت (بطور نسبى) نازل طبقه 

کارگر در کشورى نظیر ایران است. سرمایه دارى عصر حضر به استبداد عریان گرایش دارد. 
این گرایش در کشورهاى تحت سلطه مسجل میشود و به شکل اصلى موجودیت و ابراز وجود سرمایه در 
قلمرو سیاست بدل میگردد. هر توهمى مبنى بر امکان پذیرى دموکراسى پارلمانى بر مبناى رشد سرمایه 
دارى" کالسیک"، "موزون"، "ملى" و "صنعتى" در ایران یک توهم مهلک سیاسى و فریب طبقه کارگر است. 
بدین ترتیب ما امر دموکراسى را به مبارزه علیه بورژوازى گره زدیم. دیدگاه ما که اختناق و سرکوب را 
به رابطه سرمایه با کار مرتبط میکرد کامال در تقابل با نگرش رایجى بود که انحصار، یعنى رابطه سرمایه با 
سرمایه، را پایه دیکتاتورى عریان میدید. مدافعان دیدگاه رایج خلقى به سرعت مواضع خود را خالى کردند 
و بقول خود وحدت کمونیستى "نتوانستند به مبارزه مستدل با این جریان بپردازند ... پس از سوئى به خیال 
اینکه کسى متوجه نیست و بمنظور تعمیر دستگاه بینشى فرسوده شان، نظرات امک را بعنوان وسائل یدکى 
بکار گرفتند (بورژوازى ملى ناگهان "اسطوره" شد و...) و از سوى دیگر به افترا علیه امک پرداختند (شبه 

تروتسکیست، مشتى روشنفکر و نظایرهم) [9] (نقد نظرات ا.م.ك، پائیز 1631، صفحه 1) 

نرگس اسفندیارى در "اندیشه رهایى" همان نظرات کهنه "ضد انحصارى - ضد استبدادى" رایج در جنبش 
پوپولیستى را جمعبندى و ارائه کرده است. تز اصلى مقاله اینست که دموکراسى بورژوایى "نهادى" به حکم 
خصوصیات اقتصادى و اجتماعى سرمایه دارى در ایران نمیتواند وجود داشته باشد [10] منظور وحدت 
کمونیستى از "نهادى" را پائین تر توضیح خواهیم داد. اما چرا دموکراسى بورژوایى با سرمایه دارى ایران 
سازگار نیست؟ نرگس اسفندیارى، که در ضمن ظاهرا از شباهت این حکم با نظرات شناخته  شده ا.م.ك 

قدرى معذب است، چنین وارد بحث میشود: 
”ما به تفصیل در این زمینه ها سالها قبل از آنکه "اسطوره بورژوازى ملى"  کشف شود در مباحثات درونى 
خود با سازمان چریکهاى فدایى خلق (که بعدها در سال 56 انتشار خارجى یافت و از آن جمله است "طرح 
تحقیقى درباره بورژوازى ملى ایران") یا در نقد تئورى "وابستگى" جزنى (رهایى تئوریک شماره 2، سال 
اول...) اشاره کرده ایم و در اینجا مجددا به طرح آن مباحث نمیپردازیم... فرماسیون یا شکل بندى اقتصادى 
بنام "سرمایه دارى وابسته" نه در واقعیت وجود دارد و نه از نقطه  نظر تئوریک قابل دفاع است. در تبیین هر 
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فرماسیون اقتصادى باید قبل از هر چیز مشخصات اساسى آن فرماسیون را مورد توجه قرار داد و سپس به 
ویژگیهاى آن پرداخت (صفحه 17، تاکید از ماست) 

دموکراسى  از جمله  که  ایران  دارى  سرمایه  اساسى  مشخصات  که  اینجاست  سؤال  بهرحال  خوب،  بسیار 
بورژوایى را منتفى میسازد کدامند؟ اینجاست که، سالها پس از کشف "اسطوره"، نقد بورژوا - صنعتى از 
سرمایه دارى ایران مجدد با وضوح خیره کننده اى بر قلم وحدت کمونیستى جارى میشود. "عقب ماندگى 
اقتصادى و اجتماعى جامعه ایران حاصل شکل یابى خاص سامانه اقتصادى جامعه بدنبال نفوذ سرمایه دارى 

جهانى (امپریالیسم) در راستاى تقسیم کار جهانى" است، به این نحو که: 
”نفوذ سرمایه دارى در جوامع توسعه نیافته، در طول پروسه تسلط خود بر این جوامع، ضمن غارت منابع 
طبیعى و ارزش تولید شده آنها باعث شکل گرفتن ساختارهاى اقتصادى - اجتماعى این جوامع عمدتا در 
تطابق با نیازهاى مرحله اى کشورهاى سرمایه دارى متروپل گردیده است. در دوران کالسیک، تقسیم کار 
متروپل  در  شده  مصرفى ساخته  کاالهاى  کننده  وارد  و  متروپل  کشورهاى  و  مستعمرات  پایه  بر  جهانى، 
شدن  مسلط  و  داخلى  تولیدات  رفتن  بین  کاال، از  صدور  سیاست  از  مرحله  این  نتیجه  بود.  شده  استوار 
کاالهاى مصرفى اروپایى در بازار این کشورهاست. عدم امکان رقابت تولیدات داخلى با کاالهاى کشورهاى 
امپریالیستى، فعالیت سرمایه داران بومى را... به سمتى سوق میداد که حداکثر سود را برایشان در برداشته 
باشد، یعنى امتناع از سرمایه گذارى در بخش تولیدات صنعتى و بعهده گرفتن توزیع کاالهاى کشورهاى 

سرمایه دارى در بازار داخلى. 

در اروپا، در مدل کالسیک رشد سرمایه دارى، سرمایه انباشت شده در تجارت راه خود را به بخش صنایع 
باز کرد و موجبات اصلى رشد صنایع متمرکز و بزرگ را فراهم آورد. اما در کشورهاى مستعمره و نیمه 
مستعمره، تمرکز فعالیت سرمایه دارى بومى در حوزه توزیع کاالهاى خارجى و پیوند آن با سرمایه دارى 
بدنبال  (بویژه  صنعتى اروپایى  کاالهاى  ارزانى  و  استحکام  دیگر  طرف  از  است.  امپریالیستى  کشورهاى 
انقالب صنعتى، ورود ماشین در عرصه صنعت، کوتاه شدن زمان تهیه کاال، برخوردارى از تکنیک پیشرفته 
تر، دسترسى به مواد اولیه بسیار ارزان و غیره) در مقام با مقایسه با مصنوعات داخلى که در بهترین حاالت 
در مرحله مانوفاکتورى بسر میبرند، از درگیر شدن و در رقابت سرمایه هاى محلى، در یک شرایط برابر، 
با این صنایع جلوگیرى کرده و ضعف بنیه صنعتى این کشورها را تشدید میکرد. بعالوه، باید سیاست عدم 
حمایت از مصنوعات داخلى را که توسط دولتهاى دست نشانده و نوکرمآب در کشورهاى مستعمره و نیمه 

مستعمره اعمال میشد، به مجموعه عوامل فوق افزود”.(همانجا، صفحات 19-20) 
در این گفته چند نکته اساسى و خصلت نما وجود دارد. اوال، رابطه امپریالیسم با کشور "توسعه نیافته" از 
دریچه چشم سرمایه دار بومى، که بازارش را از دست میدهد، نمیتواند رقابت کند و ناگزیر از سرمایه دارى 
در بخش معینى است و غیره، مطرح میشود. هیچ اشاره اى به نوع رابطه اى که کار با سرمایه در این جامعه 
پیدا میکند وجود ندارد. آنهم در بحثى که قرار است "مشخصات اساسى" سرمایه دارى در ایران را تحلیل 
کند! اینجا منظور از "عقب ماندگى"، عقب ماندگى در رقابت صنعتى، عقب ماندگى در گسترش تولید، عقب 
ماندگى در استثمار نیروى کار و عقب ماندگى در تشکیل یک بازار داخلى حمایت شده کار و کاالست. 
نرگس اسفندیارى تاریخ سرمایه دارى در کشور تحت سلطه را از زاویه بورژواى" سر بى کاله مانده" این 

کشورها مینویسد. در پاسخ به همین نوع مورخین بود که در" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى "نوشتیم: 
”اگر کسى نداند که "نظام سرمایه دارى وحدت پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافه است"، 
اگر کسى نداند که تولید ارزش اضافه مبتنى بر وجود و باز تولید نیروى کار بمثابه یک کاال است، 
آنگاه آنکس هرگز نمیتواند تاریخ توسعه سرمایه دارى را بنویسد، چرا که اصوال نمیداند که دنبال 
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کدام روابط، مولفه ها، پدیده ها و اتفاقات تاریخى باید بگردد. اگر کسى سرمایه دارى را با "صنعتى 
شدن" یکى گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاریخ نویسى، تاریخ "صنعتى شدن" را خواهد نوشت". 

(شماره 2، فروردین 59، صفحه 43) 
ثانیا، نویسنده وحدت کمونیستى ممکن است احتماال خودش بپندارد که صرفا عینیات و واقعیات تاریخى را 
نوشته است، اما در واقع نه فقط با انتخاب عینیات معین، طبقه خود را نیز انتخاب کرده است، بلکه با حرارت 
تمام به نفع منافع این طبقه شعار نیز میدهد. ایشان صرفنظر از اینکه تمام واقعیات و عینیات مربوط به رابطه 
کار مزدى و سرمایه در بازار داخلى چنین کشورى را ندیده گرفته است، در انتهاى نقل قول فوق انزجار 
خود را از "دولتهاى دست نشانده و نوکرمآب" در کشورهاى تحت سلطه که از سیاست حمایت گمرکى 
از "مصنوعات داخلى" استنکاف میکردند، با شدت تمام ابراز میکند. این یک جهت گیرى طبقاتى در قبال 
واقعیات است. هر کس این بند را بخواند کیفرخواست بورژوازى صنعتى بومى را در آن میبیند که حقوق 
ضایع شده خود را فهرست وار و در جزئیات ذکر کرده است. کیفرخواستى که بسیار قبل از اینها با بالغت 
بسیار بیشترى از وحدت کمونیستى توسط امثال "گونار میردال" و "رائول پربیش" در آکادمى بورژوایى 
و حتى در زیرکمیته هاى سازمان ملل مطرح شده است. سؤال میکنیم: درصورت "حمایت" از مصنوعات 
داخلى، مثال پارچه، لباس کارگران گرانتر میشد یا ارزانتر؟ "مصنوعات محکم و ارزانتر خارجى" خاطر چه 
کسى را میآزارد، تولیدکنندگان داخلى یا مصرف کنندگان مزدبگیر را؟ حمایت گمرکى از صنعت داخلى و 
لذا رواج تکنیکهاى عقب مانده و کاربَِر بومى، عرق چه کسى را درمیآورد؟ قطعا "ژاپن شدن" ایران، اگر قبل 
از دوره معاصر اتفاق افتاده بود، ما را در موقعیت بهترى براى مبارزه علیه کل سرمایه دارى قرار میداد، اما 
تنها یک سخنگوى بورژوازى صنعتى بومى میتواند تصویرى سراپا گل و بلبل از پروسه "کالسیک" (یعنى 
"تولد سرمایه غرق در خون و عرق" - مارکس) بدهد و این ناله و افسوس را از نقض این پروسه در ایران 
به هوا بلند کند و یک کلمه، حتى یک کلمه، راجع به مشقات" ژاپن شدن" براى کارگرى که بار طاقت 
فرساى این پروسه را قرار است بدوش بکشد سخن نگوید. خانم اسفندیارى ورود سرمایه جهانى به بازار 
داخلى کشور توسعه نیافته را میبیند، اما ترجیح میدهد صرفا "تاثیرات منفى" این پروسه را بر" کسب و کار" 
بورژوازى بومى بررسى کند. حال آنکه اتفاق "ساختارى "بسیار مهمترى که از لحاظ تاریخى در طول این 
پروسه افتاد، تثبیت شدن موقعیت زحمتکشان این کشورها به مثابه فروشندگان فقیرتر نیروى کار بود. (ظاهرا 
تا ابد باید کار ما این باشد که وجود طبقه کارگر و نقش محورى نیروى کار در هرنوع تحلیل "مشخصات 
وحدت  هاى  چینى  مقدمه  این  به  باید  خواننده  ثالثا،  کنیم(!.  یادآورى  آن  و  این  به  دارى  سرمایه  اساسى" 
کمونیستى بدقت توجه کند. بحثى که قرار است باالخره موانع ساختارى دموکراسى بورژوایى را توضیح 
دهد فعال با توضیح موانع تاریخى رشد سرمایه صنعتى در کشورهاى نظیر ایران و موانع شکل گیرى صنایع 
بزرگ بومى آغاز کرده است. بوى تند نتیجه گیرى محتوم "دموکراسى، صنعت و سرمایه دارى مستقل" از 

همینجا بلند شده است. 

موّرخ ما سپس وارد مرحله دوم رابطه امپریالیسم با کشورهاى عقب افتاده میشود، یعنى دوره اى که نیاز 
امپریالیسم به صدور کاالهاى صنعتى، "نوعى صنعتى شدن" کشورهاى تحت سلطه را الزامى و گریزناپذیر 
میکند. اما چرا "نوعى صنعتى شدن" و نه صنعتى شدن بدون گیومه؟ بورژوازى صنعتى ما از الگوى ژاپنى 
خود کوتاه نمیآید، صنعت وقتى شایسته چنین نامى است که سرمایه دار ایرانى، تحت قباله مالکیت خودش 
و در چهارچوب تمامیت ارضى اش، از شمش فوالد تا سلول حافظه کامپیوتر را خودش تولید کند و در 

پیشگاه بورژوازى کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى سرافکنده و توسرى خور نباشد: 
”همه این عوامل[نیاز امپریالیسم به صدور کاالهاى صنعتى و رشد نسبى جوامع عقب مانده] 
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باضافه نیروى کار ارزان[این تنها موردى است که این عبارت، البد با الهام از همان “بحثهاى داخلى سال 53“ 
در این مقاله آمده است!]در اینگونه کشورها و نیز تغییرات تدریجى ساختارى در آنها، زمینه صنعتى شدن 
این کشورها را فراهم میکرد و امپریالیسم را به نوعى از "صنعتى شدن" در این کشورها عالقه مند ساخت. 
با توجه به این نکته، طبیعى است که محتوا و شکل چنین صنعتى شدنى که داراى پیامدهاى خاص اقتصادى 
و اجتماعى خویش نیز میباشد - باز در تطابق با نیازهاى مرحله اى سرمایه جهانى و تقسیم کار جهانى و 

امکانات فراهم شده  - در این جوامع انجام بپذیرد.”(همانجا صفحه 20) 
پس این "نوع" صنعتى شدن را باید در گیومه گذاشت چون در تطابق با سرمایه جهانى و تقسیم کار جهانى 
است. صنعتى شدن "واقعى" صنعتى شدنى است که در تطابق با نیازهاى سرمایه بومى و تقسیم کار داخلى 
باشد! این فرهنگ لغات بورژوازى صنعتى بومى است که در رقابت با سرمایه جهانى کارش به "جنگ گیومه 
ها" کشیده است. براى کارگر ایرانى که در ایران ناسیونال، خاور، پاالیشگاه و دهها بنگاه تولیدى "منطبق 
با نیازهاى سرمایه جهانى" کار میکند، همه اینها صنعت بدون گیومه است. مساله کارگر ملیت سرمایه و 
نیازهاى ملى سرمایه نیست، بلکه خود سرمایه است. اما انتقاد وحدت کمونیستى به سرمایه دارى ایران چیز 
دیگرى است. نفرت او از واردات، عشق به بازار حمایت شده و اختصاصى کار و کاال، عشق به داشتن یک 
پشتوانه صنعتى" موزون"، "ملى" که بتواند توسط دولت بورژوازى محلى محفوظ داشته شود و لذا در صحنه 
رقابت بین المللى کمترین تاثیر را از نوسانات بازار جهانى و سیاستهاى کشورهاى رقیب بپذیرد (بعالوه 
آینده نگرى در مورد احتمال ورود به جنگ با رقبا که اهمیت خودکفایى صنعتى را صد چندان میکند)، اینها 
همه عواطف و" نیازهاى" بورژوازى صنعتى یک کشور است که خانم اسفندیارى رسالت تکرار کسالت آور 
آنرا برعهده گرفته است. تفاوت فقط اینجاست که اگر بورژوازى این خرافات، این منافع ویژه طبقاتى، را 
علیه مارکسیسم توسط متفکرین و احزاب رسمى و علنى خود طرح میکند، خانم اسفندیارى آن را به عنوان 

"نقد مارکسیستى" به خورد کارگر ایرانى میدهد. 

بهرحال، مشخصات این صنعتى شدن "بد" و "کاذب" چیست؟ در" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى "تک 
تک مولفه هاى این غّر و لُند بورژوایى را بیرون کشیدیم و افشا کردیم. وحدت کمونیستى سالها پس از آن 
جزوه، مجددا یک به یک اقالم مانیفست اعتراضى بورژوازى بومى علیه سرمایه انحصارى را قطار میکند: 

”جریان صنعتى شدن از نوع وابسته آن که بطور عمده بعد از جنگ دوم جهانى در برخى از کشورهاى تحت 
سلطه آغاز گردید، اگر چه وجه تولید کاالیى را بطور غیر قابل مقایسه اى با گذشته گسترش داد و آن را به 
شیوه غالب (سرمایه دارى) در بسیارى از این جوامع تبدیل کرد، اما از آنجا که این امر عمدتا بر پایه نیازهاى 
بازار سرمایه دارى جهانى بوجود آمده بود مشخصات ویژه اى چه در نوع صنایع، چه در ناموزونى رشد، 
چه در تکانها و صف بندیهاى طبقاتى، باخود به همراه آورد. صنایع، عمدتا در تولید کاالهاى مصرفى یا 
در صنایع مونتاژ خالصه میگردند، که خود از ماشین آالت، کاالهاى نیمه تمام و مواد اولیه وارداتى استفاده 
میکنند. در عین حال بخشهاى مختلف تولیدى با آهنگى ناموزون رشد میکنند، پیشرفته ترین صنایع در 
استخراج نفت با عقب مانده ترین نوع بهره بردارى از زمین همزیستى میکند. این همزیستى در عین حال 
میان جدایى نسبى بخشهاى مختلف تولید با یکدیگرند... انتگراسیون در سرمایه دارى جهانى وجه غالبش 
مراتب  به  داخلى  همجوار  با بخشهاى  تولید -  مرحله  در  صنایع -  از  بخش  هر  مناسبات  است،  عمودى 

ضعیف تر است تا با همین بخشها در خارج از مرزهاى کشور.”(همانجا، صفحه 20-21) 
توصیف  تمام  این  بفرمائید!  جوامع  این  ویژگى  "یک"  بعنوان  سرمایه،  و  کار  خاص  رابطه  به  مبادا نگاهى 
کار  نیروى  و  کار  است.  ایران  در  دارى  سرمایه  اساسى فرماسیون  آن مشخصات  از  کمونیستى  وحدت 
کامال از قلم افتاده است، توصیف اوضاع صنعتى آنهم از موضعى ناسیونالیستى، توصیف مشخصه اساسى 
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مصرفى"،  کاالهاى  تحمیلى"،" تولید  کار  "تقسیم  جهانى،  سرمایه  نیاز  است.  شده  قلمداد  دارى  سرمایه 
به  مرداد   28 از  پس  یا  که  اى  بورژوازى  و  "اقتصاد ناموزون"  وارداتى"،  آالت  "ماشین  مونتاژ"،  "صنایع 
است،  کوهى"  برابر  در  "کاهى  است  نرفته  اگر  یا  و  است  رفته  جهانى  اردوگاه سرمایه  به  کودتا"  "زور 
بدهد  توضیح  را  در ایران  دارى  اساسى سرمایه  است مشخصات  قرار  که  است  مفاهیمى  و  اینها مقوالت 
و نقد کند! هیچ چیز تازه اى در این نقد نیست که قبال توسط شریعتى و آ ل احمد و حزب رنجبران و 
تمام  هم   57 سال  در  ها  پوپولیست  ترین  متوهم  حتى  داد،  انصاف  اما باید  باشد.  نشده  گفته  کارگر  راه 
کنند.  تر  ساده  شکوائیه بورژوایى  این  افشاى  در  را  ما  کار  الاقل  تا  بودند  ننوشته  هم  زیر  را یکجا  اینها 

پس از این توضیح مشخصات اساسى سرمایه دارى ایران، نرگس اسفندیارى وارد قلمرو سیاست میشود. 
رابطه این تحلیل اقتصادى با مساله دولت و دموکراسى در ایران چیست؟ پاراگرافى که قراراست ما را از 

اقتصاد به سیاست ببرد اینست: 
”ویژگى نقش رژیمهاى جوامع سرمایه دارى پیرامون در حفظ و حراست و تامین منافع سرمایه دارى و 
بالطبع سرمایه دارى جهانى و مفروضات خود جامعه، یعنى دولتى بودن سیاست اقتصادى و دیکته شدن این 
سیاست چه از طریق داشتن قدرت اقتصادى، چه توسط ارعاب و سرکوب به کل جامعه خود یک اجبار 

نشات گرفته از سامانه سرمایه دارى این کشورهاست،”(صفحه 21) 
پس منشا "سرکوب و ارعاب در کل جامعه"، همانا "دولتى بودن سیاست اقتصادى" و" دیکته شدن این 
سیاست" است که نتیجه ناگزیر "سامانه"  ویژه اى است که سرمایه دارى در کشور پیرامونى بخود گرفته 
است (همان روند از میدان بدرشدن سرمایه صنعتى بومى و سلطه تقسیم کار بین المللى و "نوعى صنعت"). 
واضح است که در این تحلیل، آلترناتیو وضع فوق" خصوصى بودن" سیاست اقتصادى و" دیکته نشدن" 
این سیاست به بورژوازى خصوصى است. بعبارت دیگر تمرکز قدرت اقتصادى در دست دولت و تفوق 
سرمایه دولتى به سرمایه خصوصى مبناى استبداد قلمداد شده است. اما در همین بدو امر یک خطاى منطقى 
ساده در این عبارات بچشم میخورد. حتى برمبناى خود این متن نیز" دولتى بودن" و "دیکته شدن" میتواند 
به دو وضعیت متفاوت منجر شود: عبارت" چه اعمال قدرت اقتصادى" و" چه ارعاب و سرکوب به کل 
سیاسى این کشورها قرار دارد، و تنها  جامعه"، خود به این معناست که ظاهرا دو راه در برابر رژیمهاى 
یکى از آنهاست که متضمن استبداد عریان است. نفس "دولتى شدن" و "دیکته شدن" سیاست اقتصادى، با 
مقدماتى که در خود بحث آمده است، به خودى خود لزوما ناقض دموکراسى بورژوایى "نهادى" نیست، زیرا 
میتواند بدون اعمال ارعاب و سرکوب سیاسى (در مقیاسى که ما تجربه کرده ایم) و عمدتا از طریق "اعمال 
قدرت اقتصادى" تامین شود. انگلستان دهه 60 و اوائل 70 و اسکاندیناوى امروز نمونه هایى از دموکراسى 
بورژوایى توام با اقتصاد تحت کنترل دولت هستند. ادعانامه سرمایه دار صنعتى خصوصى ما علیه "دولت"، 
به خودى خود وجود سرکوب و ارعابى را که در کشورهاى تحت سلطه بر کل جامعه است توضیح نمیدهد. 
بعبارت دیگر خانم اسفندیارى نمیتواند نشان دهد که زورگوئى سرمایه انحصارى از طریق دولت" دست 
نشانده و نوکرمآب" اش به بورژوازى خصوصى، منشا ارعاب و سرکوب در کل جامعه است. قاعدتا دیدگاه 
عتیقه اى که استبداد بورژوایى را نه از خصوصیات رابطه کار و سرمایه، بلکه از رابطه درونى متقابل اقشار 
سرمایه با هم) سرمایه خارجى و داخلى، دولتى و خصوصى) استنتاج میکند باید بار دیگر همینجا به بن 
حکمى را که نتوانسته است بطور تحلیلى  میکوشد  بست نظرى خود برسد. اما خیر، وحدت کمونیستى 
اثبات کند، از طریق سرخوردن الى جمالت و با یک" چه" و "چه" در ذهن خواننده ثبت کند. گویى اینجا 
اثبات  شده است که قربانى و موضوع اصلى استبداد، قشر "بومى" سرمایه است که باید سیاست اقتصادى 
دولتى بر او "دیکته" شود تا "سامانه" اقتصادى اى که تاریخا حاصل "نیازهاى سرمایه جهانى" است، بتواند 
کار کند. کارگر قربانى ثانوى و تبعى این استبداد است! کسى که بخواهد بورژوازى صنعتى بومى و سرمایه 
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صنعتى داخلى و خصوصى را تطهیر کند و در تناقض با استبداد بورژوایى قلمداد نماید، واقعا به یک چنین 
"چه  و چه" هایى نیاز  دارد. 

در  بورژوایى  با دولتهاى  ایران  نظیر  کشورى  در  دولت  میان  اساسى  تفاوت  بحث  ادامه  در  مقاله  نویسنده 
اروپا را به  زعم خود توضیح میدهد، و اینجا دیگر در تبرئه بورژوازى از اتهام "ارعاب و سرکوب" سنگ 
تمام میگذارد. تفاوت این دو نوع دولت از قرار معلوم تماما در این است که اگر دولت در جریان رشد 
کالسیک سرمایه دارى در اروپا ابزار بورژوازى رو به عروج بود و لذا وسیله اى در عمل انقالبى بورژوازى 
علیه فئودالیسم و جلوه هاى گوناگون آن بود، در ایران این دولت از بورژوازى فاصله دارد، "باالى دست" 
بورژوازى است و "منافع مستقل "خود را دارد. ریشه استبداد را اینجا باید جستجوکرد، در جدائى دولت از 

بورژوازى و انقالب بورژوازى: 
”اگر در جامعه اروپایى دولت مدرن بعنوان حاصل پیشرفت اجتماعى و مبارزه طبقاتى بوجودآمد، در ایران 
عقب مانده و عقب نگهداشته شده دولت که در دوران قاجاریه به دولت شبه فئودالى - با گذشته استبداد 
شرقى استحاله یافته بود، در خدمت نفوذ و گسترش سرمایه دارى بکار گرفته شد. دولت در ایران نه حاصل 
یک تحول بورژوا دموکراتیک، حتى نیم بند، بلکه همچون وسیله اى در خدمت استعمار و استراتژى نفوذ 
امپریالیسم بود. شاید حتى اطالق "مدل پروسى" براى رشد سرمایه دارى در ایران از دقت علمى برخوردار 
نباشد. چه در مدل پروسى رشد، این بورژوازى تجارى - صنعتى بود که پس از پیدایش مناسبات تولیدى 
در  دولت...  در ایران  ولى  گرداند.  مستقر  را  خود  سیاسى  قدرت  تدریجى  گذار  یک  طى  دارى...  سرمایه 
خدمت گسترش مناسباتى قرار میگیرد که از آغاز تا کنون، بجاى ایفاى نقشى انقالبى و دگرگون کننده، 
خود همواره پیشتاز اسارت بوده است. "دولت بورژوایى"[ گیومه در اصل است]در ایران نه فقط دولت 
"میانجى [!]"طبقات، نه فقط مدافع کل کارکرد سیستم و نه صرفا ضامن "بازتولید اجتماعى "سرمایه دارى 
است، بلکه عالوه بر آن خود بزرگترین سرمایه دار است و نقش" میانجى گرایانه"، "تدافعى" و "سرکوب" 
آن نه صرفا در حفظ سیستم بلکه در تداوم و نگهدارى و حفظ خود نیز میباشد. حفظ خود بمثابه دولت 
سرمایه دارى. رقابت آزاد، دوران شکوفایى سرمایه دارى در غرب، در ایران عقب مانده جایش را به کنترل 
دولتى برروى اساسى ترین منابع تولیدى میدهد. "دولت" در این جامعه عالوه بر کارکرد سیاسى... داراى 
نقشى اقتصادى نیز میگردد، بوروکراسى صرفا در خدمت تسلط طبقه معین نیست. خود بوروکراسى، اجزاى 

بهم پیوسته کل طبقه را به نمایش میگذارد. دولت نقش باالدست در تنظیم امور جامعه را ایفاء میکند". 

(صفحه 26) 
و تازه اگر لیبرال بنامیدشان ناراحت هم میشوند! اینجا با دفاعیه اى لیبرالى از سرمایه صنعتى خصوصى و 
رقابت آزاد و با شکوائیه اى علیه دخالت دولت در اقتصاد مواجهیم. اگر امپریالیسم دولت استبداد شرقى 
را وام نمیگرفت و بعنوان محافظ "سیستم سرمایه دارى" به بورژوازى داخلى تحمیل نمیکرد، اگر دولت 
به همان "کارکرد سیاسى" خود بسنده میکرد و در اقتصاد فضولى نمیکرد، هم صنعت و هم دموکراسى 
بورژوایى "نهادى" میشد. امپریالیسم "دستهاى نامرئى "آدام اسمیت در اقتصاد، و "دستهاى نامرئى" لیبرالیسم 
در سیاست، یعنى در واقع دستهاى بورژوازى صنعتى بومى را بست و دولت قاجار را با بسته بندى و وظایف 
جدید به بورژوازى ایران حقنه کرد! بوروکراسى نقش باالدست گرفت! حتى اطالق" مدل پروسى" به این 
سیستم از آنجا که پاى بورژوازى تجارى - صنعتى را بمیان میکشد از لحاظ "علمى" درست نیست! حتى 
بیرون آوردن "دولت بورژوایى" از گیومه هم درست نیست. زیرا آنچه امروز در ایران وجود دارد نه سرمایه 
دارى و دولت بورژوازى ایران، بلکه سرمایه دارى و دولت مطلوب امپریالیسم است و باید میان امپریالیسم 

با بورژوازى صنعتى بومى تمیز قائل شد! 
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اما چرا دولت دخالتگر در ایران مثل دولتهاى دخالتگر اروپایى در دهه قبل از آب در نیامده و بجاى "اقتصاد 
رفاه" راه سرکوب عریان را پیشه کرده است؟ بازهم لعنت به این سرمایه دارى "دفورمه" که امپریالیسم به 

وحدت کمونیستى تحمیل کرده است: 
”در عصر جهانى شدن سرمایه، در عصر ادغام سرمایه دارى ایران در بازار جهانى، این دولت نیز جزئى از 
آن پیکره جهانى است[یعنى نباید آن را به پاى بورژوازى داخلى نوشت] طبق قوانین و نیازهاى خاص آن 
حرکت میکند و در قوانین سرمایه، هیچ قانونى مقدس تر از سود نیست. و این بازدهى سود است که مسیر 
رشد انباشت را فراهم میکند. بازدهى سود بیشتر، عموما انباشت حاصل از سرمایه نه مجددا بطرف بازار 
داخلى[وطن]- براى سرمایه گذارى مجدد و همگون کردن یک رشد همه جانبه یا بمنظور ایجاد نوعى رفاه 
یعنى "دولت رفاه" اجتماعى - بلکه عمدتا بسوى متروپل، در جایى که تضمین امنیت بیشتر براى سرمایه و 
احتماال امکان حصول سود بیشتر فراهم است، میل میکند[این تئورى “امنیتِى“ ارزش یک نوآورى است. ما 
نمى فهمیم با این حساب سرمایه در کشورهاى متروپل چرا اصوال از جاى اول خود تکان میخورد] علت 
این امر را... عمدتا در عدم امکان نسبى بوجود آمدن پیش شرطهاىاقتصادى و اجتماعى در جوامع پیرامونى 

نظیر ایران در ظل دولت سرمایه دارى باید جستجو کرد. 

همچنین پائین بودن سطح بارآورى کار... چه از نظر سطح پائین تکنیک، و چه از نظر درجه نازل تخصص 
کارگران[واقعا عذر میخواهیم]امکان پائین آوردن زمان کار الزم و باالبردن درجه استثمار به مفهوم علمى 
کلمه]مبادا فکر بد کنید، صحبت سر مفهوم علمى کلمه است [را نمیدهد. بعبارت دیگر سرکوب مشخصه 

ـُرمه و عقب مانده کشورهایى نظیر ایران است".  ماهوى سرمایه دارى دفـ

(صفحه 27، کروشه ها و تاکیدات از ماست) 
این هیچ شباهتى به تحلیل مارکسیستى شرایط تولید و بازتولید استبداد مطلقه بورژوایى در ایران امروز ندارد. 
این مرثیه اى در عزاى ضعف تاریخى بورژوازى صنعتى ایران چه از اقتصادى و چه از لحاظ سیاسى است. 
به زعم وحدت کمونیستى امپریالیسم با ممانعت از رشد اقتصادى سرمایه دارى صنعتى "موزون "داخلى، 
زمینه هاى ساختارى دموکراسى بورژوایى در اقتصاد کشور را منتفى کرد. در سطح سیاسى نیز دولتى را به 
بورژوازى و به این اعتبار به کل جامعه تحمیل کرد که منافع "خاص خود" را بعنوان یک دولت دنبال میکند 
و بیانگر قدرت سیاسى بورژوازى داخلى نیست. بورژوازى داخلى حامل دموکراسى بوده است. امپریالیسم 
از شکل گیرى جامعه مطلوب این بورژوازى چه در سیاست و چه در اقتصاد جلو گرفت و "سامانه هاى" 
اقتصادى اى را به او تحمیل کرد که استبداد ناشى از آن است. اختناق و سرکوب نه ضامن باال نگهداشتن 
نرخ استثمار علیرغم سطح فنى نازل، بلکه ناشى از پائین بودن نرخ استثمار است! اختناق و سرکوب نه ناشى 
از پائین بودن زمان کار الزم (یعنى پائین بودن سطح معیشت و سهم کارگران از کل تولید اجتماعى) بلکه 
حاصل باال بودن آن (باال بودن سهم کارگران از تولید) است! اختناق و سرکوب نه ناشى از سرمایه دارى، 
بلکه ناشى از عقب ماندگى سرمایه است! استبداد عریان نه ضامن امنیت سرمایه در ایران، بلکه مایه ناامنى 

و گریز آن به متروپل بوده است! 

از این موضع است که وحدت کمونیستى به بورژوازى انتقاد میکند، به بورژوازى باید تاخت نه از آنرو که 
پایه طبقاتى، سازمانده و ضامن استبداد و سرکوب در ایران است، بلکه از آنرو که قدرت به کرسى نشاندن 

اهداف دموکراتیک خود(!) را در برابر این استبداد ندارد! گوش کنید، دعواى خانگى است: 
قدرت  دهه  دو  پس از  و  سیاسى  اقتصادى -  صحنه  در  شان  پیدایش  از  قرن  یک  از  بعد  هنوز  ”بورژواها 
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یاراى  فکسنى  آخوند  مشتى  مقابل  که در  اند  فرهنگ  بى  و  زبون  و  ناتوان  آنقدر  ایران،  در  شان  یابى 
آنچنان  امپریالیسم  دخالت  و  الخلقه  ناقص  تولد  بخاطر  این بورژوازى،  رشد  و  پیدایش  ندارند.  مقاومت 
"شکوفائى اقتصادى"  دوران  در  حتى  بلکه  امروزه  تنها  (نه  امروزه  ما  که  است  بوده  اعوجاج همراه  با 
مانده".  عقب  اى  جامعه  مواجه هستیم.  نامتمدن  و  غیرمدرن  غیرپیشرفته،  دارى  سرمایه  جامعه  با  شاه)، 

(صفحه 25) 
مى بینید چگونه یک دخالت بوروکراتیک و نابجا هنگام زایمان و یک تربیت غلط و معوج از بورژوازى 
ایران، یعنى کودك پاك سرشتى که میبایست پیشرفت، تمدن و شکوفائى خارج از گیومه ببار بیاورد، چه 
موجود دست و پا چلفتى، ناتوان و ذلیلى ساخته است؟! استبداد و سرکوب حاصل سرمایه دارى غیرپیشرفته 
و غیرمدرن و" نامتمدن" ایران است. امپریالیسم، "شیطان بزرگ"، عنصر تاریخى این پیشرفت و تمدن و 
مدرنیسم را در غنچه له کرد. فرزندان سیاسى این بورژوازى امروز بر سر این اجداد بیکفایت خود فریاد 
میکشند. بى حقوقى سیاسى کارگران و کل جامعه نه حاصل عمل بورژوازى، عمل کل بورژوازى، و ضامن 
سود او، بلکه حاصل تمکین و بى عملى بورژوازى در قبال امپریالیسم است! حتى این "آخوندها" هم به زور 

امپریالیسم به بورژوازى تحمیل شده اند! 

اگر" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى "وظیفه اى براى خود قائل بود دفن کردن این توجیهات بورژوائى و 
این پرده پوشى از خصلت طبقاتى اختناق و سرکوب و بى حقوقى مطلق سیاسى در ایران بود. بورژوازى 
ایران در این اختناق سیاه (اعم از شاهنشاهى و اسالمى) تا مغز استخوان ذینفع است. این استبدادى است که 
خود او برپا داشته است و هر روز بازتولیدش میکند. اساس این استبداد سیاه، نیاز بورژوازى به تحت انقیاد 
نگاهداشتن طبقه کارگر در ایران است. در کشورى که در آن کار باید ارزان بماند، مبارزه براى بهبود شرایط 
کار باید غیرممکن باشد، این استبداد است که در ایران مانند دهها کشور تحت سلطه دیگر روى دیگر سکه 
ظاهرسازیهاى بورژوا - دموکراتیک در اروپاى غربى و آمریکاست. بدون آپارتاید، بدون شاه، بدون خمینى، 
در  استبداد  به  حاضر  عصر  دارى  سرمایه  ذاتى  گرایش  مادى  جلوه  بدون  بدون مارکوس،  پینوشه،  بدون 
کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم، سودآورى سرمایه در مقیاس جهانى و لذا ثبات پارلمانى خود کشورهاى 
متروپل به مخاطره میافتد. بورژوازى ایران از صدقه سر این استبداد به خوان یغما دسترسى داشته است. بى 
گیومه یا باگیومه، حساب بانکى و کیف پول و انبارهاى این بورژوازى در دو دهه گذشته در ایران، گواه 
یک شکوفائى عظیم در استثمار بورژوائى طبقه کارگر است. تنها کارگر غیرمتشکل، کارگر غرق در خرافات، 
کارگرى که نه فقط اتحادیه و حزبش، بلکه حتى اندیشیدنش به منافع صنفى و طبقاتى با جوخه هاى اعدام 
پاسخ میگیرد میتواند چنان ارزان باشد که علیرغم ترکیب تکنیکى پائین سرمایه بطور متوسط، چنین کوهى 
از ارزش اضافه بیافریند. استبداد و سرکوب از رابطه ناگزیر سرمایه با کار در عصر امپریالیسم نشات میگیرد، 
در کشور تحت سلطه بطور اجتناب ناپذیرى مادیت مییابد و بر رابطه سرمایه با سرمایه نیز سایه میاندازد، 
نه برعکس. هر ادعایى جز این قد علم کردن در برابر واقعیات روشن جامعه ایران براى پوشاندن ماهیت 
طبقاتى اختناق سیاسى در ایران است. اول باید رابطه سرمایه و کار را دید و "آنگاه" به سراغ تحلیل رقابت 

تاریخى و غیرتاریخى میان اقشار بورژوازى رفت. 
بهرحال وحدت کمونیستى پس از آنکه بى هیچ نیازى به بررسى رابطه کار و سرمایه، خصوصیات اساسى 
ماتریال  سراغ  به  کرد،  تحلیل  را  بورژوایى  شدن دموکراسى  "نهادى"  بنیادى  موانع  و  ایران  دارى  سرمایه 
"فیزیکى" استبداد، یعنى ُعمال سرکوب میرود. اینجا نیز یک عامل "ساختارى" دیگر پیدا میکند که باز هم 

ننگ آن دامن بورژوازى را نمیگیرد: لومپن ها، اقشار حاشیه تولید که "شالوده اختناق اند": 
”عدم وجود بورژوازى صنعتى در یک حد پیشرفته، و عدم وجود پرولتاریاى قوام یافته در آن سوى دو 
قطب واقعى اجتماع را میتوان نه فقط از طریق بررسى تحلیلى آمار، بلکه با مراجعه مستقیم به خود جامعه 



573

برگزیده آثار  منصور حکمت

نیز نشان داد: وجود اقشار وسیع میانى، با نحوه تولید و توزیع خاص خود، با فرهنگ و مسایل ویژه خود،... 
نشانه اى از این امر است. این اقشار میانى شالوده اختناق اند. شیوه زندگى گذشته و فعلى آنان، اگر با مفهوم 
دموکراسى بورژوایى در تناقض هم نباشد، حداقل با آن بیگانه و نامتجانس است. حاشیه نشینان شهرها که 
ریشه در زندگى روستایى دارند و لومپن پرولتاریا غالبا بهترین منبع تغذیه "فیزیکى "دولتهاى پیرامون[و البته 
نه بورژوازى پیرامون !]در سرکوب آزادى اند. اینکه در جوامعى مانند ایران شعبان بى مخ ها، طیب ها و 
ماشاءاهللا قصاب ها تعزیه گردان میدان سرکوب میشوند تصادفى نیست. اقشار عقب مانده و لومپن  پرولتاریا 

ارتش ذخیره دولت سرمایه دارى در سرکوب مخالفین خود درجامعه پیرامون اند". 

(صفحه 28، کروشه از ماست)
است.  تقصیر  باشد بى  پیشرفته"  "حد  یک  در  اگر  بخصوص  داخلى  بورژوازى  که  میکنیم  مشاهده  باز 
اقشار میانى و حاشیه اى و فرهنگ ویژه و غیربورژوایى شان از یکسو و دولت سرمایه دارى، اما باالدست 
بورژوازى از سوى دیگر، عاملین و آمرین سرکوب اند! این دیگر تطهیر بورژوازى به توان بى نهایت است. 
اوال چه کسى است که نداند چاقوکشان و چماق بدستان در همه جوامع سرمایه دارى با هر" ساختار" ى 
به وفور یافت میشوند، چه کسى است که نداند که دستجات باند سیاهى، فاالنژ و فاشیست زائده هاى شبه 
نظامى بورژوازى اند که به طرق ماوراء قانونى و على الظاهر "خارج از کنترل دولت بورژوایى"، حداکثر 
وظایف ارتش و پلیس شسته و رفته بورژوازى بزرگ و قوام یافته و پیشرفته را تکمیل میکنند. چه کسى 
است که نداند هدف مستقیم این دسته هاى اوباش در وهله اول کمونیستها و کارگرانند، چه کسى است که 
نداند نمونه هاى کامال مشابه این دستجات در انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، آمریکا، ژاپن، شیلى، آرژانتین 
و بطور خالصه در تمام کشورهاى سرمایه دارى اعم از اینکه "بورژوازى و پرولتاریاى قوام یافته" در آن 
کامال از لحاظ "آمارى" سر جاى خود ایستاده باشند یا خیر، توسط راست افراطى در درون خود بورژوازى 
سازمان مییابند و رابطه تشکیالتى مستقیم با اتحادیه هاى کارفرمایان دارند. چه کسى است که نداند از سیاه 
جامگان آقاى داریوش فروهر (که بدلیلى که بر ما معلوم نیست در ردیف شعبان بى مخ قرار داده نشده 
است) تا سیاه جامگان اسوالد موزلى در انگلستاِن صنعتى و "فراصنعتى"، همه ّعمال باند سیاهى بورژوازى 
قوام یافته حاکم بوده اند. خانم اسفندیارى اگر یک سطر از لنین بخواند میفهمد که این عملکردِ خود سرمایه 
"پیشرفته" است. ثانیا، این حد از "تمدن گرایى" دیگر بخشودنى نیست که انسان در بررسى "شالوده فیزیکى 
اختناق"، ارتش و پلیس را البد صرفا به این خاطر که لباس فرم و صبحگاه و شامگاه و تجهیزات "مدرن" 
اى سرکوب  حرفه  و  عظیم  دستگاه  بر  کوچکى  زائده  که  برود  چاقوکشانى  بسراغ  و  قلم بیندازد  از  دارند 
بورژوازى اند. اذعان میکنیم که براى یک روشنفکر سلیم النفس که از خیابان عبور میکند، چاقوکش پدیده 
چندش آورى است. اما باور بفرمائید سرکوب و اختناق امروز در "کشورهاى پیرامون" و متروپل اساسا 
توسط پلیس مخفى و علنى و دستگاه عریض و طویل ارتش سرپا نگهداشته شده است. خانم اسفندیارى 
دستگاهى که آگاهانه توسط بورژوازى سازمان یافته و حفظ میشود را از یاد میبرد تا در اقشار "حاشیه شهر" 
دنبال "شالوده اختناق" بگردد. این شایسته کسى که نام خود را کمونیست گذاشته است نیست. ثالثا، باید 
گفت که این نشانه خام اندیشى و خوشباورى خانم اسفندیارى به فرهنگ اروپایى نیست، و یا اگر باشد این 
خوشباورى تصادفى نیست. این نتیجه اجتناب ناپذیر دیدگاهى است که از پیش حکم به برائت بورژوازى 
"میهن خویش" داده است. امپریالیسم بمثابه عامل "خارجى" و اقشار میانى بمثابه پدیده هاى "غیربورژوایى" 
میشوند،  قلمداد  ایران  مردم  سیاسى  هاى  مصیبت  عاملین  اینها  "متعارف "بورژوایى،  جامعه  از  خارج  و 

بورژوازى در این میان بى کفایت هست، عاجز هست، اما مقصر نیست! 

کاش کار به همینجا ختم میشد. از نقد بورژوا - صنعتى به استبداد، تا جمله لیبرال - سلطنتى معروف "مردم ما 
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لیاقت دموکراسى را ندارند" یک گام فاصله است و متاسفانه خانم اسفندیارى عمال این گام را هم برمیدارد: 
”عالوه بر عواملى که در باال برشمردیم، عوامل مهم دیگرى نیز وجود دارند که میتوان و باید آنها را جزو 
موانع ساختارى برقرارى دموکراسى بورژوایى در ایران دانست... آنچه که در مقوله سنت، آداب و فرهنگ 
و پیشینه تاریخى یک ملت میگنجد مهر خود را تا سالیان سال بر پیشانى آیندگان نیز خواهد نشاند. جامعه 
آسیایى و شکل حکومتى ویژه آن (استبداد شرقى)، پراکندگى جمعیت، مالکیت دولتى زمین و فروپاشى 
مکرر جامعه سنتى در درون خود... شکستهاى مکرر در مقابل اقوام وحشى و بیابانگرد [!]و غیره همه چنان 
گذشته و تاریخى را میسازند که در اساس خود با پیش شرطهاى الزم براى دموکراسى بورژوایى تجانس 

ندارند. 

اینکه در جامعه ایران شاه، "شاه" میشود و خمینى، "خمینى"، اینکه "چشم و گوش" شاه، قابلیت تبدیل به 
ساواك و دستگاه جهنمى "ساواك"، قابلیت تبدیل به" ساواما" یا "وزارت اطالعات" و غیره را دارد، و اینکه 
اساسا انقالب، رهبرى مانند خمینى را برمیگزیند هیچ اتفاقى نیست. اینها عالوه بر مسائل دیگر، داللت بر 
عقب ماندگى فعلى جامعه از یکسو و عقب ماندگى تاریخى جامعه از سوى دیگر دارد. اینکه جامعه بهررو 
جامعه دموکرات منشى نیست، یک امر تصادفى نیست. اینها به گذشته تاریخى ما، به نحوه معیشت مان، به 
وابستگى مان به تولید بسته آسیایى، به نقش دیوانساالران و غیره مرتبط است، و اینها همه مولد ذهنیت غیر 

دموکراتیک و غیر آزادمنشانه در جامعه امروزى است.”( صفحه 29، تاکید از ماست) 
براستى که مشمئزکننده است. گوئى تمام این کلمات از ادبیات کولونیالیستى اروپاى قرن نوزدهم وام گرفته 
شده است. به همه چیز باید آویزان شد، پاى اقوام بیابانگرد (پان ایرانیسم فرد اعال) را بمیان کشید، یک ملت 
و یک جامعه بطور کلى در گذشته و حال و آینده را جاسوس پرور و بى فرهنگ و استبدادپذیر خواند، اما از 
واقعیت عریان جامعه مدرن بورژوائى که بنیاد بى حقوقى و علت فقدان "دموکرات منشى" است نباید سخنى 
بمیان آورد. از نیاز سرمایه و بورژوازى به تحمیل بى حقوقى به توده مردم، به سازماندهى اشاعه خرافات 
و به اختناقى که خود مانع شکوفائى فرهنگ آزادمنشانه ایست که جامعه تاکنون تنها در دوره هاى انقالبى 
فرصت بروز آن را در مقیاس وسیع یافته است، نباید نام برد. عالیجنابان! ارزشها و اخالقیات حاکم بر جامعه 
اخالقیات طبقات حاکم بر جامعه است. این را بپاى همان طبقات حاکمه بنویسید. هر جا قدرت کنترل و 
و" غیردموکرات"،  "آسیایى"  مردم  همین  بخشهاى  محرومترین  است،  شده   سست  طبقات  این  قهر  اعمال 
مانند زحمتکشان هر گوشه دیگر جهان، عالى ترین جلوه هاى دموکراتیسم، انسانیت و شرافت بشرى را 
از خود بروز داده اند. در مقابل این افاضات لیبرالى و این تکرار غرولندهاى متداول در محافل جبهه ملى، 
واقعیت انقالب 57 تصویر دیگرى را قرار داد. یگانگى عاطفى و آزاداندیشِى قبل از َعلم شدن خمینى از 
پاریس و گوادلوپ کشورهاى "دموکرات منش اروپایى"، تحریم اسرائیل و آفریقاى جنوبى توسط کارگران 
نفت قبل از قیام را بخاطر آورید، اینها هم گوشه هایى از یک فرهنگ موجود در جامعه است که عامدانه 
توسط بورژوازى سرکوب و منحرف میشود. عقب ماندگى هایى که خاطر شما را آزرده  است نه جزء 
"ذاتى" فرهنگ این مردم زحمتکش، بلکه محصول بازتولید شونده سیستم سرمایه دارى مدرن امروزى و 
الزمه سودآورى همان بورژوازى داخلى اى است که خود شما امروز صلیب برائتش را بدوش میکشید. 
اگر چیزى مانع دموکراسى) از هر نوع) در ایران باشد بى شک اخالق و فرهنگ مردم نیست، این تعابیر 
را به مردم شناسى استعمار بسپارید. حواس طبقه کارگر را پرت نکنید. انقالب علیه بورژوازى با سرعتى 
بسیار بیشتر از آنچه در تخیل شما میگنجد فرهنگ و اخالقیات پوسیده بورژوازى حاکم بر جامعه ایران را 

از میان خواهد برد. 

و باالخره اینجاست که به مفهوم "نهادى"  شدن دموکراسى در سیستم فکرى وحدت کمونیستى پى میبریم. 
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اگر تابحال تصورى سیاسى - حقوقى از این عبارت وجود داشته  است، امروز باید آنرا کنار گذاشت. مساله 
بر سر همان فرهنگ و اخالقیات و "ارزشهاى دموکراتیک" است که خانم اسفندیارى از مشاهده آن در ایران 

قطع امید کرده اند. (ر.ك. به همانجا صفحه 30-35)

از این تحلیلهاى "ساختارى" بگذریم و به چند نمونه از اظهارات اقتصادى زمینى تر و روزمره تر وحدت 
کمونیستى بپردازیم، بویژه اینکه در این نمونه ها وحدت کمونیستى مقدارى از سواد اقتصادى خود را نیز 

در خدمت سرمایه صنعتى بکمک میگیرد. 

یکى از اعتراضات متداول سرمایه صنعتى به دولت بورژوایى این است که ارزش اضافه اى که در بخش 
صنعتى (به معنى عام، یعنى تولیدى) ایجاد میشود در اشکال مختلف به بخشهاى "نامولد" اقتصاد کانالیزه 
میشود و لذا سهم خود سرمایه صنعتى از ارزش تولید شده براى انباشت سرمایه در بخش صنعتى ناکافى 
است. سرمایه صنعتى خواهان آنست که ارزش اضافه تولید شده هر چه بیشتر به سرمایه گذارى در بخش 
"مولد" که موجب افزایش بارآورى، باالرفتن سطح تکنولوژیک و افزایش قدرت رقابت در مقیاس جهانى 
یعنى  تجارى،  و  ربائى  هاى  سرمایه  با  صنعتى  سرمایه  دائمى  رقابت  صرفنظر از  یابد.  اختصاص  میگردد، 
سرمایه هاى "نامولد" (از لحاظ تولید ارزش اضافه)، نوك حمله بورژوازى صنعتى همواره علیه "خدمات" 
را هزینه  بخشها  این  صنعتى  سرمایه  است.  خصوصى  و  دولتى  بخش  دو  شامل  خدمات  میشود.  متمرکز 
هایى مى بیند که به سرمایه تحمیل شده اند. اگر در دوره شکوفائى اقتصادى، سرمایه صنعتى از قدر مطلق 
سهم خود در کل ارزش اضافه راضى است و لذا حاضر است توسعه خدمات را بعنوان شاخصى از همان 
"تمدن" سرمایه دارى که خانم اسفندیارى هم افسوسش را میخورد، بپذیرد، در دوران بحران تعرض واقعى 
به خدمات باید آغاز شود. سیاست عسرت و قناعتى که دولتهاى مختلف اروپایى بویژه از دهه هفتاد پیش 
رو قرار داده اند و بانک جهانى نیز به هر بدهکار خود تحمیل میکند، تماما ناظر بر کم کردن این هزینه 
هاى "خدماتى" (مگر در رابطه با هزینه هاى نظامى) و کانالیزه کردن منابع سرمایه گذارى به مجراى تولید 
صنعتى است. این یک سیاست بورژوا - ناسیونالیستى است که اروکمونیسم و سوسیال  دموکراسى در این 
کشورها نیز در دوره هاى بحرانى تماما، مگر، با وارد کردن برخى ظرائف، مى پذیرند و درست مانند احزاب 
راست افراطى باجراء درمیآورند. بازسازى پایه صنعتى اقتصاد ملى براى افزایش قابلیت رقابت در صحنه 
جهانى و افزایش بارآورى کار محور این سیاست است که مستقیما پالتفرم سرمایه صنعتى در این کشورها 

را منعکس میکند. 

امثال راه کارگر و وحدت کمونیستى نیز متاسفانه به بلندگوى همین منافع تبدیل میشوند. "دولت پرخرج" 
و "رشد سرطانى خدمات" از ارکان تجزیه ناپذیر انتقاد این جریانات از سرمایه دارى ایران است. از جمله 
وحدت کمونیستى در مقاله" بحران سیاسى و اقتصادى رژیم و نقش روحانیت در گذار قدرت" در رهایى 

شماره 3 آذرماه 1357 چنین مینویسد: 
”تولید ناخالص ملى (GNP) پس از انقالب سفید سریعا رشد یافت... درآمد ناخالص ملى حتى از تولید ناخالص 
ملى سریعتر رشد کرد. رشد سرطانى "بخش خدمات" موجب تفارق بیش از حد درآمد ملى و تولید ملى شد". 

(صفحه 6 و 7، پرانتز و تاکید در اصل است)
واقعا که فقط کم بودن هزینه هاى "خدماتى" اى که صرف آموزش درس اقتصاد به مردم شده است میتواند 
به چنین اظهار فضل جاهالنه اى میدان بدهد. "رشد سرطانى "بخش خدمات موجب تفارق بیش از حد 
درآمد ملى و تولید ملى شد؟! احسنت به این سواد اقتصادى، یا نه احسنت به این اشتیاق کور به دفاع از 
سرمایه صنعتى که حتى حاضر است تعاریف ابتدائى در محاسبات درآمد ملى را به این روز درآورد. وحدت 
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کمونیستى ظاهرا فرمول جدیدى براى درآمد و تولید ملى کشف کرده است. از نظر ایشان درآمد ملى = تولید 
ملى + خدمات! این فرمول را باید تا چشم مکتب شیکاگو به آن نیفتاده است جایى به ثبت رساند. اجازه 

بدهید قدم به قدم جلو برویم. 

1)  اوال، محض اطالع نویسنده عزیز وحدت کمونیستى باید یادآورى کنیم که تولید ملى و درآمد ملى دو 
اسم مختلف براى یک چیز هستند و هیچ چیز نمیتواند مسخره تر از ایده "تفارق" این دو آنهم بدلیل" رشد 
سرطانى خدمات" باشد. اینها دو اسم هستند براى بیان مجموعه ثروتى که در یک دوره معین (یکسال) 
بصورت مجموعه اى از کاال و خدمات به ثروت یک کشور افزوده شده است. براى محاسبه مجموعه درآمد 
یا تولیدات یک کشور در یک دوره معین سه روش وجوددارد. اول محاسبه جمع ارزش کاالها و خدمات 
نهائى تولید شده، یعنى محاسبه کل درآمد بصورت جمع ارزش محصوالت تولید شده (اعم از مادى و یا 
خدماتى). با این روش در واقع ارزش درآمد ملى محاسبه شده است. همین پدیده را میتوان بصورت جمع 
درآمد حاصله از این کاالها و خدمات محاسبه کرد، یعنى بصورت جمع درآمد کل آحاد کشور که بصورت 
سود، مزد، اجاره و غیره دریافت شده است. این بیان دیگرى از همان واقعیت است، در این حالت درآمد 
ملى محاسبه شده است. روش سوم اینست که مجموعه هزینه هاى کل جامعه (اعم از دولتى و خصوصى) 
را که صرف خرید کاالها و خدمات مصرفى و سرمایه اى شده است محاسبه کنیم. در این حالت به هزینه 
ناخالص ملى (Gross National Expenditure) میرسیم. در محاسبات درآمد ملى اصل بر این است 
که هر سه روش به یک عدد منجر شود زیرا در هر سه روش یک پدیده واحد، باشد که از زوایاى مختلف، 
محاسبه شده است. اگر "تفارقى" در بین حاصل عددى این روشها در کار باشد، که معموال هست، ناشى از 
خطاها و دشواریهاى اجتناب ناپذیر محاسباتى است که در نتیجه معموال محاسبان را وادار میکند تا میانگینى 
از این سه نوع روش محاسبه را بعنوان درآمد یا تولید ملى ارائه کنند. آنچه براى وحدت کمونیستى آموزنده 
است (و میتوانست راسا با ورق زدن ده صفحه اول هر کتاب درسى اقتصاد بیاموزد) اینست که بهرحال 
ارزش خدمات در هر سه روش جزء الینفک محاسبه است. "خدمات" بهیچوجه نه مستقیما و نه بطور غیر 
مستقیم وجه تفاوت درآمد ملى و تولید ملى نیست، چون اوال ایندو یکى است و ثانیا خدمات در هر دو 
محاسبه میشود. الجرم تاثیر "رشد سرطانى خدمات" در محاسبه تولید ملى همان است که در محاسبه "درآمد 

ملى". فرمول وحدت کمونیستى در نظر اول تنها میتواند مایه انبساط خاطر خواننده شود. 

2) چیزى که احتماال وحدت کمونیستى دورادور شنیده  و در آن استداللى براى دفاع از سرمایه صنعتى یافته 
است، احتماال تفاوت تولید ناخالص داخلى با تولید یا درآمد ملى است. اما اینجا هم بیچاره "خدمات" بى 
تقصیر است. تفاوت این دو مفهوم ناشى از وجود "درآمدهاى حاصله در خارج" براى یک اقتصاد است. 
درآمد ملى میتواند از تولید داخلى بیشتر باشد اگر بدلیل مالکیت سرمایه در خارج کشور یا درآمد کارگران 
مهاجر و غیره، درآمدى مازاد برآنچه خود اقتصاد در داخل کشور تولید نموده است، به ساکنان آن کشور 

تعلق بگیرد. 
3) یا ممکن است وحدت کمونیستى فرق تولید ملى به قیمتهاى ثابت با تولید ملى به قیمتهاى جارى را با 
این مساله عوضى گرفته باشد. اینکه وحدت کمونیستى در ادامه این اظهار فضل به سراغ مقوله تورم و رابطه 
تورم با مخارج غیرمولد و خدمات میرود این ظن را تقویت میکند. احتماال نویسنده وحدت کمونیستى 
تصورى "فیزیکى" از تولید و تصورى "پولى" از درآمد دارد و لذا پنداشته است که تورم درآمد را زیاد 
میکند بى آنکه بر تولید افزوده باشد. باید عرض کرد که در محاسبات درآمد و تولید ملى، مقدار تولید نیز 
با بیان "پولى"، یعنى برحسب قیمت محصوالت، محاسبه میشود (چون در کالس اول به همه میآموزند که 
خیارشور و پسته و گاوآهن را نمیتوان با هم جمع کرد) از اینرو اگر تولید ملى به قیمت جارى محاسبه  شود 
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تورم خود را در مقدار محاسبه  شده نشان میدهد، و اگر به قیمت ثابت) قیمت در یک ساِل مبنا) محاسبه  
شود، آنگاه درآمد ملى هم به قیمت ثابت محاسبه میشود. بهرحال در این محاسبه باز هم "خدمات" عامل 
هیچ "تفارقى" نیست، حتى اگر تورم زا باشد (که جاى بحث جدى دارد)، چرا که اصال "تفارقى" میان تولید 

ملى و درآمد ملى نخواهد بود هنگامى که هر دو با قیمتهاى یکسان محاسبه شوند. 

4) از توضیح واضحات که بگذریم به  ناگهان وارد سرزمین عجایب میشویم. ظاهرا وحدت کمونیستى غفلتا 
راه جدیدى براى از آب کره گرفتن یافته است. آن چیزى که ایشان از "رشد سرطانى" آن گله میکنند، با 
حساب خود ایشان میتواند منبع درآمدى براى یک کشور باشد که هیچ تولید مابه ازائى ندارد. براستى که 
هنر نزد ایرانیان است و بس. این ملت مبتکر، و یا الاقل یکى از روشنفکران تحصیل کرده این ملت، دریافته 
است که میتوان بدون تولید کردن و با مشغول کردن خود به خدمات دادن به یکدیگر، کل درآمد ملى را 
افزایش داد! و تازه معلوم نیست چرا زانوى غم به بغل گرفته است! وحدت کمونیستى بعنوان نمونه اى از 
جلوه هاى "تفارق" تولید و درآمد ملى، اضافه میکند که" درآمد سرانه به ادعاى دولت (که مورد تکذیب 
رسید."   1973 سال  در  دالر   480 به   1964 سال  در  دالر   150 است) از  نگرفته  قرار  کمونیستى  وحدت 
این درآمد به زعم وحدت کمونیستى یک "رونق کاذب" بود زیرا جامعه آن را نه از تولید داخلى بلکه از 
"خدمات" بدست  آورده است! بسیار خوب، اما بهر ترتیب درآمد سرانه به 480 دالر رسید (حال آنکه گویا 
تولید زیاد از 150 دالر باالتر نرفته بود.) 330 دالر (مابه التفاوت سرانه) ضرب در حدود 30 میلیون نفر به 
مجموع قدرت خرید اضافه شد (بحث نحوه توزیع این درآمد خارج از بحث فعلى ماست، بهرحال این 
قدرت خرید در مقیاس کشورى ایجاد شد). این قدرت خرید، تورم داخلى هر قدر هم باشد و تولید داخلى 
هر قدر هم "ناچیز" مانده باشد، بهرحال یک قدرت خرید واقعى است، زیرا در بازار جهانى دارند به دالر 
محصوالت و مصنوعات میفروشند. و تقریبا بهر کس هم که دالر بدهد میفروشند. واقعیت اینست که در 
طول این دوره واردات (چه واردات کاالهاى مصرفى ضرورى و تجملى، چه کاالهاى سرمایه اى) بشدت 
افزایش یافت. این درآمد "متفارق" بهرحال در بازار جهانى نشان داد که یک درآمد واقعى است و مابه ازاى 
مادى تولیدى خود را یافت و مصرف هم کرد. باین ترتیب آیا الزم نیست این کلک را یاد بنگالدش، اتیوپى، 
آرژانتین، برزیل، لهستان و نظایر آنها نیز بدهید که مجبورند با نرخ بهره باال وام بگیرند تا همان اجناس را 
وارد کنند؟! اما سخنگوى بورژوازى صنعتى خصوصى بومى را کارى به این حرفها نیست. تا مشترى درِ 
مغازه خود او جمع نشود همه چیز "کاذب" است. او تا رشد تولید داخلى، یعنى رشد سرمایه خود، را نبیند 
حاضر نیست لقب "کاذب" را از جلوى رونق سرمایه دارى بردارد و دالر را دالر بنامد. اگر قدرت خرید در 
بازار داخلى به دالئلى (که پائین تر اشاره خواهد شد) از مجموع تولیدات سرمایه صنعتى خصوصى داخلى 
باالتر باشد، یعنى اگر جنس بیشترى فروخته شود بى آنکه اجناس "ساخت ایران" ایشان به همان اندازه بیشتر 
فروخته شود، در یک کلمه اگر درآمد ملى اى که دارد به انحاى مختلف (خوب و بدش را و.ك معلوم کند) 
خرج خرید کاال و خدمات میشود، تماما توسط محصوالت صنعتى وطنى ایشان جذب نمیشود، حضرات 
رضایت نمیدهند و ترجیح میدهند لجوجانه و جاهالنه میان درآمد و تولید ملى" تفارق" ایجاد کنند تا اولى 

را "کاذب"، سراب و غیرحقیقى و دومى را تنها شاخص ثروت "ملى" قلمداد نمایند. 

اما این اشتباهات لپى و ادعاهاى محیرالعقول تصادفى نیست. اینها بیشتر" لغزشهاى فرویدى" است که از 
ذهنیت سرمایه صنعتى منفردى که منافع و تلقیات خود را به مقیاس سراسرى تعمیم داده است ناشى میشود. 
سرمایه صنعتى درآمد حاصله از بخشهاى غیرتولیدى، بویژه خدمات، را نامشروع میخواند، زیرا از راه تولید 
مادى حاصل نشده است و در  واقع از بخش تولید به جیب بخشهاى "غیرمولد "رفته است. "عده زیادى بى 
آنکه تولید کنند درآمد دارند" این درآمد در محدوده یک کشور در واقع سهمى از ارزش تولید شده در بخش 
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تولیدى است. بورژوازى صنعتى به کل کشور مینگرد و مشاهده میکند که درآمدها با نرخى بمراتب بیشتر 
از نرخ رشد تولید در صنایع داخلى افزایش یافته اند، پس نتیجه میگیرد که این قدرت خرید باید "کاذب" 
باشد، این درآمدى است که از تولید" جلو" افتاده و "متفارق" شده است، این یک قدرت خرید "واقعى" 
نیست. این رونق سرمایه دارى نیست، بلکه صرفا یک "موقعیت تورمى" است. اگر ایران یک اقتصاد بسته 
بود، اگر واردات و صادراتى در کار نبود، اگر بازار جهانى وجود نمیداشت، اگر شاخه تولید دولتى در کار 
نبود، و اگر درآمدها میبایست صرفا خرج خرید محصوالت همین جناب سرمایه دار داخلى شود، آنگاه شاید 
این تصورات محلى از اعراب داشت. اما در آن حالت سرمایه دار صنعتى ما خود آخرین کسى میبود که به 
افزایش قدرت خرید اعتراض میکرد. مشکل اینها اینست که اقتصاد ایران به یک بازار جهانى سرمایه دارى 
مرتبط شده و به آن پیوسته  است (دیدیم که چگونه خانم اسفندیارى کابوس چند ده ساله بورژوازى در 
طول این پروسه را مرور کرد)، دالرهاى مربوطه عینا صرف گسترش و انباشت این سرمایه داخلى نمیشود 
اندك  میزان  است  میگذارد (!کافى  دست  روى  دست  که  هم  نوکرمآب  (دولت  مییابد  افزایش  واردات  و 
نوسانات نرخ برابرى دالر و ریال در بازار جهانى در فاصله مورد بحث وحدت کمونیستى را جلوى چشم 
ایشان بگذاریم، و یا از این مهمتر حجم عظیم درآمدى را که مستقیما به دالر کسب شده است و به همان 
دالر خرج شده است را یادآورى کنیم تا تمام بحث درآمد "کاذب و تورمى" وحدت کمونیستى بهم بریزد. 

اما این وقتى الزم میبود که واقعا یک سوء تفاهم علمى در کار بوده باشد. مساله اینجا عقیدتى است. این 
اعتراضیه نمونه وار سرمایه صنعتى به "درآمد داشتن بدون تولید کردن" است که وقتى با یک بیسوادى مطلق 
تلفیق شده است به این تعمیم محیرالعقول منجر شده است که در فاصله سالهاى 1973-1964 ایران بمثابه 
یک کشور بدون آنکه تولید کند درآمد داشته است! این معنى "تفارق درآمد و تولید ملى "است. صرفا کسى 
که اولویتها و تعصبات و پندارهاى اقتصادى این قشر سرمایه را مبناى تعقل و نقد خود قرار داده  باشد ممکن 
است از مشاهده آمار درآمد و تولید ملى در ایران به یک چنین استنتاجى برسد و ذوق زده از آن چماقى 
علیه" بخش خدمات"، یعنى بخشى که بر سر تملک ارزش اضافه با ایشان رقابت دارد، بسازد. "تفارقى" که 
وحدت کمونیستى به آن اشاره دارد، در عالم واقع "تفارق "میان رشد درآمد ملى با رشد سهم سرمایه دار 

صنعتى خصوصى است، همین و بس. 
5) بد نیست یکبار هم شده بپرسیم که چرا وحدت کمونیستى و راه کارگر و مابقى همفکرانشان گسترش 
بخش خدمات را همه جا با صفت "سرطانى" و گسترش صنعت را با "شکوفائى" توصیف میکنند؟! پاسخ 
روشن است. علت تاثیرات متفاوتى است که این دو روند بر سود و انباشت سرمایه تولیدى خصوصى دارند. 
اما وحدت کمونیستى به عبث پشت توجیه مردم پسندى پنهان میشود. او با یک چرخش قلم تمام" رشد 
سرطانى خدمات" را به حساب هزینه هاى "دولت بوروکراتیک نظامى" میگذارد و از بابت ضدیت اش با 
خدمات یک مدال انقالبیگرى دیگر هم به سینه خود نصب میکند. اما متاسفانه این استتار خوبى نیست. 
آمارى که ایشان "رشد سرطانى خدمات" را از آن نتیجه گرفته است نه به خدمات دولتى و خصوصى و نه به 
هزینه هاى اقتصادى - رفاهى و نظامى تفکیک نشده است. اعتراض وحدت کمونیستى به رقم 5/39 درصدِى 
خدمات در درآمد ملى (در قیاس با محصوالت صنعتى "فقط 1/16 درصد") در وهله اول اعتراض علیه 
فعالیتهایى است که در این محاسبه تحت نام خدمات جاى گرفته است. (پائین تر به مساله هزینه هاى نظامى 
و بوروکراتیک بازمیگردیم). طب و بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، ورزش، بیمه ها، تعمیرات 
لوازم مصرفى بادوام، پست، ارتباطات و امثالهم هم اجزاى این 1/39 درصد هستند. آیا وحدت کمونیستى 
کند؟!  رجوع  اینها  همه  به  است  قرار  سرطانى  آیا لفظ  میبیند؟  خدمات  این  در  خاصى  سرطانى"  "رشد 
واقعیت اینست که در هر اقتصاد "متمدن" مورد نظر خانم اسفندیارى، تا چه رسد به اقتصاد سوسیالیستى، 
این نوع خدمات باید بمراتب بیش از این رشد یابد. در شرایطى که طبقه کارگر اروپا هم مدتهاست براى 
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مقابله با کاهش" سرطانى" این خدمات از جانب دولتهاى صنعت گراى بورژوازى سنگربندى کرده است، 
چشم کارگر ایرانى به مخالفین "چپ" خدمات روشن میشود. وحدت کمونیستى آنچنان محو منافع واقعى 
بورژوازى صنعتى است که حتى به صرافت این هم نمیافتد که در جدال با خدمات الاقل به نوعى حساب 
خود را از یورش ارتجاعى بورژوازى در دهه اخیر به رفاه اجتماعى که حاصل مبارزات طوالنى کارگرى و 

توده اى است جدا کند. 

6) اما باالخره "تفارق" درآمد از سال 64 تا 73 از کجا آمده بود؟ وحدت کمونیستى مطابق معموِل تمام 
اقتصاددانان "چپ" بورژوازى ایران، در بررسى تولید "ملى" نفت را از قلم میاندازد. منظور ایشان از تولید 
ملى همه جا تولید داخلى منهاى نفت است (رقم 16 درصد از اینجا میآید). اگر جز این بود نویسنده و.ك 
فورا به علت "تفارق" درآمد ملى با تولید "شاخه صنعتى داخلى" پى میبرد. اما نفت "قبول نیست"! به دو 
دلیل، اوال نشاندهنده هیچ سطح خاصى از رشد بارآورى صنایع ماشینى در ایران نیست، یک جزیره اقتصادى 
منزوى است و ثانیا، از این مهمتر، "دولتى" است، آنهم دولت "کودتا" که "باالدست "بورژوازى قرار گرفته 
است و با نوکرمآبى تمام از حمایت گمرکى از محصوالت" ساخت ایران" سرمایه خصوصى طفره میرود. 
اما اگر نفت را بحساب آوریم الاقل اوال "خدمات" از اتهام ایجاد "تفارق" تبرئه میشود و باالخره معلوم 
میشود که اگر چه یک سرمایه دار میتواند سودش را از تولید بدست نیاورد، کل سرمایه اجتماعى جز تولید 
راهى براى ازدیاد درآمد خویش ندارد. سرمایه دارى ایران نفت تولید کرده و فروخته و قدرت خرید خود 
را باال برده است. و ثانیا این را نیز مى فهمیم که برخالف عواطف جبهه ملى گرایانه وحدت کمونیستى 
بخش اعظم درآمد حاصله از این نفت صرف افزایش سودآورى نجومى همین بورژوازى داخلى شده است. 
با واردات وسیع محصوالت غذائى و کاالهاى مصرفى ضرورى، که سرمایه دار صنعتى وحدت کمونیستى 
به 5 برابر قیمت هم قادر به تولید آن نیست، نیروى کار ارزان در اختیار آقایان قرار داده اند، آب و برق و 
زمین صنعتى را به بهاى نازل در اختیارشان گذاشته اند، از کارخانه شان تا بازار فروش تا جلوى ویالیشان 
در کنار دریا را برایشان اسفالت کرده اند، پولهاى هنگفتى را خرج ساختن زیرساختهاى عظیم براى سرمایه 
گذارى سودآور کرده اند، انواع و اقسام معافیت مالیاتى و تسهیالت اعتبارى در اختیارشان گذاشته اند، و 
باالخره همان حقوق بگیران دولت بوروکراتیک - نظامى را به بازار مصنوعات همین حضرات روانه کرده 
اند تا در شرایطى که دنیا را بحران اضافه تولید گرفته است، آقایان به یک بازار سیرى ناپذیر دسترسى داشته 
باشند. از این گذشته اجازه بدهید براى آخرین بار هم که شده از وحدت کمونیستى بپرسیم که این دولت 
پرخرج بوروکراتیک - نظامى براى حفظ منافع اقتصادى چه کسانى برپا شده است؟ "براى دفاع از خودش"، 
این پاسخى بود که در  واقع از خانم اسفندیارى گرفتیم. اما ابتذال این پاسخ را مارکسیسم مدتهاست که 
افشاء کرده است. این دولت، این ارتش، این بوروکراسى، این پلیس مخفى، همانطور که انقالب نشان داد 
مدافع هار سرمایه در بازار داخلى است. "خدمات" شاخه عزیزکرده این دولت نیست. بیشترین گلوله ها 
را دولت شاه جلوى کارخانه ها بر سینه کارگران اعتصابى شلیک کرده است تا سود صنعتى افت نفرماید. 
وحدت کمونیستى بهترین را در هر دو عالم میخواهد. رشد سرمایه صنعتى در کشور تحت سلطه و دولت 
ارزان قیمِت غیربوروکراتیک و غیرنظامى. در عصر امپریالیسم، در کشورى نظیر ایران این دیگر یک اتوپى 
بورژوایى است. نق زدن به رژیم شاه از موضع سرمایه خصوصى را نمیتوان تا ابد تحلیل مارکسیستى جا زد. 
دولت شاه دولت سرمایه بود، همچنانکه دولت اسالمى دولت سرمایه است. هزینه هاى دولتى دارد صرف 
حفظ مالکیت و سود سرمایه میشود، اعم از سرمایه جهانى و بومى. این را خود سرمایه داران فهمیدند، شما 

هم بفهمید. 

اما وحدت کمونیستى به این سادگى مجاب نخواهد شد، زیرا هنوز یک تئورى "علمى "دیگر، حتى جالبتر 
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از نظریه "تفارق"، دارد که علل واقعى رشد هزینه هاى دولت را توضیح میدهد، گوش کنید: 
سرعت  و  میکند  سرطانى  رشد  امکانات  ازدیاد  بعلت  ناگهان  مفلوك  بوروکراسى  یک  که  "هنگامى 
چند  درآمد  امسال  اگر  میشود.  سرعت  بهمان  حرکت  ادامه  به  اینرسى [!!]متمایل  قوانین  میگیرد، مطابق 
خود است".  تصاعدى  رشد  انتظار  به  بوروکراسى  نیز  آینده  سال  در  برابر،  چند  و بوروکراسى  شد  برابر 

(”بحران سیاسى رژیم و روحانیون...“ رهایى 3 صفحه 8) 
این تطبیق خالقانه مکانیک نیوتونى با علم جامعه فقط از تئوریسین هاى گرانقدر وحدت کمونیستى برمیآید. 
"قانون اینرسى" چه ربطى به بوروکراسى دارد؟! مطابق این نظریه جدید، دولت بوروکراتیک که از "خودش 
دفاع میکند" و طول و عرضش الحمدهللا هیچ ربطى به نیازهاى بورژوازى ندارد در سیر حرکت خود" لنگر 

برمیدارد" و مدام بزرگتر و بزرگتر میشود! 

شاید امثال بنى صدر بتوانند با این نوع نظریات بالهت آمیز خود را بعنوان اقتصاددان به "علماى فیضیه" و 
امت حزب اهللا قالب کنند، اما مارکسیسم در ایران، هر قدر هم که از لحاظ تئوریک اشکال داشته باشد، به این 
خزعبالت میخندد. علت رشد دولت بورژوایى رشد نیازهاى سیاسى و ادارى بورژوازى است. این انعکاسى 
از تمرکز و انباشت سرمایه و تشدید مبارزه طبقاتى است. "قانون اینرسى" فقط براى این پیش کشیده شده 
است که همین حرف ساده بیان نشود و گردى بر دامن بورژوازى اى که با دستگاه بوروکراتیک - نظامى 

"تضاد" دارد ننشیند: 
"هرچند روبناى جامعه و بویژه رژیم سیاسى حاکم با دیکتاتورى فردى و روش قرون وسطائى و فاشیستى 
با  رابطه  در  بلکه  جامعه  سیاسى  روبناى  در  بقایاى فئودالیته  از  ناشى  نه  همه  این  اما  میشود،  مشخص 
تبیین  قابل  منافع  این  از  حفاظت  و  استمرار  ضرورت  و  منطقه  و  ایران  جهانى در  دارى  منافع سرمایه 
ندارد[چقدر  دیکتاتورى  حکومتى  شیوه  این  اى با  عمده  کلى تضاد  بطور  ایران  دارى  سرمایه  لذا  است. 
باشد [!!]تضاد  غیرعمده [!]میتواند مطرح  تضادى هرچند  بعنوان  امروز  آنچه  پهلو [!"بلکه  “یک  و  قاطع 
منافع بخشى از طبقه حاکمه سرمایه دارى (بخش خصوصى) با منافع جناح بوروکرات - نظامى میباشد". 

(در تدارك انقالب سوسیالیستى، صفحه 18) 
بعد از "تضاد اصلى و عمده" چشممان به "تضاد هرچند غیرعمده" روشن میشود! این نقد رابطه سرمایه 
و استبداد نیست، بلکه سرازیرى برائت بورژوازى است. دیکتاتورى ناشى از منافع سرمایه "جهانى" است، 
هرچند  "تضاد  آن  با  خصوصى  بورژوازى  و  تضاد عمده ندارد  دیکتاتورى  این  با  "ایران"  دارى  سرمایه 
غیرعمده" دارد! فهرست دالئل مخففه تکمیل میشود. وکالى تسخیرى، "بخش خصوصى" را از اتهام ذینفع 
بودن در دیکتاتورى هار سرمایه در ایران مى رهانند. اقتصادیات وحدت کمونیستى خاصیت خود را آشکار 

میکند. "قشرى" که دولت در "انقالب سیاسى" پیروزمند میتواند و باید به او منتقل شود تعیین میشود. 

بسوى سوسیالیسم دوره دوم شماره دوم - آذرماه 1364، دسامبر1985 صفحه 140 تا 170

اعالمیه حقوق پایه اى مردم زحمتکش در کردستان 

انسان  هر  مسلم  حق  آن  اداره  نحوه  و  جامعه  سیاسى  سرنوشت  تعیین  در  آزادانه  و  مستقیم  شرکت   -  1
است. 
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هر فرد باالى 16 سال، اعم از زن و مرد میتواند در انتخابات هر ارگان نمایندگى شرکت کند و انتخاب نماید. 
هر فرد باالى 18 سال اعم از زن و مرد میتواند براى هر ارگان نمایندگى انتخاب شود. 

اداره کردستان در کلیه سطوح از باال تا پایین باید توسط ارگانهاى منتخب مردم و با شرکت و مستقیم خود آنان انجام شود. 

2 - هر کس در اعتقادات خود و در بیان و تبلیغ آنها آزاد است. هیچ قدرتى نمیتواند آزادى بیان، عقیده و 
مرام سیاسى را از کارگران و زحمتکشان سلب نماید. تفتیش عقاید و تحمیل عقاید ممنوع است. 

3 - حق تعیین سرنوشت حق سلب ناپذیر هر ملت است. مردم کردستان آزادند تا به هر نوع که خود اراده 
کنند، سرنوشت سیاسى کردستان، شکل و ساختمان حاکمیت سیاسى و روابط حقوقى و ادارى را تعیین 
کنند. اعمال زور از جانب هر دولت و نیروى سیاسى براى جلوگیرى از اعمال اراده آزادانه مردم کردستان 
در تعیین سرنوشت خویش مردود و در مقابل مبارزه حق طلبانه یک ملت محکوم به شکست است. قیام 
و مبارزه مسلحانه در برابر چنین اقدامى حق بى چون و چراى مردم کردستان و عکس العملى عادالنه و 

برحق است. 

4 - هر فرد آزاد است هر مذهبى اختیار کند یا هیچگونه مذهبى نداشته باشد. هرگونه تبعیض در هر زمینه 
بر اساس اعتقادات مذهبى و غیرمذهبى افراد ممنوع است. براى تضمین آزادى اعتقاد براى کلیه افراد، مذهب 

باید از دولت و آموزش رسمى جدا گردد و امر خصوصى مردم اعالم شود. 

5 - تشکیل اجتماعات، برپایى تظاهرات و استفاده از مجامع، مطبوعات و رادیو تلویزیون براى بیان آزادانه 
عقاید حق سلب ناپذیر توده هاى مردم محروم است. آزادى کامل تشکل و یا پیوستن به هرگونه تشکل 

سیاسى، صنفى و توده اى باید تضمین و مراعات شود. 

6 - هر فرد زحمتکش، اعم از شاغل و بیکار، و هر انسان که براى تامین معیشت خود آماده به کار است، 
باید از زندگى آسوده و تامین اجتماعى کامل بهره مند باشد. رفاه و تامین اجتماعى کامل، حق مسلم تمام 
آن کسانى نیز هست که به دالئل مختلف، اعم از کهولت، بیمارى، نقض عضو و غیره از توانایى کار کردن 
و  قوا  تجدید  فراغت، استراحت،  اوقات  از  برخوردارى  است.  آزاد  شغل  انتخاب  در  کس  هر  محروم اند. 

فرصت پرداختن به رشد فرهنگى و معنوى خویش حق مسلم مردم زحمتکش است. 

7 - زنان در کلیه شئون زندگى اجتماعى، در تولید، در خانواده، و در کلیه عرصه هاى اقتصادى، سیاسى و 
فرهنگى، از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند. بردگى زنان توسط طبقات حاکم، باید خاتمه داده شود. 

زن و مرد در ازاى کار برابر باید مزد برابر دریافت دارند. 

8 - هر فرد باالى هجده سال، اعم از زن و مرد، در تشکیل خانواده به میل خود آزاد است. 

هیچکس را نمیتوان بر خالف میل او وادار به ازدواج نمود. ازدواج با ثبت در دفاتر رسمى از نظر جامعه به 
رسمیت شناخته میشود. افراد در برگزار کردن و یا نکردن مراسم ویژه مذهبى براى ازدواج مختارند. زن و 
مرد در کلیه امور مربوط به خانواده، در امر طالق و تکفل فرزندان، و در امر وراثت از حقوق کامال یکسان 

برخوردارند. 
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9 - شخص، محل زندگى و مکاتبات و مراسالت او از هر گونه تعرض مصون است. حیثیت شخصى هر 
فرد از توهین، تهمت و بى حرمتى مصون است. هر کس در سفر و در انتخاب محل زندگى و اقامت خود، 
کامال آزاد است. تبعید افراد و هرگونه نقل مکان اجبارى آنها، اعم از فردى و گروهى به عنوان یک عمل 

ضدانسانى و ناقض حقوق اولیه بشرى، محکوم و ممنوع است. 

10 -  سالمتى جسمى مردم باید تضمین شود. بهداشت و درمان رایگان و مناسب براى همه مردم از شهرها 
تا دورافتاده ترین روستاها تامین گردد. 

کلیه افراد جامعه حق دارند از مسکن مناسب برخوردار باشند. 

11 -  آموزش و پرورش رایگان و امکان برابر براى برخوردارى از دستاوردهاى علمى، فرهنگى و فنى بشر 
باید براى همه افراد تامین گردد. بیسوادى این میراث حکومت سرمایه و سرمایه دارى، باید ریشه کن شود. 

12 -  داشتن و حمل اسلحه حق هر زحمتکشى است که در کردستان در مبارزه براى آزادى و یا براى حفظ 
امنیت خود، خانواده خود و دیگر هم سرنوشتان خود مسلح شده است. هیچکس حق خلع سالح کارگران 

و زحمتکشان مبارز کردستان را ندارد. 

اعزام اجبارى افراد به جبهه هاى جنگ ممنوع است. هرگونه سربازگیرى جمهورى اسالمى در کردستان ممنوع است. 

13 -  قوانین مذهبى و ارتجاعى جمهورى اسالم نباید در کردستان به اجرا درآید. هرگونه دادگاه سّرى و 
مخفى ممنوع است. 

کلیه قضات باید در تمام سطوح توسط خود مردم انتخاب شوند. هر محاکمه اى باید علنى باشد. 

و  مجازات  عنوان  به  نباید چه  بدنى  آزاد  و  تنبیه  هیچگونه  است.  متهم  برائت  بر  اصل  محاکمه اى  هر  در 
چه در جریان هر یک از مراحل مختلف بازداشت، بازپرسى، دادرسى، محاکمه و دوره زندان بر متهمین 
و مجرمین اعمال شود. هرگونه بازداشت افراد توسط جمهورى اسالمى ممنوع است و در هر حال حتى 
مراجع قضائى انتخابى مردم حق ندارند هیچکس را بدون اعالم جرم بیش از بیست و چهار ساعت در 

بازداشت نگه دارند. 

14 - همه قوانین و نهادهایى که مظهر و یا حافظ ستم ملى هستند باید ملغى و منحل گردند. هرگونه تبعیض 
اقتصادى و سیاسى و فرهنگى علیه مردم کردستان مردود و محکوم است. 

مردم کردستان در بهره مند شدن از فرهنگ ملى خود، استفاده از زبان مادرى خود در مکاتبات رسمى و در 
مراجع دولتى و آموزش زبان و فرهنگ خود در مدارس کامال آزادند. 

کارگران انقالبى کردستان!
استقرار  و  ایران  سرمایه دارى در  پوسیده  نظام  کامل  نابودى  جهت  در  گامى  تنها  اهداف  این  کردن  عملى 
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حکومت کارگرى است. در حزب کمونیست خود متشکل شوید و توده هاى وسیع مردم محروم کردستان 
را براى عملى کردن این خواستهاى برحق و انکار ناپذیر در صف مبارزه انقالبى خود و تحت پرچم حزب 

خود گردآورید. 

مردم محروم و زحمتکش کردستان! 
ـّـم، ابتدائى و انکار ناپذیر شماست. اینها حقوقى است که کارگران انقالبى تحت رهبرى  اینها حقوق مسل
حزب کمونیست ایران در نخستین روز پیروزى تامین و تضمین خواهند نمود، و کومه له از هم اکنون با 
تمام قوا براى تبدیل بند بند آن به سنت و قانون جارى در کردستان انقالبى، به نیروى متشکل و مسلح خود 
شما، مبارزه میکند. حقوق مسلم خود را بشناسید و در برابر هر تجاوز ارتجاع و ضدانقالب به آن، به دفاع 
برخیزید. در برابر دشمن، در برابر سرکوبگر، در هر رنگ و لباسى، پرچم بیانیه حقوق پایه اى زحمتکشان 

در کردستان را برافرازید. 

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - کومه له - کلیه احزاب سیاسى انقالبى و کلیه مردم کردستان ایران 
و جهان را به حمایت جدى از این بیانیه دعوت میکند. 

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران - کومه له 
شهریور 1363، سپتامبر 1984

به نقل از بسوى سوسیالیسم (دوره دوم) شماره 5 - اسفند 1368، فوریه- مارس 1990

اصول و شیوه هاى رهبرى کمونیستى 
1 مبانى ایدئولوژیک و متدولوژیک رهبرى کمونیستى

الف) رهبرى کمونیستى خود را موظف به رهبرى مبارزه طبقاتى پرولتاریا بمثابه یک طبقه جهانى در تمام 
مراحل و وجوه آن میداند، از اینرو: 
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اوال - تحت فشار نیازهاى مرحله اى جنبشهاى عملى افق و دورنماى کار سیاسى و وظایف خود 
را محدود نمیکند، در هر لحظه مجموعه مبارزه پرولتاریا بر علیه بورژوازى را مدِّ نظر قرار میدهد و 
براى پاسخگویى به مسائل متنوع این مبارزه در ابعاد سیاسى، اقتصادى و ایدئولوژیک تالش میکند. 
ثانیا - به این اعتبار تماما به اصول نظرى و عملى ایدئولوژى انقالبى طبقه خود، یعنى مارکسیسم 
انقالبى، تکیه میکند و اصول مارکسیستى مبارزه طبقاتى را اصولى عملى، الزم االجرا و کارساز 
میداند. رهبرى کمونیستى با هر گرایش و جریانى که به بهانه ویژگیهاى این یا آن مرحله جنبش عملى 
به تعویق انداختن و یا دست شستن از این اصول را تبلیغ و موعظه میکند، قاطعانه مقابله مینماید. 
ثالثا - رهبرى کمونیستى یک رهبرى صرفا سازمانى نیست و دامنه فعالیت رهبران کمونیست 
نمیتواند و نباید به چهارچوب تشکیالت خود محدود بماند. تأمین رهبرى اصولى بر سازمان 
خود، خود انعکاس قابلیت رهبرى در هدایت کل جنبش طبقاتى در وجوه مختلف آن است. 
و  طبقاتى  معین مبارزه  عرصه  آن  یا  این  در  پیروزى  و  پیشروى  کمونیستى  رابعا - رهبرى 
برابر  در  کمونیستى  کلیت برنامه  تحقق  خواستار  و  نمیپندارد  خود  وظایف  پایان  را  انقالبى 
سرمایه دارى و نظام جهانى آن است. از اینرو رهبرى کمونیستى موظف است در هر مرحله 
حزبى،  فعالین  به  را  آن  تکامل  و  گسترش  اشکال ادامه،  و  ضرورت  طبقاتى،  عملى  جنبش 
پیشروان و توده هاى طبقه کارگر بشناساند و آنان را براى پیشرویهاى بعدى آماده نماید. تنها 
کمونیستى  رهبرى  تأمین  به  قادر  انترناسیونالیسم  و  کمونیسم  به  مؤمن  معتقد و  رهبرى  یک 

اصولى در مراحل مختلف مبارزه طبقاتى است. 
ب) قاطعیت رهبرى کمونیستى ناشى از درك مارکسیستى رابطه تئورى و پراتیک و جانبدارى ایدئولوژیک 
آن است. رهبرى کمونیستى خود را ملزم به هدایت دائمى جنبش و تشکیالت حزبى و خنثى کردن کلیه 
گرایشات و سیاستهاى غیرپرولترى در جنبش کارگرى و کمونیستى میداند و لذا موظف است تا در هر 
لحظه و در مقابل هر مانع و مسأله اى که بر سر راه پیشروى جنبش طبقاتى قرار گیرد بر مبناى شناخت 
ایدئولوژیک تاکنونى خود از اهداف و نیازهاى جنبش و نیز تحلیل مشخص شرایط، سریعا و قاطعانه اتخاذ 

تصمیم نماید. 
مسائل  شناخت تئوریک  تئوریک.  صرفا  نه  و  است  سیاسى  رهبرى  یک  اول  درجه  در  کمونیستى  رهبرى 
از  است،  محکم  و  قاطع  خواستار تصمیمات  عملى  مبارزه  آنکه  حال  است،  نسبى  همواره  طبقاتى  مبارزه 
اینرو رهبرى کمونیستى موظف است تا ضمن باال بردن دائمى دانش تئوریک خود، در هر لحظه و در قبال 
هر معضل و مسأله جنبش طبقاتى، بر مبناى استحکام ایدئولوژیک و اتکاء خود به اصول اساسى و اهداف 
مارکسیسم انقالبى و نیز با قضاوت خود از نیازهاى مشخص مبارزه طبقاتى و انقالبى تصمیمات قطعى 

گرفته و به اجرا درآورد. 
با  نه  را  خود  کمونیست تصمیمات  رهبران  است.  پیشتاز  نقش  ایفاى  به  موظف  کمونیستى  ج) رهبرى 
معدل گیرى و با تلفیق نظرات گوناگون موجود در حزب و جنبش طبقاتى، بلکه برمبناى پیشروترین نظرات 
موجود اتخاذ میکنند. رهبرى کمونیستى نه یک رهبرى میانجى گرانه، بلکه رهبرى اى جانبدار و مصمم است، 
که بر مبناى اصول پایه اى ایدئولوژیک و تحلیل مشخص خود از اوضاع تصمیم میگیرد و مسئولیت و عواقب 
این تصمیمات را نیز بر عهده میگیرد. به این ترتیب رهبرى موظف به تشخیص و انتخاب سریع مواضع 

پیشرو در قبال هر مسأله، وفادارى عملى به این مواضع و مسئولیت پذیرى در پیشبرد آنهاست. 
د) رهبرى کمونیستى، یک رهبرى آینده نگر است که به استقبال مسائل آتى جنبش و تشکیالت خود میرود 
و از َقبل سازمان حزبى خود و طبقه کارگر را براى مقابله با موانع آتى مبارزه آماده میکند. رهبرى اى که تنها 
به حل و فصل مسائل موجود و یا گذشته تشکیالت محدود شود، نه تنها قادر به ایفاى نقش رهبرى نیست، 
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بلکه عمال از حل انقالبى و قطعى مسائل موجود و پاسخگویى به نیازهاى جارى جنبش نیز ناتوان میماند. 

2 انحرافات اساسى ناشى از نقض اصول ایدئولوژیک و متدولوژیک رهبرى کمونیستى 
کمرنگ شدن کمونیسم و انترناسیونالیسم در عمل و محدود شدن افق سیاسى و طبقاتى رهبرى به مسائل 
و نیازهاى فورى، مرحله اى و مقطعى جنبش و عدم اعتقاد عمیق به حقانیت، اصولیت و عملى بودن اصول 
مارکسیستى به ناپیگیرى، مصلحت جویى، نوسان و سازشکارى در رهبرى منجر میشود. درك آکادمیستى از 
تئورى مارکسیسم، اکمل گرایى در برخورد به تئورى و برخورد میانجى گرانه به خطوط سیاسى و سیاستهاى 
در  تزلزل  رهبرى،  از  استنکاف  میگردد، به  مطرح  طبقاتى  جنبش  و  حزب  درون  در  که  مختلفى  عملى 
اتخاذ تصمیمات قطعى و فقدان قاطعیت در لحظات تعیین کننده، مصلحت جویى، دنباله روى از بخشهاى 
نقش  ایفاى  عدم  میانجامد.  جنبش  و  تشکیالت  قبال  در  صراحت  و عدم  تشکیالت  و  جنبش  عقب مانده 
پیشتاز و فقدان آینده نگرى و درك مسائل آتى جنبش طبقه و غرق شدن رهبرى در مسائل جارى جنبش 
و تشکیالت نیز به نوبه خود به درجا زدن و در خود فرو رفتن سازمان و فعالین حزبى، جدایى تدریجى 
تشکیالت از نقش رهبرى کننده خویش در جنبش به طور کلى و ناتوانى سازمان کمونیستى در پاسخگویى 

به نیازهاى جنبش رو به رشد طبقاتى منجر میگردد. 

3 شیوه ها و ابزارهاى اصلى ویژه رهبرى
رهبرى کمونیستى براى پیشبرد وظایف خود باید به موازین، شیوه ها و ابزارهاى متناسب با این وظایف 

متکى شود، از جمله: 
1) تحت هر شرایطى رهبرى متمرکز، مستمر و دائمى و در عین حال همه جانبه جنبش و 
در  تخطى ناپذیر  اصل  یک  و ادامه کارى،  استمرار  تمرکز،  نماید.  تأمین  را  تشکیالتى  فعالیت 

رهبرى کمونیستى است. 
2) تشکیالت کمونیستى، اعم از سلسله مراتب تشکیالتى و ارگانهاى تخصصى جانبى، خود 
ابزار اصلى رهبرى در تحقق اهدافى است که پیشاروى خود گذاشته است. اما در عین حال 
رهبرى موظف است هم براى هدایت فعالیت تشکیالتى و هم براى رهبرى مستقیم پیشروان 
و توده هاى طبقه کارگر حداکثر استفاده از ارگانهاى سراسرى ویژه امر رهبرى، نظیر رادیو، 
و  غیرحزبى  تبلیغى  و  خبرى  رسانه هاى  نیز  و  داخلى حزبى  نشریات  و  سراسرى  نشریات 

سخنرانى در میتینگها و تجمعات توده اى و حضور در مجامع بین المللى بنماید. 
3) رهبرى باید منظما مسائل آتى جنبش و تشکیالت را تحلیل کرده و درباره آنها تصمیمات 

الزم را اتخاذ نماید و نیروى فعالین تشکیالتى و توده ها را در خدمت آن بسیج نماید. 
4) رهبرى باید نظرات و تصمیمات خود را اساسا به صورت قرارها، ابالغیه ها، قطعنامه ها و 
اطالعیه هاى روشن در اختیار تشکیالت و توده ها قرار دهد و ابزارهاى سراسرى را در جهت 

اعالم علنى و توضیح و تشریح این سیاستها بکار گیرد. 

متکى  تشکیالت  آگاه  پیشرو  کادرهاى  به  بویژه  خود،  سیاستهاى  پیشبرد  در  باید  5) رهبرى 
شود. 

به این منظور الزمست: 
اوال - بهترین و پیشروترین رفقاى سازمانى را در سطوح مختلف در موقعیتهاى کلیدى و رهبرى کننده 
بدنه تشکیالت قرار دهد و آنان را از اختیارات الزم براى پیشبرد وظایفشان برخوردار سازد. 
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ثانیا - منظما و بر طبق نقشه امر پرورش کادر در درون سازمان را به طرق مختلف دنبال 
نماید. 

6) سیاستهاى رهبرى نمیتواند و نباید در سطح بیان کلى اهداف باقى بماند. رهبرى (و هر 
ارگان تصمیم گیرنده تشکیالتى) باید سیاستهاى خود را به صورت نقشه عملهاى روشن طرح، 
اجراى  و  دقیق  تعریف  متضمن  اقدام تشکیالتى  هر  سازماندهى  نماید.  حسابرسى  و  اتخاذ 

مراحل زیر است: 
تعریف هدف، تبدیل هدف به نقشه عمل، ایجاد تقسیم کار الزم در میان ارگانهاى تشکیالت 
بر طبق این نقشه عمل و تعیین روش هماهنگى این ارگانها، تخصیص نیرو و امکانات کافى به 
بخشهاى مختلف تشکیالت براى پیشبرد وظایف خود در نقشه عمل، تعیین شیوه و مکانیسم 

نظارت و حسابرسى از نحوه پیشرفت کار. 

7) رهبرى کمونیستى نیازمند حفظ پیوند معنوى، سیاسى و عملى عمیق با فعالین سازمانى و 
پیشروان و توده هاى طبقه کارگر است، از اینرو موظف است: 

الف) به اشکال مختلف منظما از وجوه مختلف فعالیت تشکیالتى به دقت مطلع شود. به این 
منظور سازماندهى گزارشدهى منظم پایین به باال و حسابرسى منظم و دقیق از کلیه ارگانها 

تشکیالتى یک وظیفه پایه اى رهبرى است. 

ب) تشکیالت را منظما در فواصل معین در جریان عمومى فعالیتهاى سازمان قرار دهد. 

ج) خود با فعالین و رهبران مبارزات توده اى و کارگران و زحمتکشان آگاه و پیشرو تماس 
مستقیم، اعم از حضورى و کتبى داشته باشد. 

***
اولین بار در بسوى سوسیالیسم شماره 1 (دوره دوم) نشریه تئوریک سیاسى حزب کمونیست ایران منتشر شده است. 

این تزها در سال تابستان 1362، تابستان 1983، به نشست مشترك کمیته هاى مرکزى کومه له و اتحاد مبارزان 
کمونیست ارائه شده و به تصویب رسیده است. نگاه کنید به یادداشت سردبیر بسوى سوسیالیسم شماره 

یک.

آزادى، برابرى، حکومت کارگرى
بحران سیاسى و اقتصادى عمیقى که گریبان بورژوازى ایران را گرفته است نشانى از فروکش کردن 
ندارد.  بساط سلطنت با انقالب هر چند ناکام 57 در هم پیچیده شد. امروز جمهورى اسالمى نیز به 

همان عاقبت نزدیک میشود.
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نه آریایى گرى آمریکایى شاه و نه خرافات اسالمى وقیل و قال پان اسالمیستى خمینى و شرکاء ونه نسل 
و  نبود  بحران  این  پاسخ  هیچیک  و آزادى،  بشریت  علیه  رژیم  دو  هر  توصیف  غیرقابل  جنایات  و  کشى 
اقتصادى و  اجتماعى بورژوازى و حاکمیت  نمیتوانست باشد ـ زیرا "مساله" و" بحران"، در نفس وجود 
سیاسى سرمایه نهفته است ـ انقالب 57 تنها علیه سلطنت نبود، همچنانکه خیزش انقالبى عظیم آتى نیز 
تنها برچیدن جمهورى اسالمى را در دستور نخواهد داشت ـ انقالب 57 استثناء نبود، بلکه نخستین جلوه 
قاعده اى بودکه از این پس، تا در هم کوبیده شدن قطعى حکومت سرمایه و نظام سرمایه دارى در ایران، 
تاریخ ایران را شکل خواهد داد. بحران اقتصادى و بحرانهاى سیاسى وحکومتى دائمى، حرکتهاى اعتراضى 
گسترده که تنها با دوره هاى کمابیش کوتاه عقب نشینى و رکود نسبى از یکدیگر جدا میشوند، خیزشهاى 
انقالبى با فواصل کم و کمتر، گشوده شدن و باز هم گشوده شدن مساله قدرت سیاسى در سطح جامعه و در 
جریان همه اینها، قدرت گیرى روزافزون پرولتاریا و پیشروان کمونیست او، این آن دورنماى واقعى است 
که بورژوازى در ایران بطور عینى با آن روبروست صرفنظر از اینکه این یا آن دار و دسته دولتى رسمى اش 

بتواند چند روز، چند ماه و یا احیانا چند سال تعادل خودرا در راس ماشین دولتى حفظ کنند. 
 

در چنین شرایطى، و با چنین کابوسى، اینک دیگر تمام اقشار بورژوازى به تکان و تکاپو افتاده اند. تابلوهاى 
نجات میهن سرمایه یکى پس از دیگرى باال رفته اند و از فرط کثرت دیگر حتى بخاطر سپردن و شمردن 
همه آنها نیز میسر نیست ـ" جمهورى اسالمى با خمینى، بدون الجوردى"، "جمهورى اسالمى با رجوى 
دمکراتیک"، "جمهورى سوسیال دمکراتیک اسالمى"، "ناسیونالیسم اسالمى"،" ناسیونالیسم غیر اسالمى"، 
"ناسیونالیسم آریایى"، "ناسیونالسیم آمریکایى"،" سلطنت خوان کارلوسى"، "سلطنت آریامهرى"، "حکومت 
ژنرالى"، "جمهورى پارلمانى"، یا "اصال اشغال نظامى توسط آمریکا"، "باالخره باید یکى از اینها را قبل از 
اینکه آوار جمهورى اسالمى روى سر همه خراب شود بر قرار کرد" ـ این رویاى آشفته بورژوازى است ـ 
اینها عناوینى است که همه به یک اوضاع واحد رجوع مى کنند، ختم انقالب و هر نوع حرکت انقالبى و 

حفظ، دوام و بقاء توحش بورژوایى در ایران. 

و  انقالبات  روند  قیچى کردن  و  انقالب  صداى  خواباندن  براى  ها  توطئه  و  تکاپوها  این  همه  مقابل  در 
بحرانهاى انقالبى پى درپى، کارکران انقالبى ایران یک شعار را مطرح میکنند، شعارى که گویاى حضور 
پیگیر طبقه کارگر ایران در تمام سیر پر تحول و پر افت و خیز جارى و آتى تا تحقق اهداف نهایى است. 

شعارى که انگیزه و نیروى محرکه حرکت رو به جلوى مبارزه طبقاتى و انقالبى در ایران را در یک عبارت 
کوتاه بیان میکند” :آزادى، برابرى، حکومت کارگرى "این شعار کارگران انقالبى است. این شعارى است که 

تمام حرکتهاى انقالبى در ایران معاصر، از انقالب 57 تا پیروزى نهائى را به هم مرتبط میکند. 

"آزادى" یعنى رهایى کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادى، سیاسى و فرهنگى سرمایه و سرمایه دارى، یعنى 
رهایى از کلیه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوایى، یعنى رهایى ازچنگال 
حقوقى  بى  از  رهایى  بورژوازى،  دولتى  ماشین  سرکوب  از  رهایى  ازانقیاد طبقاتى،  رهایى  مزدى،  بردگى 
سیاسى و انقیاد فرهنگى، رهایى از پیله مذهب و پندارها و قوانین و ارزش هاى خرافه آمیز و عقب مانده 
جامعه موجود، رهایى از ستم هاى مذهبى، قدمى و جنسى، رهایى از فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل 

تبعیضات و مصائب جامعه بورژوایى. 
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"برابرى"، یعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژادو جنسیت، 
اجتماعى،  و  فردى  استعدادهاى  وشکفتن  ارتقا  به ابزارهاى  دسترسى  در  مادى،  امکانات  در  برابرى  بلکه 
برابرى در تولید و در زیست، برابرى در اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سیاسى و اداره جامعه خود ـ 
برابرى در بهره مندى از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش اجتماعى و برابرى در مبارزه براى فایق 
آمدن بر هر عقب ماندگى وکمبود ـ برابرى اى که تنها با درهم کوبیدن مالکیت خصوصى بورژوایى بر 
وسایل تولید و مبادله، ازمیان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسایل تولید و ثروت جامعه در مالکیت جمعى 

و اشتراکى کلیه انسانهاى سهیم در فعالیت اجتماعى حاصل میشود. 

"حکومت کارگرى"، یعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت استثمار شدگان و تولید کنندگان کل ثروت 
که  کسانى  حکومت  جامعه،  فرداى  و ناجیان  امروز  مزدى  بردگان  حکومت  استثمارگران،  علیه  بر  جامعه 
جامعه، نفس موجودیت و ثروت آن، بر کار وتالش مدام آنها بنا شده است، حکومت کارگرى یعنى طبقه 
کارگر متشکل بعنوان قدرت و طبقه رهایى بخش حاکم. حکومت کارگرى یعنى حکومت سرکوب مقاومت 
استثمارگران در برابر رهایى بشریت تحت ستم. حکومت کارگرى یعنى دیکتاتورى پرولتاریا علیه مدافعان 
فقر و فالکت و استثمار و جهل و خرافه. حکومت کارگرى یعنى دمکراسى براى کارگران و زحمتکشان 
و استثمار شوندگان و سرکوب براى استثمارگران. حکومت کارگرى یعنى ضمانت اجرایى واقعى آزادى 

و برابرى. 

پاسخ بورژوازى به این شعار پرولتاریا کامال روشن است. بورژوازى دربرابر این شعار در سراسر جهان تنها 
یک پاسخ دارد و آن سرکوب، قهر و ارتجاع عریان ضد پرولترى است. جمهورى اسالمى خود تنها جزئى از 
این پاسخ و یک نمونه زنده آن است. اما لیبرال چپ ها و خورده بورژوا رفرمیستهایى که خود را به انقالب 
و یا حتى سوسیالیسم مى چسپانند نیز، هر قدر از اوضاع موجود ناراضى باشند و برسر اوضاع و" آلترناتیو" 
مطلوب میان خود اختالف داشته باشند، پاسخ کمابیش یکسانى را در مقابل ما قرار میدهند. مجموعه اى 
ازتهدیدات، تحریفات و غرولندها خطاب به کارگران کمونیست پرتاب میشود: "حکومت کارگرى؟! این 
ماندگى  مگر عقب  بینید؟  نمى  را  مذهب  قدرت  مگر  بینید،  نمى  را  آمریکا  ارتش  مگر  است.  یک توهم 
فرهنگى جامعه را نمى بینید؟ مگر نمى بینید که بخش اعظم مردم مذهبى اند، روستایى اند، غیرپرولتراند؟ 
صنعت ما براى جامعه سوسیالیستى شما به اندازه کافى رشد نکرده است. آخر کارگران کم سواد وبى اطالع 
شما چگونه قرار است جامعه مدرن امروز را اداره کنند؟ با کدام نیرو مى خواهید حکومت کارگرى را برقرار 
کنید؟ کدام کارگر، کدام طبقه کارگر متحد، کدام حزب طبقاتى، کدام نیروى متشکل براى تحقق این شعار 
وجود دارد؟ مگر شعارهاى امروز مردم را نمى بینید؟ کسى در ایران زیر بار حکومت کارگرى نخواهد رفت. 

زود است، غیر ممکن است، عملى نیست، توهم است". 

بخش اعظم این نوحه خوانى ها را اراجیف و چرندیاتى تشکیل میدهد که آگاهانه جعل شده اند و بخش 
دیگر نیز بیان فرصت طلبانه و ریاکارانه واقعیاتى است که بطور عینى سد راه حکومت کارگرى و تحقق 
برنامه کمونیستى است. این واقعیات براى ما موانعى است که باید برچیده شود و براى بورژوازى و خرده 
تحقق  ترین مانع  اساسى  گردد.  حفظ  انقالبى  پرولتاریاى  برابر  در  باید  که  است  بورژوازى سنگرهایى 
فورى شعار ما، کمبود آگاهى طبقاتى، تفرقه و ضعف سیاسى و تشکیالتى طبقه کارگر ایران است. آرى، 
اگر کارگران ایران متحد بودند، به منافع طبقاتى خود واقف بودند، در حزب سیاسى انقالبى خود، حزب 
کمونیست ایران، گرد آمده بودند، آنگاه استقرار حکومت کارگرى کار یکروز بود. ما براى نزدیک ترکردن 
آن "روز" مبارزه میکنیم و این شعار خود یک ابزار مهم ما در این مبارزه است. این شعار امروز آگاه و بسیج 
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و متشکل میکند و فردا عملى میشود و به حاکمیت اقتصادى و سیاسى سرمایه خاتمه میدهد. 

تحقق این شعار، یعنى تحقق بخش حداکثر برنامه حزب کمونیست ایران، مستلزم بوجود آوردن درجه باالیى 
از آگاهى و تشکل در میان طبقه کارگر ایران است. آگاهى و تشکلى که در انزوا از جامعه و در ماوراء جامعه 
بدست نمى آید، بلکه باید در دل همین مبارزات جارى و خیزشهاى پى درپى انقالبى و از طریق کار پیگیر 
کمونیستها بدست آید. طبقه کارگر بایداز هر دوره وعرصه مبارزه طبقاتى و انقالبى آگاه تر، و متشکل تر 
و با پیوندى عمیق تر با حزب خود، حزب کمونیست، به جلو گام بردارد. شعار "آزادى، برابرى، حکموت 

کارگرى" قطب نماى حرکت پیوسته ما از دل نبردهاى متعدد و عرصه هاى متنوع مبارزه است. 

اگر هم اکنون نیروى کارگران آگاه و متشکل فورا و بالفاصله براى تصرف قدرت سیاسى و استقرار حکومتى 
که قادر به در هم کوبیدن مقاومت کلیه دشمنان پرولتاریا و سوسیالیسم باشد، کافى نیست، انرژى و مطالبات 
انقالبى در توده وسیع کارگران و زحمتکشان واقشار تحت ستم جامعه براى آنکه پرولتاریاى کمونیست 
مبارزات جارى را از زیر دست و بال بورژوازى و خورده بورژوازى بیرون بکشد و با رهبرى خود آنرا به 
عمیق ترین نتایج ممکن سوق دهد، وجود دارد. این امکان بطور عینى و واقعى وجود دارد که مبارزات و 
اعتراضات موجود به جنبشى عظیم براى دمکراسى انقالبى تبدیل شود. حاکمیت دمکراتیک انقالبى اى که 
بار بحران اقتصادى نظام موجود را بر سر بورژوازى خراب میکند و آنچنان دمکراسى وسیع و گسترده اى را 
بر قرار میسازد که بر داشتن گام بعدى به انقالب سوسیالیستى و استقرار حکومت کارگرى را به مراتب ساده 
تر مى سازد. دمکراسى انقالبى اى که در عین پاسخگویى به عاجل ترین نیازهاى توده هاى وسیع تحت ستم 
و استثمار، بهترین شرایط ممکن براى بسیج وتشکل طبقاتى عظیم کارگران براى دست یابى قطعى به قدرت 
سیاسى را بوجود مى آورد. ما در پرتو شعار "آزادى، برابرى، حکومت کارگرى" براى ایجاد چنین شرایطى و 
برقرارى چنین حاکمیت دمکراتیک انقالبى اى در سطح جامعه نیز مبارزه مى کنیم. کارگران کمونیست آماده 
اند تا برمبناى یک پالتفرم انقالبى و دمکراتیک، یعنى بخش حداقل برنامه حزب کمونیست ایران، در راس 
و با شرکت کلیه اقشار تحت ستم و استثمار و کلیه نیروهاى اجتماعى که خواهان تحول عمیق دمکراتیک 
در جامعه موجود هستند، یک "جمهورى دمکراتیک انقالبى" تشکیل دهند. کارگران کمونیست، از هم اکنون 
در بخش حداقل برنامه حزب کمونیست ایران، براى گرد آورى قوا و تشکل کل نیروهاى دمکراسى انقالبى، 

در هم کوبیدن جمهورى اسالمى و جایگزینى آن با یک جمهورى دمکراتیک انقالبى فراخوان داده اند. 

جمهورى دمکراتیک انقالبى شعار تاکتیکى حزب کمونیست ایران در شرایط کنونى است. این جمهورى به 
مطالبات دمکراتیک توده هاى تحت ستم و استثمار جامعه، کارگران، زحمتکشان تهیدست در شهر و روستا، 
زنان، خلقهاى تحت ستم و کلیه انسانهاى شریفى که خواهان دمکراسى وسیع سیاسى هستند، به خواستهاى 
تمام کسانى که از بى حقوقى سیاسى، اختناق، ارتجاع مذهبى و کل قوانین ارتجاعى که بر محیط کار و 
زیست مردم جامعه حکمفرماست به تنگ آمده اند، جامه عمل مى پوشاند. اداره کشور به شوراهاى واقعى 
خود مردم سپرده میشود، بوروکراسى ممتازومافوق مردم برچیده میشود و دمکراسى مستقیم برقرار میگردد، 
تسلیح عمومى مردم ضامن اجرایى دفاع از دستاوردهاى انقالب قرار میگیرد. در این جمهورى حق تعین 
سرنوشت ملل ساکن ایران تضمین خواهد شد، قانون کار دمکراتیک پرولتاریاى انقالبى فورا به مورد اجرا 
در خواهد آمد. دستگاه قضایى بورژوازى برچیده میشود و دادگاههاى مردم با قضات و هیات منصفه انتخابى 
جانشین آن خواهد شد. بیمه بیکارى و بیمه هاى اجتماعى در سطح وسیع معمول خواهد شد. برابرى زن و 

مرد در کلیه حقوق قانونى و صنفى اعالم خواهد گشت. 
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بهداشت، آموزش و مسکن مناسب حق سلب ناپذیر هر شهروند اعالم خواهد شد و کلیه امکانات الزم براى 
تحقق عملى این حقوق در اختیار شوراهاى مردم قرار خواهد گرفت. در یک جمله، جمهورى دمکراتیک 

انقالبى بخش حداقل برنامه حزب کمونیست ایران را عملى خواهد کرد. 

جمهورى دمکراتیک انقالبى پاسخ فورى حزب کمونیست و پرولتاریاى انقالبى در برابر جمهورى اسالمى 
و کلیه طرح و نقشه هاى "آلترناتیو"ى است که امروز اپوزسیون بورژایى و خورده بورژوایى تبلیغ میکنند. 
نیروى واقعى اجتماعى براى تحقق این اهداف فورى با سرنگونى جمهورى اسالمى هم اکنون بطور قوه 
و  بورژوا - اسالمى  هاى  حل"  "راه  از  یک  هر  مدافعان  توان  از  تر  عظیم  بمراتب  نیرویى  موجود است. 
بورژوا - سلطنتى اى است که اپوزسیون بورژوایى و خورده بورژوایى سوداى تحمل آنرا به توده مردم 
عین  در  است  آن  متضمن  جمهورى  این  که  وسیعى  دمکراسى انقالبى  و  انقالبى  جمهورى  دارد.  ایران 
حال افشاگر دمکراتیسم دروغین و لیبرالیسم و رفرمیسم حقیر این اپوزسیون نیز هست. ما شعار "آزادى، 
برابرى، حکومت کارگرى" را به موازات شعار "سرنگونى جمهورى اسالمى و برقرارى جمهورى دمکراتیک 
انقالبى" از هم اکنون تبلیغ میکنیم. ما از هم اکنون دست اندر کار بسیج و تشکل نیروهاى انقالب بى چون 
و چراى پرولترى هستیم. ما اعالم میکنیم که جمهورى دمکراتیک انقالبى، با تمام پیشرویها و دستاوردهاى 
دمکراتیک خود، و با تمام نقشى که در مبارزه براى رهایى دارد، پایان کار نیست و مبارزه طبقه کارگر و 
حزب کمونیست ایران براى رهایى قطعى تا برقرارى حکومت کارگرى و سوسیالیسم بى وقفه ادامه خواهد 
یافت. خورده بورژوا - رفرمیست هاى مدعى "مارکسیسم" خرده میگیرند که جمهورى انقالبى ما، با نظام 
شورایى و تسلیح عمومى اش و با برنامه گسترده عملى اش، چیزى جز همان حکومت کارگرى تحت نام 
دیگرى نیست. ما اذعان میکنیم که این جمهورى بسیار فراتر از هر توقع وتصور"بورژوا - دمکراتیک" چنین 
کسانى است. ما اذعان میکنیم که همین جمهورى بمراتب از "سوسیالیسم" روسى و چینى و بلفارستانى و 
آلبانیایى اینان (که چیزى جز سرمایه دارى دولتى تحت نام سوسیالیسم نیست) به سوسیالیسم "نزدیکتر" 
است. زیرا یک ابزار انقالبى پیشروى پرولتاریا است. اما در همان حال به هیچ کس، و بویژه به هیچیک از 
تحریف کنندگان سوسیالیسم اجازه نخواهیم داد تا افق کارگران را از سوسیالیسم واقعى و حکومت کارگرى 
این چنین کاهش دهند. حکومت کارگرى اى که این جمهورى تنها زمینه ساز آن و شرایط مساعدى براى 
گرد آورى قواى آن خواهد بود، حکومتى است که جدال اساسى طبقه کارگررا براى لغو مالکیت خصوصى 
بر وسایل تولید و جایگزینى تولید و مناسبات اجتماعى سوسیالیستى بجاى نظام استثمارگر سرمایه دارى 
در کلیه وجوه آن و در برابر کلیه مخالفان آن به پیش خواهد برد. حکومت کارگرى، حکومت کارگران 
براى برقرارى سوسیالیسم است. حکومت کارگرى حکومتى براى تضمین رهایى قطعى است. جمهورى 

دمکراتیک انقالبى تنها یک گام، باشد که گامى بسیار مهم، در این جهت خواهد بود. 

28 آبان 1363، 19 نوامبر 1984 
کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران شماره 14 - 30 آبان 1363، 21 نوامبر 1984 

راه کارگر و "کشیشان سوسیالیست"
با بحران و ورشکستگى تمام و کمال حزب توده، بار مسئولیت خطیر این حزب در زنده نگاهداشتن سنتهاى 

رویزیونیستى و تحریف اهداف و آرمانهاى طبقه کارگر، گویى دیگر تماما بر دوش راه کارگر افتاده است. 

این جوانان پُر حرارت، در این مسئولیت نوین خود چنان شتابزده اند که حتى صداى دوستان قدیمى شان در 
سازمان اقلیت نیز بر علیه "راست روى"هاى راه کارگر بلند شده است. اینها در اوج انقالب خواهان آن بودند 
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که کمونیستها در کارخانه ها در تخاصم میان کارگران و بورژوازى "پوشش بیطرفى" اتخاذ کنند. با آغاز جنگ 
ایران و عراق بى هیچ تأملى براى شرکت در "جنگ کبیر میهنى" خمینى و بنى صدر نظیر حزب توده و مجاهد 
که  میکنند  توصیه  کمونیستها  به  کارگرى"  "جبهه  ایجاد  تحت لواى  امروز  دویدند.  سر  با  اکثریت،  فدایى  و 
ایدئولوژى مارکسیستى را به درون صفوف کارگران و تشکلهاى توده اى آتى آنان نبرند، مبادا که مارکسیسم 
کارگران را به تفرقه بکشاند و از همه جالبتر، بویژه در ماههاى اخیر، اینست که درست در شرایطى که آخرین 
سآنس خیمه شب بازى "تنها آلترناتیو آقاى رجوى و شرکاء در میان قهقهه تماشاگران رو به اتمام است، راه 

کارگر در بازار سیاه دنبال بلیط ورودى براى ورود به شوراى ملى مقاومت میگردد. 

اما آخرین شاهکار قد برافراشتن مجدد راه کارگر در دفاع از جریانات مذهبى باصطالح "مترقى" است. البته 
این بار نه در ایران که در آمریکاى التین و تحت عنوان دفاع از "الهیّات رهایى بخش!" 

قاعدتًا پس از 6 سال تجربه حکومت مذهبى در ایران و برمال شدن ظرفیتهاى ضد دمکراتیک جریانات مذهبى 
چه در حکومت و چه در اپوزیسیون، انسان با این تجربه انتظار دارد که لفظ "مذهب مترقى" هر کس را که 
اندك تماسى با این تجربه سخت شش ساله داشته است، بر آشفته کند. اما مطابق معمول راه کارگر از این 
قاعده مستثنى است. راه کارگر چنان مقهور مصلحت جویى هاى رویزیونیستى است که حتى اگر ده جمهورى 
اسالم دیگر نیز بیایند و بروند و چنان کنند که تاکنون کرده اند، باز با بلند شدن اولین غر و لند ریاکارانه و 
باصطالح" ضدامپریالیستى" فالن آخوند و جریان مذهبى، عنان از کف میدهد و دروازه هاى جبهه خلقیش را 

بر روى آنان میگشاید. 

مقاله "کلیساى کاتولیک و الهیّات رهایى بخش" در راه کارگر شماره 13، با جمله اى پُر حرارت به "رده هاى 
باالى" کلیساى کاتولیک آغاز میشود. مطابق معمول در سنت توده ایستى، حمله به "رده هاى باالى" یک پدیده، 
مقدمه اى براى مجیزگویى به "رده هاى پایین" آن است. اگر "رده هاى باالى بورژوازى" را میکوبند، براى آنست 
که سیاستشان بر تشکیل جبهه واحد با بورژوازى متوسط و کوچک تعلق گرفته است. اگر "رده هاى باالى" 
ارتش را میکوبند براى آنست که به "افسران جوان" امید دارند، اگر "رده هاى باالى روحانیت" را میکوبند، در 

صدد جلب نظر آخوندهاى جزء هستند. راه کارگر هم طولى نمیکشد وارد اصل مطلب شود: 
"در این بین رده هاى پایینى کلیساى کاتولیک در برابر اسقف ها و کاردینال هاى متحد ارتجاع 
قیام کردند(!) رادیکالترین آنها که از نزدیک شاهد رنج و درد روزمره مردم بوده اغلب خود نیز 
با فقر و فاقه دست به گریبان هستند در این نبرد نابرابر در جبهه توده ها ایستادند از نزدیک با 

جنبشهاى مردمى و سوسیالیستى همکارى کردند". 
چقدر این داستان آشناست. تجربه اپوزیسیون مذهبى دوران شاه مجدداً این بار در آمریکاى التین دارد تکرار 
میشود. اگر عاقبت غایى این اپوزیسیون مذهبى امروز به این وضوح جلوى چشم راه کارگر نبود، شاید میشد 
به او تنها از بابت توّهماتش به مذهب خرده گرفت. اما راه کارگر عامدانه این تجربه را فراموش میکند و آن 
را از انظار زحمتکشان آمریکاى التین پنهان میدارد، و در این میان ابایى از این ندارد که خود، درست مانند 
یکى از شاگردان وفادار کشیش گوستاو گوتیرز بر باالى منبر مسیحیت نوین و البد "مترقى" را ستایش و 

موعظه کند: 
"رویه ایدئولوژیک این نهضت کاتولیک تفسیر نوینى از آموزشهاى عیسى مسیح است. آنها به 
نوعى دست به یک تفسیر طبقاتى از آموزشهاى مسیح میزنند. آنان توده زحمتکشان را ادامه 
دهندة مشى عیسى مسیح دانسته و معتقدند بشریتى که مسیح خود را براى رهایى آنان قربانى 
کرد، آنها که زحمتکشان را بگلوله بسته و یا از دسترنج آنان به عیش و نوش مشغولند نبوده 
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بلکه، توده تولید کنندگانى هستند که از دسترنج خود بى بهره اند". 
گیریم که "آنان" سعى میکنند مسیحیت را، درست مانند اسالم ، به زحمتکشان یا به "مستضعفین" بچسپانند،  
گیریم که آنان میکوشند، تا مانند طالیه دارانشان در ایران در دهه گذشته نوعى تفسیر طبقاتى از مذهب به دست 
بدهند، که پدیده اى مثل مجاهدین امروز تازه بهترین محصول آنست، اما "اینان" که نام خود را کمونیست هم 
گذاشته اند چرا دیگر دم میگیرند و به مردم آمریکاى التین آینده اى را توصیه میکنند که مردم ایران به قیمتى 

گزاف هم اکنون از سر میگذرانند؟ 

راه کارگر تنها مشتاق بسط نفوذ معنوى این "مسیحیت مترقى" نیست، بلکه مهمتر از این، از تالشهاى این 
جریانات براى سازماندهى مذهبى زحمتکشان با اشتیاق دفاع میکند: 

"برخى از پیروان این مکتب، که نام الهیّات رهاییبخش به خود گرفته است، در نظم و عمل، 
شیوة حرکت حقیقتًا رادیکالى داشته و از گوتیرز فراتر رفته اند. آنها دست به سازماندهى کلیسا 
از پایین زدند و با تشکیل سلولهاى پایه بصورت علنى یا نیمه علنى در میان توده هاى زحمتکش، 
بویژه روستاییان و حاشیه نشینان، به فعالیت پرداختند و در انواع فعالیتهاى صنفى سیاسى دخالت 

کردند". 
این سازمانیابى مذهبى زحمتکشان، و به عبارت دیگر گسترش یافتن تشکل بر اساس اعتقادات مذهبى در 
میان زحمتکشان که معادل تفرقه واقعى آنها و واژگونى آگاهى سیاسى آنها است، نه تنها راه کارگر را به تعمق 

وانمیدارد، بلکه از جانب او تقدیس نیز میشود. راه کارگر در مزایاى شکل مذهبى تشکل توده ها مینویسد: 
"در شرایط سرکوب خشن ویژگى مذهبى این سلولها تا حدى امنیت آنان را در برابر تهاجم 

رژیمهاى دیکتاتورى حفظ کرد و علیرغم کاهش فعالیت، حرکات آنها ادامه یافت". 
"ویژگى  داراى  چرا سازمانهاى  که  نمیپرسد  خود  از  کارگر  راه  سلولها!  این  مذهبى"  "ویژگى  باد  زنده  پس 
مذهبى"، چه در ایران و چه در آمریکاى التین، چه در آفریقاى جنوبى و چه در لهستان، امنیت بیشترى در 

برابر تهاجم رژیمهاى دیکتاتورى بر خوردار بوده اند و هستند؟ 

واقعیت این است که خرافات مذهبى و سازمانیابى مذهبى توده ها دقیقًا به معناى دور شدن آنان از اهداف و 
آرمانها و تشکل پذیرى انقالبى و کمونیستى است و لذا بورژوازى، همانطور که در ایران نیز نشان داد، خود 
خواهان آنست که نارضایتى اجتناب ناپذیر توده هاى زحمتکش به مجارى مذهبى کانالیزه شود. این نارضایتى 
یا به همین ترتیب اخته و خنثى میشود، و یا حتى اگر اوج بگیرد و استبداد موجود را سرنگون کند، توسط 
همان جریانات مذهبى سابقًا در اپوزیسیون سرکوب و کنترل میشود. راه کارگر بر محتواى طبقاتى مذهب در 
عصر ما خاك میپاشد، تفرقه مذهبى را کتمان میکند، سّمى که خرافات مذهبى در توده مردم و در جنبشهاى 
اعتراضى آنان تزریق میکند را به فراموشى میسپارد و در مقابل، اندر محاسن امنیتى متشکل شدن از طریق 
مساجد و سلولهاى کلیسایى داد سخن میدهد. این مخالف خوانى ضد رژیمى "سطحى"، این "ضد امپریالیسم" 
و انقالب  کارگر  طبقه  عملى  و  نظرى  استقالل  خواهان  که  مارکسیسم  با  تنها  نه  هیچ مشابهتى،  شده،  مسخ 
کارگرى است، بلکه حتى با دمکراتیسمى که امروز جزء شعور عامه است نیز ندارد. راه کارگر درسى را که از 

تجربه ایران نگرفته بطور وارونه از اوضاع آمریکاى التین میآموزد: 
”مناسبات مارکسیست ها با این دسته از کشیشان که بحق میبایست نام "کشیشان سوسیالیست" را 
به آنان داد! بر پایه همکارى نزدیک در امر پیشبرد سازماندهى فعالیت هاى صنفى و سیاسى در 
میان توده ها قرار داشته است. این مناسبات بر اساس یک مرزبندى ایدئولوژیک بنا نشده بلکه 
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دقیقًا بر یک صفبندى طبقاتى استوار بود. مارکسیست ها و کشیشان سوسیالیست در یک جبهه 
علیه دیکتاتورى هاى نظامى و اسقف هاى متحد آن جنگیدند". 

این تمام مسأله امروز راه کارگر است. شاهد از آمریکاى التین میرسد تا بر سیاست اپورتونیستى دست کشیدن 
مارکسیستها از ایدئولوژى و ممنوعیت رواج کمونیسم در صفوف طبقه کارگر یعنى محور سیاست امروزى 
راه کارگر، صحه بگذارد. براى راه کارگر این اقدام یعنى تبلیغ ایدئولوژى انقالبى طبقه کارگر، در صف" جبهه 
ضد دیکتاتورى" تفرقه ایجاد میکند! اتفاق نظر "ضد آمریکایى" را با ناخالصى هاى طبقاتى به مخاطره میاندازد. 
دادن  قرار  براى  و  کارگران  طبقاتى  جنبش  به  امپریالیستى  ضد  کردن جنبش  متکى  براى  مارکسیستها  تالش 
کارگران (و نه کشیشان و خاخام ها و آخوندها و موبدان "سوسیالیست") در رهبرى این جنبشها و مبارزة آنها 
براى دور کردن کارگران از خرافات مذهبى و سازمانیابى تحت پرچم مذهب، جبهه عموم خلقى مبارزه علیه 
امپریالیسم "یانکى" را سست میکند. "بحث بعد از مرگ شاه" این شعار واقعى راه کارگر است که ظاهراً به 
بهانه سفر پاپ به آمریکاى التین بى هیچ خجالتى مطرح میشود. مطابق معمول رویزیونیستى، باید پاى لنین را 
نیز به میان کشید. درست است که "مذهب" امنیت بیشترى به بار میآورد، اما "تائید لنین" ظاهرا ُمهرى است 
که باید در عصر ما پاى اعتبارنامه هر مدعى انقالبیگرى خورده باشد. لذا راه کارگر لنین را نیز، با همان شیوه 

مرضیه رویزیونیستها، یعنى نقل قول بى ربط و خارج از متن، به مدافع "مذهب مترقى" بدل میکند: 
”مارکسیست هاى آمریکاى التین به پیروى از آموزشهاى لنین(!) در موارد متعدد(!) با مذهبیونى 
که حاضر بودند در مبارزه براى ساختن بهشت در این دنیا مبارزه کنند "(لنین سوسیالیسم و 

مذهب) دست اتحاد دادند". 
این تحریف آشکار موضع لنین در قبال مذهب و جریانات مذهبى است. سخن لنین بر سر مذهبیون منفرد 
است، حال آنکه راه کارگر مبّلغ و مدافع سازمانیابى مذهبى توده ها و بسط اندیشه هاى خرافى مسیحیت نوین 
است. جالب است که راه کارگر عبارت را طورى مینویسد که نظر ایدئولوژیکى او در باره این مسیحیت در 

پردة ابهام بماند و کشیش هاى آمریکاى التین نرمند!. 

باورهاى  و  حاضرند علیرغم مذهب  که  با افراد مذهبى  مجازند  که کمونیست ها  میگوید  سخن  این  لنین از 
مذهبى شان علیه استبداد و براى عدالت اجتماعى مبارزه کنند، همکارى نمایند. راه کارگر در مقابل، نوعى 
"مذهب مترقى" جدید میتراشد و براى سازمانیابى توده ها در" سلولهاى کلیسایى" و مذهبى به عنوان "گامى به 
پیش" هورا میکشد. لنین سمبل تالش براى ُجدا کردن سوسیالیسم از هر شائبه غیر سوسیالیستى و اپورتونیستى 

است. راه کارگر با سخاوت تمام مدال" سوسیالیست "را بر سینه "کشیشان" میزند! 

خرده  و  بورژوایى  به اپوزیسیون  گویى  مجیز  این  است.  افغان"  "امیر  کهنه  داستان  این  نیست،  لنینیسم  این 
بورژوازى است! این فراخوانى دیگر به بورژوازى براى شرکت در سازماندهى کارگران است. 

نتیجه اخالقى این بحث ها نیز روشن است: 
”تجربۀ مثبت نیکاراگوئه، در بوجود آوردن وحدت بین نیروهاى مختلف صرفنظر از ایدئولوژى 
و مذهب و بر مبناى منافع طبقاتى و خواستهاى انقالبى توده ها، براى کشور ما و نیروهاى مترقى 

و انقالبى، نمونه در خور توجهى است". 
دنبال   57 انقالب  در  راه کارگر  نوع  از  انقالبى"  و  مترقى  "نیروهاى  که  نیست  سیاستى  همان  این  مگر  اما 
کردند؟ پس این دقیقًا همان کارى است که نباید کرد. طبقه کارگر ایران تاوان گزاف این توّهمات را پرداخته 
است. اگر کسى در این زمینه باید چیزى بیاموزد، کارگران و زحمتکشان آمریکاى التین هستند که تجربه 
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زنده اپوزیسیون مذهبى ایران در گذشته و حال را پیش رو دارند، و هم اکنون لبنان و افغانستان و لهستان را 
به عنوان نمونه هاى زنده عملکرد مذهب میبینند. کمونیست ایرانى اگر حرفى براى گفتن به کارگران انقالبى 
آمریکاى التین دارد، دقیقا عکس آن چیزى است که راه کارگر توصیه میکند؛ اپوزیسیون مذهبى در عصر 
ما یک نیرو و جریان ذخیره بورژوایى براى تفرقه افکنى در جنبش انقالبى و تداوم سرکوب زحمتکشان در 
فرداى سقوط رژیمهاى استبدادى موجود است. "مذهب مترقى" و" الهیّات رهایى بخش" یک توّهم و یک 
تناقض درخود است. ترقى خواهى با مذهب ناسازگار است. امر رهایى قطعى مستلزم آنست که الاقل بخش 
پیشرو کارگران از چنگال "الهیّات" رهانیده شده باشد. جنبشها دقیقًا به درجه اى به انقالب نزدیک میشوند که 
خود را از شائبه هاى مذهبى خالص کرده باشند. این درست است که امروز کلیساى مسیحیت بر سر سیاست 
دچار تفرقه است، اما این قبل از هر چیز گواه هراس بورژوازى از اپوزیسیون کارگرى و کمونیستى است. 
این نشانه دورنگرى بخشهایى از بورژوازى و تالش آنها در تدارك سیاسى براى فرداى اوجگیرى انقالبات 

کارگرى است. 

عملکرد اسالمیون در ایران، افغانستان، لبنان و شمال آفریقا نیازى به توصیف ندارد. در انگلستان بخشى از 
کلیسا (همان رده هاى باالى آن!) حتى حاضر است براى حفظ وضع موجود على الظاهر به دفاع از معدنچیان 
و اعتراض علیه بیکارى برخیزد. در لهستان همان اسقف ها سخت فعالند که به جنبش کارگرى رنگ مذهبى 
بزنند، میان کارگران و دولت رویزیونیستى میانجیگرى کنند و درنهایت حرکتهاى کارگرى را بر طبق میل 
دولت نظانى حاکم و دولت غربى رقیب، هر دو، کنترل کنند. در آفریقاى جنوبى، کشیشهاى رفرمیست هم 
اکنون با اجازه دولت در رأس اعتراضات کارگران سیاهپوست قرار گرفته اند و از مراجع بین المللى مدال هم 
میگیرند. در آمریکاى التین جایى که فقر بیداد میکند و امپریالیسم آمریکا در عریانترین و هارترین شکل خود 
به استثمار توده هاى وسیع و سرکوب و قلع و قمع انقالب و انقالبیون مشغول است، کلیسا نمیتواند به چپ 
نچرخد. از انقالب سخن گفتن هنگامى که موج انقالب پیکر یک جامعه را در بر گرفته است، مزیتى براى 
"کلیساى از پایین" راه کارگر نیست. هرگز به کسى براى ضد انقالبى نبودن و به خواست توده هاى وسیع 
گردن نهادن جایزه نمیدهند. مذهب در آمریکاى التین درست از ترس انزواى خویش خود را با انقالب توده 
زحمتکشان، که آن هم به سهم خود اکثراً در یک چهارچوب ضد استبدادى محدود است، دمساز کرده است. 

در  مترقى  مذهب  اسطورة  بشناسانند.  توده ها  به  را  آن  واقعى  مقصد  و  مذهب  این  فرداى  باید  کمونیست ها 
ایران شکسته و فرو ریخته است. آمریکاى التین نیز باید این را بیاموزد. کمونیستها باید دقیقًا بر خالف راه 
کارگر بکوشند تا کارگران از جریانات مذهبى ُجدا شوند و در سازمانهاى طبقاتى خود متشکل شوند. زیرا 
تنها مِالك واقعى پیشرفت هر جنبش انقالبى در عصر ما، قدرت یابى صف مستقل و کمونیستى کارگران و 
انزواى تمام جریاناتى است که جنبشهاى کارگرى و انقالبى را در محدودة اهداف و سیاستهاى بورژوایى و 

از جمله مذهبى مهار میزنند. 

به نقل از کمونیست شماره 19 و 20 - چهارده خرداد ماه 1364، 4 ژوئن 1985 

محتواى واقعى "انقالب ایدئولوژیک" مجاهدین 

ممکن  گرفت،  ایدئولوژیک "لقب  "انقالب  متعاقبا  که  چیزى  خلق،  مجاهدین  سازمان  در  اخیر  ماجراهاى 
است در نظر اول هیاهوى بسیار براى هیچ به نظر برسد. یک قیل و قال تبلیغاتى براى الپوشانى دسته گلى 
که رهبرى غفلتا به آب داده است. ظاهرا منشاء این سر و صدا ازدواجى بود که در "باال" صورت گرفت. 
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ازدواجى" غیر مترقبه" که مغایرت آن با مصالح و مالحظات تبلیغاتى شوراى ملى مقاومت و مجاهدین و 
عریانى کشش ها و کمبودهاى فردى اى که به آن منجر شد، مجاهدین، حامیان و رعایاى آنها را شوکه کرد. 
موج اعالم همبستگى، بیعت هاى مجدد و مکرر با رهبرى، استغفار از تردید و نظایر آن که تمام سازمان را 
در خود غرق کرد، بدون شک قبل از هر چیز گواه عدم همبستگى ها، تردیدها نسبت به صالحیت و عاقبت 
رهبرى، بى اعتمادى ها و گیج شدن هاى اولیه در کل سازمان مجاهدین بود. این موج بسرعت بیک سماع 
عارفانه تبدیل شد. در میان حیرت ناظران، جماعت زیادى از کادرهاى مجاهدین تا دختر صاحبخانه فالن 
هوادار مجاهد در پاریس و یا حتى - این جالب است - عضو "سابق" و "امضاء محفوظ" ساواك و ساواما، 
جامه بر تن دریدند، به گرد چیز مجهولى به رقص افتادند و اصوات و کلمات نامفهومى در ستایش معجزه 
اى که میگویند رخ داده است از حنجره ها و قلم هاى الکن و ریاکار خود بیرون دادند. صفحات مجاهد 
به سکویى براى مسابقه ضجه و استغفار و توصیف پدیده هاى غیر قابل وصفى نظیر "ارتقاء انقالب به 
ازدواج"، خاطرات آقائى خدائى صفت از سلوکش در "مدار ماگزیمم" و شلیک شدن ایشان از "مدار مکانیک 
نیوتونى" به "مدار نسبیت انیشتین" و "ورود مسعود رجوى از فاز دهندگى به فاز گیرندگى"، و امثالهم تبدیل 
شد! خنده آور است اما کمدى نیست، زیرا کمدى را به قصد خنداندن میسازند. رقت آور است اما تراژدى 
نیست، زیرا تراژدى قصه قهرمانان بدفرجام است، این تعزیه اسالمى از نوع نامرغوب و آماتورى آن است. 

اما در پس این قیل و قال واقعیاتى درخور تعمق نهفته است. "انقالب ایدئولوژیک" مجاهدین، علیرغم بسته 
بندى و بازاریابى محیرالعقول آن و خرناسه هاى عارفانه و نامفهوم و تماما غیر سیاسى مبلغین و عرضه 
کنندگان آن، به یک حرکت سیاسى و واقعى در سازمان مجاهدین داللت میکند. در واقع، ازدواج پاریس 
زائده اى فرعى بر این ماجراست. این ازدواج و تکاپوئى که براى توجیه آن صورت گرفته است، تنها بر 
زمان و شکل بروز این ماجرا تاثیر گذاشته است. اگر این ازدواج در این جریان سهمى دارد تشدید خصلت 
غیر سیاسى و تحمیل این پوچى و بى محتوائى باور نکردنى به تبلیغاتى است که برپا شده است. در وراى 
این ابتذال در فرم، "انقالب ایدئولوژیک" مجاهدین در واقعیت امر یک گام ایدئولوژیک و سیاسى تعیین 
کننده براى این سازمان و مقدمه اى براى استنتاجات تاکتیکى و عملى خاصى است. "انقالب ایدژولوژیک" 
مجاهدین مقطع مهمى در سیر تکوین انقالبیگرى سطحى اولیه سازمان و سپس لیبرالیسم بورژوا - اسالمى 
آن، به فاالنژیسم عریان بورژوا - امپریالیستى است. نقطه اى که اگر خود پایان این سیر نباشد، نقش مهمى 

در جلو انداختن فرجام نهائى این پروسه بازى میکند. 

واقعیت این "انقالب ایدئولوژیک" چیست؟ "انقالب ایدئولوژیک" پرچم و معرف یک جریان ضد انتقادى 
به  نسبت  خطر  با احساس  که  است  جریانى  این  است.  مجاهدین  سازمان  در  کادرها  و  رهبرى  جانب  از 
موقعیت رهبرى براه افتاده و مصمم است که با صالبت و بیرحمى و با توسل به هر وسیله ممکن، نه تنها 
زمزمه هاى انتقادى، بلکه حتى حق و امکان انتقاد به رهبرى و خط مشى و اقدامات تاکنونى آنرا درهم بکوبد 
و منکوب کند. این هیاهو براى دقع انتقادات و تردیدهاى ناشى از ازدواج نیست. ازدواج آخرین موضوع 
در سلسله مسائلى است که با اهمیتى به مراتب بیشتر مجاهدین و رهبرى آنرا، چه در درون سازمان و چه 
در میان موتلفین آنها و" افکار عمومى" که مجاهد امید به جلب آن دارد، به زیر عالمت سوال کشیده بود. 
اینجا صحبت لزوما بر سر وجود بالفعل یک فراکسیون و یا خط انتقادى در درون سازمان مجاهدین نیست. 
صحبت بر سر خطرى است که خود رهبرى قبل از آنکه خرده اعتراضات و نارضایتى ها در بدنه تشکیالت 

اوج بگیرد، نسبت به قدرت و اتوریته خود حس کرده است. 



596

برگزیده آثار  منصور حکمت

درچنین اوضاعى قبل از آنکه "انتقاد" خود را متشکل کند، "ضد انقالب" متشکل میشود و تعرض میکند، 
اردوى متزلزلین بالفعل و "گوساله پرستان" بالقوه پس از یک مکث اولیه به هزیمت مى افتد. "استغفار"، 
"بیعت مجدد"، "تصفیه"،" خطاناپذیرى و جانشین ناپذیرى مسعود" و مقوالت مشابهى که سطور توبه نامه 
ها در نشریه مجاهد را انباشته است، گواه فشار این تعرض از سوى رهبرى و هراسى است که این در دل 
اعضا و وابستگان این سازمان انداخته است. جماعت، که همین بساط امروزشان را مدیون این رهبرى اند، 
جماعتى که "مجاهد بودن" تنها راه ارتزاق مادى و شاغل بودن سیاسى آنهاست، به وحشت مى افتند، در جدا 
کردن خود از هر اندیشه "شرك آلود" مبنى بر درك نکردن "عظمت رهبرى مسعود" مسابقه مى گذارند، سند 
امضاء میکنند و متهم نشده توبه میکنند. بسیارى از اینها خود آتش بیار این معرکه و جوسازى اند، برخى 

دیگر همرنگ جماعت شده اند تا خود را حفظ کنند. اما بهر حال همه اصل ماجرا را میفهمند. 
صحبت بر سر تثبیت مقام رهبرى است که خود زمین را زیر پاى خود سست میبیند. صحبت بر سر دفاع 
از خط مشى اى است که حتى براى خود رهبرى نیز غیر قابل دفاع گشته است. به همه یادآورى میشود که 
در غیاب این رهبرى هیچ نبودند، از جان خود تا شغل سیاسى امروز خود را مدیون این رهبرى اند. همه 
به این حقایق عینى اذعان میکنند. اذعان میکنند که نوبت "گیرندگى مسعود" و رهبرى است. و این رهبرى 
به چیزى کمتر از مقام والیت و امامت و معافیت از هرگونه مسئولیت پذیرى در قبال عواقب سیاستهاى 

ورشکسته خویش رضایت نمیدهد. 

اما رهبرى مجاهدین چرا به این تعرض آنهم در این اشکال افراطى نیاز داشته است؟ چرا رجوى موقعیت 
خود را سست دیده است؟ 

زمینه هاى سیاسى تردید و تزلزل در سازمان مجاهدین و سست شدن زیر پاى رهبرى و ستون فقرات کادرها 
در این سازمان بسیار روشن است. شکست و بن بست سیاسى و تاکتیکى، سترونى مبارزاتى و بى توفیقى 
کنونى  ایدئولوژیک"  "انقالب  ملموس  و  مادى  زمینه  اخیر،  در 4 سال  بویژه  مجاهدین  سازمان  دیپلماسى 
است. شوراى ملى مقاومت ورشکسته و متالشى شد. "آلترناتیو" به یک شوخى شبیه شد. "کابینه سایه" در 
همان سایه پوسید. موعد ریاست جمهورى "منتخب شما" تمام شد و باالخره حتى خود او به پاشنه آشیل 
شورا در برابر کل طیف چپ و توده مردم ایران بدل شد و مرخص گردید. کار حزب دموکرات با شورا 
به بن بست رسید و دشنام و متلک متقابل میان مجاهد و این تنها رکن باقیمانده دیگر شورا باال گرفت. در 
عرصه دیپلماتیک، "تنها آلترناتیو" نتوانست خود را به آن قیمتى که میخواست به "باال" بفروشد. علیرغم همه 
جار و جنجال ها و عکس و تقصیالت در باره روابط برادرانه مجاهدین و شوراى ملى مقاومت با "احزاب 
حاکم" در تمام کشورهاى بورژوا - امپریالیستى اروپا و مغازله با سناتورهاى آمریکائى، محافل امپریالیستى 
توانستستند، درست مانند شوهران نمونه در اسالم، با همه" آلترناتیوها" به عدل و قسط رفتار کنند و محبت 
و امکانات خود را میان آنها تقسیم کنند. پاى شوراى ملى مقاومت هرگز به زیر درخت سیب نوفل لوشاتو 
نرسید. در داخل کشور، مجاهدین که از خیر انهدام سران و مهره هاى رژیم گذشته بودند و خود را به 
"سرانگشتان سرکوبگر" آن مشغول کرده بودند، از اینهم تنزل کردند و در عکس هاى آقاى رجوى، در رنگ 
پاش و در چسب قطره اى، آلترناتیوهاى توحیدى اى بجاى اعتصاب، باریکاد و قیام یافتند. در برابر چپ، 
شورا و مجاهدین دست و پاى خود را گم کردند. انتقاد از موضع دموکراسى، علیه حکومت مذهبى نوع 
رجوى، علیه نظرات و عملکرد عقب مانده مجاهدین در قبال زنان، علیه تحبیب ارتش شاه-خمینى، علیه 
کرنش هاى پى در پى به امپریالیسم و علیه ناپیگیرى در ضدیت با کلیت رژیم منفور جمهورى اسالمى و 
نظایر آن باال گرفت. مجاهدین نه تنها قادر نشدند هیچ جریان جدى چپ را به شورا نزدیک کنند، بلکه 
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خرده حرمتى را هم که در میان چپ پوپولیست ایران و برادران غیر مذهبى خویش در طیف فدائى داشتند 
از دست دادند و بشدت منزوى شدند. 

اگر کسى سلسله مقاالت مسعود رجوى در توضیح علل جدائى از بنى صدر را بخواند سیماى مستاصل، 
خموده و در منگنه قرار گرفته رهبرى مجاهدین را به روشنى میبیند. آنجا، مسعود رجوى نه جانشین موسى 
و ابراهیم، بلکه رهبرى دست و پا چلفتى ترسیم میشود که پشت به دیوار و بى هیچ افق سیاسى در کار 

حفظ وضع موجود است. 

این شکست ها مى بایست دیر یا زود به نحوى توجیه شوند. بن بست سیاسى مى بایست به نحوى، ولو 
عجالتا فقط در ذهن هواداران، انکار شود، جریان باال گرفتن سستى و تردید و از کف رفتن شیرازه تشکیالت 
مى بایست به هر قیمت متوقف شود. براى دوره اى طوالنى شوراى ملى مقاومت و تالش براى "آلترناتیو 
سازى "تمام آن چیزى بود که مجاهد فعالیت و موجودیت سیاسى خود را با آن معنى میکرد و سرنوشت 
خود را بآن گره میزد. اکنون که این شورا میرود تا حتى از روى کاغذ هم ناپدید شود، مجاهد باید براى بقاء 
و براى حفظ نوعى انسجام تشکیالتى به پدیده دیگرى چنگ بیاندازد. "ایدئولوژى و رهبرى خطا ناپذیر 

مسعود" این نقطه اتکاء جدید است. 

تالش براى متوقف کردن این روند نمى توانست جز در حرکتى تعرضى به نتیجه برسد. هر اذعان به شکست 
و خطاى سیاسى ولو بطور جزئى، هر اعتراف به ضعف رهبرى ولو در قلمرو محدود، در حکم گشودن 
دروازه براى باال گرفتن دامنه انتقادات علیه رهبرى مى بود. پس مى بایست در جهت عکس حرکت کرد، 
انتقاد را در نطفه کوبید، باید چیزى هم طلبکار از آب درآمد. براى اجتناب از عقب نشینى باید گامها به جلو 
خیز برداشت. باید شکست ها را پیروزى و نقطه ضعفهاى بر مال شده را عین قدرت قلمداد کرد. رهبرى و 

کادرهاى مجاهدین به همین سیاست متوسل شدند. 

اما چرا این تعرض ضد انتقادى خود را "انقالب ایدئولوژیک" نام مى گذارد، و محتواى ایدئولوژیک این 
ماجرا باالخره در کجاست؟ "ایدئولوژى" در این جریان داراى چند خاصیت اساسى براى رهبرى مجاهدین 
است. اوال توجه را از سیاست و تاکتیکها و درماندگى سیاسى و تاکتیکى رهبرى، به قلمروئى مجرد و انتزاعى 
منتقل میکند. ایدئولوژى در اینجا آلترناتیو سیاست است. رهبرى از لحاظ سیاسى قابل دفاع نیست و نمى 
تواند بر مبناى یک پالتفرم سیاسى موقعیت خود را محکم کند. مقوالت و مفاهیم انتزاعى تر"ایدئولوژیکى " 
آنهم از نوع اسالمى و الهوتى اش کارسازتر است. و بیهوده نیست که در این "انقالب ایدئولوژیکى "فعاالنه 
تالش مى شود، تا هر رابطه اى میان این ایدئولوژى با پراتیک و منافع سیاسى موجود سازمان گسسته شود 
و ایدئولوژى در منتزع ترین شکل و بعنوان یک سلسله اعتقادات روحانى و قلبى به مفاهیمى نظیر "مطلق 
بودن رهبرى" و نظایر آن مطرح شود. اگر از مجاهدین خواسته مى شود که "مسعود را بشناسند و به او 
ایمان آورند" بخاطر آن است که شوراى ملى مقاومت و اضمحالل آن به فراموشى سپرده شود. هر "انقالب 
سیاسى" در سازمان طبعا پاى آنچه را "علیه آن انقالب شده است" یعنى پراتیک و تجربه سیاسى و عملى 
واقعا موجود سازمان را به میان مى کشید. "انقالب ایدئولوژیکى"، در مقابل، نسخه اى براى بیرون کشیدن 
این مقوالت و مشغله ها از مخیله اعضاء و هواداران است. ثانیا، این "انقالب ایدئولوژیکى" رجعت و یا 
تاکیدى بر مبانى "ایدئولوژیک" مدون این سازمان در بدو تشکیل خود نیست، چرا که حتى همان ایدئولوژى 
"انقالب  یک  به  مجاهدین  بود.  مبارزاتى  و  سیاسى  توقعات  و  مایه انتظارات  و  سیاسى  حد  از  بیش  نیز 
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ایدئولوژیکى" نیاز داشته اند که تفسیر و روایت ویژه اى از اعتقادات سازمان بدست بدهد. تمام آن تعابیر 
شبه سوسیالیستى و ضد امپریالیستى اولیه از اسالم که فرد مسلمان را به نوعى عمل سیاسى علیه "استبداد و 
سلطه اجانب" فرا میخواند و رهبران و رهروان را با عملکرد سیاسى شان محک میزد، باید فراموش شود و 
بجاى آن تفاسیر و تعابیر متداول تر و واقعى تر از اسالم که درست براى توجیه تمکین امت به امام و پذیرش 
بى چون و چواى نظم موجود ساخته و پرداخته شده است زنده شود. ایدئولوژى اى که مضمون انقالب 
درون سازمانى مجاهدین است، دقیقا باید همان خاصیت همبستگى ایدئولوژى اسالمى یعنى دامن زدن به 
تعصب جاهالنه عوام نسبت به شریعت فرقه خود و تسلیم به خدا و رهبر خود را داشته باشد. مرکز ثقل 
اسالم راستین مجاهدین با این انقالب ایدئولوژیکى دیگر بطور قطع از عدل به وحى و نبوت منتقل میشود. 
آیات مربوط به حقوق ویژه پیامبر در زناشوئى و فعال مایشائى انبیا و از پس آنان زعماى قوم، جانشین 
آیات دستکارى شده اى میشود که در دهه قبل قرار بود به مبارزه براى عدالت اجتماعى رنگ مذهبى بزند. 
اسالم مجاهدینى در کنار اسالم ارتدکس، اسالم آخوندى، اسالم واقعى پهلو میگیرد. آخرین توهم پراکنى 
ها درباره تفاوت این دو نوع اسالم خاتمه مییابد. اسالم سبز واقعى، دیگر رسما جاى تعابیر صورتى رنگ 

دهه قبل را میگیرد. 

جز این نمیتوانست باشد اگر چنگ انداختن به ایدئولوژى به حکم بن بست سیاسى و در ماندگى عملى 
اجتناب ناپذیر شده است، آنگاه بدیهى است که در این میان نمى توان به اسالمى برگشت که به خود به 
اعتبار سیاست آبرو میدهد، اسالمى که قرار است از مارکسیسم الهام گرفته باشد، اسالمى که مدعى مبارزه 
جوئى در کنار کمونیست ها علیه استبداد بود. اسالمى که پوسته نوع معینى از انقالبیگرى خرده بورژوایى 
بود که مجاهد و فدائى قدیم از آن بر خاسته بودند. انقالب ایدئولوژیک امروز باید اسالمى را تاکید کند 
که بر سیر تکامل قهقرایى این انقالبیگرى خرده بورژوایى و تحول آن به یک جریان دست راستى تمام 
عیار صحه مى گذارد. اسالمى که در راستاى آنتى کمونیسم روزافزون مجاهدین و اعالم آمادگى بى دریغ 
این سازمان به بورژوازى براى مقابله با کمونیست هاست. اسالمى که بلوغ یک جریان دست راستى و ضد 
دموکراتیک را بشارت میدهد، اسالمى که رهبرى را به "نبوت" و "والیت" مرتبط میکند و لذا آماده است 
تا در هنگام بیمصرف شدن رژیم خمینى، خون تازه اى در رگهاى همان روش حکومتى والیت فقیه، یعنى 
استبداد عریان بورژوا-امپریالیستى با بسته بندى اسالمى به جریان اندازد و خیل دیگرى از انسانها را به مهره 
هاى این سیستم اضافه کند. این اسالم محتواى "انقالب ایدئولوژیک مجاهدین" است. تنها این اسالم میتواند 
خواصى را داشته باشد که امروز مورد نیاز اینهاست. "انقالب ایدئولوژیک مجاهدین" قوام گرفتن ارتجاع 

ایدئولوژیک در این سازمان را جار میزند، همین و بس. 
این حرکت پرشتاب مجاهدین به راست، امروز و با این "انقالب ایدئولوژیکى "آغاز نشده است. آنچه بویژه 
در یکسال اخیر مشاهده میشود برجسته شدن روزافزون ضدیت مجاهد با کمونیسم و دموکراتیسم است. 
مجاهد با غلیظ تر کردن اسالمیت سازمان در ماههاى اخیر، با ضد انقالبى خواندن حزب کمونیست، با 
چسباندن توابیت به فعالین سازمان پیکار و نظایر آن دشمنى خود با کمونیست ها را بارها، و هربار با زمختى 
بیشترى تاکید کرده است. وقتى مجاهد با سربلندى اعالم میدارد که براى حفظ جان اعضاى خود در زندانها 
در مواردى (که تا همینجا به سه مورد آن اعتراف میکند) به آنها رهنمود تواب شدن و در راس سازمان توابین 
قرار گرفتن داده است، وقتى مجاهد نامه همبستگى عضو ساواك و ساواما را به عنوان جزئى از افتخاراتش 
چاپ میکند، وقتى مجاهد به پیام هاى همبستگى "حزب حاکم" در انگلستان و حزب دموکرات مسیحى 
ایتالیا، یعنى جناحهاى علنى کار فاشیسم در این کشورها فخر میکند، همه اینها به معناى دهن کجى و قد 
علم کردن آگاهانه مجاهد در مقابل معیارها و ارزش هائى است که به همت کمونیستها با آرمانها و تمایالت 
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انقالبى توده کارگر و زحمتکش ایرانى عجین شده است. آنتى کمونیسم و ضد دموکراتیسم امروز مجاهد 
بویژه هنگامى برجسته تر میشود که با دامنه و ابعاد حمالت خمینى به کمونیستها در هنگام اقامت در پاریس 
مقایسه شود. مجاهد، که از خمینى دیرتر آمده و میخواهد زودتر به نتیجه برسد، بسیار صریح تر از پدر 

روحانى خود در شرایط مشابه، براى کمونیستها و کارگران انقالبى چنگ و دندان نشان میدهد. 

اما "انقالب ایدئولوژیکى" امروز، درست از آنرو که ایدئولوژیک است، این راست روى را از قلمرو تاکتیک 
سازمان  در  ایدئولوژیکى  تحوالت  میکارد.  این سازمان  استخوان  مغز  در  و  میبرد  فراتر  مجاهد  تبلیغات  و 
مجاهدین گویاى یک مرحله مهم در تثبیت نتایج این راست روى است. این، تا آنجا که به رهبرى مجاهدین 
تنها  که نه  تعرضى  است.  آمده  بدست  "دستاوردهاى"  تثبیت  براى  پیشگیرانه  تعرض  یک  مربوط میشود، 
سرچشمه سواالت و ابهامات را میخشکاند، بلکه حکمت ایدئولوژیکى این راست روى را فرموله میکند و 
بعنوان مبناى فعالیت آتى بر پرچم این سازمان تثبیت میکند. رهبرى به مسیرى که پیموده است وفادار میماند 
و سازمان را در همان راستاى آستانبوسى بورژوازى به "جلو" هدایت میکند. این عاقبت ناگزیر جریانى 
است که با انقالبیگرى خرده بورژوائى آغاز کند، اما بخواهد قدرت را علیه طبقه کارگر و علیه کمونیستها 
بدست بگیرد و بکار اندازد. این گواه ورشکستگى انقالبیگرى سطحى خرده بورژوائى بطور کلى و سازمان 

مجاهدین بطور اخص است. 

ازدواج رجوى و عضدانلو واقعه اى حاشیه اى بر این حرکت اصلى بود. این واقعه ضرورت دست زدن هر 
چه سریعتر به یک اقدام تعرضى را به رهبرى مجاهدین تفهیم کرد. اینکه کدام کشش ها و انگیزه هاى فردى 
در رهبرى مجاهدین به این ازدواج منجرشد کم اهمیت ترین مساله است. نکته اساسى اینجاست که این 
ازدواج میتوانست در سازمان و در بیرون آن به یک انحطاط اخالقى رهبرى و سست عنصرى و بى کفایتى 
آن تعبیر شود. اگر حامیان مجاهدین و توده اعضاء و هواداران این سازمان آنقدر در فقر سیاسى و عقیدتى 
گرفتارند و آنقدر عقب نگهداشته شده اند که انحطاط سیاسى سازمان شان، در ائتالف با ارتجاع امپریالیستى 
و در ضدیت با کمونیست ها به آنها تکانى جدى نمیدهد، اخالقیات سنتى در آنها آنقدر ریشه دار هست که 
اقدامات خالف این اخالقیات از جانب رهبرى عواطف شان را بیازارد و به باال بدبین شان کند. این ازدواج 
میتوانست جرقه اى باشد که نارضایتى هاى تلنبار شده و یاس عمومى را به حرکات بالفعل در اعتراض و 
انتقاد به رهبرى بدل کند. رهبرى مجاهدین پس از این ازدواج دیگر میبایست دست به عمل بزند و در این 
میان خود این ازدواج "دیر هضم" یعنى ضعیف ترین نقطه رهبرى در دیدگاه اعضاء و وابستگان مجاهد و 
هم سنخ هایشان در جریانات دیگر اپوزیسیون بورژوائى و خرده بورژوائى، باید با حد اکثر توپ و تشر و 
جوسازى، به نقطه قدرتى الهى و مافوق بشرى براى رهبرى تبدیل شود. تائید ازدواج سمبلى میشود براى 
تائید رهبرى و استغفار از بدبینى و دو دلى و انتقاد. آن عضو و هوادارى که در مالء عام از این آزمون بگذرد، 
کسى که رهبرى را در این برجسته ترین و زمخت ترین نشانه درماندگى، به خود مشغولى و "گیرندگى" اش 
تائید کند، دیگر به اندازه کافى بى شخصیت، فروکوفته، رام و بى آزار شده است که صالحیت باقى ماندن 
را داشته باشد. در عرض چند هفته یک انکیزیسیون عقیدتى براى مرعوب کردن کل سازمان و کشیدن آن به 
"بیعت مجدد" با "عیار ترکیب رهبرى نوین" به راه مى افتد. صفحات "مجاهد" و گزارشات آن از جلسات 
درونى براى درك "عمق انقالب ایدئولوژیک"، نوارهاى ویدئوئى، استغفار نامه ها و تبریکات همه در واقع 

رپرتاژ "مجاهد" از نتایج این انکیزیسیون و تصفیه درون سازمانى است. 

ماحصل این "انقالب ایدئولوژیک" انزواى سیاسى بازهم بیشتر مجاهدین در باال و پائین خواهد بود. اگر 
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محافل امپریالیستى دنبال آلترناتیوى براى جمهورى اسالمى مى گردند، بدون شک یک فرقه صرفا مذهبى 
که امروز دیگر نه یک برنامه سیاسى و کابینه ائتالفى بورژوائى و طرح آرام کردن کردستان، بلکه تنها ظرفیت 
هاى باند سیاهى خود علیه کمونیستها را میتواند به آنها پیشکش کند، شانس اندکى در رقابت "آلترناتیوها" 
خواهد داشت. حرکت امروز مجاهدین در واقع اعالم پایان پروسه "آلترناتیوسازى" از جانب این سازمان 
به  نسبت  جاهالنه  تعصبى  با  مذهبى  جریان  یک  به  آن  کردن  تبدیل  براى  خود سازمان  به  رجعت  است. 
مجاهدین  "انقالب ایدئولوژیک"  است.  بقاء  براى  سکتاریستى  تالشى  حداکثر  اش  پیامبرگونه"  "رهبرى 
اعتراف به شکست شوراى ملى مقاومت است. مجاهد از این پس، در محاسبات بورژوازى و امپریالیسم 
مکان یک نیروى دست راستى درجه دوم را اشغال میکند. نخست وزیر انتصابى شورا دیگر حداکثر باید به 
مقام ریاست شهربانى اکتفا کند. در پائین، اعالم موجودیت صریح سازمان مجاهدین به عنوان جریانى معتقد 
به والیت فقیه، آنهم با فقیهى جوان تر و خام تر، قطعا با موجى از انزجار توده مردم مواجه خواهد شد. هیچ 
دار و دسته متعصب مذهبى، هیچ جریان ضد کمونیستى، هیچ فرقه درخود فرورفته دراویش نمیتواند امروز 
مورد حمایت مردمى قرار گیرد که تشنه دموکراسى سیاسى و برنامه عملى روشن براى انقالب توده اى در 
کشوراند. حتى کمترین درجه جلب حمایت این مردم، نیازمند ابراز وجود در عرصه مبارزه براى دموکراسى 
سیاسى است. مجاهد در تالش براى پوشاندن شکست هاى سیاسى خود، با یک "انقالب ایدئولوژیکى" در 

راستاى نبوت و" والیت فقیه" فرسنگها از این قلمرو دور میشود. 

توفیق  مجاهدین حداکثر  آیا  نیست.  مشخص  قطع  بطور  آنها  امروز  حرکت  آتى  سیر  و  مجاهدین  عاقبت 
خواهند یافت تا به یک دار و دسته کوچک باند سیاهى و یک منبع ذخیره براى تجدید سازمان حزب اهللا 
علیه کمونیسم تکامل یابند؟ آیا پس از ختم ماجراى امروزى و احیاى اعتماد به نفس در رهبرى این سازمان 
تالشهائى در جهت عادى کردن اوضاع و رجعت به مشغله هاى سیاسى صورت خواهد گرفت و مجاهد 
بر مبناى این "انقالب ایدئولوژیک" به بنا کردن یک حزب سیاسى دست راستى از نوع احزاب اسالمى در 
لبنان و مصر و سودان توفیق خواهد یافت؟ و باالخره آیا جدائى اجتناب ناپذیر بخش زیادى از هواداران 
متوهم این سازمان در داخل کشور، یک جدائى متشکل خواهد بود و یا آنکه در حد یک موج ترك انفرادى 

سازمان محدود خواهد ماند؟ 

بهر رو اینها واقعیات و مسائل این "انقالب ایدئولوژیک" است. واقعیاتى که در پس هیاهو در باره ازدواج 
پاریس پنهان میشود. کمونیستها اگر در این میان وظیفه اى دارند، بیرون کشیدن محتواى سیاسى و عملى 
این ماجرا از البالى اوهام، رنجش ها و توجیهات اخالقى ایست که واقعیت آن را مى پوشاند. در یک 
دولت کارگرى نیز رجوى و عضدانلو و ابریشمچى مى توانستند با مراجعه به نزدیکترین دفتر ثبت ازدواج 
و طالق بدون هیچ برچسب و فشار اخالقى با رضایت طرفین خواست خود را عملى کنند. کمونیست ها 
باید این پرده اخالقى را کنار بزنند تا آنچه واقعا در جریان است، یعنى شکل گیرى و انسجام یک جریان 
فاالنژ اسالمى در انظار توده مردم عریان شود. اگر هنوز زحمتکشى هست که هوادار مجاهدین است، باید 
این سیر تحول و این عاقبت رقت آور جریان اپوزیسیون اسالمى را بشناسد و بطور قطع از آن جدا شود. 

با این نوشته به اسم "نادر بهنام" امضا شده است.
حوزه هاى حزبى و آکسیون هاى کارگرى 

درباره اهمیت آژیتاتور وآژیتاسیون علنى (1)

١) مقدمه
و  مناسبات  مسانل،  از  دارد.  اى  آینده  و  حال  گذشته،  دیگر،  پدیده  هر  مانند  کارگرى،  اعتراضى  آکسیون 
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مطالبات خاصى مایه میگیرد، به جریان درمیاید و اوج میگیرد و در فرداى پایان خود مناسبات، تناسب قوا، 
روحیات و تلقیات متفاوتى برجاى میگذارد. ناظر خارجى عمدتا آکسیون کارگرى را با بروز بالفعل اعتراض 
علنى دسته جمعى تداعى میکند. "کارگران ذوب آهن اعتصاب کرده اند"، "کارگران کانادادراى با پلیس و 
پاسداران درگیر شده اند"، "کارگران صنعت نفت دست به کم کارى زده اند" و نظیر آن. اما یک آکسیون 
کارگرى براى فعالین کمونیست معناى وسیعترى را در بردارد و هنگامى که ما از دخالت در آکسیون هاى 
کارگرى و رهبرى آنها سخن میگوئیم، دخالت و اعمال رهبرى در کل یک پروسه، یعنى قبل از آکسیون ، 

حین آن و پس از آن را مدنظر داریم. 
هر رهنمود، یا مجموعه رهنمودها، براى توضیح نحوه دخالت فعالین کمونیست و تشکیالت کمونیستى در 
مبارزات و اعتراضات جارى کارگران باید وظایف کمونیستها را در هر سه دوره شکل گیرى، وقوع و خاتمه 
آکسیون ها روشن کند. معنى دخالت و شرکت در یک آکسیون در حال وقوع در وهله اول روشن بنظر 
میرسد. اما ایده دخالت در آکسیون، قبل از آن و یا پس از پایان آن، شاید در ابتداى امر قدرى غریب بنظر 
برسد. اتفاقا این وجه دوم مساله است که تاکنون در بحثهاى ما راجع به شیوه برخورد حوزه هاى حزبى به 
مبارزات جارى بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بیشتر از قلم افتاده ملزومات و شیوه دخالت در آکسیون 

در حین وقوع آن بوده است. با این وجود توضیح بیشترى مفید خواهد بود. 

ها  زمینه  مهر  در جریان)،  و  بالفعل  اعتراضى  مبارزه  یک  بعنوان  یعنى  اخص کلمه،  معنى  آکسیونى(به  هر 
و شرایط عینى و ذهنى قبلى خود را با خود حمل میکند. هر آکسیون بر زمینه تناسب قواى معین و در 
چهارچوب آگاهى سیاسى و درجه سازمانیافتگى و تشکل پذیرى موجود طبقه شکل میگیرد. بدون شک 
این عوامل در طول خود آکسیون تغییر میکنند، اما در تحلیل نهایى تنها به حد معینى میتوانند از سطح قبلى 
فراتر روند. هیچ اعتصابى در ایران امروز دفعتا بر سر 53 ساعت کار، خروج نیروهاى سرکوبگر جمهورى 
اسالمى از کردستان و یا آزادى بى قید و شرط عقیده و بیان در کل کشور آغاز نمى شود. تعرض بورژوازى، 
عقب نشینى هاى تحمیلى به جنبش کارگرى و تناسب قواى موجود، مطالبات کارگران در اعتراضات جارى 

را به سطح پایین ترى تنزل داده است. 

هر آکسیون اقدام مبارزاتى کارگران معین، با آگاهى سیاسى و توان تشکیالتى معین، بر زمینه تناسب قواى 
موجود و با تلقى خاصى از تناسب قواى موجود است. چهارچوب و جو کلى اى که اعتراضات خودبخودى 
در  دخالت  است.  شده  تعیین  قبل  از  کمابیش  عوامل  این  میگیرد، توسط  شکل  آن  محدوده  در  کارگرى 
آکسیون قبل از آکسیون، به معناى دخالت و تالش براى تغییر این جو و شکستن این چهارچوب است. به 
معناى تالش در باال بردن سطح آگاهى و تشکل پذیرى کارگران، خنثى کردن عوامل تفرقه انگیز موجود، 
صاحب  و  پیشرو  کارگران  کردن  متشکل  و  مرتبط کردن  کارگران،  مطالبات  و  شعارها  اصولى  فرمولبندى 
نفوذ و باال بردن روحیه مبارزاتى کارگران و نظایر آن است. جلب بخش بیشترى از کارگران به کمونیسم و 
تشکل در حزب کمونیست خود تاثیر تعیین کننده اى در سطح مبارزات اعتراضى آتى دارد. فعالیت مستمر 
حوزه ها و فعالین کمونیستى در میان کارگران و نیز اقدامات مشخص آنها در هر دوره اى که نارضایتى 
هاى موجود به نحوى اوج میگیرد که دورنماى یک آکسیون را در برابر کارگران قرار میدهد، تاثیرات جدى 
خود را مستقیما بر قدرت و دامنه آکسیون آتى خواهد گذاشت. سرنوشت آکسیون کارگران کارخانه اى که 
به دولت و کارفرما توهم دارند، کمونیستها در میانشان کار نکرده اند، فرمولبندى غیر اصولى و مبهمى از 
خواستهاى خود دارند و غیره از پیش معلوم است. بخش مهمى از فعالیت روتین کمونیست ها و اقدامات 
ویژه قبل از آکسیون آنها، صرف رفع این نقاط ضعف میشود، و این بهر رو، به معنى دخالت و تاثیرگذارى 
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بر سرنوشت هر آکسیون آتى کارگران است. 

وظایف کمونیستها پس از خاتمه آکسیون نیز کمابیش روشن است. اعم از اینکه آکسیون به نتیجه رسیده 
باشد یا نه، کل پروسه مبارزه، نقاط ضعف و قدرت آن باید جمعبندى شود و این جمعبندى در وسیعترین 
سطح ممکن به شعور عمومى کارگران و یا الاقل به نظر بخش پیشروتر آنان تبدیل شود. اگر دستاوردى 
هست باید تثبیت و حراست شود، اگر شکستى در کار بوده است، باید دالئل این شکست تحلیل شود و 
مبناى تجربه اندوزى کارگران قرار گیرد، باید مقاومت در برابر تاثیرات عملى شکست (اخراج رفقاى کارگر، 
روحیه  افت  با  باید  شرایطى  هر  تحت  شود.  سازماندهى  و غیره)  کارگران  حقوق  دیگر  به  کارفرما  تعدى 
مبارزاتى و ناامیدى و دلسردى از مبارزه مقابله شود. هر آکسیون زمینه اى را براى کار فشرده کمونیستى در 

میان توده کارگران و عناصر پیشرو فراهم میسازد که باید به خوبى از آن استفاده شود. 

بهر حال تبیین وظایف حوزه هاى کمونیستى در قبل و بعد از آکسیون دشوار نیست. بسیارى از نکات مهم 
فى الحال به طرق مختلف توضیح داده شده است. اگر ابهام و اشکالى در زمینه شیوه برخورد به آکسیون ها 
وجود دارد، اساسا به مسئله دخالت در آکسیون و رهبرى آکسیون در جریان وقوع آن یعنى در حین آکسیون 
(به معنى اخص کلمه) برمیگردد. اینجاست که بیشترین تعمق ضرورى است. اینجاست که باید در جستجوى 

ایده ها و رهنمودهاى راهگشا بود. 

2) ویژگى روزهاى آکسیون و اهمیت وجه علنى مبارزه 
نیست  این  قطعا منظور  چیست؟  کارگرى  آکسیونهاى  در  کمونیست  فعالین  و  ها  حوزه  دخالت  از  منظور 
که کمونیست ها صرفا مانند کارگران دیگر در تجمع عمومى، صف تظاهرات و محل تحصن حضور بهم 
رسانند؛ مشت خود را در میان صدها مشت گره کنند و راى خود را مانند صدها راى دیگر در رد و قبول 
این یا آن پیشنهاد و فراخوان ابراز کنند. کمونیست ها در آکسیون صرفا "مثل هر کارگر دیگر" شرکت نمى 
کنند، شرکت کمونیستها بنا به تعریف شرکت در هدایت آکسیون، در رهبرى آن در جهت اصولى، بر طبق 

سیاستهاى کمونیستى حزب است. 
ادبیات پوپولیستى تصویر ساده گرایانه اى از رهبرى آکسیون هاى کارگرى توسط سازمان مخفى ترسیم 
میکند. یک سلول مخفى "سازمان" رهبرى آکسیون را به دست دارد. این سلول قبال حقانیت خود را به توده 
کارگران ثابت کرده و کارگران على العموم با شنیدن نام سازمان و یادآورى سابقه پرافتخار آن تحت شعارها 
و رهنمودهاى سلول مخفى بخط میشوند. سلول مخفى شعارها را تعیین میکند و به اطالع کارگران میرساند 
و حتى در صورت لزوم قبال تقسیم کار الزم را در بین کارگران بوجود مى آورد. سلول مخفى (با اعالمیه 
و غیره) نظر خود را درباره هر مرحله از پیشرفت آکسیون اعالم مى کند و کارگران را نسبت به اقدامات 
فورى بعدى واقف مى سازد. آکسیون تحت شعارهاى سلول مخفى، با مطالبات مطرح شده از جانب آن و 

با کنترل غیبى آن هدایت میشود. 

اشکال کار اینجاست که اگرچه محبوبیت توده اى یک حزب احتماال قادر به جهت دادن به حرکت عمومى 
کلى کارگران خواهد بود، اما این سناریو، یا سناریوهاى شبیه به آن که آکسیون را به یک فعل و انفعال 
واقعى  جهان  در  شود.  اجرا  میتواند  کاغذ  روى  تنها  میدهند،  تنزل  مخفى _ کارگران"  "سازمان  بالواسطه 
آکسیون بطور اجتناب ناپذیر وابسته به وجود عناصر پیشرو علنى کار، یعنى رهبران وآژیتاتورهاى علنى 
است. در جهان واقعى، چنین سلولى از چنین سازمانى همواره با این واقعیت روبروست که چند کارگر 
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سرشناس و صاحب نفوذ" غیرسازمانى" از باالى چهارپایه، از میان دستگاهها، باالى پله ها، از درون هیات 
نمایندگى، و بطور خالصه از دور و نزدیک، اما بهر حال به شیوه علنى، سرنخ ماجرا را میگیرند و آن را 
در جهتى که میخواهند و میتوانند سمت و سو میدهند. کارى که براى سلول مربوطه میماند، اعالم کتبى 
هوادارى سازمان از آکسیون، تمجید آکسیون و تمکین به تمام محدودیت ها و عقب ماندگى هاى آن و 
نیز تنظیم گزارش خبرى براى سازمان است. این کنترل از راه دور و رهبرى غیبى را باید به عالم تخیلى 

پوپولیست ها واگذاشت، زیرا آنچه روزهاى آکسیون را از دوره قبل و بعد آن متمایز میکند اینست که: 

اوال، توده کمتر آگاه و کمتر سازمان یافته کارگران به صحنه عمل کشیده میشود. توده وسیعى که نیازمند 
یک رهبرى حضورى، مستمر و سریع االنتقال است. توده اى که در ضمن از قبل، بنا بر یک دانش سیاسى 
- ایدنولوژیک و یا تعلق خاطر تشکیالتى از پیشى، به تبعیت از کمونیست ها و نظرات و سیاست هاى آنان 

سوگند نخورده است. 

ثانیا، رهبرى آکسیون به ناگزیر از یک جنبه علنى تعیین کننده برخوردار میشود. هدایت مخفیانه تمایالت، 
مطالبات عمومى و یا حتى جهت گیرى کلى کارگران شاید کمابیش ممکن باشد، اما رهبرى عمل مستقیم و 

در حال جریان آنان بى شک تنها میتواند یک رهبرى اساسا علنى و حضورى باشد. 

ثالثا، آکسیون شامل یک سلسله لحظات تعیین کننده، رودررویى هاى پى در پى کارگران با دولت و کارفرما 
و عمال آنها و مباحثات درونى و حساس در میان خود کارگران، توطنه هاى کارفرما و عمال او، تجدید 
آرایش کارگران، تعرض، عقب نشینى و غیره است. عکس العمل مناسب و سریع به تمام این لحظات و 
نقطه عطف هاى تعیین کننده و حفظ سکان مبارزه در طول این پروسه رویارویى آشکار، نیز رهبرى زنده 

علنى و حضورى را اجتناب ناپذیر میکند. 

رابعا، کمونیستها ناگزیر از فعالیت مخفى اند، اما سندیکاى زردى ها، شوراى اسالمى ها، انجمنى ها، و یا 
توده اى و اکثریتى هایى که موقعیت خود را در کارخانه حفظ کرده اند، همه امکان دخالت علنى دارند. 
در غیاب رهبرى علنى انقالبى و منطبق با خط مشى کمونیستى، اعتراضات کارگرى بطور دائمى توسط 
این جریانات به سازش و شکست کشیده میشود. در روزهاى آکسیون، مقابله کمونیستها با تمهیدات ضد 

کارگرى این جریانات باید بطور جدى به بعد علنى کشیده شود. 

همه اینها به این معنى است که تشکیالت کمونیستى در محل کار و زیست کارگران، بعنوان یک تشکیالت 
مخفى، تنها هنگامى به معنى واقعى کلمه و به شیوه اى اصولى قادر به دخالت موثر و اعمال رهبرى در 
آکسیونهاست که بتواند این وجه علنى، حاضر در صحنه و حضورى رهبرى را تامین نماید. این آن مساله 
اساسى است که تبیین جدى شیوه برخورد حوزه هاى حزبى به مساله رهبرى مبارزات جارى به آن وابسته 
است. بویژه اینکه ما در شرایطى فعالیت میکنیم که جنبش کارگرى در ایران فاقد تشکل هاى توده اى تثبیت 
شده است. وجود تشکل هاى توده اى کارگرى) نظیر شورا و سندیکا) بى تردید ظرف و بستر متعارفى 
براى دخالت کمونیستى در آکسیون فراهم میکند. در این حالت دخالت در آکسیون تا حد زیادى به درجه 
دخالت و اتوریته سیاسى و عملى حزب در تشکل توده اى غیر حزبى کارگران مرتبط میشود. اما در غیاب 
چنین تشکلهایى، یعنى در شرایطى که هر آکسیون باید کمابیش از نو رهبرى عملى خود را پیدا کند، نکات 

فوق اهمیت بمراتب بیشترى مى یابند. 

بارها شده است که رفقاى ما در حوزه هاى حزبى پرسیده اند ملزومات و شرایط و ضوابط دخالت حوزه 
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ها در آکسیونهاى کارگرى چیست، تحت چه شرایطى مجازیم براى رهبرى این آکسیون ها بکوشیم، تحت 
چه شرایطى دخالت ما سطحى و آکسیونیستى نخواهد بود. اکنون تا حدود زیادى یکى از مهمترین ملزومات 
این امر را توضیح داده ایم. اولین سوالى که حوزه باید در این زمینه براى خود طرح کند اینست، آیا حوزه 
و یا تشکیالت محلى ما بطور واقعى قادر به پر کردن خالء رهبرى علنى و حضورى در آکسیون هست، بى 
آنکه کل موجودیت و ادامه کارى شبکه مخفى را به خطر بیاندازد؟ اگر نه، که در بیشتر موارد چنین است، 

آنگاه این آمادگى راچگونه میتوان بدست آورد. 

3) نقش حیاتى آژیتاتور
آنچه قبل از هر چیز از نکات فوق برمیآید، نقش برجسته رهبران عملى و علنى و بطور کلى آژیتاتورها در 
جنبش کارگرى است. هر آکسیون بطور تفکیک ناپذیرى به عملکرد این افراد وابسته است. اینگونه فعالین، 
یعنى کارگران پیشروترى که نقشى بیشتر از هر شرکت کننده عادى درآکسیون را بعهده میگیرند، به جلوى 
صف کارگران گام میگذارند، آنها را مخاطب قرار میدهند و میکوشند به نماینده و سخنگو و هدایت کننده 
اعتراض و اعتصاب تبدیل شوند، همواره و در هر جنبش اعتراضى وجود دارند. اینها محصول "طبیعى" 

اعتراضند. 
هر اعتراض و مبارزه کارگرى، حتى اگر احزاب سیاسى در آن کمترین نفوذ را داشته باشند، بطور طبیعى از 
خود رهبرانى بیرون میدهد. افرادى که شهامت پا جلو گذاشتن و مبارزه را با خود تداعى کردن را دارند. 
کسانى که به درجات مختلف این وظیفه را بردوش خود مى بینند که به سخنگوى علنى کارگران تبدیل 
شوند، تمایالت آنان را در سخنان خود بیان کنند و لذا قادر میشوند تا در میان کارگران محبوبیت و نفوذ 
کالم بیابند. کسانى که از سطح آگاهى و تعهدپذیرى عمومى کارگران فراتر میروند و به خود به چشم یک 
رهبر و متعهد به هدایت کارگران مینگرند. سنتا اینها کارگران آگاه تر، پرشورتر و باتجربه ترى اند که قدرت 
تهییج، مجاب کردن و خط مشى تعیین کردن را از خود بروز میدهند. به موقع در بحث ها دخالت میکنند، 
در لحظات حساس کارگران را از ابهام و دودلى بیرون میکشند و راهى به جلو براى آنها ترسیم میکنند. 
از  درستى  درك  به  اساسا  است  ممکن  میکنند.  خطا  دفعات  به  بخودى  خود  رهبران  که این  است  طبیعى 
منافع طبقه کارگر و اشکال مبارزه مسلح نباشند، گاه تندروى و گاه سازش میکنند، اما یک خصوصیت در 
همه آنها مشترك است، قابلیت قرار گرفتن در جلو صف کارگران، تاثیرگذارى بر آنان از طریق توضیح، 
استدالل و تهییج و شهامت ابراز وجود فردى. هیچ آکسیونى بدون آنکه کارگرانى خود را در موضع رهبرى 
آن قرار دهند به جایى نمى رسد و در عین حال هیچ آکسیونى نیست که بطور طبیعى کارگرانى را به جلوى 
صفوف خود نراند و حرکت خود را با قدرت تشخیص این عناصر رهبرى گره نزند.آنجا که جنبش کارگرى 
نمایندگى  هیاتهاى  شورا،  اتحادیه،  کند(نظیر  تحمیل  بورژوازى  را به  پایدار  تشکل  از  نوعى  باشد  توانسته 
و غیره) این عناصر عمدتا در مقامهاى کلیدى این ارگانها قرار میگیرند و نقش خود را رسما و از مجراى 
ارگانهاى جاافتاده رهبرى ایفا میکنند (طبعا در این شرایط این عناصر تا حدود زیادى توسط این تشکل ها 
هضم میشوند و به مهره هاى آن و سخنگویانى براى سیاست حاکم بر آن تبدیل میشوند و لذا با انحراف 
آن تشکل از منافع کارگران همواره خیل وسیعى از فعالترین کارگران نیز از گردونه مبارزه اصولى پرولترى 
خارج میشوند، نظیر سندیکاهاى رفرمیست و غیره). اما در شرایط موجود در ایران، که خبرى از شورا و 
سندیکا نیست، آژیتاتور نه به اعتبار مکان رسمى اش در این یا آن کمیته و اتحادیه کارگرى، بلکه عمدتا به 
اتکا نفوذ و محبوبیت اش در میان کارگران، جاى خود را در آکسیون پیدا میکند. ویژگى این شرایط اینست 
که صف رهبرى کارگران به شدت متغیر است. سرکوب هر آکسیون کارگرى توسط بورژوازى به دفعات 
کارگران به  لذا  و  قدیمى تر منجر میشود،  و  شده تر  شناخته  و رهبران  آژیتاتورها  اخراج  و  دستگیرى  به 
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ناگزیر هر بار رهبران جدیدى را از میان خود جستجو میکنند. از یکسو تداوم مبارزه گسسته میشود، انباشت 
تجربه در میان رهبران کاهش مییابد و جنبش همواره با ضعف عملى رهبرى علنى روبروست و از سوى 
دیگر خالئى باز میشود که هر بار کارگران جدیدى را به عرصه رهبرى و آژیتاسیون جلب میکند. ضعف 
دائمى رهبرى توام با وجود تعداد کثیرى از عناصر پرشور و آماده پیش افتادن، این یک خصیصه مهم جنبش 

کارگرى در ایران است. 

هنگامى که ما از رهبران علنى و عملى جنبش کارگرى سخن میگونیم این طیف را مد نظرداریم. طیفى شامل 
کارگران پیشرو قدیمى کار، با تجربه کار متشکل و سابقه طوالنى در امر آژیتاسیون و نیز کارگران پرشور و 
جدید، که گام به گام قابلیتهاى خود را در آکسیونها به ثبوت میرسانند و عمال خود را در نقش رهبرى قرار 
میدهند. اختناق چندین ده ساله و سرکوب وحشیانه جنبش کارگرى توسط بورژوازى در ایران از جمله به 
این نتیجه نیز منجر شده است که احزاب و گروه هاى سیاسى درصد بسیار کمى از این رهبران و عناصر 
قادر به رهبرى را در صفوف خود دارند. عمده این عناصر فاقد تعهد و تعلق تشکیالتى هستند. در یک کلمه 
این کارگران غیر حزبى و غیر تشکیالتى اند. بى شک روزى خواهد رسید که در نتیجه تالش ما و رشد 
حزب کمونیست در میان کارگران، بتوانیم بخش تعیین کننده و قابل مالحظه اى از رهبران و آژیتاتورهاى 
پرنفوذ جنبش کارگرى را در صفوف حزب داشته باشیم، روزى که آژیتاتورهاى کمونیست نبض اعتراضات 
کارگرى را در کلیه سطوح در دست بگیرند. اما امروز چنین نیست. این آن واقعیتى است که هر حوزه حزبى 
که مساله رهبرى و دخالت در آکسیونهاى اعتراضى را براى خود طرح میکند باید به خوبى بشناسد. هدایت 
مبارزه اعتراضى، بدون آژیتاتور، بدون رهبران عملى و علنى کارگرى ممکن نیست. رهبرى از باالى سر اینها 
ممکن نیست. موفقیت ما در تعیین گام اصولى به جلو در جنبش کارگرى و در تدقیق بیشتر سبک کار عملى 

حوزه هاى حزبى تماما به درك این واقعیت گره خورده است. 

4) حزب کمونیست و رهبران عملى جنبش کارگرى 
واضح است که هدف حزب ما اینست که رهبران عملى و آژیتاتورهاى پرنفوذ در جنبش کارگرى در صفوف 
خود حزب باشند و فعالیت آنها در چهارچوب عمومى فعالیت حزب و تحت ضوابط تشکیالتى و خط 
مشى سیاسى حزب قرار بگیرد. اما چه براى گام برداشتن به سمت این هدف و چه براى حداکثر تاثیرگذارى 
کمونیستى بر اعتراضات و مبارزات جارى کارگرى، ما باید امروز، براى دستیابى به آژیتاتورهاى قابل، توجه 
خود را به قلمرو فعالیت غیرحزبى کارگران پیشرو معطوف کنیم. ما باید روى امکانات و روابط و ماتریال 

موجود کار کنیم. 
همانطور که گفته شد، رهبر عملى و آژیتاتور، اختراع حزب ما یا هیچ جریان سیاسى دیگرى نیست. این 
پدیده جزء الیتجزاى اعتراض کارگرى است. بنابراین مساله ما صادر کردن تعدادى آژیتاتور به عرصه علنى 
نیست (هر چند زمانى خواهد رسید که آژیتاتورهاى حرفه اى و سیار حزب، عالوه بر آژیتاتورهاى محلى، 
این وظیفه را انجام دهند)، بلکه کار روى رهبران عملى موجود براى تاثیرگذارى بر آنها، جلب آنها به حزب 
و هدایت عملکرد آنها در جریان آکسیون از یکسو و مرتبط کردن فعالیت حزبى با پروسه و مکانیسم رشد 
آژیتاتورهاى جدید در میان کارگران از سوى دیگر است. ما باید رهبران و آژیتاتورهاى موجود و بالفعل 
را جلب کنیم و در شکل گیرى آژیتاتورهاى جدید، با افکار و اصول روشن کمونیستى، شرکت کنیم. این 
جزنى از کار روتین ماست. اما درهر آکسیون معین ما باید بتوانیم رابطه سیاسى _ تشکیالتى معین و محکمى 
با رهبران عملى آکسیون برقرار کنیم.در شرایط موجود افرادى را که باید مورد توجه جدى ما قرار بگیرند 
میتوان به دو دسته تقسیم کرد: اول کارگران پیشرو و رهبران عملى قدیمى کار و دوم، استعدادهاى جدید 
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و رهبران در حال شکل گیرى. واضح است که تقسیم رهبران عملى به مجرب و تازه کار یک تقسیم بندى 
شماتیک و خشک است. در واقعیت امر ما با طیفى از کارگران مواجهیم که بدرجات مختلف از آگاهى 
سیاسى و توانایى عملى براى آژیتاسیون برخوردارند. تشخیص دقیق شیوه برخورد به هر مورد خاص طبعا 
تنها از خود فعالین و حوزه هاى ما در میان کارگران برمیاید. اما همین تقسیم بندى شماتیک براى فرموله 

شدن رفقاى ما مفید خواهد بود. 

الف) آژیتاتورها و رهبران عملى باسابقه و باتجربه. این دسته از کارگران تجربه سخت و مشقت بارى را 
در چند سال اخیر از سر گذرانده اند. فشار جمهورى اسالمى بر جنبش کارگرى عمدتا این رفقا را هدف 
قرار داده است. تعداد زیادى از آنان اعدام، دستگیر و یا اخراج شده اند. بخشى از آنان امکان کار کردن 
در واحدهاى بزرگ را از دست داده اند و به ناگزیر به کارگاه هاى کوچک روى آورده اند. جائى که اوال 
محیط محدودى براى فعالیت آنهاست و ثانیا سابقه مبارزاتى آنان در آن کمتر شناخته شده است و الجرم 
از نفوذ و محبوبیت پیشین در میان کارگران برخوردار نیستند. اکثر این کارگران خود را سوسیالیست و 
کمونیست میدانند. اما کمونیسم را به روایت پوپولیستها و رویزیونیستها آموخته اند و لذا بحران رویزیونیسم 
از  است.  کرده  دچار  سیاسى  ناباورى  و  ایدنولوژیکى  و سرگشتگى  بحران  یک  به  نیز  را  آنها  پوپولیسم  و 
نظر عملى تا حدود زیادى منزوى و متفرق شده اند. روابط گسترده پیشین را با یکدیگر ندارند. نگرانى 
از خطرات امنیتى و تجربه تلخ سبک کار پوپولیستى، آنان را در تشکل پذیرى با سازمان کمونیستى دچار 
دودلى کرده است. مسائل مالى و معیشتى نیز به شدت بر دوش آنان سنگینى میکند و این انزواى سیاسى 
آنان را تشدید میکند. در مجموع آشفتگى فکرى، تشکل گریزى، دلسردى و محافظه کارى، و فقدان عرصه 
مناسب براى فعالیت مشکل عمومى اکثر این کارگران است. در شرایطى که جو اختناق و بن بست پوپولیسم 
و "خلق گرایى" حتى سازمانهایى نظیر راه کارگر یا محافل باقى مانده از خط 3 را (که کار خیابانى و ماوراء 
طبقاتى خصلت اساسى شان بود) به سندیکالیستهاى دوآتشه تبدل کرده است، جاى تعجب نیست که این 
دسته از کارگران، که خود از ابتدا گرایشات سندیکالیستى قوى داشتند، در این انحراف غرق شده باشند. ما 
باید روى این بخش از کارگران بطور منظم کار کنیم و تمام مسانل فوق باید در برخورد ما به آنها ملحوظ 

باشد. 

1) باید تحت هر شرایطى تماس و تبادل نظر با این رفقا را حفظ کنیم. تنها مالحظات امنیتى میتواند دلیلى 
براى محدود کردن تماس با اینگونه کارگران باشد. 

2) ما باید در برخورد به این کارگران، تجربه پوپولیسم، عملکرد رویزیونیسم و نیز مبانى سندیکالیسم و 
فعالیت انفرادى را عمیقا نقد کنیم. ما باید این کارگران را از آشفته فکرى، یاس و تمکین به مبارزه محدود 
سندیکالیستى بیرون بکشیم. باید توجه کرد که در این کار حداکثر متانت و تفاهم متقابل ضرورى است. بى 
آنکه سرسوزنى از نقد خود به هر آنچه غیرکمونیستى است تخفیف بدهیم، باید حجم سنگین تجارب منفى 
اى را که این کارگران از سر گذرانده اند و بدآموزى هاى پوپولیستى و رویزیونیستى را به حساب آوریم. 
ما نباید از موضع حق به جانب، طلبکار و صرفا بر مبناى پرخاشگرى اخالقى (مبنى بر لزوم مبارزه و کنار 
نکشیدن و غیره)، با آنان مواجه شویم. اگر انتقاداتى به مواضع و عملکرد حزب ما دارند، این انتقادات باید 
به دقت و با تفصیل پاسخ گفته شود. باید بکوشیم تا ضمن باال بردن روحیه مبارزاتى آنان، به نقد عمیقى از 

پراتیک محدود گذشته و درك روشنى از حزب کمونیست و اهداف و شیوه هاى آن دست یابند. 

3) باید کارى کرد که این مناسبات و مباحثات در متن روابط طبیعى و با حداقل خطرات امنیتى (براى هر دو 
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طرف) صورت بگیرد. نگرانى امنیتى این کارگران متکى بر تجربه آنها از سبک کار فرصت طلبانه پوپولیستى 
است. در چهارچوب این مناسبات محکم ما باید این رفقا را با نشریات و رادیوى حزب و با نظرات سیاسى 

و تاکتیکى و شعارهاى خود آشنا کنیم. 

سرکوب  سیاست  داد  نباید اجازه  داد.  قرار  یکدیگر  با  ارتباط  در  حتىالمقدور  را  کارگران  این  4) باید 
جمهورى اسالمى، پیوند طبیعى میان کارگران پیشرو را تضعیف کند. 

کار بر روى این دسته از کارگران مستلزم استمرار، حوصله قابلیت ترویج و توضیح نظرات حزب در برابر 
گرایشات انحرافى و شناخت معضالت عملى این دسته از کارگران است. بهترین و مجرب ترین رفقاى 

مروج باید به این امر بپردازند. 

ب) استعدادهاى جدید، رهبران رو به رشد. در غیاب بخش مهمى از رهبران شناخته شده و مجرب، قشر 
وسیعى از رهبران جدید پا به میدان میگذارند. اینها عمدتا کارگرانى هستند با آگاهى سیاسى و تجربه عملى 
کمتر، اما پرشور و معترضند، جوانترند و از روحیه باالترى برخوردارند. رفقاى ما در کارخانجات و محالت 
اعتراضى،  هاى  تجمع  در  مجامع عمومى،  در  میشوند.  آشنا  گیرى  شکل  حال  در  رهبران  این  با  کرات  به 
کسانى هستند که بهر ترتیب حرف خود را به گوش همه میرسانند، در مقابل عوامل دولت و کارفرما صداى 
اعتراض خود را بلند میکنند. گاه با یک سخنرانى به موقع یا حتى پراندن یک جمله جو جلسات کارگرى 
را تحت تاثیر قرار میدهند. در موارد زیادى به خوبى دیده میشود که دخالت آنها بیشتر جنبه احساسى دارد، 
ظاهرا به شور میایند و کسى جلودار اعتراضشان نیست. نسبت به تحمیل و فشار حساسند و در اعتراض 
فردى جسورند. سخنانشان چندان منظم، مستدل و حساب شده و الزاما اصولى نیست، بیشتر بیان پراحساس 
مشقت ها و ستم هاست تا دعوت به اقدامات عملى و سیاسى حساب شده، اما شور مبارزاتى در آن موج 
میزند. اینها بتدریج اعتماد و محبت کارگران را بدست میاورند، اما ناپختگى و فقدان زمینه قبلى در رهبرى، 
باعث میشود نتوانند بخوبى و بسرعت به یک رهبر عملى شناخته شده تبدیل شوند. رفقاى ما باید این قشر 
کارگران را با دقت و حساسیت مورد توجه قرار دهند. اینها کسانى هستند که از حداقل توانایى براى تبدیل 
شدن به آژیتاتورهاى خوب برخوردارند. و اگر آگاه شوند، به ایدنولوژى کمونیستى مسلح شوند و تجربه 
کسب کنند، به نسل جدیدى از رهبران کمونیست علنى در جنبش کارگرى تبدیل خواهند شد. کار در میان 
این کارگران براى پرورش آژیتاتورهاى کمونیست از نظر ما حیاتى است. رنوس وظایف ما در این زمینه 

اینهاست: 

1 )نه فقط باید با آنها تماس برقرار کرد، بلکه باید رابطه حضورى و مستمرى میان آنها با رفقاى حزبى 
مجرب در امر ترویج برقرار کرد. باید رفیق حزبى در یک رابطه طبیعى به دوست وهمراه دائمى این کارگران 

تبدیل شود. اینها آژیتاتورهاى در حال "کارآموزى" هستند، به آنها باید آموزش در حین عمل داد. 

بنیادى  هاى  ایده  و  اى کمونیسم  پایه  اسناد  با  باید  کارگران  این  آموخت.  آنان  به  را  کمونیسم  2 )باید 
مارکسیسم از طریق ما آشنا شوند. در ادامه کار، این رفقا باید حزب کمونیست، اهداف، تاکتیکها و شیوه 

هاى آن را بشناسند و مشتاق کار با حزب باشند. 

3 )این کارگران باید نقش و موقعیت یک آژیتاتور و اهمیت آن براى انقالب و مبارزه کارگرى را درك کنند 
و آگاهانه به نقش خود برخورد کنند. هر چه بیشتر باید دخالت آنها در اعتراضات کارگرى از شکل یک 
دخالت احساسى درآید و به یک دخالت عاقالنه و هدفمند تبدیل شود که به سیاست و خط مشى طبقاتى 
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معین) سوسیالیسم) و یک حزب سیاسى مشخص (حزب کمونیست) مرتبط میگردد. 

4 )باید هنر آژیتاسیون کمونیستى را به آنان آموخت. آژیتاتور کى وارد عمل میشود، کى باید حتما دخالت 
کند و کجا باید احتیاط کند، چگونه باید جو و محیط فعالیت خود و موقعیت را بشناسد، حدود و ثغور 
حتى  یا  و  صحیح  نظرات  باید  چگونه  میشود،  روشن  چگونه  مسانل  صریح گفتن  یا  زدن  حرف  سربسته 
شعارهاى مشخص حزبى را تبلیغ کند بى آنکه قربانى تحریکات عمال بورژوازى شود، چگونه باید خود را 
حفظ کند، رابطه اش با توده کارگران چه باید باشد، در مقابل پلیس سیاسى چگونه هویت خود را تعریف 
میکند و اعمال خود را توجیه مینماید، تا چه حد و تحت چه شرایطى مجاز به اشاره علنى به کمونیسم و 
سیاستهاى کمونیستى است، چگونه باید قدرت بالفعل و بالقوه حرکتى را که میخواهد هدایت کند بشناسد، 
توطنه هاى عمال بورژوازى از چه قماش است، عمال دولت و کارفرما چگونه در حین آکسیون تفرقه افکنى 
میکنند و چگونه باید این اقدامات خنثى شود. قواعد نماینده کارگران بودن چیست، چه شیوه هایى باید در 
مذاکره با دولت و کارفرما بکار برد، چگونه میتوان بیشترین نیروى توده کارگران را بسیج کرد و در صحنه 
نگاهداشت و ده ها سوال مهم "سبک کارى" نظیر این، اینها تماما باید به دقت به آژیتاتور کارآموز آموخته 

شود و عملکرد او در هر مورد تصحیح شود. 

بطور خالصه در برخورد به کارگران پرشور و معترض باید با حساسیت تمام قابلیت این رفقا براى تبدیل 
شدن به یک مبلغ علنى و رهبر عملى را ارزیابى کرد. نقاط ضعف آنان را تحلیل کرد و در صورتى که 
استعداد و قابلیت فردى و صالحیت امنیتى او مورد تایید قرار گرفت، تماس دانمى و محکمى، در یک رابطه 
طبیعى، میان او با یکى از مروجین حزبى برقرار کرد. اصول کمونیسم و انقالب کارگرى را به او آموخت و 
کار تبلیغى او را در صحنه عملى هدایت و نقد کرد. در این میان ایجاد یک رابطه رفیقانه، اصولى و سازنده 
میان رفیق حزبى با آژیتاتور تازه کار بیشترین نقش را دارد. این رابطه در عین اینکه آموزش آژیتاتور را 
ممکن میکند، حدفاصلى میان او و بدنه مخفى تشکیالت ایجاد میکند و خطر انتقال ضربه را کاهش میدهد، 
بویژه اگر آژیتاتور خود به اهمیت و ارزش کار" آموزگار" خود پى برده باشد و آگاهانه او را از ردیابى پلیس 

مصون بدارد (در مورد این جنبه پانین تر بیشتر توضیح میدهیم.)

کار در میان کارگران پیشرو براى جلب آنان به حزب کمونیست یک فعالیت روتین و دانمى ما است. اما 
تالش براى پر کردن خالء آژیتاتورهاى علنى در کار کمونیستى، جزء ویژه اى از این فعالیت همیشگى 
فعالیتهاى تشکیالت  ماست. پرورش و جلب آژیتاتور به معناى اضافه کردن عرصه جدیدى به مجموعه 
مخفى است. رفقایى که بعنوان مبلغ علنى به حزب جذب میشوند، صرفا به عنصر جدیدى در شبکه حزب 
تبدیل نمیشوند، بلکه بعد جدیدى از فعالیت را امکان پذیر میکنند. بنابراین باید ویژگیهاى این بعد علنى 
فعالیت را به خوبى شناخت وجاى واقعى آژیتاتور را به او بخشید. مادام که ما از لحاظ عملى قابلیت پاى 
گذاشتن به این بعد فعالیت را نداشته باشیم، یعنى مادام که تشکیالت محلى ما (در کارخانه و محله) فاقد 
مجموعه اى از آژیتاتورهاى علنى است که به شیوه اى اصولى با تشکیالت مخفى حزب در ارتباطند و 
توسط آن هدایت میشوند، دخالت واقعى کمونیستى در آکسیونهاى کارگرى اگر غیرممکن نباشد، در بهترین 
حالت تصادفى، کم تاثیر وسطحى خواهد بود و در همه حال مخاطراتى جدى براى کل تشکیالت حزبى 
ببار میاورد. آکسیونیسم در کلى ترین تعبیر آن به معناى دست زدن به عمل در هنگام و تحت شرایطى است 
که ملزومات و زمینه هاى مادى و واقعى این عمل فراهم نشده است. آژیتاتور علنى حزبى یکى از این 
ملزومات حیاتى است. رابطه محکم تشکیالت مخفى (از لحاظ سیاسى - تشکیالتى و امنیتى) با آژیتاتور 
علنى یکى دیگر از این شرایط حیاتى است. حاال هر رفیق ما میتواند به حوزه و تشکیالت محلى خود بنگرد 



609

برگزیده آثار  منصور حکمت

و مجددا از خود بپرسد، تا چه حد از این لحاظ ما از این ابتدایى ترین ملزومات دخالت اصولى وادامه کار 
در آکسیونهاى کارگرى برخورداریم. 

این قسمت مقاله را همینجا تمام میکنیم. در این قسمت تاکید شد که مساله دخالت در آکسیونها براى ما نه 
یک مساله نظرى و تاکتیکى بلکه اساسا یک مسنله سبک کارى است. اگر موانعى وجود دارد این موانع باید 
با تدقیق سبک کار کمونیستى رفع شود. آکسیون کارگرى نیازمند رهبرى علنى (عالوه بر مخفى) است. لذا 
ما باید روشهاى دخالت علنى را بیاموزیم و بکار ببندیم. اما دخالت علنى مستلزم داشتن عناصر علنى کار 
و آژیتاتورهاى کمونیست در جنبش کارگرى است. امروز این آژیتاتورها در صفوف ما بسیار اندکند. راه 
پرورش و جذب اینگونه فعالین، خم شدن بر روى رهبران عملى جنبش کارگرى، کارگران پیشرو و عناصر 
پرشور و معترض و با استعداد در جنبش کارگرى به منظور تبدیل کردن این عناصر به آژیتاتورهاى حزبى 
است. این امر بعالوه مستلزم درك نوع رابطه تشکیالتى ایست که تشکیالت مخفى حزبى با عناصر علنى 

کار خود برقرار میکند. 
در قسمت بعد روى این وجه آخر، یعنى جنبه تشکیالتى مساله مکث میکنیم و بطور مشخص نکاتى را 
درباره رابطه عملى آژیتاتور با حوزه و تشکیالت مخفى حزب طرح میکنیم، و در انتها بحث خود را، با هدف 

روشن کردن رنوس گامهاى عملى حوزه هاى حزبى در این جهت، جمعبندى خواهیم کرد. 

حوزه هاى حزبى و آکسیون هاى کارگرى 

درباره اهمیت آژیتاتور وآژیتاسیون علنى (2)

1) اهمیت "سبک کارى" مبحث آژیتاتور:
بحث اهمیت آژیتاتور کمونیست را باید قبل از هر چیز در یک سطح پایه اى و به اصطالح "سبک کارى" 
مد نظر قرار داد. در این سطح، هنوز بحث بر سر این نیست که براى مثال تعداد رهبران عملى و کارگران 
صاحب نفوذ در صفوف ما کم است و باید افزایش یابد. بحث بر سر این است که اصوال حزب ما، فعالین 
حزب در شهرها و حوزه هاى ما باید داراى چنان سنت ها و عادات و روشهاى فعالیتى باشند که جذب 
اینگونه کارگران را امکان پذیر میکند. به همین معنى است که قبال از ضرورت "هضم" پدیده اى بنام آژیتاتور 
پرولتر در سیستم عملى فعالیت حزبى صحبت کردیم. روشهاى ما باید چنان باشد که آژیتاتور و رهبر عملى 
کارگران بتواند در این سیستم جا بیفتد. کار با حزب نه تنها با خصوصیات و نیازهاى فعالیت آژیتاتور در 
تناقض نباشد، بلکه برعکس، محیط کامال مناسبى براى شکفتن این خصوصیات و تقویت آنها ایجاد کند. 
سبک کار پوپولیستى، که منطبق با نحوه زیست واشکال اعتراضى خرده بورژواهاى از لحاظ تولیدى منفرد 

است، طبیعتا جائى براى یک آژیتاتور پرولتر و رهبر توده اى کارگرى باقى نمیگذارد. 
وقتى مبارزه سیاسى به نوسانى میان اعمال فشار مسالمت آمیز بر بورژوازى و عصیان کور تروریستى بدل 
شود، وقتى ابراز وجود سیاسى به ابراز وجود خیابانى منحصر شود، وقتى کار مخفى تا حد عملیات توطئه 
گرانه دستجات بریده از جامعه مسخ شود و دخالت در عرصه علنى مبارزه را کمابیش مطلقا منتفى کند، طبعا 
یک کارگر صاحب نفوذ و یک رهبر کارگرى که نقش خود را تنها مى تواند در جلوى صف کارگران بازى 
کند، جایى در سازمان نمى یابد. بیهوده نیست که عظیم ترین سازمانهاى پوپولیستى در اوج رونق شان نه 
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تنها فاقد قدرت و نفوذ جدى مبارزاتى در صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت بودند، بلکه حتى از سازماندهى و 
رهبرى یک اعتصاب در یک کارگاه 50 نفره نیز ناتوان بودند و تا آنجا که به اعتراضات و مبارزات به معنى 

اخص کارگرى مربوط میشود، حداکثر به دنباله رو و خبرنگاران آن بدل میشدند. 

سبک کار حزب سیاسى طبقه کارگر، باید با زیست اقتصادى و اشکال مشخص مبارزه و اعتراض کارگرى 
سازگار باشد. کارگر در متشکل شدن قدرت مییابد. اعتراض انفرادى کارگران بى ثمر و تنها مبارزه متشکل 
آنها ثمربخش است. کارگران از اهرم فشار نیرومندى در عرصه تولید برخوردارند. از اینرو کارخانه و محل 
تولید یکى از اساسى ترین عرصه هاى مبارزه کارگرى را تشکیل میدهد و اعتصاب به شکل پایه اى اعتراض 
کارگران در اقصى نقاط جهان تبدیل میشود. کارگر برخالف خرده بورژوا یک طبقه اجتماعى و مرتبط با 

تولید بزرگ است. اعتراض و مبارزه این طبقه ناگزیر اشکال توده اى، علنى و رو در رو به خود میگیرد. 

کارگران را نمى توان در خانه هاى امن و جوخه هاى رزمى و تیم هاى "چسب قطره اى" سازمان داد و 
انتظار داشت که همچون کارگران مبارزه کنند. و باالخره کارگران بمثابه یک طبقه سراسرى، در عین حال 
در زیر مجموعه هاى فابریکى و محلى خاصى جاى گرفته اند که در هر یک توده وسیع کارگران رهبرى 
حضورى و محلى خود را نیاز دارد. مبارزه سراسرى کارگرى ارتباط ناگسستنى با سازماندهى و حرکت 
بخشهاى مختلف این طبقه دارد. کارگران را نمى توان چون بورژواها و خرده بورژواها، با علم کردن یک 
مرجع تقلید و یک دولت در تبعید و نظیر آن از راه دور به خط کرد. سازماندهى و رهبرى محلى براى هر 
عملکرد طبقاتى کارگران، از اعتصاب و قیام تا کنترل کارگرى و اعمال برنامه ریزى اقتصادى در فرداى 

کسب قدرت، یک امر حیاتى و غیر قابل چشم پوشى است. 

سبک کار کمونیستى، سبک کارى سازگار با این خصوصیات عینى زیست و مبارزه طبقه کارگر است. تمام 
جوهر نقد ما به سبک کار پوپولیستى را میتوان در این خالصه کرد که ما دریافتیم باید آگاهانه و از طریق نقد 
سنت هاى بورژوایى حاکم بر جنبش چپ، راه خود را در جهت سازگار کردن شیوه هاى فعالیت حزبى با 
عینیات حیات تولیدى و مبارزاتى طبقه کارگر باز کنیم. پوپولیست ها مجازند که به هر شکل که میخواهند 

قشر جتماعى اى را که پایگاه و موکل آنهاست بسیج و هدایت کنند. 

ما موظفیم طبقه خود، طبقه کارگر، را در آن اشکال و با تکیه بر آن مکانیسم هایى سازمان بدهیم که به 
قدرت واقعى طبقه کارگر به بهترین وجه امکان مادى شدن میدهد. مبارزه طبقه کارگر، از اعتصاب تا قیام 
تا اداره جامعه، نیازمند رهبران عملى محلى و آژیتاتورهاست. پس حزب کمونیست باید خود تشکلى از 
توده  مخفى  قطبى" سازمان  دو  رابطه  بصورت  طبقه  و  حزب  رابطه  تجسم  باشد.  نیز  پرولتر  آژیتاتورهاى 
کارگران" یک تصور مکانیکى است. این بیان دیگرى از فرمولبندى چریکى "موتور کوچک_ موتور بزرگ" 

است. 

در جهان واقعى آژیتاتورها و رهبران محلى و توده اى با نفوذ آن حلقه اى هستند که حزب مخفى پیشروان 
طبقه را با توده وسیع کارگرانى که عمدتا علنا آموزش مى بینند، علنا اعتراض میکنند و علنا متشکل میشوند 
متصل نگاه میدارد و مربوط میکند. مساله اى که ما با آن روبروییم اینست: در حزب ما و در سبک کار ما چه 
جایگاهى به این عنصر حیاتى مبارزه پرولترى اختصاص داده شده است؟ آیا سنت هاى فعالیت تشکیالتى 
ما بطور طبیعى ظرف مناسبى را براى ایفاى نقش این قشر تعیین کننده در طبقه کارگر بوجود مى آورد؟ آیا 
حزب ما میتواند دو گانگى و جدانى سنتى میان حزب سیاسى از یکسو و رهبران عملى و علنى از سوى 
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دیگر را از میان بردارد و خود حزب سیاسى را به حزب دربرگیرنده رهبران کمونیست صاحب نفوذ محلى 
بدل کند؟ 

به این ترتیب بحث حاضر گام دیگرى در جهت تدقیق روشهاى عملى فعالین محلى و حوزه هاى حزبى 
در  ما  قابلیت  کارگرى،  جنبش  رهبران عملى  به  ما  توجه  مقطعى،  کمبود  یا  اولویت  هر  از  مستقل  است. 
پرورش رهبران کمونیست براى جنبشهاى اعتراضى کارگران و بخشهاى مختلف طبقه کارگر و تالش ما 
در تبدیل کردن حزب کمونیست به حزب متشکل کننده این رهبران، یک امر و وظیفه دائمى و همیشگى 
ماست، اعم از اینکه آکسیونى در کار باشد یا نه. بخش مهمى از تبلیغ و ترویج و سازماندهى روتین حزبى 
تنها به مدد فعالیت آژیتاتورها امکانپذیر است. ما باید به سمتى برویم که حزب ما بطور طبیعى همواره بخش 
قابل مالحظه اى از رهبران عملى جنبش کارگرى را در صفوف خود داشته باشد. قابلیت سازماندهى این 
بخش از طبقه کارگر، یکى از شاخص هاى مهم در تشخیص این است که آیا واقعا حزبى به یک جریان در 

درون طبقه کارگر تبدیل شده است، یا خیر. 

2) سلول پایه حزبى و "فعالیت پایه" حزب 
حوزه سلول پایه حزب است، سلولى از حزب که در کارخانه یا محله تشکیل شده است. از این نقطه نظر 
حوزه وظایف روتین و تعریف شده اى را برعهده دارد. اما" فعالیت پایه" حزب در کارخانه و محله از 
حد فعالیت روتین یک سلول فراتر میرود. "فعالیت پایه" حزب، یعنى تبلیغ، ترویج، سازماندهى و رهبرى 
مبارزات در یک کارخانه یا بخش (شامل مجموعه اى از کارخانه ها و محالت کارگرى) چیزى بیش از تبلیغ 
و ترویج و سازماندهى اى است که توسط یک یا چند سلول پایه انجام میشود. آن واحد تشکیالتى که بنا 
به تعریف وظیفه پیش بردن چنین سطحى از فعالیت را دارد دیگر حوزه نیست، بلکه یک کمیته تشکیالتى 
(کمیته کارخانه، بخش، ناحیه و غیره) است. وظایف تبلیغى، ترویجى و سازماندهى یک حوزه حدود و 
ثغور معینى دارد. میتوان سازماندهى محافل ترویجى، شبکه هاى توزیع نشریه و جمع آورى کمک هاى 
مالى و نظایر آن را از یک حوزه طلب کرد، اما سازماندهى اعتصاب و تظاهرات را نمیتوان به همین سادگى 
از یک حوزه انتظار داشت. اینها دیگر نمى توانند جزء وظایف حتمى و الزم االجراى یک حوزه باشند. اینها 
دیگر وظیفه کمیته هاى تشکیالتى است. بعبارت دیگر باید میان وظایف حوزه، بعنوان یک سلول پایه با 
"فعالیت پایه" حزبى یعنى آن کمیت و کیفیتى از فعالیت که از حضور همه جانبه حزب در یک کارخانه یا 
ناحیه انتظار میرود تفاوت گذاشت. در مورد اول ما از عملکردهاى یک واحد و سلول پایه تشکیالتى سخن 
میگوییم. در مورد دوم بحث بر سر مجموعه آن فعالیتهایى است که حزب باید در تحلیل نهایى در هر واحد 

فابریکى و محلى قادر به پیشبرد آن باشد. 
اما این نکات چه ربطى به مسنله آژیتاتور و آژیتاسیون دارد؟ رابطه مسئله در اینست که تا آنجا که حوزه ها 
به معنى اخص کلمه را مد نظر داریم، نمى توان بعنوان وظیفه قطعى آنها (یعنى وظیفه اى که بدون انجام 
آن حوزه هاى کاملى نیستند) سازماندهى و هدایت آژیتاتورها را قرار داد. هر حوزه سازمانى موظف نیست 
حتما یک یا چند رهبر علنى کارگرى را سازمان داده باشد و تغذیه کند. سازماندهى آژیتاتورهاى کمونیست 

توده اى و علنى به معناى فراتر رفتن از محدوده وظایف تعریف شده یک حوزه است. 

بنابراین اوال همواره حوزه هاى متعددى میتوانند وجود داشته باشند که فاقد آژیتاتورهاى توده اى اند، و 
ثانیا آن حوزه هایى که از این امکان و توانایى برخوردارند که رهبران عملى جنبش کارگرى را در رابطه با 
خود و تحت پرچم حزب کمونیست متشکل کنند، دیگر کمابیش دارند خود را از محدوده یک حوزه فراتر 
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میبرند. اینجا دیگر یک گام جدى براى شکل گیرى ارگانهاى باالتر حزبى (نظیر کمیته هاى کارخانه) دارد 
برداشته میشود. 

ما، بعنوان یک اصل و به عنوان یک اولویت، مصرانه خواهان تشکیل و تکثیر حوزه هاى پایه وانجام منظم 
وظایف تعریف شده حوزه ها توسط آنها هستیم. این آن طپش دانمى و آن عنصر همیشگى رشد است که 
هر فعالیت پیچیده تر و متکامل تر حزبى، در هر مرحله از حیات حزب، باید بر آن متکى و استوار شود. 
این کار تعطیل بردار نیست و هرگز از اولویت نخواهد افتاد. اما بر مبناى این رشد دائمى در پایه، حزب ما 
امکان مییابد به عرصه هاى "جدیدى" پاى بگذارد، وظایف پیجیده تر و ترکیبى ترى را در دستور بگذارد و 
باالخره اندامهاى تشکیالتى مرکب و باالترى را در هرم تشکیالتى حزب بوجود آورد. جذب و سازماندهى 

آژیتاتورها و پیشبرد امر آژیتاسیون توده اى و رهبرى عملى آکسیونها یکى از این عرصه هاست. 

در این دوره از کار حزب کمونیست، پا گذاشتن به این عرصه ها و شکل دادن به ارگانها واندامهاى عالیتر 
حزبى یعنى کل تشکیالت حزبى کارخانه با وظایف متنوع آن، قبل از آنکه نتیجه یک تصمیم "از باال" و 
اساسنامه اى باشد، نتیجه یک تکامل و رشد از پایین است. هدف از بحث حاضر آنست که این دورنماى 

رشد، در یکى از ابعاد مهم آن، ترسیم شود. 

اما اینکه توجه حوزه ها على العموم را به مسنله آژیتاتور و آژیتاسیون توده اى جلب میکنیم و در این بحث 
همه حوزه ها را خطاب قرار میدهیم، از اینروست که اوال، کل حوزه ها و فعالین حزب را به سمت کار 
سیاسى (و در مراحل بعد، تشکیالتى) با رهبران عملى جنبش کارگرى جهت بدهیم. اهمیت این قشر از 
طبقه باید براى همه ما معلوم باشد، و ثانیا، گامهاى بعدى آن حوزه هایى را که هم اکنون از امکانات اولیه 
و توانانى الزم براى پا گذاشتن به این عرصه فعالیت برخوردارند، مشخص کنیم. براى بسیارى از حوزه ها، 
بحث ما در حد یک آموزش سبک کار و تاکیدى بر یک جهت گیرى عمومى، اما مهم، باقى میماند. براى 

برخى دیگر، مضامین این بحث میتواند رهنمودى براى عمل مشخص در دوره حاضر باشد. 

3) ملزومات عمومى و سیاسى جلب آژیتاتورهاى کارگرى 
از آنچه تا همینجا گفتیم روشن است که امر جلب آژیتاتورهاى کارگرى، یعنى رهبران بانفوذ و یا در حال 
شکل گیرى کارگران در سطح کارخانه و محله را نمى توان به یک مکانیسم ساده عضوگیرى تنزل داد. 
صحبت بر سر یک جهت گیرى جدى از طرف ما به این عرصه فعالیت و همینطور ایجاد یک موج حرکت 
در میان رهبران کارگرى و کارگران پیشرو و با نفوذ به سمت کار با حزب است. در محتواى امر این یک 

جهت گیرى و حرکت سیاسى از هر دو سو است. 
از طرف ما، این یک جهت گیرى به سمت رهبران عملى و توده اى براى تاثیرگذارى کمونیستى بر آنان و 
از طرف رهبران کارگرى یک سمت گیرى در جهت کار کمونیستى و تشکل در سازمان مخفى است. عامل 
محرکه این جهت گیرى از هر دو طرف بهر حال حزب ماست. این مائیم که به رهبران عملى روى میاوریم 
تا کارى کنیم آنها به سمت کمونیسم و حزب کمونیست روى آورند. و این مائیم که باید ملزومات کار را 

فراهم کنیم. چگونه؟ 

الف- حفظ تماس دانمى و آمیختن با محافل کارگران پیشرو 
این محافل همواره وجود دارند. هیچ درجه از اختناق وسرکوب قادر به انحالل و امحاء این محافل نیست. 
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کارگران با تجربه و استخوان خردکرده در طول سالها راه و رسم حفظ و گسترش این محافل در درون 
کارگران را آموخته اند. این محافل بر مبناى طبیعى ترین روابط و در دل هزاران تماس روزمره کارگران 
در محیط کار و زندگى بقاء خود را حفظ میکنند. بورژوازى تاکنون تحت هیچ شرایطى قادر نبوده است 
که کارگران را چنان منفرد و اتمیزه کند که این روابط بطور جدى مورد مخاطره قرار گیرند. در این روابط 
محفلى کارگران فعال تر و آگاهتر تبادل نظر میکنند، تصمیم میگیرند و حتى نوعى آموزش مقدماتى - عموما 
در جهت باال بردن درك منافع صنفى - را در میان توده کارگران و بویژه کارگران جوانتر به پیش میبرند. 
"اتوریته ها" در این روابط کمابیش شکل مى گیرند. بى آنکه تشکل و تشکیالتى در کار باشد، رشته هایى 
از دل روابط طبیعى کارگران فعال را بنحوى از انحاء به هم مرتبط میکند. این محافل کانونهاى تعیین کننده 

اى در درون طبقه کارگرند. 

فعالین حزب، خود بعنوان بخشى از کارگران پیشرو محیط خود، باید با این محافل بجوشند. هر جا این 
محافل اشکال جدى ترى به خود گرفته باشند، به همان درجه برقرارى تماس جدى تر با آنها، همچنان در 
روابط طبیعى برعهده ما قرار میگیرد. همانطور که قبال هم گفتیم، تنها مالحظات امنیتى میتواند دامنه تماس 
و آمیختگى طبیعى ما با این محافل را محدود کند. اختالف نظر ما با این یا آن دسته و محفل از کارگران 

فعال، بهیچوجه نمى تواند دلیلى براى گسستن رابطه متقابل و کناره گیرى از آنها باشد. 

ب- مطلع نگاهداشتن کارگران پیشرو از مواضع و نظرات حزب: 
در دل این تماس دانمى، ما باید دائما نظرات و سیاستهاى حزب را بدرون صفوف کارگران پیشرو "پمپ" 
کنیم. هر کارگر مبارز و فعالى باید از نظرات، سیاستها و شعارهاى ما مطلع باشد (حتى اگر نسبت به آن نقد 
داشته باشد). شرط الزم این کار ترویج و تبلیغ حضورى و سیستماتیک نظرات حزب در این محافل (طبیعتا 
با در نظر گرفتن سطح امنیتى هر رابطه)، رساندن جزوات پایه و نشریات حزبى به طور دائمى به محافل 
کارگران پیشرو، معرفى و تثبیت صداى حزب کمونیست ایران در میان کارگران و توضیح دائمى تاکتیکها و 
شعارهاى حزبى در روابط کارگرى است. باید کارى کرد که هر کارگر فعال، حزب کمونیست را در رئوس 
و حتى المقدور در جزنیات دیدگاهها و مواضعش بشناسد و در مواجهه با هر مسئله جدید خواهان اطالع 

از نظر و جهت گیرى حزب باشد. 

ج- قابلیت ترویج مارکسیسم و نقد نظرات غیرپرولترى: 
سازمانیابى  و  به مارکسیسم  آنها  قطعى  پیوستن  به  باید  کارگران  عملى  رهبران  سمت  به  ما  گیرى  جهت 
کمونیستى آنان منجر شود. نقد تفکرات غیر پرولترى و تالش براى رواج مارکسیسم در میان این کارگران، 
یک وظیفه حیاتى ما است. سطح ترویج ما باید براى تاثیرگذارى جدى بر این کارگران به اندازه کافى باال 
باشد. اما این ابدا به معناى ترویج نکات انتزاعى و تکرار ساده فرمولبندى هاى کالسیک ماکسیستى نیست. 
مروج ما باید بتواند مبانى اساسى مارکسیسم را به اشکال گوناگون و در تقابل با بروزات مختلف خرافات 
بورژوایى معنى کند. مارکسیسم زنده، روشن و مرتبط با مسانل جامعه وجهان امروز، این چیزى است که 

رفقاى مروج ما باید بکوشند با خود به میان کارگران ببرند. 

مى  دانشجویان  و  به روشنفکران  را  ترویج  امر  سنتا  پوپولیسم  است.  مهم  نیز  مروج  خود  خصوصیات  اما 
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سپرد. روشنفکرانى که اگر شاید مارکسیسم را بهتر مطالعه کرده بودند، از زندگى و مبارزه عملى طبقه کارگر 
مشاهدات و تجربیات اندکى داشتند، این مروجین بندرت مى توانستند مجاب کنند و از لحاظ نظرى با 
اتوریته باشند. ترویج آنها با داده هاى زنده کارگرانى که در محافل آنها شرکت میکردند، بندرت ارتباط مى 
یافت. ما باید مروجینى تربیت کنیم که از این اشکاالت مبرا باشند. روشنفکران مى توانند در امر ترویج 
موثر باشند، مشروط بر آنکه نسبت به زندگى و مبارزه عملى کارگران حساس باشند. مشاهدات غنى و 
تجربه ملموسى از این زندگى و مبارزه و زوایاى گوناگون آن داشته باشند و بعالوه با مسائل و مشغله هاى 
کارگران پیشرو بخوبى آشنا باشند. اما ما باید بتوانیم بیش از پیش مروجین خود را از میان خود کارگران 
او  موفقیت  براى  مروج  عملى  پختگى  همچنین  بلکه  تئوریک  احاطه  تنها  نه  تربیت کنیم.  مجرب  و  آگاه 

ضرورى است. 

د- احاطه به مسانل عملى جنبش کارگرى و مطالبات کارگران: 
هیچ جریانى که حساسیت الزم را در قبال مسائل عملى جنبش کارگرى، مطالبات کارگران و موانع سد راه 
اعتراضات کارگرى از خود نشان ندهد، نمى تواند به بسط نفوذ خویش در میان کارگران خوش بین باشد. 
بخشى از این حساسیت از طریق کارگرى شدن بافت حزب و نیز کار دائمى حوزه ها در میان کارگران 
بدست مى آید. اما این بتنهایى کافى نیست. باید این مسائل را به طور جدى مطالعه و بررسى کرد. باید 
نسبت به کلیه مسائل جنبش کارگرى موضع دقیق و متکى بر اطالعات و شناخت کافى داشت. باید روحیات 
کارگران، تمایالت و مطالبات آنها را شناخت و با مشکالت یک رهبر عملى در بسیج و سازماندهى کارگران 
از نزدیک آشنا شد. هر رفیق حوزه ما در کارخانه و محله باید قادر به تحلیل و حالجى مسائل کارگرى و 
نقد دیدگاهها و مواضع انحرافى باشد. هر رفیق ما باید به تدریج به یک مرجع صاحب نظر در تحلیل مسانل 
جنبش اعتراضى کارگران تبدیل شود. از مسائلى نظیر قانون کار، طرح طبقه بندى، بهره ورى، ایمنى محل 
کار، دستمزدها، سود ویژه، مزایا، شرایط کار زنان و غیره گرفته، تا آمار و ارقام مربوط به سطح تولید، اشتغال، 

تراکم کارگران و غیره در کارگاهها و مناطق مختلف، باید به طور جدى به مشغله فعالین ما تبدیل شود. 

4) مسانل عملى و امنیتى در سازماندهى آژیتاتورها
سازماندهى فعالیت مخفى و حفظ ادامه کارى تشکیالت مخفى حزب در میان کارگران، در شرایط اختناق 
موجود (که براى کمونیستها شرایط "متعارف" فعالیت محسوب میشود) به سهم خود امر پیچیده و دقیقى 
است. حال اگر به این تشکیالت آژیتاتورها و وظایفى که از طریق آنها انجام میشود را اضافه کنیم، آشکار 
است که بر دشوارى کار بمراتب افزوده میشود. اینجا دیگر با تشکلى روبرو هستیم که برخى عناصر آن 
عمدتا بطور علنى فعالیت میکنند، محل کار "روتین" آنها جلسات نسبتا وسیع کارگرى، مجامع عمومى، در 
راس اعتصابات و اعتراضات و غیره است. بدیهى است که چنین رفقایى بنا به تعریف زیر ذره بین پلیس 
سیاسى قرار میگیرند. هر حرکت آنها با حساسیت از طرف نیروهاى جاسوسى و سرکوب پلیس تحت نظر 
خواهد بود. در این شرایط محدودیت ها و مسانل متعددى براى ما مطرح میشود. جذب آژیتاتورها و تلفیق 
فعالیت مخفى حوزه هاى حزبى با فعالیت علنى حزبى که عمدتا حول محور آژیتاتورها شکل میگیرد، به 
این ترتیب مستلزم نهایت درجه آمادگى، هوشیارى دائمى و قبل از هر چیز یک سبک کار اصولى و جا 
افتاده کار کمونیستى است. و تازه این حالتى است که ما شرایطى را فرض کرده ایم که در آن آژیتاتورها 
عناصر حزبى و اعضاى رسمى حزبند، مجرب اند، روشهاى مبارزه با پلیس سیاسى و حفظ امنیت و ادامه 
کارى تشکیالت راآموخته اند. در پروسه جذب آژیتاتورها، جائى که آژیتاتورها هنوز دوره انتقالى پیوستن 

به حزب را طى میکنند، کار از اینهم دشوارتر میشود. 



615

برگزیده آثار  منصور حکمت

براى سهولت بحث، بهتر است ابتدا مشکالت و محدودیتهاى همان حالت اول، یعنى حالتى که مرحله جذب 
تمام شده و آژیتاتور به جزئى از خود تشکیالت حزب تبدیل شده است، را در رئوس خود بشماریم و سپس 
به ویژگیها و مشکالت خاص دوره انتقالى بپردازیم. چرا که در صورت تجسم صحیح این امر در شکل 
نهائى خود، درك خصوصیات پروسه اى که باید به حالت نهایى منجر شود، ساده تر خواهد بود. مشکالت 

و دشواریهاى کار ما کدامند؟ 

الف- تماس آژیتاتور با تشکل مخفى حزبى: 
این در واقع مادر همه مسانل دیگر است. هر فعل و انفعالى اعم از آموزش، انتقال تجربه، هدایت و کنترل، 
دخالت آژیتاتور (بعنوان عضو حزب) در حیات تشکیالت و غیره، مستلزم تماس منظم و محکم آژیتاتورها 
با حوزه هاى مخفى است. چگونه مى توان این تماس را بدرستى برقرار کرد؟ چگونه حوزه حزبى میتواند با 
رفیق آژیتاتور، که یک رهبر عملى کارگران است و لذا کمابیش بعنوان یک عنصر" ناراضى" مبارز و یا حتى 
"دست چپى" براى پلیس سیاسى شناخته شده است، بطور منظم تماس داشته باشد بى آنکه امنیت تشکیالت 

مخفى و آژیتاتور هر دو به خطر افتد؟ 

ب- هدایت آژیتاتور و کنترل و نظارت بر کار او: 
کار روتین آژیتاتور تبلیغ و بسیج کارگران است (حال براى آکسیون یا براى سازماندهى آنان در اشکال 
مختلف). این کار باید بطور روتین تحت هدایت تشکیالت مخفى حزبى انجام شود. اما چگونه؟ چگونه 
تشکل مخفى فعالیت عنصر علنى کار را در جریان اعتصاب، در جریان سازماندهى مجمع عمومى و یا در 
حین برانگیختن کارگران به اعتراضات معین، هدایت میکند. این از خصوصیت اصلى کار یک مبلغ توده 
اى و رهبر عملى کارگران است که در مدت زمان کوتاه ناگزیر از تصمیم گیریهاى متعدد در قبال مسانل 
حساسى است (مثال: آیا اعتصاب باید ادامه یابد؟ آیا طرح کارفرما باید قبول شود؟ آیا باید لحن تبلیغ خود 
را تعدیل کند؟ آیا روحیه کارگران را درست تشخیص داده است؟ و ...). آژیتاتور در چنین شرایطى نیاز به 
مشاوره و رهنمود خواهد داشت. تشکیالت مخفى چگونه این نیاز را برطرف میکند؟ و هر چه ابعاد اختناق 

شدیدتر باشد، این مشکل بطور حادترى بروز میکند. 

ج- آموزش سیاسى منظم آژیتاتور: 
آژیتاتور باید به سهولت به نشریات حزب دسترسى داشته باشد. باید بتواند کتابها و جزوات الزم را بخواند، 
باید بتواند در جلسات آموزشى شرکت کند. در عین حال، بعنوان فردى که دشمن نسبت به او حساس است، 
باید خانه اش پاك باشد. اسناد و مدارکى همراه خود و یا در خانه خود نداشته باشد، روابط تشکیالتى اش 

قابل ردیابى نباشد و غیره. این نیاز آژیتاتور چگونه برطرف میشود؟ 

د- شرکت آژیتاتور در فعالیت درون حزبى: 
آژیتاتور بعنوان عضو حزب باید گزارش بدهد، در بحثهاى درون حزبى شرکت کند، در انتخابات حزبى 
راى بدهد، نظر خود را در قبال تصمیم گیریهاى جمعى ابراز کند و دهها عمل "درون حزبى" نظیر این. 
چگونه مى توان یک رهبر عملى و سرشناس را در چنین روابطى قرار داد، بى آنکه اوال امنیت تشکیالت 
مخفى مستقیما به خطر افتد، ثانیا، اطالعات او از اماکن و عناصر حزبى از محدوده الزم فراتر نرود و ثالثا، 
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موقعیت خود او در صورت ضربه خوردن به عناصرى از حوزه و یا سطوح دیگر تشکیالت تضعیف نشود 
و کارش فلج نگردد؟ 

افزود.  را  دیگرى  میتوان عوامل  اینها  به  شود.  برآورده  جدى  بطورى  باید  که  است  اصلى  نیازهاى  اینها 
آژیتاتور، حتى وقتى ارتباط حزبى او کامال پوشیده نگاهداشته شده باشد، دائما بعلت فعالیت خود بعنوان 
خانواده  یک  آور  نان  بعنوان  او  مسائل  است.  دستگیرى  یا  و  اخراج  معرض جریمه،  در  کارگران  پیشرو 
کارگرى دیکر مسائل شخصى او نیست، بلکه یک مسئله حزب است. همینطور در صورت بروز خطر امنیتى، 
آژیتاتور باید دربرده شود. فراهم کردن امکانات الزم در این عرصه نیز یک وظیفه تشکیالت حزبى است. 

و مسانل دیگرى نظیر اینها. 

اما پاسخ چیست؟ واضح است که یک پاسخ واحد، مستقل از زمان و مکان و شرایط خاص سیاسى و امنیتى 
هر دوره وجود ندارد. دوره اى را میتوان تصور کرد، مثال در اوج یک اعتالى انقالبى که آژیتاتور بعنوان عضو 
حزب، رهبر شوراى کارخانه، نماینده کارگران و غیره، نظیر هر عضو دیگر حزب به مراکز حزبى رفت و آمد 
کند، خود راسا در جلسات حوزه تشکیالتى خود شرکت کند و یا تعلق خود به حزب کمونیست را رسما 
در سطح جامعه و به توده وسیع کارگران اعالم نماید و سخنران رسمى در میتینگهاى حزبى باشد. اما فعال 
ما در مرحله دیگرى هستیم، در متن یک اختناق شدید و کم سابقه در تاریخ مبارزات کارگرى و کمونیستى 
در سراسر جهان. در اینجا باید سنت ها و مکانیسم هاى ویژه اى را یافت. بحث ما هم اگر بخواهد براى 

حوزه هاى ما در شرایط موجود راهگشا باشد، باید شرایط امروز را مبنا قرار بدهد. 

قبل از آنکه به شکل ویژه سازماندهى آژیتاتور و اتصال و فعل و انفعال متقابل تشکیالت مخفى با عناصر 
علنى کار حزب بپردازیم، باید به چند عامل پایه اى و مهم که هر نوع سازماندهى باید با تکیه به آنها انجام 

بشود اشاره کنیم. 

اول، باید به اهمیت "روابط طبیعى" در میان کارگران اشاره کرد. این چیزى است که خرده بورژوازى آنرا 
"محمل سازى" مینامد. براى ما روابط طبیعى، دوستى و آشنانى ها و رفت و آمدهاى طبیعى میان کارگران، 
چیزى بسیار فراتر از این است. اینها مکانیسم هاى واقعى فعل و انفعال درونى طبقه است، و به این معنى 
بخشى از مکانیسم هاى عملى فعالیت خود ما کمونیستها بعنوان بخشى از طبقه نیز هست. این روابط را باید 
کامال جدى گرفت. محافل خانوادگى، دوستى ها، تماس هاى شغلى، آشنائى هاى محلى و غیره یکى از 
ظرف هاى واقعى فعالیت خود ماست. بدرجه اى که فعالین حزب این روابط خود را گسترش داده باشند، 
در این روابط جاى گرفته باشند و خود به کارگرانى "اجتماعى" با تماس هاى وسیع با هم طبقه هاى خود 
بدل شده باشند، کار سازماندهى فعالیت مخفى و علنى هر دو، با سهولت بیشترى پیش میرود. بسیارى از 

تماس ها، آموزش ها، گزارش گیرى ها و رهنمودها را میتوان در دل همین "روابط طبیعى" به پیش برد. 

دوم، مسئله رشد سطح آگاهى سیاسى کارگران و افزایش محبوبیت عمومى حزب در میان آنها است. قبال 
هم درباره احاطه شدن حوزه ها با قشر وسیعى از کارگران دوستدار حزب صحبت کرده ایم. بدرجه اى که 
عالقه به حزب کمونیست، سخن گفتن از آن، حمایت کردن حتى لفظى از آن، شنیدن رادیوى آن، جستجو 
واقعا حزبى،  شبکه  دادن  سازمان  درجه  همان  به  باشد،  یافته  افزایش  کارگران  در میان  آن  نشریات  کردن 
اعم از مخفى و علنى ساده تر خواهد شد. بدرجه اى که کارگران معترض افزایش یابند، کارگران معترض 
کمونیست از موقعیت عملى محکم ترى برخوردار خواهند شد. بدرجه اى که هر معترض به شیوه ها و با 
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شعارهاى ما سخن بگوید، آژیتاتور رسمى و سازمان یافته حزبى در گسترش ابعاد و تحکیم امنیت فعالیت 
خود موفق تر خواهد بود. بدین ترتیب استحکام رابطه کار مخفى و علنى و رابطه حوزه ها و آژیتاتورها 
خود تا حدود زیادى متکى به فعالیت روتین رفقاى ما در رواج دادن اندیشه ها و سیاستهاى حزب و باال 

بردن سطح آگاهى سیاسى عمومى کارگران است. 
سوم، مسئله آمادگى و ظرفیت سیاِسى، تشکیالتى و عملى خود حوزه هاست. براى جذب یک رهبر عملى 
کارگرى و براى سازماندهى او بعنوان یک آژیتاتور حزبى، که همان وظایف رهبرى را به شیوه کمونیستى 
و تحت اهداف و موازین و انضباط حزبى انجام میدهد، تشکیالت مخفى ما (در این مورد حوزه ها) باید 
نخواهد بود.  اى  سازماندهى  چنین  به  قادر  اى  حوزه  هر  باشد.  کرده  کسب  را  خاصى  هاى اولیه  توانانى 
حوزه باید از لحاظ سیاسى سطح باالئى داشته باشد. قدرت ترویجى خوبى را در خود متمرکز کرده باشد 
و به مسائل عملى جنبش کارگرى و مطالبات کارگران بخوبى آشنا باشد. حوزه باید تا حد معینى در امر 
سازماندهى محافل ترویجى، توزیع نشریات حزب، آموزش کارگران و بطور خالصه سازماندهى و انجام 
وظایف روتینى که در جزوه "وظایف حوزه هاى حزبى" آمده است، پیشرفت کرده باشد. از لحاظ امنیتى 
روابط خود را کامال محکم کرده باشد و از نظر کمیت نیرو به حد کافى اى رشد کرده باشد. تغذیه، حفظ 
تماس، هدایت و سازماندهى آژیتاتور خود نیاز به صرف انرژى ژیادى خواهد داشت. حوزه باید این توانائى 
را داشته باشد که آژیتاتور را در خدمت حزب فعال کند و نه آنکه خود توسط مسائلى که از مجراى آژیتاتور 
براى آن طرح میشود، بلعیده شود و از انجام وظایف پایه خود نیز باز بماند. واضح است که حتى حوزه 
هاى ضعیف نیز نمى توانند و نباید نسبت به رهبران عملى کارگرى که در محیط فعالیت خود با آنها تماس 
میگیرند بى تفاوت باشند. اما باید توجه کنند که از تماس با این دسته از کارگران و انجام وظایف روتین 
حزبى در رابطه با آنها تا سازماندهى آنها بعنوان یک مبلغ توده اى حزبى راهى طوالنى است. اما بهرحال 
این راهى است که هر حوزه حزبى در ادامه تالش موفقیت آمیز خود در شکل دادن اولیه به خود دیر یا زود 

به آن گام خواهد گذاشت. 

حوزه هاى حزبى و آکسیون هاى کارگرى 

درباره اهمیت آژیتاتور وآژیتاسیون علنى (3)

در بخش هاى قبل در توضیح اهمیت آژیتاتور کمونیست از نظر تلفیق کار مخفى و علنى در فعالیت روتین 
حزب، سازماندهى و هدایت آکسیون ها و تاثیرگذارى بر توده کارگران نسبتا به تفصیل صحبت کردیم. در 
انتهاى بخش دوم به یک سلسله سواالت عملى مهم در زمینه سازماندهى آژیتاتور و رابطه عملى او با حوزه 
و تشکل حزبى اشاره کردیم. رئوس کلى سواالت اینها بود: تماس آژیتاتور با حوزه مخفى چگونه باید برقرار 
و حفظ شود؟ هدایت عملى و کنترل فعالیت آژیتاتور چگونه باید توسط تشکل مخفى انجام شود؟ آموزش 
منظم آژیتاتور علنى کار توسط سازمان مخفى چگونه تامین میشود؟ آژیتاتور چگونه در حیات درونى یک 

حزب مخفى دخالت و شرکت میکند؟ و باالخره مسانل معیشتى و امنیتى آژیتاتور چگونه حل مى شود؟ 
اینجا، در انتهاى بحث الزم است در حد امکان نکاتى در جهت پاسخگویى به این مسانل عملى، با توجه 
به اوضاع اختناق کنونى، طرح کنیم. واضح است که آنچه اینجا بعنوان "راه حل" یا راه حل هاى نسبى ذکر 
مى کنیم دگم هاى الیتغیرى نیستند. هم تغییر اوضاع و هم انباشت تجربه و گسترش امکانات، اشکال عملى 
سازماندهى و فعالیت آژیتاتور علنى در رابطه با تشکل مخفى را تحت تاثیر قرار میدهد. اما، بهررو آنچه 
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اینجا گفته میشود میتواند الگوى ابتدائى و کمابیش قابل تعمیمى براى فعالیت ما در این زمینه در دوره حاضر 
باشد. الزم به یادآورى است که به دلیل سه تکه شدن این مقاله، در هر قسمت برخى نکات براى زنده کردن 

زمینه عمومى بحث، احتماال بناگزیر تکرار خواهد شد. 

1) کار با رهبران موجود
قبال گفتیم که کارگرانى را که ما براى پرورش آژیتاتورهاى کمونیست بر روى آنها کار میکنیم میتوان، در 
مجموع و بطور نسبى، به دو دسته تقسیم کرد. اول رهبران عمال موجود جنبش هاى اعتراضى کارگرى، 
یعنى کارگران مبارزى که هم اکنون داراى نفوذ عملى جدى بر توده کارگران در واحدهاى خویش اند؛ 
دوم، استعدادهاى در حال شکل گیرى، کارگران معترض باشهامت و هوشیارى که تازه پا به عرصه رهبر 

شدن میگذارند. 
کار با رهبران موجود داراى ویژگى هاى خاص خود است. تشکل گریزى آنان، درك مبهم شان از اهداف 
دامنه  هاى  محدودیت  و  از کمونیسم  رویزیونیستى  تحریفات  حاصل  که  کمونیست  حزب  روشهاى  و 
فعالیت تاکنونى حزب ماست، محافظه کارى امنیتى در تماس با تشکیالت مخفى و توهمات اکونومیستى و 
سندیکالیستى، اینها رئوس عمده موانعى است که پیوستن این کارگران به صفوف حزب را دشوار میکند. در 
مقابل، تجربه غنى، شناخت مکانیسم هاى کار علنى در میان کارگران و حفظ خود در برابر فشار سرکوب و 
تحریکات عوامل بورژوازى، درك سریع موقعیت و روحیات کارگران، نقاط مثبتى است که این کارگران از 
آن برخوردارند و در صورت روى آورى به مارکسیسم انقالبى و متحد شدن در حزب ما، آنان را به اهرمهاى 

نیرومندى در پیشبرد سیاست کمونیستى در درون کارگران تبدیل میکند. 

دوره جذب این رفقا به حزب عمدتا دوره اى است که آنها به اهمیت کار با حزب کمونیست پى میبرند و به 
ضرورت قرار گرفتن در صف تشکیالت حزبى مجاب میشوند. محور این دوره جذب، معنى کردن کمونیسم 
از دیدگاه ما توضیح و آموزش روش ها و اهداف کمونیستى است. اگر نقد باورهاى نادرست نقش حیاتى 
دارد، آموزش روشهاى ویژه ما نیز به همان درجه حیاتى است. بنابراین رفقایى که مسئولیت جذب رهبران 
کارگرى به حزب را برعهده دارند باید از مسلط ترین مروجین ما باشند. رابطه این رفقا با این کارگران 
پیشرو از همان ابتدا باید با ضریب امنیتى باالیى برقرار شود. قرار دادن این پروسه در متن یک رابطه طبیعى، 
سپردن پیشبرد این رابطه به یک نفر و کاهش دادن اطالعات دیگر اعضاى کمیته یا حوزه مخفى حزبى از 
هویت و عرصه کار و فعالیت این رفقاى کارگر به حداقل ممکن، شرط الزم حفظ امنیت حوزه و رفقاى 

کارگر مورد نظر هر دو است. 

در گزارشدهى راجع به نحوه پیشرفت این روابط کارگرى به ارگانهاى باالى حزبى، باید حداکثر دقت به 
عمل آید که با محدود کردن اطالعات امنیتى در گزاشات و با استفاده جدى از محکم ترین اشکال رمز و 
رد و بدل کردن اطالعات، امنیت کارگرانى که با آنها در تماسیم حتى در صورت افتادن گزارشات بدست 
عوامل دشمن محفوظ بماند. باید کارى کرد، و این تالش خود را به کارگران مورد نظر نیز توضیح داد، که 
ریسک امنیتى تماس گرفتن با حزب کمونیست براى کارگران پیشرو به حداقل ممکن کاهش یابد. فداکارى 
در پیشبرد امر کمونیسم و حزب کمونیست براى اعضاى حزب فرض است، اما انتظار فداکارى براى تماس 

با حزب از کارگرانى که هنوز حقانیت راه انقالبى ما را به روشنى که باید درنیافته اند بیجاست. 

بى  و  گریزى  تشکل  محافظه کارى،  موانع  این  از  یکى  اگر  و  آئیم  فائق  اولیه  موانع  بر  باید  که  مائیم  این 
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اعتمادى ایست که در درجه اول جالدان جمهورى اسالمى و در درجه دوم سطحى کاریهاى پوپولیستى 
در گذشته در دل کارگران انداخته اند، آنگاه این مائیم که باید به عنوان حزب سیاسى و متعهد طبقه کارگر 
با صرف انرژى بیشتر این موانع را خنثى کنیم. بدرجه اى که کارگران به امر کمونیسم و حزب کمونیست 
مومن میشوند، بهمان درجه نیز از خود مایه خواهند گذاشت. اما این شرایطى است که ما باید براى آن کار 

کنیم نه آنکه مفروض بگیریم. 

بهر رو در این روابط ما قادر خواهیم شد بخشى از این رهبران عملى را به کمونیستهاى متعهد به حزب و 
متشکل در حزب تبدیل کنیم. اینجا دیگر عملکرد این رفقا در عرصه آژیتاسیون و رهبرى عملى به امرى 
براى حزب تبدیل میشود. مسائل تکنیکى و عملى سازماندهى حزبى آژیتاتور دیگر بطور جدى براى ما 

طرح میشود. 

ارتباط، آموزش، هدایت 
اولین مسئله اى که باید حل کرد، مسئله ارتباط و تماس دائمى تشکیالت مخفى با آژیتاتور است. در شرایط 
موجود مطمئن ترین راه حفظ این تماس، قرار دادن آژیتاتور در رابطه با یک مروج کارآزموده حزبى است 
که تنها وظیفه (و یا وظیفه عمده) سازمانى او حفظ ارتباط، آموزش، تغذیه سیاسى و گزارش دهى از کار 
آژیتاتور است. اختصاص یک رابط ویژه به هر آژیتاتور، حداقل امکاناتى است که باید در خدمت فعالیت 
آژیتاتور قرار داده شود. اما رفیق رابط تنها وظیفه حفظ ارتباط آژیتاتور و حوزه را ندارد. برعکس او در واقع 
نماینده تمام اتوریته حوزه در رابطه با آژیتاتور خواهد بود. از لحاظ سیاسى و کارآکتر مبارزاتى رفیق مروج 
باید رفیقى باشد که بتواند به مسانل نظرى و عملى آژیتاتور پاسخ گوید، در حین عمل او را هدایت کند و 
نقاط ضعف و قدرت کار او را جمعبندى نماید. رفیق مروج باید بتواند به یک اتوریته معنوى و سیاسى براى 
آژیتاتور تبدیل شود. هر چه آژیتاتور مورد بحث با سابقه تر، مجرب تر و فعالتر باشد، خصوصیاتى که رفیق 

مروج رابط با او باید داشته باشد به همان نسبت باید در سطح باالترى قرار داشته باشد. 

شیوه روزمره کار مروج با آژیتاتور 
رفیق مروج براى آنکه قادر به هدایت آژیتاتور باشد باید در همان محیط فعالیت آژیتاتور (کارخانه و محله) 
حضور داشته باشد، و حتى المقدور در همان واحد تولیدى شاغل باشد که آژیتاتور در آن کار و فعالیت 
میکند. رابطه این دو رفیق باید رابطه دو دوست و همکار نزدیک باشد. اما سطح علنى این دوستى باید چنان 
حفظ شود که از یکسو آژیتاتور و رفیق مروج حزبى بطور خودبخودى همواره با هم تداعى نشوند. مروج 
باید دوستى در میان دوستان متعدد آژیتاتور باشد. از سوى دیگر این رفاقت باید آنچنان نزدیک باشد که 

تماس نسبتا مکرر آژیتاتور و مروج براى هر ناظر خارجى امرى طبیعى بنظر برسد. 

بر خالف آژیتاتور که دخالت علنى و نیمه علنى در مبارزات کارگرى وظیفه اوست، رفیق مروج باید حتى 
المقدور حداکثر بعنوان یک کارگر عادى در اعتراضات شرکت جوید. اگر مروج خود راسا در امر آژیتاسیون 
دخالت کند، آنگاه حوزه حزبى عمال دو آژیتاتور بدون پشتوانه و بدون ارتباط خواهد داشت! مساله را میتوان 
به اینصورت در نظر گرفت که هر واحد آژیتاسیون ما حداقل شامل دو نفر است که یکى خود آژیتاتور و 
دیگرى مسئول سیاسى و رابط اوست. حفظ تقسیم کار موجود میان این دو حیاتى است. رفیق مروج باید 
ترتیبى بدهد که در متن روابط طبیعى آژیتاتور بتواند از طریق و به کمک او نشریات حزبى را مطالعه کند، به 
کتب و جزوات الزم دسترسى پیدا کند و با مباحثات درون حزبى آشنا شود. آژیتاتور از طریق رفیق مروج 
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نظرات و گزارشات خود را به حوزه و تشکیالت حزبى ارائه میکند. اساسى ترین نکته در رابطه مروج و 
آژیتاتور، اعتماد سیاسى آژیتاتور به مروج و اتوریته معنوى رفیق مروج است. بدین ترتیب مرتبط کردن 
رهبران عملى با حوزه ها اساسا در گرو داشتن رفقایى است که بتوانند نقش رابط مروج را بدرستى ایفا کنند. 
هر رابطى نمى تواند این وظیفه را به عهده بگیرد. چرا که ضعف سیاسى و تجربى مروج، به عقب ماندگى 
آژیتاتور، دلسردى او از کار و جدایى سیاسى اش از حزب منجر خواهد شد. اگر این اتوریته معنوى بدست 
آید فعالیت روزمره آژیتاتور، با شادابى، با کمترین ابهامات عملى و اعتماد به نفس کافى انجام خواهد شد. 
در اینجا مسئله ما، بیش از آنکه تشکیالتى و اجرایى باشد، یک مسئله سیاسى است. ما باید کادرهاى مروج 
ورزیده خود را در خدمت جلب و سازماندهى و حفظ ارتباط با بهترین رهبران عملى در جنبش کارگرى 

قرار بدهیم. 

ضرورت استقالل عمل نسبى آژیتاتور 
حتى در صورت امکان برقرارى محکم ترین تماسها با حوزه ها و تشکیالت حزب، یعنى در شرایطى بسیار 
مساعدتر از امروز، یک مبلغ توده اى حزبى و یک رهبر کمونیست کارگران باید از آزادى عمل نسبى باالیى 
برخوردار باشد. ابتکار عمل، تصمیم گیرى سریع و تشخیص فورى موقعیت در لحظات مختلف مبارزه، 
در فعالیتهاى  استقالل  از  باالیى  درجه  با  مترادف  این  و  است  کمونیست  آژیتاتور  یک  الزم فعالیت  شرط 
جارى است. در شرایط کنونى ما باید به درجه حتى باالترى از آزادى عمل براى آژیتاتورها "رضایت" بدهیم. 
محدودیت هاى امنیتى و عملى تماس و کنترل، تا درجه زیادى دراین مرحله باید توسط آموزش آژیتاتور، 
همدلى ایدنولوژیک _ سیاسى میان آژیتاتور و تشکیالت مخفى و سنت هاى جاافتاده فعالیت جبران شود. 

هر جا "کنترل" به عنوان یک امر تشکیالتى و اجرایى تضعیف میشود، نقش انسجام سیاسى افراد، روى خط 
بودن آنها و احاطه آنها به سنت هاى کار حزبى افزایش مییابد. در این مرحله خاص از فعالیت حزب، ما 
باید بطور قطع بدرجات زیادى به این عوامل سیاسى _ ایدنولوژیک و به این سنت ها (که باید با پشتکار 
تثبیت شود) متکى شویم. سنت هایى که اساسا تاکنون غایب بوده و جمعبندى و تثبیت آن وظیفه ماست. 
هرچه آژیتاتور از لحاظ سیاسى و ایدنولوژیکى استوارتر باشد، نیازهاى حزب را بدرستى بشناسد و در کار 
خود مجرب باشد، تشکیالت مخفى مى تواند به همان درجه بر صحت تصمیم گیریهاى فردى او بیشتر 
تکیه کند. این وظایف رفیق رابط و مروج را سبک تر میکند و همچنین از ضربه پذیرى تشکیالت میکاهد. 

امنیت حوزه ها 
چگونه میتوان حوزه را از ضرباتى که مى تواند در نتیجه فعالیت آژیتاتور در عرصه علنى آن را تهدید کند 
مصون داشت. رفیق مروج خود یک حلقه واسط است که آژیتاتور را از حوزه منفک میکند و به ما امکان 
میدهد تا حوزه را از دسترس پلیس دور نگهداریم. هوشیارى رفیق مروج در تشخیص احتمال وارد شدن 
ضربه پلیسى به آژیتاتور، اعالم خطر به موقع او به آژیتاتور و حوزه ما را قادر میکند تا از ضربه اجتناب 
کنیم و یا آن را در همان محدوده کنترل کنیم. در شرایط فعلى، باید اطالعات آژیتاتور از حوزه بسیار ناچیز 
و تنها در حدى باشد که براى فعالیت او حیاتى است. دامنه این اطالعات باید به حدى باشد که حتى در 
صورت لو رفتن همه آنها به پلیس سیاسى، حوزه قابل ردیابى نباشد. اطالعات رفیق مروج از حوزه نیز 
باید بر طبق اصل "حداقل اطالعات" محدود نگاهداشته شود، به نحوى که در صورت ضربه خوردن رفیق 
مروج، حوزه فرصت کافى براى پاکسازى کامل خود داشته باشد. در شرایط کنونى باید از شرکت دادن رفیق 
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آژیتاتور در جلسات حوزه اى صرفنظر کرد. در شرایط بهتر مى توان آژیتاتور را به جلسات حزبى دیگرى، 
که در آن امکان شناسایى متقابل افراد شرکت کننده وجود نداشته باشد، دعوت کرد. در هر شرایطى در 
آینده نیز شرکت آژیتاتور در جلسات حزبى باید با نهایت دقت، تعمق و اطمینان خاطر از کلیه جنبه هاى 

امنیتى صورت بگیرد. 

امنیت آژیتاتور 
مهمترین مسنله در امنیت آژیتاتور کمونیست، رابطه اى است که او به عنوان یک رهبر با توده کارگران برقرار 
میکند. جلب حمایت فعال توده کارگران از خود و متکى شدن به اراده و تصمیمات جمعى آنها، دخیل کردن 
کارگران در کلیه سطوح مبارزه اعتراضى و متکى شدن به پشتوانه قدرت توده ها، این حیاتى ترین سرمایه 
آژیتاتور در عرصه حفظ امنیت خود در جریان رهبرى مبارزات اعتراضى و نیز در تماسهاى روزمره اش با 
کارگران است. دشمن، هر قدر هم که در سطح جامعه سایه اختناق و سرکوب را گسترده باشد، نمى تواند 
به سادگى به رهبران کارگران، به کسانى که در دل توده کارگران جاى دارند و نمایندگان صالح و شناخته 

شده آنها هستند دست درازى کند. 

امنیت آژیتاتور در جریان فعالیت به مثابه یک آژیتاتور، اساسا از همین راه باید تضمین شود. اما شرط الزم 
این امر در شرایط موجود اینست که پلیس سیاسى نتواند به تعلق تشکیالتى و تماس هاى عملى آژیتاتور 
و تشکیالت پى ببرد. در ذهن و در پرونده هاى پلیس رفیق آژیتاتور ما باید حداکثر کارگر فعال و مبارزى 
ترسیم شود که در برابر حرف زور دولت و کارفرما سرخم نمیکند و از حق کارگران دفاع میکند، اما ارتباط 
تشکیالتى با هیچ جریانى ندارد. این یک نقطه قدرت آژیتاتور در مواجهه با پلیس سیاسى است. او باید 
رابطه تشکیالتى اش را در یک گوشه دور از دسترس ذهن خود پنهان کند و بطور جدى روانشناسى یک 
رهبر توده اى، یک کارگر معترض، یک ناراضى باشهامت، یعنى بخشى از آنچه که واقعا هست، را به خود 
بگیرد. هر قدر ارتباط تشکیالتى بر روابط طبیعى جاافتاده ترى استوار باشد، آژیتاتور از لحاظ روحى و عملى 

در برابر پلیس سیاسى در موضع قدرتمندترى قرار خواهد گرفت. 

به این منظور باید نکات دیگرى بطور جدى مد نظر گرفته شوند. نباید پلیس بتواند نزد مبلغ حزبى اسناد و 
مدارك سازمانى و حتى نشریات علنى پیدا کند. خانه او باید کامال از اسناد و نشریات "پاك" باشد. آژیتاتور 
هیچ وظیفه سازمانى دیگرى بجز ایفاى نقش آژیتاتور نباید برعهده بگیرد. نباید در چاپ و توزیع نشریات، 
نقل و انتقال اسناد، در جمع آورى کمک مالى بنام حزب، در جذب افراد جدید به حزب (بطور مستقیم) 

شرکت کند. آژیتاتور باید وظیفه خاص خود را انجام بدهد. 

این وظیفه حوزه مخفى و محافل و شبکه هاى پیرامونى آن است که بر زمینه مساعدى که در نتیجه فعالیت 
هویت  موجود،  شرایط  در  دهند.  گسترش  را  روتین حوزه  هاى  فعالیت  آید،  مى  وجود  به  آژیتاتور  رفیق 
آژیتاتور حزبى و تعلق او به حزب را کسى جز رفیق مروج حزبى نباید بداند (قرار و مدار خاصى میان رفیق 
آژیتاتور با مرکز سازماندهى تشکیالت حزبى باید برقرار شود تا در صورت قطع رابطه او با رفیق مروج، 
ارتباط آژیتاتور با حوزه در صورت لزوم مجددا از مرکز وصل شود). بطور خالصه انرژى زیادى باید صرف 
شود تا آژیتاتور بتواند در امنیت کافى فعالیت کند. این نکته را هم اضافه مى کنیم که حفظ امنیت رفیق 
مروج نیز بسیار حیاتى است. هم ارزش فردى او به عنوان یک کادر کمونیست و هم نقش حساسى که در 
این میان برعهده دارد، ایجاب مى کند که، على رغم اینکه به اندازه آژیتاتور مستقیما در معرض ضربه هاى 
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حین آکسیون نیست، حداکثر امکانات براى حفظ امنیت او بسیج شود. در صورت وقوع هر مخاطره پلیسى 
براى حوزه که میتواند مروج را هم آلوده کند، باید سریعا به او هشدار داده شود. امکانات الزم براى حفظ 
امنیت فردى وى باید بوجود آید. رساندن نشریات بدست رفیق مروج، دریافت گزارشات او و جلساتى که 

او در آنها شرکت میکند باید با درجه ایمنى باالیى سازماندهى شود. 

2) کار با استعدادهاى جدید
اگر رهبران جاافتاده کارگرى در یک پروسه آموزش انتقادى به حزب کمونیست نزدیک میشوند، استعدادهاى 
جدید و رهبران جوانتر بیشتر نیازمند آموزش اثباتى مارکسیسم و روشهاى عملى رهبرى کارگرى هستند. 
کار آموزش و جذب روى این دسته از کارگران باید از همان ابتدا توسط رفقایى انجام شود که در همان 
محیط کار و زیست حضور دارند. این رفقا هستند که باید استعداد و آمادگى کارگرانى را که میتوانند به 
رهبران عملى مبارزى بدل شوند، تشخیص دهند و خود آنها هستند که اولین مراحل این پروسه را به پیش 
میبرند. هر رفیق حزبى در کارخانه و محله میتواند با چند کارگر مستعد در رابطه باشد، و بطور همزمان امر 
آگاه گرى و آموزش را در میان آنها به پیش برد. بخش مهمى از این آموزش، آموزش عملى و تجربى است. 
تربیت آژیتاتور یک پروسه نسبتا طوالنى است. رفیق کارگر باید تمام هنر آژیتاسیون را بیاموزد، و به این 
منظور مانند هر رشته علمى و هنرى دیگر، باید مراحل مختلفى را طى کند، کارآموزى کند، از کار ساده به 

کار پیچیده حرکت کند. 
آژیتاسیون فقط شهامت اعتراض کردن و دیگران را به اعتراض فراخواندن نیست، بلکه روش متشکل کردن 
و هدایت کردن توده کارگران بطور علنى و نیمه علنى است. آنچه آژیتاتور کارآموز باید از لحاظ نظرى 
بیاموزد چندان تفاوتى با آنچه هم اکنون در محافل ترویجى مورد بحث قرار میگیرد ندارد. اما از لحاظ عملى 
این امر ویژگیهاى خود را دارد. از روز اول نمى توان در راس یک اعتصاب قرار گرفت و همه جنبه هاى آن 
را به درستى هدایت کرد. فرد باید قبال کار با توده کارگران را در سطوح مختلف آموخته باشد و ملزومات 
رهبرى اقدام اعتراضى را بشناسد، دوره کارآموزى به معنى واقعى کلمه یک دوره کارآموزى است با "پروژه 
دهد  قرار  آزمونها  این  را در  کارآموز  آژیتاتور  آگاهانه  باید  ما  مروج  رفیق  آزمونهایش.  و  ها  تمرین  ها"، 
(محافل "خودبخودى" کارگران پیشرو فى الحال این سنت را در آموزش کارگران مستعد جدید بکارمیبرند.)

براى مثال، اختالفات شخصى مناسبات میان کارگران در یک قسمت را سرد و غیر رفیقانه کرده است، آیا 
کارآموز ما میتواند با سخن گفتن، استدالل و توضیح منافع طبقاتى کارگران، این اختالفات را از میان بردارد 
و جو رفاقت را برقرار کند؟ کارگرى حین کار صدمه دیده و بسترى شده است، آیا کارآموز ما میتواند کارى 
کند که کارگران، بطور دسته جمعى و ترجیحا با تعطیل کردن کار از او عیادت کنند، به خانواده اش سر 
بزنند و براى دریافت خسارت از کارفرما اعمال فشار نمایند؟ آیا کارآموز ما مى تواند یک صندوق کمک به 
خانواده رفیق کارگرى که از کار افتاده است سازمان دهد؟ در حمایت از یک کارگر مبارز زندانى چطور؟ 
آیا کارآموز ما میتواند ترتیبى بدهد که کارگران این یا آن قسمت فالن عضو انجمن اسالمى را که دست به 

ارعاب کارگران میزند با یک برنامه حساب شده سر جایش بنشانند؟ 

این آزمونها بسیارند و در زندگى هر روزه کارگران بارها پیشاروى هر کارگر آگاه و مبارزى قرار میگیرند. 
در این پروسه آژیتاتور عمیقا با مسائل کارگران، قدرت آنها، اشکال مختلف متشکل کردن آنها، عواملى که 
به آنها شهامت میدهد و یا نگرانشان میکند، روانشناسى توده اى کارگران و غیره آشنا میشود. اینها همه 

ملزومات تبدیل شدن به رهبر عملى کارگران است. 
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از نظر عملى دوره آمادگى و جذب باید تحت نظر یک رفیق مروج حزبى طى شود. به درجه اى که آگاهى 
و تجربه آژیتاتور آتى ما افزایش مییابد، به همان درجه نیز از لحاظ عملى به حزب نزدیکتر میشود. این 
آگاهى وآمادگى باید چنان باال برود که خود آژیتاتور خواستار کار جدى و مستقیم با حزب کمونیست و 

عضویت در حزب باشد. 

هنگامى که آژیتاتور جاى خود را بعنوان یک کمونیست در حزب و بعنوان یک رهبر در راس کارگران احراز 
کند، مسائل عملى سازماندهى او از نوعى خواهد بود که قبال به آن اشاره کردیم. هر چند پرورش آژیتاتور 
از همان مراحل ابتدایى به معناى آن خواهد بود که بتدریج روابط طبیعى مستحکمى میان او و مروج یا 
مروجین حزبى بوجود آمده است، رفاقت کهنه و قابل اتکایى ایجاد شده است و شناخت متقابل عمیقى از 
ظرفیتها و کارآکتر فردى میان مروج و آژیتاتور وجود دارد. این، که خود یکى از مولفه ها و نشانه هاى توده 
اى شدن حوزه هاى پایه در میان کارگران است، دست ما را بدرجات زیاد در سازماندهى مناسب رابطه 

تشکل مخفى با آژیتاتور علنى باز میکند. 

3) قدرت آژیتاتور در تشکل اوست
قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست، این حکم ابتدایى مبارزه طبقاتى کارگران است. اما در مورد هر تک 
کارگر مبارزى نیز این حکم صدق میکند. تشکل، اگر تشکل پرولترى باشد، به کارگر مبارز قدرت میدهد، 
به اعتماد به نفس او مى افزاید، شهامت و جسارت و اطمینان خاطر از عاقبت مبارزه اش را ده چندان میکند. 
رهبرانى که به صفوف ما مى پیوندند نیز باید چنین احساسى پیدا کنند. متشکل شدن در حزب باید به معناى 
این باشد که آنان امر رهبرى را بهتر انجام میدهند، امنیت بیشترى حس میکنند، به ادامه کارى مبارزه شان 
اطمینان بیشترى مییابند، تاثیر بیشترى به جاى میگذارند، در برابر دشمن خود را قوى تر حس میکنند و 
اطمینان خاطر بیشترى در مورد عواقب فعالیتشان براى خانواده و همسر و فرزندان خود، چه از لحاظ مادى 
و چه معنوى، حس میکنند. سطحى گرایى سیاسى و تشکیالتى سازمانهاى پوپولیستى، کم توجهى آنها به 
مجموعه نیازهاى کارگران مبارزى که به کار سازمانى روى میاورند، عمال در موارد زیادى تشکل سیاسى را 
به وزنه اى بر پاى کارگران مبارز و بارى بر دوش آنان بدل میکرد. روش حزب کمونیست روش دیگرى 

است. این را باید در عمل اثبات کرد. 

4) در پایان، باز هم درباره اهمیت آژیتاتور کمونیست
جذب و تربیت آژیتاتورهاى کمونیست پروسه اى دشوار و طوالنى است. اما از ابتدا نیز قرار نبود انقالب 
کمونیستى امرى ساده و زودفرجام باشد. آژیتاتور کمونیست یک رکن این انقالب کمونیستى است. مادام 
که کمونیست ها در حیطه کار صرفا مخفى مقید باشند (با فرض اینکه در این قلمرو مهم وظایف خود را 
بدرستى هم انجام دهند)، و عرصه کار علنى و رهبرى توده اى را به آن بخش هایى بسپارند که حداکثر قادر 
به مبارزه براى رفرم و اصالحات اند و پتانسیل انقالبى طبقه کارگر را در محدوده قوانین و مقررات جامعه 
بورژوایى مهار میزنند، انقالب کمونیستى امکان پذیر نیست. کمونیست ها حکماى خیراندیشى نیستند که 
طبقه کارگر را "بطور کلى" آگاه کنند، اما بطور مشخص و در مبارزه عملى در دست سندیکالیسم و رفرمیسم 

رها سازند. 
آژیتاتور کمونیست نه تنها جزء الیتجزاى هر تالش براى رهبرى توده کارگران است، بلکه در همان وجه 
آگاهگرى نیز، بدرجه اى که این آگاهى باید در دل مبارزه جارى و عملى آموخته شود، نقش حیاتى دارد. 
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حزب بدون آژیتاتور حزبى ناقص و الجرم ناموفق است. اما آژیتاتور کمونیست بر درخت سبز نمیشود. 
حاصل کار پیگیر و طوالنى کمونیستها در عمق طبقه کارگر است. 

باید کارى کنیم که دوران بى رهبرى کارگران خاتمه یابد. بهترین عناصر طبقه کارگر، کارگران کمونیست، 
رهبران و سازماندهان عمل توده اى به همت حزب کمونیست و متشکل در این حزب جاى خود را در 
راس توده هاى وسیع طبقه کارگر، در کارخانه ها و محالت، در اعتصابات، تظاهرات، باریگاد و در قیام، 

بازیابند. 
باید کارى کنیم که در فردانى نه چندان دور هر جا بورژوازى با کارگران معترض و بپاخاسته روبرو میشود، 
در راس و پیشاپیش صفوف آنان کارگران کمونیست استوارى را ببینند که در یک حزب سیاسى مخفى با 
انضباط پوالدین به هم بافته شده اند. کارگران کمونیستى که حلقه هاى متصل کننده توده عظیم کارگران 
با سازمان انقالبیون حرفه اى این طبقه، یعنى حزب کمونیست ایران اند. اگر مى خواهیم این روز زودتر 
فرا برسد، امروز باید بطور جدى امر ساختن و بسط تشکل مخفى کمونیستى در میان کارگران را با وظیفه 
پروش و جذب مبلغین کمونیست ترکیب کنیم. درك اهمیت و جایگاه آژیتاتور کمونیست گام اول در این 

راه است. 

به نقل از: کمونیست شماره هاى 17، 18، 19 و 20، اسفند 63 تا خرداد 46- مارس تا ژوئن 1985

مالحظاتى بر سند" :جمعبندى از بحث ارزیابى 5 ماه جنگ ما و حزب دمکرات(*)"

رفقا! 
من در اینجا خودم را با دو سند معین طرف حساب کرده ام و بعنوان منتقد در نقد این اسناد نکاتى را مطرح 
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کرده ام. بدیهى است که در نقد مى بایست نکات نادرست را در نتیجه منطقى آنها نقد کنم، اعم از اینکه عمال 
چنین نتایج عملى یا سیاسى و نظامى اى از این اسناد گرفته شده باشند یا خیر. بعالوه میدانم که پلنوم قطعنامه 
علنى اى نیز منتشر کرده است که کامال (یا تقریبا کامال) از انحرافاتى که در این اسناد هست بدور است. 
بنابراین هنگامى که از "پوپولیسم"، نظامى گرى، "راست روى"، "چپ روى" و غیره در این اسناد سخن 
میگویم منظور من نقد خود اسناد و نه رفقاى ك. م.ك و نظرات و عملکرد آنها است. بحث را شاید بتوان 
اینگونه طرح کرد که (بنظر من) این اسناد بیانگر رگه هاى نادرستى در ماست که مدام با نظرات اصولى تر ما 
مخلوط مى شود و شفافیت سیاست ها و تاکتیک هاى ما را کم میکند. ایراد من هم این است که چرا ك. م.ك 
که در قطعنامه علنى خود و در بخش اعظم پراتیک خود بر مبناى ادراکات اصولى حرکت میکند در عین 
حال متوجه نادرستى برخى احکام مندرج در این اسناد نیست (با فرض اینکه بتوانم نادرستى این اسناد را 

نشان دهم البته.)

با آرزوى موفقیت و با قید احتیاط هاى الزم 
نادر،  27 مرداد 1364 

مالحظاتى بر سند "جمعبندى از بحث ارزیابى 5 ماه جنگ ما و حزب دمکرات"
این نوشته بنظر من، صرفنظر از چند نکته و تذکر درست، در مجموع حاوى نکاتى التقاطى، نادرست و 
خلق گرایانه متعددى است که اینجا به آن مى پردازم. این نوشته بطور کلى نمى تواند تصویر شفاف، روشن 
و درستى از اهداف و روش هاى ما در جنگ با حزب دمکرات، شرایط شروع و پایان آن و شاخص هاى 

موفقیت ما در آن بدست بدهد. برعکس تا حدود زیادى در این خصوص ایجاد ابهام مى کند. 

راست روى سیاسى و چپ روى نظامى. در صفحه 1 بند 2 (ارزیابى سیاسى) دو نکته متناقض مطرح 
مى شود. از یکسو در توضیح سیاست و انگیزه هاى ما در جنگ به مساله آزادى ها و حقوق زحمتکشان اشاره 
مى شود و یا از" دفاع از دستاوردهاى طبقاتى" سخن گفته مى شود و از سوى دیگر چنین گفته مى شود که:  

"این دوره بازتاب این واقعیت بنیادى است کھ تعادل شکننده اى بین دو نیروى بورژوا و پرولتر موجود 
است و مبارزه براى تامین ھژمونى در کردستان(؟) و ھمچنین بر جنبش انقالبى خلق کرد، بین حدکا 

بعنوان یک حزب بورژوائى و کومھ لھ بعنوان نماینده پرولتاریا در کردستان حاد شده است" (۱) 
دو نیرو، از دوطبقه متخاصم بر سر نه گفتن و آرى گفتن به مساله محورى انقالب) دمکراسى) و "دستاوردهاى 

طبقاتى پرولتاریا" وارد جنگ شده اند اما جدال آنها بر سر هژمونى بر جنبش انقالبى است! 

آیا داشتن "هژمونى بر جنبش "انقالبى و یا ورود به جدالى بر سر آن، مترادف آن نیست که هر دو نیرو را 
متعلق به جنبش انقالبى فرض کنیم؟ آیا این مترادف با این نیست که ما از دو نیرو، در یک جنبش سخن 
بگوئیم، و آیا این همان چیزى نیست که حدکا بعنوان پیش شرط آتش بس و صلح طرح مى کند و ما، صد 
البته درست، حاضر نیستیم بپذیریم؟ آیا پیروزى حزب دمکرات بر مبناى کسب هژمونى او بر جنبش انقالبى 
خواهد بود؟ این فرمولبندى" کسب هژمونى در جنبش انقالبى" یک فرمولبندى عموم خلقى و نظامیگرایانه 
است که خاصیت اساسى آن راست روى سیاسى توام با "چپ" روى نظامى است. این همان فرمولبندى 
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رقابت "دو سازماِن جنبش" است که از چریک فدائى تا عقب  افتاده ترین اهالى روستاها براى حفظ "پوشش 
بیطرفى" ماوراء طبقاتى شان طرح مى کنند، با این تفاوت که ما براى آن لغتى "علمى" (هژمونى) یافته ایم و 
با همین یک لغت به آن رنگ و جالى مارکسیستى زده ایم. این یک آوانس سیاسى به حزب دمکرات و 

بخشیدن خصلتى استراتژیک به جنگ است. 

این فرمولبندى پوپولیستى است، زیرا:  

به "جنبش انقالبى" (و از آن بدتر به "کردستان") برخوردى کامال غیرانتقادى (یعنى بدور از تفسیر طبقاتى 
مقوله مورد نظر) دارد. جنبش را یک جنبش معرفه، داده شده و واحد ترسیم مى کند، گوئى در طول این سالها 
تمام تالش کومه له این نبوده است که خصلت طبقاتى این جنبش و جامعه، منافع متفاوت و متضاد در آن، 
آنتاگونیسم درونى آن را به طبقه کارگر و زحمتکشان بشناساند. گوئى تمام بحث بر سر این نبوده است که 
ما براى توده طبقه خود خصلت مشروط این جنبش، یعنى این واقعیت را که تحت کدام شرایط این جنبش 
انقالبى خواهد بود، تشریح کنیم. ناگهان یک مفهوم کلى و معرفه مانند "کردستان" و یا" جنبش انقالبى خلق 
کرد"، به زیربناى یکدست بحث تبدیل مى شود و تمام آنتاگونیسم موجود به سطح "رهبرى" این پدیده احاله 
مى شود. جنبش، جنبش است، جدال در باالست. و تازه همه اینها در شرایطى است که خود این "جنبش"، 
با خون و باروت دارد به ما مى گوید که در شکل موجود خود حاصل همسوئى موقت و بسیار ناپایدار و 
نامتعادل منافع متضاد طبقاتى است. یعنى درست جائى که این منافع متضاد طبقاتى پوسته این "همسوئى" 
را ترکانده و خود را آشکار کرده اند. منظور از "هژمونى بر جنبش انقالبى خلق کرد" قاعدتا هژمونى طبقاتى 
بر جنبش دمکراتیک است، و نه هژمونى "سازمانى" بر کردستان، یا به جنبشى که فى النفسه جدا از اینکه چه 
کسى نیروى محرکه و رهبر آن است "انقالبى" تصویر مى شود. بنابه تعریف با "هژمونى" حزب دمکرات، 
این جنبش دمکراتیک توسط بورژوازى بلعیده مى شود. خصلت انقالبى خود را از دست مى دهد، جنبش 
دیگرى مى شود (در کردستان عراق از این "جنبش"ها فراوان است). اینجا فراموش مى شود که نه فقط وظیفه 
همیشگى ما، بلکه وظیفه خاص ما در این دوره اینست که به کارگر و زحمتکش کرد بفهمانیم که در دل 
این جنبش ملى بظاهر" واحد"، در واقع دو جنبش، "دو رهبرى" و دو سلسله آمال و تمایالت سیاسى وجود 
دارد، یکى انقالبى، که حق تعیین سرنوشت را به مثابه جزئى از یک پروسه رهایى عمیق تر و اساسى تر تامین 
مى کند، و دیگرى رفرمیستى و یا حتى ارتجاعى، که از "حق تعیین سرنوشت"، اقتدار بورژوازى کرد را 
مى فهمد. جدال این دو خط مشى (که بدون شک در خاك کردستان اتفاق مى افتد) نمى تواند مبارزه بر سر 
چیز واحدى تصویر شود، بلکه اساسا مبارزه دو چیز است. این همان مبارزه پرولتاریا و بورژوازى است که 
منتظر ختم مساله ملى نشده است (و هرگز نمى شود) و نشانه هائى از خود را بطور نظامى و قهرآمیز مداوما 
و متناوبا در طول مبارزه براى حق تعیین سرنوشت به ظهور مى رساند. حزب دمکرات، با عزیمت از یک 
منفعت طبقاتى و دقیقا به اعتبار برجسته دیدن تضاد طبقاتى خود با کومه له در این مقطع به جنگ آغاز 
کرده است، و کومه له دقیقا به دلیل ضرورت دفاع از منافع طبقاتى خود و آن اوضاع عینى که تحقق این منافع 

را تسهیل مى کند، با قاطعیت پاى به این جنگ گذاشته است. 

ممکن است گفته شود ذکر صفت "انقالبى" به این جنبش در بحث "هژمونى" یک اشتباه لفظى است و 
منظور این است که جنگ ما، جنگى بر سر کسب هژمونى طبقه انقالبى، پرولتاریا، در جنبش دمکراتیک و 
با ممانعت از اعمال هژمونى طبقه غیر انقالبى و یا ارتجاعى بر آن است. آیا این فرمولبندى نیز برچسپ 
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شناخته شده  فرمول  یک  دمکراتیک  جنبش  بر  هژمونى  کسب  براى  مبارزه  مگر  پوپولیسم مى خورد؟ 
مارکسیستى از وظایف پرولتاریا در جنبش دمکراتیک نیست؟ 

نفس مبارزه بر سر اعمال هژمونى بر یک جنبش دمکراتیک و لذا انقالبى کردن این جنبش و یا حتى در 
شرایطى، نفس جنگ بر سر تثبیت این هژمونى پرولترى- انقالبى، ایده اى پوپولیستى نیست. آنچه پوپولیستى 
است اینست که اوال، این تعبیر مشخصا به جنگ امروز ما و حدکا مرتبط مى شود و به محور تحلیل جنگ 
تبدیل مى شود، ثانیا، درك سراپا غیر سیاسى، "سازمانى" و نظامى اى از مساله هژمونى و رهبرى بدست داده 

مى شود که منطبق بر درك پوپولیسم از مقوله هژمونى است. اجازه بدهید این نکات را توضیح دهم:  

جنگ حزب دمکرات جنگ علیه موجودیت و فعالیت ما (کومه له) است. اما آیا رفقایى که بحث "جنگ 
هژمونى" را مطرح مى کنند، مى توانند نشان بدهند که حزب دمکرات تنها با آن وجه موجودیت و فعالیِت ما 
دشمنى مى ورزد و تنها علیه آن وجه ما دست به اسلحه برده است، که معطوف به کسب هژمونى در جنبش 
دمکراتیک در کردستان است؟ آیا رفقاى ما مى توانند نشان دهند که انزجار حزب دمکرات و انگیزه جنگ 
او با ما برنامه خودمختارى است اما برنامه حزب کمونیست نیست، تبلیغات کومه له درباره جنبش ملى و 
کردستان  جنبش  کردن  رادیکالیزه  نیست،  کومه له  و سوسیالیستى  کارگرى  مطالبات  اما  است،  آن  مطالبات 
است، اما پیوند سوسیالیستى کومه له با کارگران کردستان نیست، در یک کالم کمونیسم کومه له نیست، بلکه 
دمکراتیسم پیگیر و انقالبى کومه له در جنبش دمکراتیک است؟ آیا رفقاى ما مى توانند نشان دهند این نه 
پروسه خودآگاهى، تشکل و استقالل منافع کارگران کردستان تحت پرچم کمونیسم، بلکه صرفا دخالت این 
کارگران کمونیست در امر "جنبش" است که حزب دمکرات را به جنگ با ما برانگیخته است؟ این دست 
کم گرفتن حزب دمکرات، کمرنگ کردن منافع طبقاتى او بطور کلى و ندیدن انزجار او از کل موجودیت 
ماست. اگر خود ما، راسا، با هدف از پیش تعیین شده تسهیل امر کسب هژمونى در جنبش دمکراتیک در 
کردستان (و نه براى امحا و تاراندن نهایى حزب دمکرات) با حدکا وارد جنگى بشویم مى توانیم این تعبیر 
را نیز بدهیم که این جنگى براى کم کردن شّر حزب دمکرات از صفحه اعمال رهبرى به توده ها در جنبش 
است، اما اگر او به ما حمله مى کند، اگر او موجودیت و فعالیت ما را زیر ضربه مى گیرد، آنگاه چنین تعبیرى 
تنها مى تواند متوهمانه و توهم برانگیز باشد. بخصوص اینکه بطور مشخص امروز با ده ها فاکت مشخص 
بلکه  دمکرات،  حزب  فقط  که نه  است  کومه له  کمونیستى  انسجام  و  کمونیسم  این  که  داد  نشان  مى توان 
دیگران دیگرى را نیز، به خصومت با ما و تالش در متوقف کردن ما سوق داده است. این پراتیک کمونیستى 
کومه له، به مثابه یک سازمان طبقاتى است و نه صرفا داعیه رهبرى او، که حزب دمکرات را ناگزیر کرده است 
براى قطع پروسه رشد و دامنه فعالیت کومه له ضرب شست نظامى نشان بدهد. بعالوه جدال بر سر رهبرى 
هنگامى حدت مى گیرد که جنبش عینى از درجه اعتالى باالیى برخوردار باشد، هنگامى که توده هاى وسیع 
مردم درگیر عمل آشکارند و لذا با معضل انتخاب رهبرى و انتخاب برنامه ها، سیاست ها و آکسیون هاى 
پیشنهادى احزاب مختلف روبرو هستند. نه در شرایطى که جنبش عمدتا به اعتبار نیروى سازمانى احزاب 
فعال در آن موجودیت آشکار خود را حفظ کرده است، نه در شرایطى که هر حزب تازه در موقعیت جلب 
توده ها به برنامه و سیاست هاى خود بطورکلى و جایگیر کردن سازمان حزبى خود در میان آنان است. امروز 
حزب دمکرات به کومه له و کمونیسم تعرض مى کند و نه به جناح رادیکال) پرولترى) جنبش دمکراتیک. 
حزب دمکرات امروز در هیات "برنامه حداکثر "بورژوازى، بعنوان مدافع مالکیت خصوصى، استثمار، دولت 
بوروکراتیک، تبعیض جنسى، مذهب، تفرقه کارگران، به ما حمله مى کند و نه بعنوان حزب بورژوایى که 
مى خواهد پارلمان یا شوراى کردستان خودمختار را از نمایندگان خود پر کند، یا طرح معینى را به دولت 
سیاسى  هویت  دمکراتیک،  ملى-  کشیدن جنبش  سازش  به  از  جدا  دمکرات  حزب  کند.  تحمیل  مرکزى 
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دیگرى نیز دارد. این تشکل بورژوازى کرد و ابزار سیاسى تشکیالتى این بخش بورژوازى ایران براى ادغام، 
و  کردستان  در  پرولتاریا  طبقاتى  سیاسى-  شکل  است. کومه له،  سراسرى  بورژوازى  مطلوب، در  به طریق 
ابزار اتصال این طبقه به یک انقالب سوسیالیستى سراسرى است. در این ظرفیت ها است که این دو سازمان 
امروز مى جنگند. تعبیر جنگ صرفا بر مبناى تالش این دو براى اعمال رهبرى به جنبش ملى- دمکراتیک، 
پرده پوشى از تضاد طبقاتى ایندو و بروز آشکار و انکارناپذیر این تضاد طبقاتى در جنگ کنونى است. طرح 
بحث هژمونى و قرار دادن "جنبش" در محور تحلیل، امروز، یعنى در شرایطى که تبلیغات طبقاتى و "ماوراء 
جنبشى"، حزب دمکرات را وادار کرده است دست به اسلحه ببرد، چیزى جز جدا کردن جنگ از سیاستى که 
به آن منجر شده است و لذا کمرنگ کردن همان سیاست در تبلیغات و عمل سازمانى نیست، هر قدر نیت 

همه ما چیزى جز این باشد. 

اما نکته دوم. در مارکسیسم هژمونى و مبارزه بر سر هژمونى ابدا به اینصورت، یعنى "قدر قدرتى" و یک تقابل 
رو در روى نظامى دو جریان درك نمى شود. هژمونى به معناى تسلط یک جریان به شعارها، آرمانها، آکسیون ها 
و تشکل هاى توده اى در جنبش وسیع غیر حزبى است. مبارزه براى هژمونى مبارزه اى است که هر نیرو براى 
هدایت حرکت توده ها در جهت معینى دنبال مى کند، بنابراین اوال، حرکت وسیع همگانى (نظیر ایران 57 یا 
امروز آفریقاى جنوبى) باید به درجه زیادى فعلیت یافته باشد که رهبرى معینى را (رهبرى امرى عملى است) 
بطلبد و ثانیا، دعوا بر سر جلب این توده ها، بعنوان نیروى ثالث و هدایت حرکت آنهاست. در مبارزه براى 
"هژمونى" طرفین به یکدیگر شلیک نمى کنند و یا الاقل شلیک کردن آنها به هم اقدامى فرعى به کل مبارزه 
سیاسى- تشکیالتى براى کسب هژمونى است. به هر حال استنباط تاکنونى خود من از بحث هژمونى پرولتاریا 
در انقالب و جنبش دمکراتیک با استنباط تلویحى این سند، تفاوت زیادى دارد. براى یک نمونه معنى عملى 
بحث "هژمونى" در سند ارزیابى و خصلت سراپا غیر سیاسى این استنباط با این بند سند ارزیابى معلوم مى شود:  

«بنابراین اقدام نظامى ما، نمى بایست مستقل از رویداد ۲۵ آبان طراحى و عرضھ مى شد، چرا کھ گفتیم 
مى باید تاثیرات سیاسى اى کھ با این رویداد بھ سود حدکا ایجاد شده بود(!) را خنثى کند و ھمچنین اقدام 
نظامى ما مى باید در آن فاصلھ زمانى انجام گیرد کھ در اذھان عمومى واقعھ ۲۵ آبان امرى مختومھ 
تلقى نشده باشد و عالوه برآن در این فاصلھ مى بایست با تبلیغات و فعالیت سیاسى اجازه ندھیم حدکا 
قدرتى،  (َقَدر  خود  اھداف  از تحقق  درجھ اى  معنى  بھ  را  آبان   ۲۵ تعرض  در  خود  نظامى  پیروزى 

مرعوب ساختن زحمتکشان و...) تثبیت کند.»

تاثیرات "سیاسى" که به "نفع" حدکا ایجاد شده است آن رعب و وحشتى است که توده ها از سبعیت و 
جنایتکارى او یافته اند. یعنى همان قدر قدرتى او، همان" هدف" او. جنگ ما مى خواهد این قدر قدرتى 
را درهم بشکند و ظاهرا این دروازه اى است که بحث "هژمونى" از آن وارد مى شود. قطعا حدکا با واقعه 
اورامان چیزى به اعمال "هژمونى" خود بر جنبش (اگر هژمونى را مارکسیستى بفهمیم) نزدیک نشده  بود. 
تمام تاثیرات "سیاسى" اى که به "نفع حزب" ایجاد شد آن تاثیراتى است که او را از جنبش منزوى مى نمود. 
جنگ ما با حدکا، حتى اگر "نباید مستقل از 25 آبان" طرح مى شد (که فعال به نادرستى این مساله کارى 
ندارم)، اگر مى بایست تصویر قدر قدرتى حزب را بشکند (که مى بایست)، به هر حال ربطى به مبارزه بر سر 
هژمونى ندارد. مگر آنکه هژمونى بر جنبش را معادل انقیاد و تمکین از روى اجبار و ترس سایر نیروهاى 

جنبش به یکى بدانیم. یعنى همان تصویر فدائى، راه کارگر، پیکار و دیگران از هژمونى، آنهم در سال 57. 

این فرمولبندى) بحران رهبرى-نوار، و مبارزه براى هژمونى- سند (نظامیگرایانه است زیرا:  
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از تمام محتواى سیاسى مبارزه براى هژمونى انتزاع مى کند. این نکات را مسکوت مى گذارد و به جاى فعالیت 
سیاسى- تشکیالتى، تبلیغى و تاکتیکى حزب، ضربه نظامى را ابزارى براى کسب هژمونى قلمداد مى کند 
(بیاد ندارم که تاکنون ما تبلیغ و افشاگرى علیه حزب دمکرات را با فرمولبندى کسب هژمونى تبیین کرده 
باشیم. یعنى آنجا که اقدام ما در جهت کسب هژمونى هم بود. اما تا مساله نظامى مى شود، "هژمونى" به 
محور بحث تبدیل مى شود). این همان تصویر" قدرقدرتى" از هژمونى است. تصویرى که حزب دمکرات 
قدیمى  بحث  همان  این  کلمه.  ادارى  نظامى-  معناى  به  هژمونى  که  مبارزه،  هژمونى در  نه  دارد.  احتماال 
"جنگ دمکرات و کومه له بر سر حاکمیت است" است که امروز حتى از همان اندك مفهوم سیاسى خود هم 
خالى شده و کامال در بُعد نظامى فهمیده شده است. این استنباط که ما امروز داریم بر سر رهبرى جنبش با 
حزب دمکرات مى جنگیم، به معناى سپردن سرنوشت "رهبرى جنبش" نه به مبارزه حزبى- توده اى، بلکه 
به مبارزه نیروهاى مسلح و لذا نظامى کردن تمام استنباط ما از شیوه دخالت و رهبرى مان در جنبش است. 
این فرمولبندى، نه فقط جنگ با دمکرات، بلکه همچنین خصلت نظامى تشکیالت ما، یا ارگانهاى نظامى آن 
را، در مرکز سیاست حزب ما در کردستان قرار مى دهد. گرایشى که بطور عینى از دیرباز در سطوح مختلف 
کومه له وجود داشته است و گام به گام با فشار مدافعان کار سیاسى- توده اى اصالح شده است. تشدید 

نظامیگرى بر مبناى این فرمولبندى اجتناب ناپذیر است. 

به هر رو خاصیت این بیان پوپولیستى- نظامى اینست که در حالى که از لحاظ سیاسى به راست مى چرخد 
و بطور ذاتى در سیاست آوانس مى دهد، در عرصه نظامى چپ روى مى کند. از مبارزه نظامى تمام آن کارى 

را طلب مى کند که پیش از این قرار بود توسط مجموعه فعالیت حزب ما متحقق شود. چرا که:
  

1 -  جنگ را نه به اعتبار تخالف پرولتاریا و بورژوازى بطور کلى و ضدیت آنها در جنبش 
یکدست  گرفتن،  مفروض  با  لذا  و  اعتبار رهبرى جنبش  به  بلکه  اخص،  بطور  دمکراتیک 
گرفتن و متحول ندیدن جنبش تبیین مى کند. اینجا نفس جنبش و نیروهاى فعاله آن مفروض 
است و مورد نقد نیست، دعوا بر سر رهبرى آن است. اینجا درست یکى از بروزات عدم 
تعلق حزب دمکرات به جنبش انقالبى کمرنگ مى شود. این راست روى در سیاست است. 

این  کسب  و  قطعى  نظامى  پیروزى  آنگاه  باشد،  جنگ  منشا  هژمونى  کسب  مساله  2 -  اگر 
هژمونى نمى تواند منطقا هدف جنگ تلقى نگردد (و اگر هدف اینطور تبیین نمى شود به معناى 
"انحراف" از سند ارزیابى است). اما پیروزى قطعى، که گویا صرفا به اعتبار جنگ ما) با نیروى 
و  فشرده  گسترده، دنباله دار،  بسیار  نظامى  عملیات  مستلزم  است،  حصول  قابل  ما)  سازمانى 
فرسوده کننده است. این معادل "جنگ جنگ تا پیروزى" است، زیرا با هر نتیجه دیگرى به جز 

حل و فصل مساله هژمونى، جنگ نظامى خود را شکست خورده تصور مى کند. 

معنى این راست روى سیاسى و چپ روى نظامى در عمل این خواهد شد که:
  

1 -  ما در تبلیغات آنطور که باید کارگران و زحمتکشان را مخاطب قرار ندهیم، حزب دمکرات را 
در تالشش براى" رهبرى" و "قدرقدرتى" افشا کنیم و کمتر به خصلت ضدکارگرى اش بپردازیم. 

2 -  مبارزه نظامى برجستگى بیش از حد بیابد و نظامیگرى رواج یابد. 
3 -  در مبارزه نظامى خود را فرسوده کنیم، در هرحال، مادام که حدکا به جنگ طلبى خود 
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علیه ما ادامه مى دهد) اعم از اینکه عمال ضربه اى مى زند یا نه) خود را ناموفق احساس کنیم 
4 -  شرایط ختم جنگ را نشناسیم 

5 -  پیروزى را تشخیص ندهیم 
6 -  در صورت شکست نظامى، ادامه کارى سیاسى خود را نیز، که در این دوره دچار وقفه نیز 
میشود، از دست بدهیم و با منطق خودمان خود را در امر مبارزه بر سر هژمونى مغلوب احساس کنیم. 
7 -  حتى به همان نسبت که تناسب قوایى در قلمرو نظامى به وجود مى آوریم، قادر نباشیم 

کار سیاسى خود را سازمان بدهیم. شبح جنگ باقى بماند. 

به اشکاالت دیگر سند میپردازم. اول الزم است خالصه اى از آنچه بنظر من تبیین درست مساله است را ذکر 
کنم. این نکات چیز چندان متفاوتى از همان قطعنامه علنى ك. م.ك نیست که به اعتقاد من یک تبیین متمایز 
از سند ارزیابى را نشان مى دهد و من، با برخى اصالحات جزئى، با آن موافقم (هرچند قطعنامه به تمام 

نکات مندرج در سند ارزیابى نمى پردازد) 

تشکل  انسجام  و  بقا  او  هراس  او،  آنتى کمونیسم  دمکرات،  حزب  براى  جنگ  بر  حاکم  -  سیاست   1
سوسیالیستى طبقه کارگر کردستان و هراس او از ارتقاء جنبش ملى در کردستان به سطح جنبش انقالبى 
توسط این بخش کمونیست و انزواى خود او است. این سیاست دیر یا زود (و قاعدتا دیرتر از زمانى که 
مساله کسب حق تعیین سرنوشت به نوعى به فرجام نزدیک شده  باشد) به یک جنگ اجتناب ناپذیر مرگ و 
زندگى علیه کومه له مى انجامید. این سیاست همچنین اعمال قهر روتین و متناوب علیه کومه له را حتى قبل از 
تسویه حساب نهایى براى حزب ضرورى مى سازد. اما جنگ اخیر، که بدون شک حزب دمکرات آغازگر آن 
بوده است و آگاهانه به آن پا گذاشته است، داراى ویژگى هاى خاص خود است. مقطعى که حزب دمکرات 
دست به شروع این دوره اخیر جنگ مى زند، مصادف با استیصال عملى او، نیاز به معامله با اپوزیسیون 
آنتى کمونیست سراسرى (و در مرحله بعد نوعى سازش با دولت مرکزى(، و مصادف با کاهش نفوذ و دامنه 
عمل او در کردستان است. حزب دمکرات براى کسب اعتبار در میان متحدین خود باید بر سر قابلیت خود 
در ضربه زدن به کمونیستها معامله کند و این قابلیت را عمال نشان بدهد. از اینرو ویژگى جنگ براى حزب 
در اینست که اوال، این جنگ نه صرفا با هدف تبلیغاتى و ارعاب موضعى کومه له، بلکه با تحمیل یک تناسب 
قواى جدید به نفع حزب دمکرات و به تمکین کشیدن کومه له و از این طریق بعالوه زحمتکشان کرد، آغاز 
مى شود. ثانیا، از نظر حزب دمکرات، این جنگ جز در ابعاد سراسرى به این هدف نمى رسد، ثالثا، به همین 
دلیل یک دوره تاکتیکى نسبتا طوالنى (در مقایسه با جنگ هاى پیشین) را در بر مى گیرد. این جنگى مقطعى 

نیست. در عین حال جنگ مرگ و زندگى نهایى نیز نیست. یک جنگ تاکتیکى است. 

سیاست کومه له در این جنگ دفاع از تشکل مستقل پرولترى در کردستان است، حفظ و گسترش دستاوردهاى 
عینى و مناسبات سیاسى اى که این سازمانیابى و آگاهگرى را ممکن مى کند (دمکراسى در کردستان) و خنثى 
کردن این سیاست حدکا و حفظ و یا بهبود تناسب قواى موجود به نفع خویش است. جنگ کومه له با حزب 
دمکرات بدین ترتیب در وهله اول جنگى مبتنى بر منافع مستقل طبقاتى پرولتاریا در کردستان و سپس به 
این اعتبار، جنگى بر سر حفظ و گسترش مناسبات و اوضاع دموکراتیک در کردستان، یعنى جنگى بر سر 

آزادى و دمکراسى است. 

این مسائل، یعنى منافع پرولتاریا و مساله آزادى و دمکراسى، محور و جوهر خصلت انقالبى جنبش در 
کردستان است، درست به همین خاطر است که حمله دمکرات به کومه له بر سر این مسائل، حمله اى به 
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جنبش انقالبى است و نه تالشى براى کسب هژمونى در آن. این مسائل هم امروز مرز عمل انقالبى و عمل 
ضدانقالبى در کردستان را ترسیم مى کنند و نه دو سیاست در جنبش ملى- انقالبى در کردستان را. این 

فرمولبندى دوم یک راست روى سیاسى و یک آوانس کامل به حزب دمکرات در عرصه سیاست است. 

2 -  پیروزى در این جنگ به چه معنى است. براى کومه له پیروزى در جنگ خنثى شدن سیاست ضدانقالبى 
حزب دمکرات، تثبیت و بسط دامنه نفوذ حزب سیاسى پرولتاریا و تثبیت و بسط دامنه دمکراسى انقالبى در 
کردستان است، به نحوى که عمال سازمانیابى و آگاهگرى پرولتاریا در کردستان تسهیل شود و دامنه جنبش 
انقالبى علیه بورژوازى سراسرى بتواند گسترش یابد. از حزب دمکرات باید رفع زحمت شود. سیاست 

حزب دمکرات باید خنثى شود و حزب دمکرات به این نکات گردن بگذارد:  

حذف  موجود، غیرقابل  واقعیت  یک  کومه له،  کردستان،  در  پرولتاریا  کمونیستى  1 -  تشکل 
است و فعالیت آزادانه آن در کردستان از جانب حزب دمکرات نمى تواند محدود شود. 

2 -  تبلیغات کمونیستى در کردستان آزاد و سازمانیابى زحمتکشان کرد با حزب سیاسى خود 
آزاد و بالمانع است، هیچ نیروئى نمى تواند سد راه این سازمانیابى و آگاهى شود. 

3 -  دمکراسى در کردستان باید برقرار بماند، آزادى فعالیت سیاسى احزاب، آزادى توده مردم 
در عقاید و تشکل در کردستان باید به رسمیت شناخته شود و نمى تواند مورد تعرض قرار 

بگیرد. 

4 -  فعالیت کومه له (تبلیغات، سازمانیابى و...) در رهبرى جنبش انقالبى خلق کرد نمى تواند 
با اعمال زور مسلحانه حزب دمکرات محدود شود. 

و اشکال  اهداف  سر  بر  سیاسى  سازش  به  را  کومه له  نمى توان  نظامى  طریق  از  -  حتى   5
دمکرات  نظامى حزب  و  سیاسى  صرفه  به  کومه له  با  نظامى  جنگ  کرد.  ناگزیر  مبارزه اش 

نیست. 
واضح است که اینها مضمون پیروزى است و نه شکل آن. اینها عینا فرمولبندى مفاد موافقتنامه صلح نیست، 
این رئوس آن وضعیتى است که براى ما به منزله پیروزى است.اما پیروزى در شکل چیست؟ قطعنامه علنى 
کومه له مصوب ك.م.ك در این مورد بسیار روشن است (هرچند قدرى ناقص مساله را بیان مى کند) زیرا 
میان پیروزى رسمى، قراردادى، (دو ژوره )dejure و پیروزى عملى، بالفعل(defacto) ، تفاوت مى گذارد. 
تحمیل شرایط صلح ما به حزب دمکرات و رسیدن به یک توافق اعالم شده و رسمى، شکل مطلوب ترى از 
پیروزى است که البته تنها به اراده ما بستگى ندارد (ممکن است حزب دمکرات در اوج فالکت واستیصال 
باز هم تن به توافق رسمى، آتش بس و مذاکره ندهد و از تهدیدات-  آنگاه توخالى -جنگ طلبانه اش دست 
برندارد). اما به هر حال تحمیل عملى این شرایط اعالم شده، که محور تبلیغات ماست، نمى تواند تنها مالك 
تصمیم گیرى ما درباره نحوه و دامنه عملیات نظامى ما، و قضاوت درست درجه موفقیت ما باشد. آنچه 
اینجا محور است تحمیل عملى (دوفاکتو) این شرایط است، یعنى بوجود آوردن اوضاعى که در آن پیروزى 
رسمیت  به  را  آن  علنا  آن،  رهبرى  و  دمکرات  تبلیغاتى حزب  ماشین  اینکه  از  اعم  باشد،  آمده  بدست  ما 
بشناسند یا نه . از این زاویه آنگاه ما به نحو دیگرى به شکل پیشبرد عملیات نظامى خود در فازهاى بعد 
(یعنى هنگامى که شرایط پیروزى دوفاکتو حاصل شد - امروز چنین نیست)، خواهیم نگریست. ما حتى در 
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آن صورت، مى توانیم پیروزى خود را به شکل یکجانبه اعالم کنیم (واضح است که چه پیروزى قراردادى 
و رسمى چه پیروزى دوفاکتو، هر دو ناپایدار و تابع قانونمندى همیشگى رابطه ما و حزب دمکرات یعنى 
خصلت طبقاتى اساسى و همسوئى هاى مقطعى است. پیروزى را باید در یک پروسه مدام حفظ کرد، اما 
بحث بر سر آنست که حدکا نخواهد و یا نتواند باز براى یک دوره تاکتیکى دیگر سیاست جنگى خود علیه 

ما را محور قرار بدهد) 

"سند ارزیابى" متاسفانه میان پیروزى رسمى و پیروزى دوفاکتو تمیز قائل نمى شود، جایى براى پیروزى 
دوفاکتو باز نمى کند و بعالوه تصور مبهم و غیر سیاسى اى از موفقیت رسمى بدست مى دهد (کشیدن حدکا 
به پاى میز مذاکره - یعنى چیزى که ممکن است بنا به مسائل تبلیغاتى و عملى حدکا، حتى در اوج فالکت 
هم حاصل نشود). برطبق سند ارزیابى، موفقیت ما حاصل مبارزه ما به تنهایى نیست، بلکه همچنین حاصل 
تلقى خاصى از جانب حزب دمکرات نسبت به منافع و مصالح خودش است. هیچ تضمینى وجود ندارد که 
حزب دمکرات، آنگونه که فشار عملى ما حکم مى کند، عمل کند. از اینرو سند ارزیابى متغیرى را در بحث 
پیروزى وارد مى کند که لزوما تماما تابعى از فعالیت ما و یا حتى فشارهاى عینى ما بر حدکا نیست. ندیدن 
پیروزى دوفاکتو، هنگامى که سیر محتمل تر اوضاع اینست که پیروزى ما اساسا عمال حاصل شود بى آنکه 
رسما مسجل شود، به معناى آن خواهد بود که خود ما بر طبق سند ارزیابى پیروزى عملى خود را تشخیص 

ندهیم و شرایط انتقال از دوره تاکتیکى موجود به دوره دیگر را نبینیم. 

بهرحال این بحث (و بحث قطعنامه علنى) از لحاظ استنتاجات سیاسى و عملى تفاوت هاى مهمى با بحث 
"سند ارزیابى" دارد. 

اوال از لحاظ سیاسى، همانطور که گفتم، خصلت طبقاتى تبلیغات ما، ضدیت طبقاتى ما با حزب دمکرات 
(و به این اعتبار، مسائل جنبش ملى-  انقالبى (بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. با حرکت از موضع 
قطعنامه علنى، ما قبل از هر چیز به یک طبقه معین فراخوان مى دهیم. جنگ حدکا را جنگى علیه کارگران 
و جنگى علیه انقالب زحمتکشان کردستان ترسیم مى کنیم، (امروز هم رادیوهاى ما حتما چنین مى کنند، اما 
این نه بخاطر ادراکات مستتر در سند ارزیابى، بلکه علیرغم آن صورت مى گیرد. در صورت تثبیت بحث 

"هژمونى" تبلیغات، نمى تواند گام به گام به فرمولبندى هاى غیر اصولى سقوط نکند. 

ثانیا، تبیین اصولى مبانى جنگ، امکان مى دهد تا مبارزه نظامى از هم اکنون، رابطه اى جدى با کار سیاسى- 
تشکیالتى-   توده اى پیدا کند. به درجه اى که پیروزى هاى نظامى ما تناسب قواى مورد نظر را از هم اکنون 
شکل مى دهد و سیاست حدکا را خنثى مى کند، به همان درجه معضل بخش هاى بیشترى از تشکیالت به 
کار در میان کارگران و زحمتکشان تبدیل مى شود (بدیهى است که بهرحال عمل نظامى ما علیه حدکا براى 
تحقق اهداف اساسى و برگشت ناپذیر کردن موفقیت هاى موجود همواره ضرورى است). کار "روتین" و 
سیاسى نه تنها تعطیل نمى شود، بلکه در سایه کار نظامى حرکت مى کند و سفره خود را در پس هر پیروزى 
و  آگاهگرى، کارسازمانى  تبلیغات،  از  دمکرات  حزب  مزاحمت  رفع  سر  بر  دعوا  اگر  پهن مى کند.  نظامى 
توده اى و امنیت تشکیالت کومه له دیده شود، آنگاه به درجه اى که جنگ ما این مزاحمت را، ولو بصورت 
منطقه اى رفع مى کند، کار سیاسى گسترش مى یابد. اشکال درك "جنگ بر سر هژمونى است" اینست که باید 
منطقا تا فیصله یافتن مساله "هژمونى" نظام را بر سیاست برترى بدهد. رابطه نظام و سیاست را" مرحله اى" 
و "دوره اى" بررسى کند و نه متقابل، جارى و بصورت یک پروسه اتکا و رشد متقابل. تصور "قراردادى" از 

پیروزى، این مطلق دیدن نظام را به شکل افراط آمیزى تشدید مى کند. 
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ثالثا، تشکیالتى که نظام را در دوره حاضر و تا تعیین تکلیف با حدکا مطلقا محورى کرده باشد، تشکیالتى 
که جنگ با حدکا را از هژمونى استنتاج کرده باشد، در عین حال همواره از نظر نظامى از خود ناراضى از 
آب درمى آید، ولو آنکه عملیات نظامى او، علیرغم آنکه شاید آنطور که باید حدکا را در موضع ضعف و 
تجدیدنظر نیانداخته باشد، عمال امکان گسترش فعالیت سیاسى کومه له و عملیات نظامى او علیه رژیم را 
فراهم کرده باشد. این گرایش تقویت میشود که جدا از پیروزى جنگى (برمبناى شاخص هاى جنگى، تلفات 
و...) چیزى را موفقیت ارزیابى نکند و بجاى پیروزى سیاست جنگى، پیروزى جنگ از لحاظ نظامى را مد 

نظر قرار مى دهد و برجسته مى کند. 

رابعا، کار نظامى، با عزیمت از "سند ارزیابى"، به نحو افراطى تشدید مى شود. ما، اگر نه هنوز، بلکه در آینده، 
بیشتر از حد الزم براى تحقق اهداف خود، خود را با حدکا درگیر خواهیم کرد. اهداف جنگ (هژمونى و 
میز مذاکره) در سطحى قرار داده شده اند که به ناگزیر تا مدتها بخش اعظم انرژى و توان کل تشکیالت را 
خواهد بلعید. حکمت سیاسى فعالیت نظامى با تمکین رسمى حدکا تعریف شده است. این حکمت و هدف 
متحقق شود.  مى تواند  حدکا  براى  "ترکمانچاى"  یک  مقطع،  یک  بصورت  بلکه  پروسه،،  بصورت یک  نه 
"جنگ جنگ تا پیروزى" به توقع تشکیالت از خودش تبدیل مى شود و عقب نشینى از آن شکست محسوب 
مى شود. حکمت سیاسى واقعى جنگ، یعنى جنگیدن براى حفظ کومه له و دامنه فعالیت کومه له، در کار 
سیاسى و تشکیالتى با توده ها و کار نظامى علیه رژیم، کمرنگ مى شود و لذا پیروزى هایى که تا هم اکنون 
قرار  حدکا  تمکین  عدم  آمد، تحت الشعاع  خواهند  بدست  نیز  آینده  در  و  آمده است  بدست  جنگ  دراین 
خواهد گرفت. ضربه هاى وارده به ما بى نهایت بزرگ خواهد شد، زیرا صرفا با ضربه هاى نظامى ما به حدکا 
و نه با ماحصل سیاسى و عملى جنگ در هر مقطع، مقایسه مى شود. این ضربات متقابل و نبردها بصورت 
جدالهاى در خط تعادل دیده نمى شود، خطى که در اینسوى آن، یعنى در تعادل بدست آمده، ما قادر شده ایم 
به کار انقالبى خود علیرغم تکاپوى ارتجاعى حزب دمکرات مشغول باشیم. این وضعیت فشار روحى و 
سیاسى عظیمى بر نیروى نظامى ببار مى آورد. فکر تشکیالت را بطور یکجانبه نظامى مى کند و به نارضایتى 
نظامى سازمان از خود و الجرم "چپ"رو، نظامى و فرسوده کردن نیروها امکان مى دهد. حال آنکه دیدگاه 
اصولى، عملکرد نیروى نظامى را، نه در قدر مطلق تفوق و تحرکش علیه حدکا، بلکه همچنین و اساسا در 
تامین اهداف سیاسى مورد نظر، یعنى در ایجاد عملى شرایط فعالیت همه جانبه کومه له، قضاوت مى کند و 
لذا با تحقق تدریجى این اهداف سیاسى نیروى نظامى خود را موفق ارزیابى مى کند. (اشتباهات فنى -نظامى 

در نبردهاى معین البته همواره مى تواند مورد بررسى و نقد قرار بگیرد) 

بنابراین آنچه "سند ارزیابى" ابدا ارزیابى نمى کند همین رابطه جنگ ما با دمکرات و دستاوردهاى تاکنونى آن 
با آن اهداف سیاسى و عملى ایست که بخاطر آن پا به جنگ گذاشته ایم. این اهداف دیگر صرفا در قبال حزب 
دمکرات تبیین نمى شوند، بلکه اهدافى جامع تر و اساسى ترند. استحکام و ادامه کارى کومه له، دامنه عمل آن، 
و گشودن راه گسترش فعالیت همه جانبه آن، اینها قاعدتا مالك هاى ماست. سند ارزیابى، کار نظامى ما را 

در قیاس با این اهداف ارزیابى نمى کند. 

از بحث هاى حاضر، تاکتیک و دورنماى نظامى معینى نیز استنتاج مى شود که پائین تر در اشارات کوتاهى 
به سند "دورنما و مراحل جنگ" رئوس آن را توضیح مى دهم. اول الزم است خیلى خالصه به چند نکته 

باقى مانده در سند ارزیابى برگردیم:  
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1 -  در سند گفته مى شود:  
”با حرکت از ضرورت سیاسى و بنیادى اقدام بھ جنگ، ارزیابى ما از سایر زمینھ ھا مکان واقعى خود 
را مى یابد. نقد ما در ھر زمینھ مى باید نقاط ضعف و اشتباھاتى را کھ مانع تحقق کامل اھداف نظامى 
دھد...  ارائھ  را  بھتر جنگ مى شدند  پیشبرد  موجب  کھ  را  آلترناتیوھایى  و  سازد  روشن  را  شدند  ما 
حلقھ اصلى در نقد جنگ ما با حدکا در زمینھ تاکتیک ھاى نظامى( و بویژه فقدان تاکتیک روشن و 

مرحلھ بندى شده و دوره اى از جنگ) میباشد". 
حلقه اصلى در نقد جنگ ما با حدکا، نمى تواند در زمینه تاکتیک هاى نظامى باشد. زیرا خود این تاکتیک هاى 
نظامى قرار بوده به اهداف سیاسى معینى خدمت کنند. بنابراین حلقه اصلى نقد این خواهد بود( با فرض 
معلوم بودن و مورد توافق بودن اهداف سیاسى(، تاکتیک هاى نظامى ما و سایر اقدامات ناشى از سیاست 
دنبال  جنگ  از  که  اهداف سیاسى اى  تحقق  به  را  ما  درجه  چه  تا  نیست)،  نظامى  دیگر  (که  ما  جنگى 
مى کرده ایم نزدیک کرده است. بعبارت دیگر نقد ما از تاکتیک هاى نظامى نمى تواند ابتدا به ساکن آغاز شود، 
بلکه مى بایست در متن اهداف سیاسى سیاست جنگى ما بررسى شوند. به این ترتیب با این حساب فرضا 
ممکن است یک عملیات از لحاظ نظامى موفق، در مجموع ناالزم بوده باشد و برعکس. سوال اینست:  آیا 
ما توانسته ایم آن مجموعه عملیات نظامى که شرط الزم پیشرفت سیاست ما بود را انجام دهیم و درست 
انجام دهیم. اگر سیاست ما کشیدن حدکا به پاى میز مذاکره بوده باشد، نه، اگر سیاست ما تثبیت ادامه کارى 
کومه له، گشایش راه گسترش فعالیت کومه له و غیره باشد، شاید، آرى. بعبارت دیگر سوال در درجه اول بر 
سر قضاوت خود اهداف نظامى ما، یعنى هدف عملیات هاى ما با مالك اهداف سیاسى ماست و نه قضاوت 
در خود نحوه و درجه تحقق اهداف نظامى ما که باید در جلسه فرماندهان نظامى با ك. م.ك مورد بحث قرار 
گیرد، و قطعا عوامل فنى زیادى را طرح خواهد کرد. تنها با حرکت از بحث "هژمونى"، که هدف سیاسى و 
هدف نظامى را در نقطه "تفوق بر حدکا" بر هم منطبق کرده است، مى توان به این نتیجه رسید که حلقه اصلى 

نقد ما، بررسى اشتباهاتى است که مانع تحقق کامل اهداف نظامى ما شدند. 

در بند 4 گفته مى شود که از 7 بهمن (پس از آنکه مشاهده شد که حدکا بر سر میز مذاکره نمى آید -که 
اگر هم بودیم نمى رفتیم!)، باز ما ایده "کسب برترى سریع"، "میز مذاکره" به جنگ ادامه دادیم، تنها پس 
از وقایع بانه، که پروسه کسب برترى سریع را دچار وقفه کرده بود که ما سیاست جنگى جدیدى (و بنظر 
من اصولى ترى) را مبنى بر ایجاد تعادل منطقه اى براى ادامه فعالیت همه جانبه کومه له در دستور گذاشتیم. 
که متاسفانه این سیاست جنگى جدید به درك واحد ك.م تبدیل نشد و در عمل همان "پیروزى سریع" و 
"میز مذاکره"، با همان آهنگ حرکت متناسب آن، مبناى فعالیت بود. (نقل به معنى) بنظر من حلقه اصلى 

نقد همینجاست. 

ایده "کسب پیروزى سریع و میز مذاکره" نمى توانست براى ما یک سیاست جنگى باشد، زیرا این حداکثر، 
پیروزى یک سیاست جنگى آنهم در فرم را بیان مى کند نه خود سیاست را. با هر سیاستى مى توان براى 
"کسب پیروزى سریع و میز مذاکره" تالش کرد، مبنى بر اینکه انسان نیروى کافى داشته باشد. بهرحال این 
سیاست نشد. و لذا نقد ك.م نمى بایست منطقا منتظر وقایع بانه باشد تا این نکته را مورد توجه قرار دهد. 
اینکه سیاست جنگى کنونى ما (اگر به درك عمومى ك.م تبدیل شده باشد) مى توانست از ابتدا مد نظر باشد، 
مى توانست بصورت عقب نشینى ما از "سیاست" اول جلوه گر نشود، کامال روشن است. فقدان این سیاست 
اصولى از ابتدا، قطعا فعالیت نظامى ما را دچار پراکندگى، بى هدفى نسبى و آهنگ نامطلوب کرده است. حال 
روشن است آن کسى که" حلقه اصلى نقد" را در "اشتباهات و ضعف هایى" بداند که مانع تحقق "اهداف 
نظامى" ما شده است خودبخود دارد امروز هم بر مبناى سیاست "پیروزى سریع" خود را قضاوت و نقد 
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مى کند و نه بر مبناى سیاستى که پس از بانه مطرح شده و با این حال به درك عمومى ك.م هم تبدیل نشده 
است. حلقه اصلى نقد، بازبینى فعالیت جنگى ما در پرتو سیاست اصولى امروز ماست و نه نقد فعالیت 
نظامى، آنجا که سیاست نادرستى بر آن حاکم بوده است. امروز باید دید کدام عملیات ها، در صورتى که ما 
این سیاست را از ابتدا مى داشتیم، حیاتى و ضرورى بود و کدام شاید ناالزم. کدام عملیات هاى الزم را انجام 
ندادیم چون صرفا با تفکر "پیروزى سریع" حرکت مى کردیم و باالخره کدام عملیات ها و اقدامات جنگى 
را باید در دستور بگذاریم تا هرچه سریع تر و کم مشقت تر اثرات آشفته فکرى و یکجانبه نگرى گذشته را 

برطرف کنیم و نظام خود را بر سیاست امروز منطبق کنیم. 

2 -  در سند ارزیابى، یعنى حتى هنگامى که ظاهرا سیاست اصولى را یافته ایم با این جمالت درخود متناقض 
برخورد میکنیم:  

پیش  در  را  عاملین..."  "مجازات  شعار  طرح  صحیح  سیاست  ما  حدکا،  آبان   ۲۵ ضربھ  مقابل  ”در 
گرفتیم. این سیاست بھ ما امکان مى داد تا شروع جنگ را نھ بھ دلخواه حدکا و در دنبالھ روى از حوادث، 
بلکھ خودمان راسا تعیین کنیم و از سوى دیگر وسیعترین حمایت و تایید توده اى ممکن را از موضع 

خود در قبال حدکا کسب کنیم". 
اشکاالت یکى دوتا نیست:  

اوال در قطعنامه علنى، که "حقیقت را به توده ها مى گوید"، ایده" مجازات عاملین" نه به عنوان زمینه چینى 
ضربه نظامى بعدى ما، بلکه به مثابه راه سیاسى تفوق ما بر حدکا و راهى براى اجتناب از جنگى که در واقع 
در اورامان آغاز شده بود، تصویر مى کنیم. و بنظر من همین درست است. در سند ارزیابى ایده "مجازات 

عاملین..." جائى بناحق در تفکر ما کسب کرده است. 

ثانیا،) و در نوارها هم این توهم وجود دارد)، جنگ با 25 آبان در اورامان شروع شد نه با 6 بهمن. این هم 
چیزى است که به توده ها مى گوئیم، اما ظاهرا چندان به آن معتقد نیستیم. اگر قبول داریم که سیاست حدکا 
بر ضرب شست نشان دادن به کومه له و تحدید دامنه فعالیت و آزادى عمل آن بود، آنگاه باید بفهمیم که 
جنگ 25 آبان اورامان براى حدکا یا پیروزى این سیاست و یا آغازى براى یک جنگ بر مبناى این سیاست 
بود. نه یک ضربه تصادفى، نه یک واقعه نظیر وقایع دیگر. آنگاه خود ضربه اورامان را باید بعنوان اعالم 
جنگ حدکا به ما تلقى مى کردیم و نه ایده "مجازات عاملین..." را به عنوان توجیهى براى اعالم جنگ ما به 

حدکا. ما جنگ را شروع نکردیم. این واقعیت دارد. 

و در  حدکا  دلخواه  به  نه  را  تا شروع جنگ  مى داد  امکان  ما  به  عاملین"  "مجازات  ایده  اینکه  ثالثا، گفتن 
دنباله روى از حوادث بلکه خودمان راسا تعیین کنیم، بسیار غریب بنظر مى رسد. اگر سیاست ما خنثى کردن 
تاکتیک سراسرى حدکا براى ضربه زدن به کومه له بود، یعنى شرکت و پیروزى در جنگى که حدکا عمال به 
ما تحمیل کرده بود، آنگاه دیگر توجیه" مجازات عاملین" بردى ندارد. کدام توده خلق کرد از ما باور مى کند 
که در اشنویه، اطراف سنندج و دیواندره و... دنبال عاملین جنایت اورامان مى گردیم. اما این ایده، به مثابه 
توجیهى براى جنگ، درست به معناى دنباله روى از حوادث است و نه برعکس، این یعنى ما ناگزیریم جنگ 
را در اورامان شروع کنیم، زیرا نه به یک سیاست سراسرى جنگ طلبانه حدکا، بلکه به یک واقعه محلى 
داریم عکس العمل نشان مى دهیم. (در مورد صحت و نادرستى شروع جنگ در اورامان اینجا بحثى ندارم). 
بهرحال "مجازات عاملین "براى ما یک سیاست نبود، بلکه تبلیغات بود. "جما" بر مبناى چنین" سیاستى" 
تنها مى توانست از اورامان "شروع" شود، در زمان معینى "شروع" شود و درست از لحاظ "زمان و مکان" 
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در دنباله روى از حوادث اتفاق بیفتد. 

آیا پیروزى دوفاکتو ما فى الحال بدست آمده است؟ بنظر من نه . مساله عملیات نظامى در رابطه ما و حزب 
دمکرات هنوز نقش تعیین کننده دارد و نمى تواند در مقایسه با اهمیت از سرگیرى فعالیت روتین کمرنگ 
شود. آنچه گفتم به معناى کم کردن اهمیت فعال بودن در صحنه نظامى نیست، بلکه داشتن دورنما و تعریف 
درستى از علل جنگ و شرایط و شکل پیروزى ما مورد نظر است. در این باره پائین تر باز هم نکاتى را 

مطرح مى کنم. 

در باره نوشته" جنگ ما حدکا، دورنما و مراحل"
1 -  در بند اول گفته مى شود که "جنگ ما و ح . د جنگى است میان نیروهاى مسلح طرفین". در وهله اول 
چنین بنظر مى رسد که این گفتن ندارد، زیرا هر جنگى، یک جنگ است میان نیروهاى مسلح طرفین. اما 
این بند فورا نتیجه خود را مى گیرد:  "هدف کاهش ظرفیت و امکانات نظامى حدکا به گونه اى است که 
ادامه جنگ را به زیان خود دانسته و آتش بس را بپذیرد". این بنظر من نمونه اى از برداشت چپ روانه نظامى 
است. "نیروى مسلح طرفین" برجسته شده است تا گفته شود، ختم جنگ که "آتش بس "پذیرفته شده از 
جانب حدکا فرموله شده است، تمام به اوضاع نیروى مسلح او، یعنى توانایى نظامى او براى جنگیدن با ما 
بستگى دارد. اینکه نیروى مسلح کومه له چقدر و با چه درجه تفوق نظامى باید بجنگد تا کارآیى نیروى 
نظامى دمکرات به حد الزم کاهش یابد معلوم نیست. از روى قرائن مى توان حدس زد که این جنگ با این 
تعریف به این سادگى ها و در آینده قابل پیش بینى به "پیروزى" مورد نظر این سند براى ما منجر نخواهد شد. 

2 -  بند دوم همین تفسیر را ادامه مى دهد. براى کاهش ظرفیت و توانائى حدکا باید تلفات انسانى سنگین 
به او وارد کرد و نیروى انسانى او را فرسوده و از صحنه خارج کرد. اضافه مى شود که لذا این جنگ" علیه 
نیروى انسانى آنها مى باشد و لذا از جمله اساسى ترین شاخص هاى موفقیت عملیاتها و مانورهاى ما، تعداد 
تلفات آنان و افزایش فرسودگى آنهاست". اینجا یک پروسه خطى تکامل پیش بینى شده است که از امروز تا 
زمانى که حدکا آتش بس را بپذیرد، ادامه مى یابد و آن عبارت است از تحمیل مداوم تلفات به نیروى انسانى 
حدکا. با این حساب تکلیف نوع عملیاتها، محل انجام آنها، شتاب و آهنگ عملیاتهاى ما و غیره همه با این 
مالك که کجا و چگونه بیشترین تلفات را مى توان بر حدکا وارد کرد، یعنى یک مالك صرفا نظامى و آنهم 
صرفا در یکى از ابعاد آن) تلفات و فرسودگى نیروى انسانى)، سنجیده مى شود، مستقل از اینکه جنگ هاى ما 
شرایط سیاسى مورد نظر را فراهم کرده است یا نه . واضح است که هر نبرد در هر جنگ هدف درهم کوبیدن 
نیروى نظامى مقابل را در مقابل خود قرار مى دهد. این همانقدر تعریف هر جنگ بطور کلى است که همان 
فرمول قبلى که این "جنگى است میان نیروهاى مسلح طرفین"، و لذا بعنوان خصلت عام هر جنگ، هیچ 

چیز راجع به تاکتیک و اهداف نظامى جنگ ما به ما نمى گوید. 

3 -  در بند سوم، سیاست منطقه اى ما، که حتى در سند ارزیابى هم به ضرورت کار روتین همه جانبه ما 
مرتبط شده بود، اینجا، شاید چون مساله قرار است در سطح نظامى بررسى شود، تماما به ضرورت کار 
روتین نیروهاى نظامى مرتبط مى شود، و بدین صورت توجیه مى شود که سیاست منطقه اى سیاستى براى " 
کاهش ظرفیت نظامى حدکا و افزایش ظرفیت نظامى ما" است. سیاست منطقه اى ما بهرحال حکمت خود 
را از یک جا مى گیرد، این سیاستى براى حفظ نوعى تعادل قوا در کردستان براى انجام مجموعه فعالیتهاى 
سیاسى و نظامى روتین کومه له است. به صرف اینکه سند "مورد بحث" در باره نظام است، مجاز نیستیم 

حکمت سیاست منطقه اى خود را نیز نظامى تفسیر کنیم. 
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سر  بر  جنگى  حدکا  ما با  جنگ  تاکتیکى -عملیاتى،  لحاظ  از  اگرچه  "بنابراین  که  مى شود  گفته  بهرحال 
لحاظ  به  لیکن  اوست-  نادر»  مسلح  کردن نیروهاى  فرسوده  و  کردن  داغان  سر  بر  «یعنى  نیست  سرزمین 
استراتژیک حفظ و توسعه مناطق خودى و تحدید مناطق فعالیت حدکا در افزایش و کاهش ظرفیت هاى 

نظامى ما اثر تعیین کننده اى دارد" 

سیاست  یک  وجودى  فلسفه  تمام  که  است  منطقه اى اى  سیاست  یکجانبه نگرانه نظامى از  دفاع  یک  این 
منطقه اى را بجز جنبه نظامى که آنهم در قبال حزب دمکرات فراموش مى کند. 

به این ترتیب بحث سیاست منطقه اى که در ادامه (بند4) این سند آمده است کامال به مقدمات این بحث 
(بحث تلفات انسانى) نامربوط بنظر مى رسد. گویى دو رگه مستقل استدالل کنار هم آمده اند. از بحث تلفات 
توضیح  را  ما  منطقه اى  سیاست  ابدا  مقدمات  این  کالم  یک  در  نشده است.  استنتاج تاکتیکى  هیچ  انسانى 
نمى دهد. چرا که اصوال این سیاست را تنها با اتکا به "نظام" و آنهم با اشاره به رابطه مناطق با تقویت و 
تضعیف "نیروهاى مسلح" طرفین نمى توان توضیح داد. بحث سیاست منطقه اى نیاز به همان درك سیاسى از 
اهداف جنگ ما و دمکرات و شرایط پیروزى دوفاکتو ما دارد، که متاسفانه نه در سند ارزیابى و نه در "دورنما 

و مراحل" به آن اشاره نشده  و تنها در حد کلى در قطعنامه علنى ك.م.ك منعکس شده است. 

اما بحث آلترناتیو من:
جنگ ما بر سر سرزمین نیست، اما بر سر داغان کردن نیروى مسلح طرف مقابل به خودى خود هم نیست 

زیرا کوبیدن نیروى مسلح طرف مقابل شرط مسلم هر نوع جنگ ما با حدکاست. 

سیاست جنگى ما، یک سیاست منطقه اى است. نیروى واقعى ما امکان یک تفوق همه جانبه و سراسرى در 
کل کردستان بر حزب دمکرات را به ما نمى دهد. اما ما مى توانیم و باید تالش کنیم تا در مناطقى که براى 
موجودیت و فعالیت کومه له، به مثابه تشکل کمونیستى تمام کارگران کردستان و به مثابه رهبر جنبش انقالبى 
خلق کرد، حیاتى و اساسى است به این تفوق دست یابیم. نوعى تقسیم منطقه اى کردستان براى آنکه جنگ با 
حزب دمکرات به یک معضل فرعى تشکیالت تبدیل شود و لذا بخش اعظم نیروى ما براى کار کمونیستى 
و انقالبى با توده زحمتکشان آزاد شود ضرورى است. واضح است که این سیاست منطقه اى در عین حال 
در تناسب قواى موجود، روشى براى گسترش نیروى نظامى ما نیز هست. بنابراین مالك و شاخص موفقیت 

نظامى ما نه صرفا تلفات به نیروهاى مسلح دشمن و فرسودگى او، بلکه اساسا اینها است: 
 

شده است)  تشریح  مراحل"  و  "دورنما  سند  در  (که  منطقه اى  تفوق  سیاست  این  1) تحقق 
2) کاهش تدریجى و گام به گام آن درصد معین از نیروهاى ما که براى حفظ این تعادل و 
تفوق منطقه اى مشخصا وظیفه انجام عملیات (درگیرى، مانور، دفاع) علیه حزب دمکرات را 

دارند. (چیزى که در هیچ سندى گفته نشده است)
اگر بطور جدى به پیروزى دوفاکتو و از سرگیرى کار با توده کارگران و کار نظامى علیه رژیم فکر مى کنیم 
مى بینیم که این شرط دوم به همان درجه اولى حیاتى و جزئى از سیاست ماست. حفظ یک تعادل منطقه اى 
که در آن تمام نیروهاى ما قرار است درگیر برقرارى این تعادل و عملیات به منظور حفظ آن باشند، را به 
سختى مى توان موفقیت نامید (هر چند مجبور باشیم بهرحال باید با تمام نیرو از محدود شدن عرصه حضور 
کومه له فراتر از حد پیش بینى شده جلوگیرى کنیم). مساله اساسى اینجاست که پیروزى ما خود را در شکل 
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فرعى شدن مساله جنگ ما و حزب دمکرات و تخصیص یافتن بخش بیشترى از تشکیالت به کار توده اى و 
انقالبى خود نشان مى دهد، مشروط بر اینکه بخش قلیل ترى از نیروهاى ما با عملیات و مانور امنیت فعالیت 
و تفوق منطقه اى ما را بتوانند حفظ کنند. بنابراین این نیز، مانند خود سیاست منطقه اى ما، باید آگاهانه دنبال 
شود. موفقیت نظامى ما در هر مقطع باید به اینصورت قضاوت شود که آیا ما توانسته ایم تفوق منطقه اى 
مورد نظر را بدست بیاوریم، حفظ کنیم، و یا بسط بدهیم و اینکه آیا توانسته ایم در طول همین پروسه، بخش 

بیشترى از نیروى نظامى و انرژى سیاسى خود را آزاد کنیم و از قفل شدن با حزب دمکرات خارج کنیم. 

بنظر من امروز هنوز آن تفوق و امنیت منطقه اى را بدست نیاورده ایم و لذا حتى بطور دوفاکتو نمى توان 
گفت که ما پیروز شده ایم، هر چند تا همینجا دستاوردهاى سیاسى و نظامى بسیار ارزنده و تاریخى داشته ایم 
(گویا رفقاى دیگرى به شمردن اینها موظف شده اند و من وارد اینها نمى شوم). همانطور که رفقاى ك.م.ك 

نوشته اند، ما قطعا پیروزى نسبى داشته ایم. تا اینجا حزب دمکرات طرف زیانکار در این جنگ بوده است. 
آنچه نیاز داریم نه صرفا یک سلسله طرح هاى نظامى براى پیشبرد این سیاست منطقه اى و پشیمان کردن 
نظامى حدکا از طریق ضربات کارى و موثر، بلکه همچنین مجموعه طرح هایى براى آغاز کار تشکیالتى 
تحت پوشش این عملیاتها (کارى که قطعا باید اشکال ویژه به خود بگیرد) و بعالوه طرح هایى براى حفظ 
تعادل بر مبناى یک پروسه "از درگیرى درآوردن (disengagement) "بخش موثرى از نیروهاى خودى 
در مقابل حدکا است. در آن مرحله، ابتکار و خالقیت زیادى الزم خواهد بود تا نیروهاى از پیش معین 
شده اى، با عملیاتهاى حساب شده تهاجمى و مانورها، عملیات دفاعى و ایذائى، اساسا با هدف کنترل حدکا 
را  آمده  بدست  نظامى  و  منطقه اى  تعادل  ما،  فعالیت نیروهاى  اصلى  عرصه هاى  از  او  نگاهداشتن  دور  و 
حراست کنند. پیروزى ما در جنگ با حدکا در شکل مطلوب تسلیم حدکا به خواستهاى ماست. اما ضربه 
خوردن حدکا، فرعى شدن جنگ ما و حدکا در بخش اعظم کردستان و عادى شدن اوضاع برطبق یک تعادل 

منطقه اى مطلوب نیز شکل دیگر و محتمل تر پیروزى است. نباید به این دومى چشم بست. 

نکته آخر من در باره بند 5 سند "دورنما" است. اینجا به دورى واحدهاى ما از مرز و تمرکز دائمى نیروهاى 
حدکا در اردوگاه مرکزى شان صرفا از لحاظ پاریزگارى برخورد شده است، که قطعا اهمیت خود را دارد. 
اما مرز براى ما از لحاظ نظامى و سیاسى تعیین کننده است. ما باید کریدورهاى عبورى خود به مرز را داشته 
باشیم در غیر اینصورت تامین هرنوع ادامه کارى نظامى و سیاسى ما، هر نوع استراحت، آموزش، تجدید قوا 
و هر نوع امنیت درازمدت در سطح مرکزى، دشوار خواهد شد. استنباط من اینست که به نواحى مرزى و به 
سرعت و استحکام و امنیت نقل و انتقال واحدهاى ما میان مرز و داخل خاك ایران کم بها داده شده است. 

با آرزوى موفقیت و ایمان به پیروزى حزب کمونیست ایران 

نادر 27 مرداد 1364 – 18 اوت 1985

مقدمه به مقاله کارل مارکس درباره کار ُمولّد و غیر مولّد 

تمایز کار مولّد و غیر مولّد یکى از مؤلفه هاى مهم در نقد مارکس بر نظام سرمایه دارى و بر اقتصاد سیاسى 
است. فرمولبندى دقیق مارکس از این مقوالت نه فقط به وى امکان میدهد تا منشأ ثروت و سود طبقه بورژوا 
و "راز قدرت مولّده سرمایه" را برمال نماید، بلکه همچنین تفاوت و رابطۀ متقابل اقشار مختلف سرمایه، اعم 
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از سرمایه هاى صنعتى (تولیدى)، تجارى و ربائى، را بدرستى تحلیل کند. مارکس در عین حال با تشریح کار 
مولّد و غیرمولّد ابزار تئوریک کارآمدى در تحلیل تقسیم بندى هاى درونى پرولتاریا و اَشکال متنوع مواجهه 
اقتصادى و سیاسى سرمایه با بخشهاى مختلف طبقه کارگر به دست میدهد. تئورى مارکسیستى کار مولّد 
و غیر مولّد اهمیت و صحت خود را بویژه در دو دهۀ اخیر در جریان بحران عمیق جوامع سرمایه دارى 

پیشرفته به ثبوت رسانیده است. 
کار مولّد چیست و یا به عبارت دیگر چه کارى مولّد است؟ فیزیوکراتها، یعنى نخستین پایه گذاران اقتصاد 
سیاسى مدرن به این سؤال از زاویه "طبیعى" و" فیزیکى" پاسخ میدادند. براى آنها تنها کار کشاورزى کار 
این  طبیعت جستجو میشود.  در  بورژوایى  جامعه  و ثروت  سود  تعبیر منشأ  این  در  میشد.  مولّد محسوب 
طبیعت است که ثروت و مازاد محصول میآفریند و لذا کار مولّد کارى است که با طبیعت فعل و انفعال 
میکند. اضافه محصول حاصل طبیعت است نه کار و لذا جامعه على العموم (و دولت و سیاستهاى اقتصادى 
غیر  مصرف  از  بگیرد.  قرار  کشاورزى  در  محصول  افزایش  و  کار  بردن بازده  باال  خدمت  در  باید  دولتى) 
مولّد محصوالت باید اجتناب شود و منابع اقتصادى به بهبود کیفیت تولید کشاورزى اختصاص داده شود. 
فیزیوکراتها به این اعتبار ُمبّلغ قناعت و استنکاف از مصرف، یعنى مبّلغ ارزشها و اخالقیات جامعه بورژوایى 
عروج سرمایه  و  شکل گیرى  دوران  اقتصادى  متفکرین  فیزیوکراتها  بودند.  آن  اولیه شکل گیرى  مراحل  در 
بودند. اندیشه اینان از یک سو رنگى از ارزشها و تلقیّات فئودالى داشت و از سوى دیگر معضالت عملى 
بورژوازى را در اوان پیدایش و رشدش بیان میکرد، یعنى موقعیتى که سرمایه هنوز به تولید بزرگ صنعتى 
پاى نگذاشته بود و سودآورى سرمایه در وهله اول در گرو بهبود شرایط فنى تولید محصوالت سنتى و 
مرتبط با کشاورزى بود. از لحاظ تئوریک، روشن است که کار مولّد براى فیزیوکراتها نوع معیّنى از کار 
کنکرت بود. تولید محصول معیّن (ارزش مصرف معیّن) و لذا انجام نوع معیّنى از کار در مرکز این تعبیر از 

کار مولّد قرار میگرفت. 

زاویه  از  نه  مولّد  کار  مسأله  به  که  است  سرشناسى  اقتصاددان  اسمیت (Adam Smith) نخستین  آدام 
"طبیعت"، بلکه از دریچه "تولید سرمایه دارى" نگریست و لذا تبیین "طبیعى" و "فیزیکى "از کار مولّد را به 
دور انداخت و شاخص "کّمى" و "ارزشى" براى کار مولّد یافت. مولّدیّت کار براى اسمیت در این نیست 
که این یا آن ارزش مصرف معیّن را تولید میکند، بلکه در این است که براى سرمایه ارزش تولید میکند. 
اسمیت کار مولّد را کارى تعریف کرد که با سرمایه مبادله میشود و کار غیر مولّد را کارى که نه با سرمایه، 
بلکه با پول (درآمد) مبادله میگردد. تعریف آدام اسمیت از کار غیر مولّد صحیح بود، اما تعبیر او از کار مولّد 
ناکافى بود. به این اعتبار هر کارى که با سرمایه مبادله شود مولّد ارزش محسوب میگردد. و لذا در حالى که 
على الظاهر بحث بر سر قدرت مولّده کار است، این سرمایه است که منشأ و منبع هر قدرت مولّده قلمداد 
میگردد. اسمیت میان سرمایه اى که در پروسه عملى تولید به کار میافتد با سرمایه تجارى از این لحاظ، یعنى 
از لحاظ تولید ارزش، تفاوتى قائل نمیشود. به این اعتبار تئورى اسمیت بیانگر نگرش سرمایه دار منفرد است 
که نفس "سودآورى" سرمایه، ولو سرمایه تجارى، را با "قدرت مولّده سرمایه" یکى میگیرد. بدین ترتیب، در 
تعبیر اسمیت منشأ واقعى سود و ثروت بورژوازى پنهان میشود و در عوض اقشار "مصرف کننده" و "غیر 
مولّد"، نظیر زمینداران، رباخواران و غیره، از موضع سرمایه به نقد کشیده میشوند. آدام اسمیت تئوریسین 
دوران ظهور سرمایه بزرگ صنعتى است، هنگامى که سرمایه بر سر منابع و محصوالت با اقشار و طبقات 
دیگر رقابت دارد. انتقاد اسمیت به این اقشار و طبقاِت "غیرمولّد"، در واقع حرکتى در تقدیس سرمایه بطور 

کلى، و سرمایه صنعتى بطور اخص است. 

ریکاردو تعریف اسمیت از کار مولّد و غیر مولّد را عینًا میپذیرد. اما توجه خود را به مقدار و نرخ ارزش 
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اضافه و رابطه سرمایه با کارگران معطوف میکند. این معضل واقعى سرمایه صنعتى در مراحل پیشرفته تر 
است. مشکل "مصرِف نامولّد "اقشار و طبقات "ماقبل سرمایه دارى"، جاى خود را به مشکل باال بردن مقدار 
ارزش اضافه ("درآمِد خالص") و عرضه و تقاضا براى کار میدهد. ریکاردو مشکالت انباشت سرمایه را 
مولّد  غیر  اقشار  تأمین  آنگاه  باشد،  باالیى برخوردار  بارآورى  از  مولّد  جمعیِت  اگر  میکند.  جستجو  اینجا 

دشوارى جدى اى به بار نمیآورد. براى ریکاردو معضل اصلى سرمایه "بازده نزولى" جمعیت مولّد است. 

نظر مارکس در دو نکتۀ اساسى با نظرات اسمیت و ریکاردو درباره کار مولّد و منشأ ارزش اضافه اختالف 
دارد. اوالً، مارکس برخالف اسمیت هر کارى را که با سرمایه مبادله شود مولّد نمیداند. مارکس دو نوع مبادلۀ 
متمایز میان کار و سرمایه را تشخیص میدهد. اول مبادلۀ صورى کار و سرمایه، یعنى فروش نیروى کار که 
کار را تحت تابعیت صورى (Formal Subsumption) سرمایه قرار میدهد. اما نفس این مبادله تولید 
ارزش اضافه نمیکند. "مبادله" دوم میان کار و سرمایه در طى پروسه کار صورت میگیرد. در این پروسه است 
که کار تحت تابعیت واقعى (Real Subsumption) سرمایه درمیآید و توسط سرمایه مصرف میشود. 
اینجاست که قدرت مولّدة کار، خود را آشکار میکند. ثانیًا، مارکس میان کار و نیروى کار تمایز قائل میشود. 
آنچه سرمایه دار میخرد حق استفاده از نیروى کار کارگر براى مدت معیّنى است. اما مقدار کارى که کارگر 
در این مدت معیّن انجام میدهد بیش از مقدار کارى است که َصرف تولید و بازتولید خود نیروى کار گشته 
است. به این ترتیب سرمایه مقدار معیّنى از کارِ اضافه را بطور بالعوض در طول پروسه کار به تصاحب در 
میآورد و با فروش محصوالت، آن را متحقق میکند. به این ترتیب مارکس بر اهمیت پروسه کار انگشت 
میگذارد. زیرا در طى این پروسه است که اوالً نیروى کار قدرت مولّده خود را، بر مبناى تفاوت میان مقدار 
کارى که انجام میشود با مقدار کارى که َصرف تولید نیروى کار شده است، به ظهور میرساند و ثانیًا در طول 
این پروسه است که "مولّد" بودن معناى مادى و واقعى پیدا میکند. مارکس کار مولّد را کارى تعریف میکند 
که پس از مبادله صورى با سرمایه عمًال در پروسه تولید توسط سرمایه مصرف میشود. این دومى بیانگر وجه 
مادى تولید است. مسأله بر سر انجام پروسه کار و تولید ارزش مصرف بطور کلى است و نه نوع معیّنى از 
ارزش مصرف. وجه مادى تولید نه با این یا آن پروسه کنکرت کار (کشاورزى، بافندگى و غیره) نه با این 
یا ارزش مصرف معیّن، بلکه با نفس وجود پروسه کار بطور کلى معنى پیدا میکند. نه کار کنکرت، بلکه کار 

به معناى عام کلمه، کار مجّرد، منشأ ارزش است. 

بر این مبنا مارکس قادر میشود تا هم "مادى گرایى" خام اندیشانۀ فیزیوکراتها که مِالك مولّد بودن کار را 
تولید محصول مادى نوع معیّنى میدانستند، و هم تلقى صرفًا "کّمى" اسمیت و ریکاردو را که نفس مبادله 
شدن با سرمایه را براى مولّد بودن کار کافى میدانستند و لذا هم از وجه مادى تولید انتزاع میکردند و هم 
منشأ ارزش اضافه را میپوشاندند، به درستى رد کند. کار مولّد براى مارکس کارى است که ارزش اضافه 
تولید میکند، یعنى هر دو فاز مبادله با سرمایه را طى میکند. مارکس میان کمیّت "ارزشى"ِ ثروِت تولید شده 
با موجودیت مادى و فیزیکى آن رابطه اى صحیح برقرار میکند، و براى نخستین بار به نظریه" کار منشأ 
ارزش است" محتوایى روشن و بدون ابهام میبخشد. مارکس پرده از راز" قدرت مولّده سرمایه" برمیدارد. 
آنچه در جامعۀ بورژوایى خود را به صورت قدرت مولّده سرمایه نشان میدهد، در واقع هیچ چیز جز قدرت 
مولّده نیروى کار نیست. تحلیل مارکس نتایج تئوریک و عملى مستقیمى در بر دارد. اوالً، تعریف صحیح 
کار مولّد و غیر مولّد به او امکان میدهد که سرمایه را آنجا که عمًال" مولّد" نیست، یعنى آنجا که با کار 
مبادله  با سرمایه  کارى  بازشناسد. فرمول بورژوایى "هر  تجارى و غیره)  مبادله نشده است (سرمایه  مولّد 
شود مولّد است "که عمًال سرمایه را منبع ارزش و ثروت قلمداد میکند، به این ترتیب با تحلیل مارکس در 
هم پیچیده میشود. ثانیًا، مارکس قادر میشود تا تصویر روشنى از رابطه سرمایه "مولّد" و غیر مولّد به دست 
دهد. درك مبانى رقابت اقشار مختلف سرمایه بویژه در شرایط بحران و نقش دولت مدرن بورژوایى در 
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کار مولّد  مارکسیستى  تعریف  صحیح  درك  بدون  یکدیگر،  با  مختلف  سرمایه هاى  مناسبات درونى  تنظیم 
و غیر مولّد امکان پذیر نیست. ثالثًا، در تمایز با متفکرین بورژوا، مارکس تحلیل پروسه انحطاط و بحران 
سرمایه دارى را به عرصه انباشت سرمایه و پروسه تولید ارزش اضافه میکشاند. اینجا وجه "کّمى" و "ارزشى"ِ 
تولید با وجه" فیزیکى" و "فنى" آن بدرستى ترکیب میشود. چه در نظریه گرایش نزولى نرخ سود - که در 
آن افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (و نه فقط ترکیب ارزشى یا فنى آن (نفش محورى دارد (سرمایه جلد 
سوم - (و چه در مبحث بازتولید کل سرمایه اجتماعى و رابطۀ متقابل بخشهاى مختلف سرمایه در این 
پروسه (سرمایه جلد دوم(، مارکس به طرز درخشانى وجوه کّمى و کیفى تولید سرمایه دارى را در وحدت 
با هم بررسى میکند. اینجا قدرت تحلیل مارکس بویژه مدیون تعریف صحیح او از کار مولّد و غیر مولّد 
است. و باألخره رابعًا، مارکس گنجینۀ تئوریک سرشارى براى تحلیل مشخصات پرولتاریا بمثابه یک طبقه 
طبقه  از  بخشى  میسازد.  بورژوازى فراهم  با  کارگر  طبقه  مختلف  بخشهاى  رویارویى  گوناگون  اَشکال  و 
کارگر توسط سرمایه "نامولّد" استخدام میشود. کار غیر مولّد این کارگران از نقطه نظر کل سرمایه اجتماعى 
به همان درجه ضرورى است که کار کارگران مولّد. اما همین واقعیت که کارگران غیر مولّد ارزش اضافه 
تولید نمیکنند، آنان را در موقعیتى ویژه در قبال سرمایه قرار میدهد. نحوه استثمار این کارگران، نقش آنان 
در پروسۀ بازتولید کل سرمایه اجتماعى و رابطه کارگران مولّد و غیر مولّد با یکدیگر، اینها از جمله نکات 
اساسى است که مارکس با تحلیل خود از کار مولّد و غیر مولّد بدرستى تشریح میکند. وحدت عملى طبقه 
کارگر در مبارزه علیه بورژوازى در گرو شناخت اشتراك منافع واقعى بخشهاى مختلف طبقه کارگر، اعم 
از مولّد و غیر مولّد، و درك اَشکال اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ویژه است که بورژوازى از این تفاوت در 

صفوف طبقه کارگر براى حفظ سودآورى و نیز قدرت سیاسى و اجتماعى خود بهره میگیرد. 

با بحران دو دهه اخیر در کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته اروپاى غربى و آمریکا و با آغاز پروسه تجدید 
سازمان بنیادى سرمایه در این کشورها، مبحث کار مولّد و غیر مولّد، بمثابه گوشه اى از تئورى مارکسیستى 
بحران، اهمیت و برجستگى مییابد. بورژوازى یورش وسیع خود را به طبقه کارگر دنبال میکند. این حمالت 
در دو جبهه اصلى صورت میگیرد. اول، افزایش بارآورى سرمایه هاى تولیدى از طریق افزایش بارآورى کار 
و ثانیًا، کاهش شدید هزینه هاى خدمات عمومى دولتى و همراه آن بیکار کردن بخش وسیعى از کارگران 
شاغل در این بخش. در مجموع حاصل این سیاست افزایش سریع بیکارى، کاهش سطح معیشت کل طبقۀ 
کارگر از طریق تحمیل معیشت بیکاران به خواهران و برادران شاغل آنها، کاهش کل دریافتى طبقه کارگر 
از تولید اجتماعى با حذف انواع خدمات اجتماعى و کاهش دستمزدها، و نیز افزایش شدت کار کارگران 
از  و  بخشد  شدت  را  مولّد  کارگران  استثمار  یکسو  از  تا  بورژوازى میکوشد  خالصه  بطور  است.  شاغل 
سوى دیگر بخش هر چه وسیعترى از کارگران غیر مولّد را به ارتش بیکاران روانه کند. جنبش سندیکایى 
و همراه آن همۀ چپ رفرمیست اروپا در مقابل موج فزاینده بیکارى، تبلیغات بورژوازى در مورد احیاى 
پایه صنعت ملى، و تشدید تمایالت محافظه کارانه قسمتى و صنفى در میان کارگران عمًال خلع سالح شده 
و حتى از سازماندهى یک دفاع سیستماتیک در برابر بورژوازى ناتوان مانده است. توانایى مارکسیست ها 
در مقابله با این موقعیت، منوط به یک روشن بینى تئوریک در مورد بحران اقتصادى موجود است. تئورى 
مارکسیستى بحران و نظریه کار مولّد و غیر مولّد ابزار دستیابى به این روشن بینى و قابلیت تجزیه و تحلیل 

اوضاع موجود است. 

اما جایگاه تئورِى کار مولّد و غیر مولّد مارکس در نقد اقتصاد سیاسى و بسط این تئورى به بحران امروز 
جهان سرمایه دارى هر چه باشد، ما با تلقیات کامال متفاوتى در "چپ" ایران در مورد کار مولّد روبروییم. 
شاید هرگز به ذهن مارکس خطور نمیکرد که صد سال پس از کتاب سرمایه، نوع جدیدى از" فیزیوکراتیسم" 
در ایران پا به عرصه وجود بگذارد. گفتیم که اهمیت اسمیت در این بود که الاقل در سطح ظاهر قضاوت 
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اخالقى در مورد کار مولّد را به دور افکند و بجاى مسأله تولید ارزش معیّن، نفس تولید ارزش را مالك 
مولّد بودن کار قرار داد. دیدیم که مارکس چگونه کار مولّد را بدرستى کارى تعریف نمود که "تولید ارزش 
اضافه" مینماید. این تعریف کار مولّد در جامعه سرمایه دارى است. اما آنچه ما در ادبیات چپ ایران با آن 
روبروییم نوعى اخالقیات" ناسیونال صنعتى" و نوعى فیزیوکراتیسم التقاطى است که نه از تحلیل اقتصادى 
یک  بورژوازى  خرده  بورژوازى و  "استقالل گرایانه"  توهّمات  یا  و  سیاست  از  بلکه  سرمایه دارى،  جامعه 
کشور تحت سلطه عزیمت میکند. این "فیزیوکراتیسم ناسیونال-صنعتى" که در ادبیات راه کارگر، وحدت 
کمونیستى، خط 3، سه جهانى ها، و فدائیان بطور یکسان مشاهده میشود، ملقمه اى از ملى گرایى و عشق 
به استقالل صنعتى و خودکفایى اقتصادى است. در این دیدگاه کار مولّد کارى است که در خدمت رشد 
مولّد  کار  ـُنجل"  "بـ کاالهاى  تولید  داشته باشد.  قرار  ایران"  مستقل  و  خودکفا  موزون،  صنعتى  "اقتصاد 
نیست، کار در صنایع "مونتاژ" و" وابسته" کار مولّد نیست، کار در بخشى از فعالیت اقتصادى و تولیدى 
که در" علم" اقتصاد بورژوایى نام خدمات گرفته است (نظیر حمل و نقل، بهداشت، آموزش و پرورش و 
غیره) کار مولّد نیست. همه با پاراگراف هاى طویلى از این دست در ادبیات سازمانها و جریانات فوق الذکر 
آشنایى داریم. این تعبیرات، فیزیوکراتى است، زیرا کار مولّد را با مِالك تولید ارزش هاى مصرف معیّن 
میسنجد. ناسیونالیستى است، زیرا همین ارزشهاى مصرفهاى معیّن را هم فقط آنجا که خیرش مستقیمًا به 
امر "استقالل ملى" برسد، به رسمیت میشناسد، و صنعتى است، زیرا از صنایع مونتاژ و تولید کاالهاى بنجل 
که بگذریم، تمام شاخه هاى تولید "غیرمادى" و فرهنگى و رفاهى را، درست به سیاق بورژوازى محافظه کار 
اروپا، به کنار میگذارد. این تعابیر مارکسیستى که نیست، سهل است، در قیاس با عقب مانده ترین نظریات 
اقتصاد سیاسى دو قرن قبل، جاهالنه و غیر علمى به نظر میرسد. مِالك مولّد بودن کار در این نگرش، نه 
مبادله آن با سرمایه و مصرف آن در پروسه کار، نه تولید ارزش اضافه، بلکه مطلوبیت آن برحسب نوعى 
اخالقیات ناسیونالیستى و آرمانهاى صنعت گرایانۀ ازپیشى است. به جاى نظریه" کار مولّد از نقطه نظر تولید 
سرمایه دارى"، نظریه "کار مولّد از نظر منافع میهن" مینشیند. بعالوه (و این بسیار مهم است)، تفکیک کار 
مولّد و غیر مولّد در تئورى مارکسیسم ابداً براى تقدیس کار مولّد و تکفیر کار غیر مولّد نیست. این مقوالت 
در مارکسیسم در رابطه با جایگاهشان در تولید سرمایه دارى و از زاویه تولید ارزش اضافه تحلیل میشوند. 
بخصوص در تولید سرمایه دارى هر دو نوع کار ضرورى اند. قضاوت اخالقى درباره کار مولّد و غیر مولّد 
امر بورژوازى و آنهم سرمایه دار بخش "تولیدى" است. مارکس با تحلیل کار مولّد و غیر مولّد، امکان میدهد 
تا موقعیت بخشهاى مختلف طبقه کارگر بدرستى شناخته شود. زیرا تنها شناخت عینى از رابطه سرمایه 
با بخشهاى مختلف کارگران امکان میدهد تا وحدت واقعى کل طبقه کارگر تأمین شود. اما در چپ ایران 
راه  امثال  حمالت  رایج است.  بسیار  مولّد"  غیر  و  مولّد  "کار  مورد  در  ناسیونال-صنعتى  اخالقى  قضاوت 
کارگر و وحدت کمونیستى به بخش "خدمات"، سرکوفت هایشان به "صنایع مونتاژ" و نگرانى شان از ناتوانى 
بورژوازى به کانالیزه کردن امکانات به صنایع پایه و افزایش بارآورى کار و نرخ استثمار، نمونه هایى از این 
قضاوت اخالقى بورژوا- ناسیونالیستى در مورد کار مولّد و غیر مولّد است. در مقابله با این دیدگاهها است 
که مارکسیستهاى انقالبى ایران مدام خود را با وظیفه توضیح واضحات، دفاع از موجودیت کارگران در این 
با آن بخش از اقتصاد، دفاع از کارگران صنایع "مونتاژ" و خدمات، یادآورى نقش نیروى کار ارزان و غیره 

مییابند.                                                      ...

متن حاضر از روى متن انگلیسى" تئورى هاى ارزش اضافه "انتشارات پروگرس، جلد اول، صفحات 413-
386 ترجمه شده است. در این ترجمه سعى کرده ایم تا حد امکان به متن اصلى وفادار بمانیم. با این وجود 
با توجه به اینکه خود مارکس متن حاضر را براى چاپ پرداخت نکرده است، براى بیان روشن مطلب در 
موارد متعددى عبارات و کلماتى را از خود اضافه کرده ایم. این موارد با عالمت کروشه  [ ] مشخص میشود. 
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شماره  انگلیسى  متن  در  کتاب.  روسى  ویراستاران  از  و آکوالدها { }  است  مارکس  خود  از   ( ) پرانتزها 
صفحات دستنوشته مارکس نیز آمده است که ما آن را حذف کرده ایم. این ترجمه با متن آلمانى مقایسه نشده 
است و خوشحال خواهیم شد چنانچه رفقایى که به زبان آلمانى آشنایى دارند اصالحاتى را که به نظرشان 

میرسد براى ما بنویسند تا در صورت تجدید چاپ این ترجمه آن را ملحوظ کنیم. 
همانطور که در آخر متن حاضر خاطرنشان میشود، مارکس در این بخش هنوز به مسأله مبادله سرمایه با 
کار غیرمولّد (نمونه سرمایه تجارى)، نمیپردازد. این مباحثات در بحث سرمایه تجارى در جلد سوم سرمایه 
آمده است. در این بخش مارکس پس از نقد دیدگاه بورژوایى اى که "هر کارى را مولّد میداند"، خطوط 
اصلى نظرات خود را طرح میکند. نکته اى که خواننده باید به آن توجه کند تعریف مارکس از "خدمات" 
است. در این بخش "خدمات" کارى است که، اعم از اینکه ارزش مصرف مادى تولید کند یا نه، با درآمد 
مبادله میشود. این تعریف با تعریف "خدمات" به معنیى که امروزه در اقتصاد بورژوایى و مباحث درآمد و 
تولید ملى بکار میرود، یکسان نیست. بخش مهمى از آنچه امروزه تحت عنوان خدمات از آن یاد میشود، 
در طبقه بندى مورد نظر مارکس در زمره "تولیدات غیر مادى" قرار میگیرد، که در همین متن به آن پرداخته 

شده است. 

ایران این  کمونیست  حزب  تئوریک  دوم - آذرماه 1364 - نشریه  شماره  دوم،  دوره  سوسیالیسم،  بسوى 
مقدمه به ترجمه مقاله" درباره کار مولّد و غیرمولّد "است که اولین بار به فارسى در همان شماره بسوى 

سوسیالیسم منتشر شده است. 

دولت در دوره هاى انقالبى
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این مقاله متن بحث ارائه شده توسط نویسنده در یکى از سمینارهاى درون حزبى است که در برخى موارد 
اصالح شده و مطالبى نیز به آن افزوده شده است. (بسوى سوسیالیسم) 

موضوع بحث حاضر "دولت در دوره هاى انقالبى" است. تحت این عنوان به یکى از جنبه هاى تئورى 
مارکسیستى دولت، یا به عبارت دیگر متدولوژى مارکسیسم در برخورد به پدیده دولت، مى پردازیم که 
معموال تحت الشعاع احکام کلیشه اى درباره دولت قرار مى گیرد و فراموش میشود. پس از طرح عمومى 
مسأله، بطور مشخص تر و بعنوان نمونه هایى از کاربست این متدولوژى به موضوعات زیر اشاره خواهد شد. 
اول، مسأله جمهورى انقالبى در برنامه حزب کمونیست. دوم، شیوه برخورد به جمهورى اسالمى، که اینجا 
برخى نکاتى که در مقاله" دو جناح در ضد انقالب بورژوا - امپریالیستى "مورد بحث قرار گرفته بود، در پرتو 
بحث امروز مجددا تأکید میشود. و باالخره سوم، دولت در انقالب پرولترى و مسأله دیکتاتورى پرولتاریا. 

دولت در دوره هاى انقالبى 
تئورى مارکسيستى دولت و"دوره ھاى گذار"

این دیگر جزء درك عامه است که از نقطه نظر مارکسیسم دولت ابزار حاکمیت و سیادت طبقاتى طبقه اى 
است که از نظر اقتصادى حاکم است. دولت ابزار در انقیاد نگاهداشتن طبقات تحت ستم و استثمار و مصون 
داشتن مناسبات مالکیت و تولید موجود از تعرض طبقات فرودست است. در کتاب" دولت و انقالب "لنین 
بدوا با نقل قول هاى مستقیم و نسبتا تفصیلى از آثار مارکس و انگلس توضیح مى دهد که چگونه برخالف 
گویا  که  نیست  جامعه  مافوق  و  طبقاتى  ماوراء  یک پدیده  دولت  دهد،  مى  رواج  بورژوازى  که  توهماتى 
مناسبات طبقاتى را "تنظیم "مى کند و یا "منافع عمومى" را نمایندگى مى نماید. دولت، علیرغم تصورات 
رایج در جامعه بورژوایى، نماینده و مدافع منافع طبقاتى مشخصى، یعنى منافع طبقه از لحاظ اقتصادى حاکم، 
است. ظهور دولت اصوال با ظهور استثمار، تقسیم جامعه به طبقات و تضاد و مبارزه طبقاتى همراه بوده است. 

همانطور که گفتم این نکات امروز جزء بدیهیات اند و من اینجا به توضیح بیشتر آنها نمى پردازم، بخصوص 
اینکه بحث من اصوال نقدى است بر تعمیم مکانیکى و کلیشه اى این تعاریف به تمام دقایق پروسه تکامل 

تاریخى جامعه و بویژه به" دوره هاى انقالبى". 

در همان نظر اول بخوبى دیده مى شود که تعاریف مارکسیستى فوق الذکر از دولت فى الواقع عملکرد 
متعارف جامعه را مد نظر دارد. این تعریف و تحلیلى از دولت در اوضاع "متعارف "اجتماعى است، یعنى 
دوره اى که جامعه دستخوش تحول انقالبى نیست. یادآورى مى کنم که ماتریالیسم تاریخى جمع عددى 
پنج تصویر استاتیک (ایستا) از پنج شیوه تولیدى "متعارف" (کمون اولیه، برده دارى، فئودالیسم، سرمایه 
مکانیکى ماتریالیسم تاریخى توسط رویزیونیست ها است.  دارى و کمونیسم) نیست. این در واقع مسخ 
ماتریالیسم تاریخى مارکس صرفا تبیین شیوه هاى تولیدى متفاوت و اعالم جایگزینى آنها در یک روند 
توالى تاریخى نیست، بلکه دینامیسم این سیر تحول و خصوصیات دوران تحول را نیز در برمى گیرد و 
تشریح مى کند. این شیوه هاى تولیدى چگونه و طى چه پروسه اى جاى خود را به یکدیگر مى دهند؟ اگر 
این دینامیسم را مد نظر بگیریم، آنگاه متوجه مى شویم که یک بخش اساسى در تفسیر ماتریالیستى تاریخ، 
درك خصوصیات دوره هاى گذار، دوره هاى تحول، میان روابط و مناسبات تولیدى اى است که هر یک 
براى دوره اى طوالنى شکل متعارف و بازتولید شونده فعالیت اقتصادى و زیست اجتماعى بشر را تشکیل 
مى داده اند. بعبارت دیگر شیوه هاى تولیدى بطور ناگهانى جاى خود را به دیگرى نمى دهند. نه فئودالیسم 



645

برگزیده آثار  منصور حکمت

ناگهانى جایگزین سرمایه دارى مى شود.  ناگهان جاى خود را به سرمایه دارى داد و نه کمونیسم بطور 
تحلیل دوره هاى گذار و تحول انقالبى در جامعه، همانقدر جزئى از نگرش ماتریالیستى به تاریخ است که 
تحلیل اشکال متعارف تولید و بازتولید زیست اجتماعى بشر. مارکس در" پیشگفتار به نقد اقتصاد سیاسى" 

این موضوع را به روشنى طرح مى کند:  
”در مرحله معینى از توسعه خود، نیروهاى مولده مادى جامعه با روابط تولیدى موجود و یا به 
عبارت دیگر (که صرفا بیان حقوقى همان است) با مناسبات مالکیت که این نیروها پیشتر در 
چهار چوب آن عمل مى کرده اند، در تناقض قرار مى گیرد. این (روابط و مناسبات موجود) 
از قالبى براى توسعه نیرو هاى مولده به مانعى بر سر راه آنها بدل مى شوند. آنگاه دوره اى از 

انقالب اجتماعى آغاز مى شود" . 
پائین تر اشاره خواهم کرد که در طول این بحث، من مفهوم "دوره هاى انقالبى "را به معناى محدودترى 
از کل دوره تحول انقالبى جامعه، یعنى دوره گذارى که مارکس به آن اشاره مى کند، بکار مى برم. اما فعال 
همین معناى وسیعتر این عبارت را در نظر بگیریم و مجددا به فرمول فوق از تعریف دولت باز گردیم. آیا 
این تعریف مى تواند به همین صورت براى توصیف خصلت و ماهیت دولتها (هر دولتى) در طول این دوره 
گذار انقالبى بکار رود؟ بعبارت دیگر آیا فرمول" دولت ابزار حاکمیت طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى 
حاکم است" با مشخصات و خصوصیات دوره هاى گذار انقالبى تناسب دارد؟ لزوما نه. برخورد آنارشیستها 
به دیکتاتورى پرولتاریا و نیز برخورد امثال وحدت کمونیستى به مقوله جمهورى انقالبى، نمونه هایى زنده 
از بن بست نظرى کسانى است که از برخورد مارکسیستى به دولت همین یک فرمول را آموخته اند و تحت 

هر شرایطى آن را تکرار مى کنند. 

دیکتاتورى پرولتاریا، براى مثال، یک دولت دوره گذار است. اما آیا دیکتاتورى پرولتاریا دولت طبقه اى 
است که از لحاظ اقتصادى حاکم است؟ واضح است که چنین نیست. این دولت طبقه اى است که علیه 
طبقه استثمارگر مسلط بر تولید شوریده است. دیکتاتورى پرولتاریا در بدو امر به اقتصاد موجود جامعه متکى 
نیست، نماینده طبقه اى نیست که از لحاظ اقتصادى بر طبقات دیگر مسلط است. کامال بر عکس، دولتى 
علیه اقتصاد موجود است. در واقع این دولت هرگز نمى تواند حتى در آینده خود، به ابزار سیادت یک طبقه 
در یک مناسبات اقتصادى طبقاتى تبدیل شود. انقالب سوسیالیستى انقالبى علیه خصلت طبقاتى جامعه و 
مالکیت خصوصى بر وسایل تولید و علیه نفس استثمار طبقاتى است. اقتصاد جدیدى که حاصل این انقالب 
است مترادف با از میان رفتن فلسفه وجودى دولت بطور کلى است. انقالب سوسیالیستى انقالبى است که 

در عین حال همراه تقسیم طبقاتى جامعه، دولت را نیز به زوال مى کشاند. 

اما اگر دیکتاتورى پرولتاریا ابزار حفظ مناسبات تولیدى طبقاتى فى الحال موجود نیست، اگر این دیکتاتورى 
آن  وجودى  فلسفه  پس  باشد،  تولید  وسایل  طبقه بر  مالکیت یک  با  متناسب  سیاسى  روبناى  نیست  قرار 

چیست؟ یا به عبارت دیگر "تحلیل مارکسیستى" دولت، چگونه دیکتاتورى پرولتاریا را توضیح مى دهد. 

بخش مهمى از کتاب دولت و انقالب لنین به جدل با دیدگاه هاى آنارشیستى اى اختصاص دارد که با 
یک تلقى مکانیکى و متافیزیکى از حرکت تاریخى جامعه، و با عجز از تعمیق تلقى خود از دولت فراتر از 
تعریف "دولت متعارف"، علیه دیکتاتورى پرولتاریا قد علم مى کنند. اگر انقالب سوسیالیستى مترادف با 
زوال طبقات و لذا دولت است، پس در این میان دولت دیکتاتورى پرولتاریا چکاره است؟ اینجا لنین "وجه 
دیگرى" از تئورى مارکسیستى دولت را باز مى کند. دولت دیکتاتورى پرولتاریا نه از "اقتصاد" فى النفسه، 
بلکه از سیاست و از مبارزه طبقاتى استنتاج مى شود؛ این محور تحلیل مارکسیستى دولت در دوره هاى 
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گذار انقالبى است:  
دارد  مى  را وا  انسان  که  شود  مى  ارائه  تاریخ  از  اى  کلى  چکیده  کمونیست  مانیفست  ”در 
مى  نتیجه  این  به  را ضرورتا  ما  این  و  بنگرد  طبقاتى  حاکمیت  ارگان  مثابه  به  دولت  به  تا 
سیاسى  قدرت  بدوا  اینکه  مگر  سرنگون سازد  را  بورژوازى  تواند  نمى  پرولتاریا  که  رساند 
بصورت  متشکل  "پرولتاریاى  به  را  و دولت  آورد  بدست  سیاسى  سیادت  آورد،  کف  به  را 
زوال  راه  پیروزى  از  پس  بالفاصله  دولت پرولتاریایى  این  و  نماید؛  مبدل  حاکمه"  طبقه 
و  نیست  الزم  دولت  طبقاتى  هاى  تضاد  بدون  در جامعه  زیرا  گرفت،  خواهد  پیش  در 
تکامل  نظر  نقطه  از  که  است  نشده  مطرح  مساله  این  اینجا  باشد.  داشته  وجود  تواند  نمى 
گیرد".  صورت  باید  چگونه  پرولتاریایى  دولت  با  دولت بورژوایى  جایگزینى  تاریخى 

(دولت و انقالب جلد 25 مجموعه آثار به انگلیسى صفحه 411) 
لنین اینجا توجه خود را به آن مقطعى در تاریخ جامعه بشر معطوف مى کند که در یک "چکیده کلى" از 
تاریخ تنها بصورت یک "نقطه"، بصورت محل تالقى دو نظام، بصورت مقطع جایگزینى دو دولت بنظر مى 
رسد. این همان دوره گذار است. این دوره بسیار پر اهمیت در تحول تاریخى است. در این دوره، یعنى در 
طول پروسه کمابیش طوالنى جایگزینى دو نظام آنجا که یکى دستخوش تحول مى شود و دیگرى هنوز 
در  که  است  دولت  تئورى مارکسیستى  از  وجهى  آن  این  است؟  اى  پدیده  چه  دولت  است،  نشده  برقرار 

سیستم مکانیکى رویزیونیسم، و به تبع آن بخش اعظم چپ در ایران، فراموش مى شود:  
باشد  فهمیده  که  است  برده   پى  دولت  درباره  مارکس  آموزش  جوهر  به  کسى  ”فقط 
دوران  بلکه براى   ... اعم،  بطور  طبقاتى  جامعه  هرگونه  براى  تنها  نه  طبقه  یک  دیکتاتورى 
جدا  کمونیسم،  از  طبقات"، یعنى  بدون  "جامعه  از  را  دارى  سرمایه  که  نیز  کاملى  تاریخى 
ماهیت  ولى  است  العاده متنوع  فوق  بورژوازى  دولتهاى  شکل  دارد.  ضرورت  کند،  مى 
دیکتاتورى  همه  حتما  امر  در ماهیت  باشند  داشته  شکلى  هر  دولتها  این  است.  یکى  آنها 
و  فراوان  سیاسى  اشکال  قطعا  کمونیسم  دارى به  سرمایه  از  گذار  دوران  هستند.  بورژوایى 
پرولتاریا".  دیکتاتورى  بود،  خواهد  چیز  یک  آنها حتما  ماهیت  اما  آورد،  مى  ببار  متنوعى 

(همانجا، صفحه 418، تأکید در اصل) 
دیکتاتورى پرولتاریا دولت متناسب با این "دوران تاریخى" معین، یعنى دوره گذار انقالبى است. دیکتاتورى 
پرولتاریا دولتى علیه اقتصاد سرمایه دارى است و در عین حال دولت متناظر با اقتصاد کمونیستى هم نیست 
چرا که این اقتصاد نوین بر تقسیم طبقاتى متکى نیست و لذا به دولت به مثابه نیروى قهریه نیازمند نیست. 
این دولت، دولت فاصله تاریخى میان این دو "اقتصاد" است و لذا ضرورت و فلسفه وجودى و کاراکتر 
خود را بالفاصله نه از اقتصاد و زیر بناى اقتصادى، بلکه از جاى دیگرى مى گیرد:  از انقالب، از مبارزه 
طبقاتى که در طول دوره تحول انقالبى به بستر اصلى و تعیین کننده مناسبات متقابل طبقات اجتماعى تبدیل 
مى شود. دیکتاتورى پرولتاریا یک دیکتاتورى است، اما نه براى حفظ مناسبات تولیدى و طبقاتى معین و 

موجود، بلکه براى درهم کوبیدن مقاومت علیه تحول انقالبى این مناسبات:  
آید که  مى  بر  چنین  تعریف  این  از  اما   ... است.  سرکوب"  براى  خاص  "نیروى  ”دولت 
رنجبر  میلیونها  سرکوب  بورژوازى،  بدست  پرولتاریا  سرکوب"  براى  خاص  "نیروى 
(یعنى  پرولتاریا  بدست  بورژوازى  سرکوب"  خاص  "نیروى  با  باید  توانگر  مشتى  بدست 
در همین  نیز  دولت"  بعنوان  دولت  "نابودى  معناى  گردد.  تعویض  پرولتاریا)  دیکتاتورى 
همین  در  جامعه نیز  بنام  تولید  وسائل  آوردن  در  تملک  به  براى  "اقدام"  معناى  است. 
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خاص) "بورژوایى)  "نیروى  یک  تعویض  اینچنین  که  است  واضح  خود  بخودى  و  است 
یابد".  انجام  بصورت" زوال"  تواند  نمى  بهیچوجه  (پرولتاریا)  دیگر  خاص"  "نیروى  با 

(همانجا صفحه 402)

سرکوب  براى  خشونت  اعمال  سازمان  دولت  است:  قهر  ویژه  سازمان  یک  ”دولت 
فقط  که  است  بدیهى  کند.  سرکوب  را  طبقه  کدام  باید  پرولتاریا  اما  است.  طبقه معینى 
مقاومت  سرکوب  براى  فقط  را  دولت  زحمتکشان  را.  بورژوازى  یعنى  استثمارگر،  طبقه 
استثمارگران الزم دارند و فقط پرولتاریا از عهده هدایت و اجراى این سرکوب برمى آید". 

(همانجا صفحه 407) 
اینجا با مفهوم کلى ترى از مقوله دولت مواجهیم، مفهومى که در عین حال ساده تر و شامل تر است. دولت 
یک "نیروى قهر ویژه" براى سرکوب طبقاتى است. این خصلت مشترك هر دولتى، اعم از دولت متعارف 
و دولت دوره گذار است. در شرایط متعارف که تولید و بازتولید زیست اجتماعى در چهارچوب روابط 
تولیدى معین یا به عبارت ساده تر "اقتصاد" محور تعیین کننده در مناسبات و فعل و انفعال متقابل طبقات 
اجتماعى است، دولت نقش سرکوبگر خود را اساسا در ارتباط با حفظ مناسبات تولیدى موجود در خدمت 
طبقه از لحاظ اقتصادى غالب پیدا مى کند. اما در دوره گذار این دیگر عنصر تعیین کننده اى در تحلیل 
دولت نیست، زیرا تضادهاى مناسبات اقتصادى موجود، خود عامل جدیدى را در مناسبات میان طبقات 
طرح کرده اند که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است، یعنى انقالب و جدال انقالب و ضد انقالب. 
اینجا دولت ابزار تعیین تکلیف این مسأله است. دولت در دوره گذار تا آنجا به مثابه دولت عمل مى کند 
که به مثابه ابزارى در تعیین تکلیف این مسأله، یعنى انقالب، بکار رود. اینجا دیگر دولت بطور بالفاصله نه 
یک ابزار سیاسى براى حفظ اقتدار اقتصادى، بلکه یک ابزار سیاسى براى حفظ یا تثبیت اقتدار سیاسى است. 
اگر تاریخا دولت با پیدایش اضافه محصول و استثمار شکل گرفت، اگر در جامعه متعارف، در جامعه "در 
حال تولید" دولت ضامن سلطه اقتصادى است، در دوره گذار دولت دیگر مستقیما به خود مبارزه طبقاتى 
که تا حد یک انقالب بسط یافته است، مرتبط مى شود. لنین در توضیح ضرورت دیکتاتورى پرولتاریا به 

روشنى این نکته را توضیح مى دهد:  
”تئورى مبارزه طبقاتى، وقتى توسط مارکس در خصوص مسأله دولت و انقالب سوسیالیستى 
او  دیکتاتورى  به پذیرش  پرولتاریا،  سیاسى  حاکمیت  پذیرش  به  لزوما  شود،  مى  بسته  بکار 
منجر مى گردد... سرنگونى بورژوازى فقط هنگامى عملى است که پرولتاریا به طبقه حاکمه 
اى بدل شود که قادر است مقاومت اجتناب ناپذیر و تا پاى جان بورژوازى را در هم بشکند 
سازد".  متشکل  نوین  اقتصادى  سیستم  براى  شونده را  استثمار  و  زحمتکش  توده  کلیه  و 

(همانجا صفحه 409) 
اپورتونیست ها و آنارشیست ها هر دو انقالب پرولترى را با برقرارى دولت دیکتاتورى در تناقص مى یافتند. 
براى یکى انقالب پرولترى مى بایست مبشر" دموکراسى" و پایان هر نوع دیکتاتورى باشد، براى دیگرى 
انقالب پرولترى مترادف با زوال دولت بود. هر دوى این جریانات از درك خصوصیات دوره انقالبى، دوره 
گذار، و خصلت دولت در این دوره عاجز بودند. لنین به روشنى دولت دوره گذار انقالبى را مستقیما به 
خود انقالب، به واقعه اى که انسانها را از مکان روتین اقتصادى شان و از مناسبات روتین شان با یکدیگر 
در تولید اجتماعى "موقتا" متنزع مى کند و در یک رویارویى آشکار و قهرآمیز قرار مى دهد، ربط مى دهد. 
در دوره انقالبى، دولت یا ابزار پیشبرد و یا ابزار توقف انقالب است. دیکتاتورى پرولتاریا ضرورى است نه 
از آن رو که مناسبات تولیدى جدیدى بوجود آمده است و این مناسبات جدید نیازمند یک روبناى سیاسى 
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متناسب با خویش و لذا یک دولت متناسب با خویش است، بلکه از آن رو که بورژوازى تا پاى جان مقاومت 
مى کند. دولت اکنون دیگر مانند حزب، مانند ارتش انقالبى و میلیس توده اى ابزارى براى پیشروى در امر 
مبارزه انقالبى و تغییر تناسب قواى سیاسى است. مشخصات دولت "متعارف" براى توصیف دولت دوره 
گذار دیگر مناسب نیست. این حکم چه براى دولت طبقات انقالبى و چه براى دولتهاى ارتجاعى بورژوازى 

صادق است. 

بخشهاى مختلف چپ ایران، چه در طول انقالب 57 و چه حتى امروز، در تحلیل دولت بورژوایى حاکم، 
موضعگیرى  براى  که  کردند  مى  تصور  اینان  اند.  گذاشته  نمایش  به  نکته  این  درك  از  را  خود  ناتوانى 
"مارکسیستى" در قبال جمهورى اسالمى، باید "پایگاه اقتصادى ویژه" آن را تشریح کنند و شاهد بودیم که 
چگونه این" مارکسیسم"ِ نیم بنِد آکادمیک هر زمان یکى از اقشار اجتماعى از قبیل" بورژوازى سوداگر"، 
"خرده - بورژوازى سنتى"، "بقایاى فئودالیسم" و قس علیهذا را براى درك دولت جمهورى اسالمى سبک 
و سنگین مى کرد. دولت جمهورى اسالمى به مثابه دولت "دوره انقالبى "بورژوازى، یعنى دولت بورژوازى 
متشکل بعنوان ضد انقالب، پا به میدان گذاشته بود تا تکلیف انقالب را یکسره کند و چپ ایران چشم بر 
این محتواى آشکار بورژوایى دولت مى بست و در اقتصادیاِت "فرعِى" جامعه دنبال توضیح کاراکتر طبقاتى 
و عملکرد سیاسى دولت بود. ما این دولت را به اعتبار نقش ابزارى حیاتیش براى کل بورژازى در دوره 
انقالب 75، دولتى بورژوایى و بورژوا - امپریالیستى خواندیم. این "چپ روى" ما چپ ایران را خوش 
نیامد، و با این وجود چند سال بعد هنگامى که دامنه کشتار و سرکوب به حدى رسید که به هر حال دیگران 
نیز حاضر شدند جمهورى اسالمى را بورژوایى بنامند، مجددا بر ما خرده گرفتند که چرا خصلت بورژوایى 
جمهورى اسالمى را تنها از" سیاست" نتیجه گرفته ایم و آن را به مثابه تشکل سیاسى "سرمایه انحصارى" 
افشا نکرده ایم! در هر دو حالت، تبیین "اقتصادى" دولت محور تفکر چپ ایران را تشکیل مى دهد. حال 
آنکه دولت در دوره هاى انقالبى در دست بورژوازى سازمانده ضد انقالب و در دست پرولتاریا ابزارى 
حیاتى در سازماندهى و پیشبرد انقالب است. "اقتصاد" باید منتظر تعیین تکلیف انقالب باشد. کسى که به 
"جوهر تئورى مارکسیستى دولت" پى برده باشد، باید رابطه مستقیم دولت با مبارزه آشکار طبقاتى را درك 

کند. چسبیدن به "اقتصاد"، در این دوره ها، دیگر فرد را به وضوح از مارکسیسم دور مى کند. 

نمونه دیگر این برداشت مکانیکى و اقتصادگرایانه شیوه برخورد وحدت کمونیستى به دولت دموکراتیک 
انقالبى است (چه در دیدگاه ما و چه در مواضع لنین در 1905)، به زعم ایشان از آنجا که "دولت ابزار طبقه 
اى است که از لحاظ اقتصادى سیادت دارد" بنابراین دولت دموکراتیک انقالبى یک اتوپى است زیرا اگر 
اقتصاد سرمایه دارى باشد، این دولت به ناگزیر ابزار طبقه از لحاظ اقتصادى "غالب" مى شود و اگر بناست 
اقتصاد سرمایه دارى نباشد، یک انقالب سوسیالیستى الزم مى آید و مسأله دولت دموکراتیک منتفى مى شود. 
از این موضع است که به انقالب دموکراتیک و دولت انقالبى مى تازند و ترجیح مى دهند مادام که اقتصاد 
سرمایه دارى است در اپوزیسیون بمانند و به لنین مى تازند که چرا ایده دیکتاتورى دموکراتیک کارگران و 
دهقانان را پیش کشیده است. دیکتاتورى دو طبقه ممکن نیست، زیرا بهرحال "اقتصاد "یک طبقه خصلت 

دولت را معلوم مى کند! این عجز از درك مفهوم دولت در دوره هاى انقالبى است. 

بهرحال به این نکات پایین تر با دقت بیشترى مى پردازم. در این مقدمه الزم بود این موضوعات را تذکر 
بدهم که... 

اوال، ماتریالیسم تاریخى تنها به معناى دانستن تنوع شیوه هاى تولیدى، قوانین کارکرد آنها و توالى تاریخى 
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آنها نیست. بخش مهمى از ماتریالیسم تاریخى، بویژه بخشى که براى عنصر انقالبى بار عملى تعیین کننده 
ترى دارد، تحلیل دوره هاى گذار انقالبى در فاصله این شیوه هاى تولیدى است، یعنى تمام آن دوره انقالبى 
اى که الزمه این تحوالت بنیادى است. دوره اى که اتفاقا در آن انسانها با اقتدار بیشترى پا به تعیین سرنوشت 
خودشان مى گذارند. این جزء ماتریالیسم تاریخى، که عمده نوشته هاى سیاسى مارکس، انگلس و لنین 
به تشریح آن اختصاص دارد، غالبا در البالى جدول سازیهاى رویزیونیستى از" علم جامعه" گم مى شود. 

ماتریالیسم تاریخى در دست اینان به یک کرونولوژى متافیزیکى شیوه هاى تولید تنزل مى یابد. 

ثانیا، تا آنجا که به مسأله دولت مربوط مى شود، دوره هاى گذار انقالبى اهمیت تعیین کننده اى دارد. اینجا 
دولت مستقیما به ابزارى براى حفظ و یا کسب اقتدار سیاسى، بعنوان یک هدف بالفاصله، تبدیل مى گردد. 
براى تحلیل دولت در این دوره، دیگر نه عمدتا به قلمرو اقتصاد، بلکه اساسا به قلمرو مبارزه انقالب و ضد 
انقالب باید رجوع کرد. دولت فلسفه وجودى خود را در این پهنه پیدا مى کند و کاراکتر طبقاتى آن با این 

مالك سنجیده مى شود. 

ثالثا، دولت دوره گذار، همچنان که "دولت متعارف"، هر دو در یک تعریف کلى مشترکند. دولت یک نیروى 
قهرى ویژه در امر سرکوب طبقاتى است. دولت "متعارف"، یعنى دولت در جامعه اى که در جریان کارکرد 
"متعارف" و غیر بحرانى خویش است، ابزار طبقه حاکم اقتصادى است و مجموعه خصوصیات معینى را به 
این منظور بخود مى پذیرد. دولت در دوره انقالبى به مسأله انقالب پاسخگو است. در دست بورژوازى به 
مثابه ابزار تشکل نیروى قهر ضد انقالبى و در دست پرولتاریا و اقشار انقالبى ابزارى در سازماندهى نیروى 
قهر انقالبى است. بهرحال در این دوره این دولت خصوصیات نوینى پیدا مى کند و در عین حال بخشى 
از وجوه متعارف خود، یعنى عملکرد ها و اشکال وجودى خود در دوره غیر بحرانى، را از دست مى دهد. 

رابعا، تئورى مارکسیستى دولت، تنها شرایط متعارف را مد نظر ندارد، بلکه درك روشنى از دولت در دوره 
گذار، دولت در دوره انقالبى به معنى وسیع کلمه، بدست مى دهد. بعالوه، تئورى مارکسیستى دولت، قادر به 
تحلیل پروسه تبدیل دولت متعارف به دولت دوره انقالبى و بالعکس نیز هست، و خصوصیات این پروسه را 
درك مى کند. این وجه تئورى مارکسیستى دولت را عمدتا باید در نوشته هاى سیاسى رهبران مارکسیست، 

یعنى در نوشته هایى که عمدتا در متن شرایط انقالبى نوشته شده اند یافت. 
دوره ھاى انقالبى به معنى اخص کلمه و مسأله دولت

اما اینجا از "دوره هاى انقالبى" مفهوم محدودترى از کل دوره گذار میان دو شیوه تولید را مدنظر داریم. 
منظور دوره انقالب به معنى اخص کلمه است. دوره اى که مبارزه بالفعل، در شکل یک غلیان انقالبى، بر 
سر قدرت سیاسى جریان دارد، دوره اى که "پایینى ها نمى خواهند و باالیى ها نمى توانند"، دوره اى که 
توده وسیع به عمل انقالبى کشیده مى شوند. تمام طول یک دوره گذار چنین حالتى ندارد. در دوره انقالبى 
به معنى اخص کلمه سرنوشت قدرت سیاسى هنوز فیصله نیافته است. یا حکومت گذشته تحت ضربات 
انقالب در حال فروپاشى است و یا دولت جدید در معرض اعاده قدرت از جانب نیروهاى سرنگون شده 
و غیره است. در کل پروسه گذار، هم دوره هاى انقالبى و هم دوره هاى ثبات و آرامش وجود دارد. در 
انقالب روسیه بى شک سالهاى 22 -1917  را مى توان دوره اى انقالبى به معنى اخص کلمه خواند، حال 
آنکه سالهاى 28 - 1923 دوره آرامش نسبى است که خطر کمابیش از سر دولت جدید گذشته است، بى 
آنکه یک دولت متعارف و پا برجا، متکى بر منافع اقتصادى معین و با روش حکومتى معین قوام گرفته باشد. 
بعبارت دیگر من دوره انقالب به معنى اخص را از کل دوره اى که در آن جامعه از بحران انقالبى خارج 
مى شود و شکل متعارفى بخود مى گیرد و تولید و بازتولید زیست اجتماعى (حال تحت هر رابطه تولیدى 
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ثبات یافته اى) به محمل اساسى مناسبات متقابل طبقات جامعه بدل مى شود، تفکیک مى کنم. دوره انقالبى 
به این معنِى محدود تنها مى تواند بخشى از کل این پروسه باشد. در این دوره هاى انقالبى به معنى محدود 

تر کلمه، دولت از چه خصوصیاتى برخوردار است و تابع چه عواملى است؟ 

1) همانطور که اشاره شد، دولت متعارف بورژوایى (در این بحث کال دوره هاى انقالبى در جهان سرمایه 
دارى امروز مورد نظر است) دولتى است که شکل و شمایل یک نیروى ماوراء طبقاتى و مافوق اجتماعى 
را بخود مى گیرد که منافع عامه را نمایندگى مى کند و از قول جامعه بطور کلى سخن مى گوید. قانونیت 
و قوانین در جامعه بورژوایى قرار است به این امر خدمت کند. قوانین و تبعیت از قانون، على الظاهر ریشه 
در "ذات بشر" دارد و از "اصول" مجردى مافوق منافع قشرى و طبقاتى مایه گرفته است. دولت متعارف، 
دولت قانونى، بهرحال دولتى طبقاتى است، اما در شرایط غیر بحرانى، در دوره هاى غیر انقالبى، این خصلت 
دولت پرده پوشى مى شود. این مارکسیست ها هستند که در همه حال این خصلت دولت ها را مى شناسند 
و افشاء مى کنند، اما براى اهالى جامعه على العموم خصلت ماوراء طبقاتى دولت در دوره هاى غیر انقالبى 
پذیرفته شده بنظر مى رسد. "دولت بد" دولتى است که به "ملت خود" نمى رسد. ملت از "دولت" انتظارات 
حقوقى و اقتصادى و فرهنگى خاصى دارد و دولتى که به این انتظارات پاسخگو نباشد، على الظاهر صرفا از 
ایفاى نقش خود به عنوان "دولت" سرباز زده است، اما خود مفهوم دولت به زیر سوال نمى رود. براى من 
و شما روشن بود که دولت شاه دولت طبقه خاصى است، همچنانکه دولت آمریکا و انگلستان و هندوستان، 
چنین هستند. اما براى توده وسیع اهالى کشور، حتى همان دولت شاه نیز قبل از برآمد انقالبى 57 - 56، 
با مالك انتظارات "ملت" از یک "دولت" قضاوت مى شد و نه با مالك منافع مشخص طبقاتى. در دوره 
انقالبى اما، این توهمات به سرعت زائل مى شود. این واقعیت عینى است و نه صرفا ترویج کمونیستى که 
این توهمات را در مقیاس میلیونى زائل مى کند. از اواسط سال 56 تا قیام بهمن 57 خصلت طبقاتى دولت 
سلطنتى براى توده وسیعى از پرده بیرون افتاد. دیگر حتى عقب افتاده ترین اقشار جامعه نیز در توصیف 
ویژه  قهریه  دولت نیروى  اینکه  گذاشتند.  مى  انگشت  دار"  قشر" سرمایه  و  آمریکا"  "امپریالیسم  به  دولت 
طبقات حاکمه است دیگر نه جاى سوال مى یابد و نه نیازى به اثبات پیدا مى کند، صحبت حول سرنگونى 

"دولت طبقات حاکم" متمرکز مى شود. 

در واقع این خود دولت است که در برابر انقالب پوسته قانونیت خود را مى شکند و به اقدامات فوق قانونى 
دست مى زند و همراه آن، جبرا، تصویر خود را بعنوان پدیده اى ماوراء طبقات و منافع متضاد درون جامعه 
در هم مى شکند. بى ارزش شدن قانونیت در دوره انقالبى، چه قبل از سرنگونى و چه پس از سرنگونى 
حاکمیت موجود، خود جلوه و شاخصى از افشا شدن ماهیت ویژه طبقاتى دولت و منافع ویژه اى است که 
در پس این نیروى قهریه نهفته است و آن را به یک نیروى قهریه ویژه، ویژه بخشهاى معین جامعه، تبدیل 
نموده است. در دوره انقالبى، نیروى قهریه جانبدارى طبقاتى خاص خود را بناگزیر علنى مى کند، بجز این 
راهى براى در هم شکستن انقالب براى طبقات حاکم متصور نیست. دولت حاصل انقالب) اعم از اصیل 
یا غیر اصیل) نیز براى بقاى خود در طول دوره انقالبى ناگزیر از عمل فوق قانونى و سخن گفتن از جانب 
بخش ها و طبقات معینى در جامعه (ولو اکثریت) است. براى دولت جدید، انقالب و نه قانون، منشاء قدرت 
است. همچنانکه براى دولت قدیم با خیزش توده ها دیگر آرامش و نه قانون منشاء اعمال قدرت بود. در 
واقع گذار از اصالت انقالب به اصالت قانون خود یکى از شاخص ها و جلوه هاى طى مسیر از "دولت 

دوره انقالبى" به "دولت متعارف" است. 

همراه با عریان شدن جانبدارى طبقاتى خاص دولت و بسط عملکرد فوق قانونى آن، نهادها و روابط متعارف 
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و "قانونى" اعمال قدرت دولتى نیز اهمیت خود را به نفع نهادها و روابط فوِق قانونى و غیر متعارف از دست 
مى دهند. دولت بورژوایى در دوره انقالبى بیش از پیش به ارکان اساسى خود یعنى "مجموعه اى از نیروهاى 
ـََرس مى شود، کابینه  مسلح سرکوبگر، زندانها و دادگاهها" تنزل مى یابد. تمام ظریف کارى ها و تزئینات ه
و مجلس و دادگسترى و امثالهم جاى خود را به ستادها و کمیته ها و سرفرماندهى هاى اضطرارى مى دهند 
که فونکسیونهاى پایه اى دولت بورژوایى را بدور از هر حشو و زوائدى انجام مى دهند. نهادهاى "متعارف" 
دیگر کارساز نیستند، چرا که بنا به تعریف جامعه در حال انقالب علیه این نهادها و عدم تمکین به آنهاست. 
از سوى دیگر دولت حاصل انقالب (دولتى که بهرحال "به نام انقالب" تشکیل شده است) نیز ناگزیر بقاء 
خود را به فوریت نه بر نهادها و ارگانهاى ساخته و پرداخته در دوران غیر بحرانى، بلکه بر ماتریالى متکى 
مى کند که در طول پروسه انقالب شکل گرفته است. پروسه احیاء یا بازسازى و تکمیل نهادهاى متعارف 

حکومتى خود یکى از شاخص ها و نمودهاى مهم گذار "دولت دوره انقالبى" به "دولت متعارف "است. 

تمام اینها به این معنى است که چه بورژوازى و چه توده قیام کننده در دوره انقالبى به دولت نه بعنوان نهادى 
مافوق جامعه، بلکه بعنوان ابزارى در خدمت تفوق سیاسى و نظامى در دوره معین مى نگرند، یعنى تمام 
آن چیزى که "دولت دوره انقالبى "واقعا مى تواند باشد. دولت بیش از پیش به یکى از اشکال سازماندهى 
عمل سیاسى متشکل طبقات معین تبدیل مى شود و فونکسیون "اداره امور" به حاشیه رانده مى شود. به 
اهمیت این نکته در بررسى شیوه برخورد لنین به دولت انقالبى در 1905 و 1917، که معموال اقتصادگرایان 
آکادمیک را به تعجب وامى دارد و نیز در بررسى جایگاه جمهورى انقالبى در برنامه ما، اشاره خواهیم کرد. 

2) اما در دوره انقالب، دولت نه صرفا ابزار تغییر دادن جامعه، یا مقاومت در برابر تغییر جامعه، بلکه خود 
یک موضوع تغییر در جامعه است. بعبارت دیگر دولت صرفا ابزارى براى عمل متشکل سیاسى طبقات 
معین نیست، بلکه خود پدیده اى است که مستقیما موضوع عمل سیاسى است. در یک اعتصاب بر سر 
اضافه دستمزد دولت بورژوایى در نقش سرکوبگر ظاهر مى شود. پیروزى اعتصاب، هر قدر هم که قهرآمیز 
بوده باشد به معناى کسب اضافه دستمزد است. دولت در اساس مورد تعرض نیست و مطالبه اى درباره 
تغییر جدى در دولت، در بافت آن، روش آن و غیره لزوما طرح نمى شود. در یک انقالب، دولت موجود 
خود یک پدیده مورد اعتراض است و نوع معینى از دولِت آلترناتیو مطالبه مى شود. مسأله انقالب قدرت 
سیاسى است و لذا بخش اعظم مطالبات اقشار انقالبى مستقیما به تحول در شکل و کار کرد خود دولت 
مربوط مى شود. اینکه چه دولتى، با چه ساختارها و خصوصیاتى باید بر سر کار باشد خود یکى از مطالبات 
و اهداف انقالب است. این واقعیت، عاملى را در تحلیل دولت بورژوایى وارد مى کند که در دوره کار کرد 
"متعارف" جامعه حائز اهمیت کمترى است؛ و آن این است که اصالحات در عملکرد دولتهاى بورژوایى 
یک  این  اوضاع انقالبى است.  به  بورژوازى  العمل  عکس  انقالب و  حاصل فشار  انقالبى،  دوره  در طول 
عقب نشینى سیاسى از جانب بورژوازى براى تخفیف دادن خود انقالب است. بنابراین "اصالحات" در 
اشکال حکومتى بورژوازى در دوره انقالبى با اصالحات در دوره غیر بحرانى تفاوتى اساسى دارد. در دوره 
غیر بحرانى اصالحات سیاسى در جامعه بورژوایى لزوما با نیازهاى انباشت سرمایه در تناقض نیست، بلکه 
آنرا  محرکه  نیروى  چند  هر  سیاسى،  هاى  رفرم  است.  انباشت  پروسه  بردن  الزم فراتر  شرط  مواردى  در 
بورژوازى  نوین  و اجتماعى  اقتصادى  نیازهاى  با  موارد  اغلب  در  دهند،  مى  تشکیل  جامعه  محروم  اقشار 
سازگار است. اما در دوره هاى انقالبى، اصالحات سیاسى بیانگر عقب نشینى دولت بورژوایى، برخالف 
میل بورژوازى و برخالف نیازهاى عینى اقتصادى و اجتماعى متعارف سرمایه است. تفاوت زیادى وجود 
دارد میان رشد پارلمانتاریسم، گسترش دامنه فعالیت اتحادیه هاى کارگرى، گسترش حق رأى و آزادیهاى 
بورژوا - دموکراتیک که در طول یک پروسه تاریخى نسبتا طوالنى در اروپا عملى شد (و امروز در حال باز 
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پس گرفته شدن و زوال است)، با "فضاى باز سیاسى" اى که دولتهاى مستبد بورژوایى در کشورهاى تحت 
سلطه در شرایط بحران انقالبى گاه به آن رضایت مى دهند. براى این دومى دیگر نباید در" اقتصاد"، در 
نیازهاى پروسه انباشت، در رقابتهاى جناحهاى مختلف بورژوازى و منافع متفاوت آنها، دنبال زمینه گشت 
و یا خوانایى آن را با نیازهاى اقتصادى این یا آن بخش بورژوازى جستجو کرد. اینجا، یعنى در دوره هاى 
انقالبى، بورژوازى در برابر مطالبات انقالبى در مورد دولت و با نیت تخفیف بخشیدن به موج انقالب، 
موقتا عقب مى نشیند. این تحمیالت انقالب به بورژوازى است و نه اصالح دولت بورژایى بر طبق نیازهاى 
جدید زیربناى اقتصادى و طبقاتى جامعه بورژوایى. اگر در نتیجه این عقب نشینى ها لیبرالها، رفرمیستها، 
پارلمانتاریستها و امثالهم براى دوره اى پا به جلوى صحنه مى گذارند و به نمایندگان حکومتى سرمایه تبدیل 
مى شوند، این نه به معناى تفوق اشکال حکومتى لیبرال - پارلمانتاریستى در سیستم اجتماعى بورژوازى و 
مطلوبیت یافتن "در خود" این اشکال حکومتى براى بورژوازى، بلکه به معناى عقب نشینى بورژوازى به 
مواضع نامطلوب لیبرالیسم و پارلمانتاریسم است. عمر این اصالحات تابعى از فشار انقالب است و نه فشار 
منافع اقتصادى قشر خاصى از بورژوازى و یا ملزومات مرحله جدیدى از تکامل جامعه بورژوایى. اما نتیجه 
مهمترى که از این نکته مى توان گرفت در رابطه با خود دولت انقالبى است. گفتیم که انقالب خود متضمن 
مطالبه نوع خاصى از دولت است. اما این خطاست اگر تصور شود که حاصل پیروزى هر قیام بطور بالفاصله 
برقرارى این نوع خاص از دولت خواهد بود. مطالبات انقالبى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از 
حاکمیت را تصویر مى کند:  نوع معینى از دموکراسى، نوع معینى از سلسله مراتب اتوریته، نوع معینى از 
دخالت آحاد مردم در پروسه تصمیم گیرى سیاسى و اقتصادى، نوع معینى از قانون، حقوق و وظایف فردى 
و جمعى. اما دولت انقالبى، در دوره انقالبى، ابزار تحقق این "دولت مطالبه شده "است و نه خود آن. دولت 
انقالبى در دوره انقالبى، مگر تحت شرایط استثنائى، نمى تواند فورا چنین دولتى باشد. حاصل هر قیام 
پیروزمند یک دولت موقت انقالبى است که به مثابه ابزارى در سرکوب مقاومت ضد انقالب عمل مى کند. 
این دولت بیانگر تکامل عمل انقالبى "از پایین" به مجموعه اى از اعمال اراده "از باال و از پایین هر دو" 
است. این فاز جدیدى از انقالب براى برقرارى رژیم سیاسى مطلوب است و نه خود این رژیم سیاسى. 
بعبارت دیگر دولت انقالبى در دوره انقالب، یعنى دولتى که حاصل قیام و ناظر بر دوره پیروزى سیاسى و 
نظامى قطعى انقالب است، با "دولت متعارف" حاصل انقالب، یعنى رژیم سیاسى مطلوب، تفاوت دارد. این 
تفاوت نه فقط در روشها و اولویتها، بلکه همچنین در بافت دولت، ارگانهاى آن، نیروى تشکیل دهنده آن و 
رابطه عملى آن با طبقاتى که نمایندگى مى کند، وجود دارد. درك علت این تفاوت دشوار نیست. برقرارى 
رژیم سیاسى نوین مستلزم سرکوب و برطرف شدن خطر اعاده رژیم کهنه است. اما این سرکوب باید با اتکاء 
به نیرو و توان مبارزاتى اى که فى الحال یا به فوریت در دسترس قرار دارد صورت بگیرد. ارگانهاى قیام، 
از باال تا پایین، لزوما همان ارگانهاى اداره جامعه در "رژیم سیاسى مطلوب" نیست. این دومى چه بسا هنوز 
بدرستى شکل نگرفته باشد و یا تنها در اولین مراحل پیدایش خود باشد. آرایش سازمانى و تشکیالتى اى که 
طبقه انقالبى براى سرنگونى بخود گرفته است، لزوما، و به احتمال زیاد قطعا، همان آرایشى نیست که این 
طبقه در رژیم سیاسى مطلوب بخود مى گیرد. نیروهایى که طبقه قیام کننده بطور فعال در فرداى سرنگونى 
در دست دارد، عینا همان نیروهایى نیستند که در طى پروسه سرکوب ضد انقالب و با مسجل شدن روز 
افزون پیروزى سیاسى و نظامى انقالب فعال مى شوند و پا به میدان مى گذارند. در یک کلمه، دولت موقت 
انقالبى، به مثابه حاصل ناگزیر پروسه انقالب، مهر روند پیشین مبارزه انقالبى و نیروها و سنتها و نیازهاى 
آن را برخود دارد. در حالیکه، رژیم سیاسى مطلوب انقالب، که در شکل جامع خود تنها مى تواند حاصل 
طى شدن پیروزمندانه دوره انقالبى باشد، اشکال و روابط خود را دیگر نه فقط از پروسه انقالب، بلکه از 

آرمانها و ایده آلها و برنامه و زیست اجتماعى طبقه انقالبى مى گیرد. 
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اینکه دولت موقت انقالبى تا چه حد مى تواند فورا با رژیم سیاسى مطلوب مشابهت داشته باشد، تابع عوامل 
بسیارى است. اما در این تردید نیست که عدم مشابهت کامل و وجود تفاوتهاى جدى میان دولت انقالبى در 
دوره انقالبى، با" رژیم متعارف" مورد نظر انقالب، قاعده است و نه استثناء. اینهم بدیهى است که پیروزى 
قطعى انقالب از لحاظ سیاسى صرفا به سرنگونى دولت بورژوایى و برقرارى دولت موقت انقالبى منحصر 
نیست و به معناى سازمانیابى و شکل گیرى رژیم سیاسى اى است که هدف انقالب و متضمن رهایى سیاسى 
است. به این اعتبار یکى از اقدامات انقالبى اساسى دولت موقت انقالبى لزوما باید کمک به شکل گرفتن آن 
روابط و نهادهایى باشد که رژیم سیاسى مطلوب مى باید در کوتاه ترین زمان ممکن بر مبناى آن برقرار شود. 
به این معنا انقالب حتى پس از سرنگونى دولت کهنه و برقرارى دولت موقت انقالبى، همچنان خواستار 
برقرارى نوع معینى از دولت خواهد بود. دولت انقالبى در دوره انقالبى، ابزار تحقق این هدف سیاسى پایه 
اى است و در عین حال الجرم خود به مثابه یک دولت همچنان تابع حرکت رو به جلوى انقالب خواهد 

بود و در نتیجه این حرکت دستخوش تغییر خواهد گشت. 

پایین تر، ضمن اشاره به تجربه انقالب اکتبر و انتقادات "دموکراتیکى" که تحت پوشش چپ از انقالب 
بلشویکى مى شود، به اهمیت این تفکیک میان این دو نوع دولت حاصل انقالب خواهیم پرداخت. 

3) در دوره هاى انقالبى قطب بندى طبقات اجتماعى و رویارویى عملى طبقات بر محور مسائلى صورت 
مى گیرد که در دوره هاى انکشاف غیر انقالبى جامعه، یا در حاشیه بوده اند و یا هنوز بطور جدى طرح نشده 
بودند. طبقات اجتماعى حول مسائلى صف آرایى مى کنند که از روند و نیازهاى حرکت انقالب مایه مى 
گیرد. همان عوامل و شاخص هایى که مالك تشخیص هویت و تعلق طبقاتى دولتها، احزاب و سیاستمداران 
و  ها  شاخص  لزوما  دیگر  دوره انقالبى  در  دهند،  مى  تشکیل  بحرانى  غیر  شرایط  در  را  مختلف  طبقات 
مالکهاى خوبى نیستند. شاخص هاى دیگرى، در سطحى بسیار کنکرت تر، اهمیت پیدا مى کنند. همه در 
ایران شاهد بودیم که چگونه با رشد انقالب مطالبات "صنفى" جاى خود را به مطالبات "سیاسى" مى دهد، 
چگونه مسائلى نظیر "سلطنت آرى یا نه"، "آزادى زندانیان سیاسى"، "کنترل کارگرى" و نظایر آن به مرکز 
توجه توده ها و لذا به محل تالقى و تعارض منافع طبقات متخاصم در جامعه تبدیل مى شود. تحلیل خصلت 
طبقاتى دولت در دوره هاى انقالبى نیز الجرم باید به مسائل مبرم مبارزه طبقاتى، یعنى مسائلى که بطور عینى 
گره گاه هاى تکامل و یا عقب گرد انقالب را تشکیل مى دهند، مربوط شود. نفس برقرار کردن رابطه میان 
دولت و احزاب سیاسى با "مالکیت خصوصى" و "حفظ مناسبات تولید موجود" دیگر کافى نیست. براى 
تشخیص خصلت طبقاتى احزاب و دولتها در دوره هاى انقالبى، قبل از هر چیز باید به مسائل طبقات در 

انقالب و نوع عملکرد دولت و احزاب سیاسى در قبال این مسائل توجه نمود. 

در انقالب 1917 در روسیه، اس آرها و منشویکها دیگر همان اس آرها و منشویکهاى سالهاى قبل از انقالب 
نیستند، حتى اگر از لحاظ برنامه اى و در شعارها و مطالبات خویش هنوز مدافع همان مناسبات مالکیت و 
روابط اقتصادى اى باشند که قبل از انقالب مى خواستند. لنین دولت موقت را، یعنى دولتى را که با شرکت 
اس آرها و منشویکها تشکیل شده است، بورژوایى و امپریالیستى مى خواند، نه از آن رو که این دولت 
موقت تماما متشکل از نیروهاى حزبى و سیاستمداران بورژوازى بزرگ و زمینداران بزرگ روسیه و مدافع 
پرحرارت پالتفرم اقتصادى آنهاست، بلکه از این لحاظ که این دولت در قبال صلح، در قبال شعار قدرت 
شوراها، 8 ساعت کار، خواست زمین و بطور کلى در قبال اهداف و شعارهاى انقالب جارى قد علم مى کند 
و لذا در واقعیت امر به مثابه دولت بورژوازى و مالکین روسیه در دوره انقالبى عمل مى کند. این شعارها، 
این مسائل و گره گاهها، محل تالقى انقالب و ضد انقالب در روسیه 1917 است و لذا همین عوامل قبل 
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از هر مالحظه عمومى تر در مورد رابطه هر جریان با مناسبات تولیدى موجود، مشخص کننده تعلق طبقاتى 
احزاب غیر پرولترى و دولتهاى ائتالفى آنهاست. وقتى طبقات در قبال انقالب به صف بندى کشیده مى 
شوند، آنگاه مسائل متمایز کننده آنها نیز همان مسائلى خواهد بود که رشد یا توقف انقالب به آن بستگى 
یافته است. دولت بورژوایى در دوره انقالبى باید به نیازهاى طبقه بورژوا در چنین دوره اى پاسخگو باشد و 
نه صرفا (و یا لزوما) به نیازها و اصول بنیادى و عمومى جامعه بورژوایى در قلمرو تولید و بازتولید و نظم 
تولیدى. در تحلیل نهایى این همچنین دفاعى از موجودیت اقتصادى و مالکیت خصوصى بورژوایى است 
چرا که تنها راه عملى براى دفاع از مالکیت خصوصى و اقتدار اقتصادى و اجتماعى بورژوازى در دوره 
انقالبى، مقابله با انقالب است. آن نیرویى که بتواند این ضدیت با انقالب و این مقاومت طبقاتى بورژوازى 
را به فعال ترین و مؤثرترین وجه سازمان دهد و هدایت کند، نیروى تشکیل دهنده دولت بورژوایى خواهد 
بود، اعم از اینکه این جریان خود فى النفسه کارآمدترین و صریح ترین مدافع و توجیه گر مناسبات اقتصادى 
و مالکیت خصوصى بورژوایى و یا تواناترین جریان در اداره امور جامعه متعارف بورژوایى باشد یا خیر. 
دولت بورژوایى در دوره انقالبى به مثابه دولت ضد انقالب بورژوایى عمل مى کند، و لذا چه بسا براى 
سرکوب و یا تخفیف موج انقالب موقتا به اقداماتى علیه منافع فورى اقتصادى و یا مصالح بنیادى مالکیت 
خصوصى بورژوایى دست بزند. ضعف چپ ایران در تشخیص این نکته، در برخورد به رژیم جمهورى 

اسالمى به آشفته فکرى ها و مواضع اپورتونیستى اسفبارى انجامید. به این نکته پایین تر بر مى گردیم. 

4) دوره انقالبى بهرحال آغاز و پایانى دارد و نهایتا جاى خود را به یک رژیم سیاسى ثبات یافته و "متعارف" 
مى دهد. چه پیروزى قطعى انقالب علیه بورژوازى و چه شکست انقالب توسط بورژوازى جامعه را وارد 
دوره اى از کارکرد متعارف و غیر بحرانى مى کند. دولت هم بعنوان بخشى از جامعه باید این تحول را از 
سر بگذراند. روابط و نهادها و نیروهایى که در دوره انقالبى غلبه داشتند، یا با تکامل و یا با اضمحالل خود، 
جاى خود را به روابط و نهادهایى مى دهند که با تولید و بازتولید زیست اجتماعى تحت روابط تولیدى 
معینى تطابق دارند. اما این تحول دولت از دولت دوره انقالبى به دولت متعارف خلق الساعه نیست. این 
پروسه باید در جهان مادى و با فراهم شدن زمینه هاى عینى و ماتریال عملى آن طى شود. مارکسیست ها 
باید به اشکال تحول دولت از دوره انقالبى تا دوره کارکرد متعارف جامعه توجه داشته باشند. شکل گیرى 
نهادها و ساختارهاى سیاسى و ادارى غیر موقت براى حفظ قدرت سیاسى توسط یک طبقه معین و بدست 
دادن و تثبیت کردن اشکال حقوقى، قانونى، فرهنگى، و ایدئولوژیکى اى که بتواند بطور روتین تناسب قواى 
سیاسى را به نفع طبقه حاکم (و یا به حاکمیت رسیده) حفظ کند، پروسه اى است که در همان دوره انقالبى 
آغاز مى شود. نه بورژوازى مى تواند حاکمیت دراز مدت تر خود را به آرایش دولتى اى متکى کند که در 
ضدیت با انقالب بخود داده است، و نه پرولتاریا در صورت کسب قدرت مى تواند به همان روش و با اتکاء 
به همان نیروها و نهادهایى که سرنگونى بورژوازى را ببار آورده اند و مقاومت اولیه او را در هم شکسته اند، 
غلبه و تفوق سیاسى خود را در جامعه حفظ کند. بنابراین، در بررسى عملکرد دولت در دوره انقالبى یک 
وجه حیاتى تحلیل ما باید متوجه آن روندهایى باشد که طى آن دولِت موقِت موجود دارد مبانى حاکمیت 
دراز مدت تر طبقه خود را شکل مى دهد. یک شاخص مهم در تحلیل خصلت و تعلق طبقاتى یک دولت 
در دوره انقالبى، آن اقدامات و سیاستهایى است که دولت بعنوان زمینه ساز یک رژیم با ثبات تر آتى به آن 
دست مى زند. به این نکته هم بطور مشخص تر در بررسى جمهورى اسالمى به مثابه یک دولت بورژوایى 

و دولت بلشویکى به مثابه یک دولت پرولترى باز مى گردیم. 
اين بخش را خالصه کنيم:  

به دولت در دوره هاى انقالبى باید برخوردى زنده و بدور از تعاریف و برداشتهاى کلیشه اى داشت. فى 
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الواقع دولت در چنین شرایطى خود پدیده زنده و متحولى است که فلسفه وجودى و خصلت خود را از 
معضالت و قانونمندى حرکت جامعه در دوره تاریخى خاصى مى گیرد. این خصلت اساسى دوره هاى 
انقالبى است که در آن انکشاف سیاسى - انقالبى جامعه خود به محمل حرکت و تکامل اقتصادى - تولیدى 
آن تبدیل مى گردد. دولت نیز از خصلت اساسى این دوره تاریخى تأثیر مى پذیرد. محور درك دولت و 
عملکرد آن در این دوره ها و رابطه ویژه اى که با طبقه خود مى یابد، همان درك خصوصیات ویژه دوره 
انقالبى است. انقالب عامل تعیین کننده در روند حرکت جامعه در این دوره هاست و لذا دولت در دوره 
انقالبى، در تمایز با دولت در دوره غیر بحرانِى کارکرد جامعه، اساسا حول انقالب باید تحلیل شود. براى 
درك صحیح رابطه زیربناى اقتصادى با دولت در این دوره ها باید بدوا رابطه این زیربنا با انقالب را تحلیل 
کرد و سپس با واسطه انقالب به مقوله دولت رسید. دولت بورژوایى در دوره انقالبى على الظاهر از نیازهاى 
اقتصادى بالفصل این طبقه جدا مى شود تا در سطحى پایه اى تر، با تالش در سرکوب انقالب، نقش خود 
را در حفظ این زیربنا بازى کند. از سوى دیگر، دولت انقالبى پرولتاریا در این دوره ها یک ابزار سیاسى در 
تداوم مبارزه انقالبى است. این دولت با مناسبات اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنکه خود عینا رژیم 
سیاسى و دولت متناسب با نیازهاى اقتصادى نوین باشد. دولت پرولترى در دوره انقالبى نیز یک دولت 
موقت انقالبى است و با "دولت متعارف" حاصل از انقالب (اگر اطالق چنین عبارتى به دیکتاتورى ثبات 

یافته پرولتاریا اصولى باشد) از جهات بسیارى متفاوت است. 

برداشت لنينى از دولت در روند انقالب براى دموکراسى جمھورى انقالبى و برنامه ما

و  مارکسیسم  رهبران  هاى سیاسى  نوشته  از  یافته  تعمیم  استنتاجاتى  از  چیزى بیشتر  واقع  در  گفتیم  آنچه 
بویژه لنین نیست. در بخش قبل دیدیم که چگونه کتاب" دولت و انقالب "خود تالشى است براى توصیف 
خصوصیات متمایز دولت در دوره گذار میان سرمایه دارى و کمونیسم بر مبناى آموزشهاى پایه اى مارکسیسم. 
در  الحال  فى  کلمه،  معنى وسیع  به  جامعه  انقالبى  تحول  دوره  در  دولت  به  برخورد  شیوه  بعبارت دیگر، 
مارکسیسم تئوریزه شده است. در مورد دوره هاى انقالبى به معنى محدود کلمه نیز در ادبیات مارکسیستى و 
بویژه در پلمیک هاى لنین علیه منشویکها به اندازه کافى، براى استخراج یک نگرش منسجم و سیستماتیک 
به دولت در این دوره ها، سخن گفته شده است. مباحثات لنین در 1905، بویژه در کتاب" دو تاکتیک..." و 
نیز مقاالت متعدد لنین در طول انقالب 1917 در مورد سرنوشت قدرت سیاسى و وظایف دولت پرولترى، 
است.  آن  به  مارکسیستى  و  صحیح  شیوه برخورد  و  انقالبى  هاى  دوره  در  دولت  درك  براى  غنى  منبعى 

در 1905 این حکم که "دولت ابزار سیادت سیاسى طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است" و 
یا "دولت تابع و محافظ مناسبات اقتصادى موجود جامعه است"، مرکز ثقل تئوریک رفرمیسم و لیبرالیسم 
منشویکها در برخورد به مسأله قدرت سیاسى بود. منشویکها، نظیر امثال وحدت کمونیستى در ایران امروز، 
معتقد بودند که طبقه کارگر و حزب کارگر سوسیال دموکرات بعنوان نماینده سیاسى این طبقه نباید در 
دولت دموکراتیک احتمالى حاصل انقالب شرکت کند. دلیل همان است که قبال گفتیم:  دولت دموکراتیک 
(از  است  بورژوایى  وظایفى  اساس  در  وظایف  این  برساند.  به انجام  را  دموکراتیک  انقالب  وظایف  باید 
محدوده بنیادهاى مناسبات بورژوایى خارج نمى شود) لذا دولت بناگزیر تابع اقتصاد و مناسبات اجتماعى 
بورژوایى خواهد شد و به ابزارى در خدمت بورژوازى بدل خواهد گشت. کمونیستها نباید دست خود را 
با شرکت در این دولت آلوده کنند. لنین این درك مسخ شده از ماتریالیسم تاریخى و این آکادمیسم کور و 

غیر ِ جانبدار را با درك روشنى از مقوله دولت در دوره انقالبى پاسخ مى دهد:  
"همینجاست که فورا معلوم میشود که نتیجه غفلت کنفرانس چى هاى ما از مسأله مشخصى که 
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در برابر رهبران سیاسى پرولتاریا قرار گرفته است، چیست. مسأله مشخص یک دولت موقت 
انقالبى توسط موضوع سلسله دولتهاى آتى که اهداف انقالب بورژوایى بطور کلى را انجام 
خواهند داد، از افق دید کنفرانس چى هاى ما پنهان شده است. اگر مى خواهید به مسأله از لحاظ 
"تاریخى" بنگرید، آنگاه نمونه هر کشور اروپایى این نکته را به شما نشان میدهد که اهداف 
تاریخى انقالب بورژوایى توسط یک سلسله دولتها، که بهیچوجه "موقت" هم نبودند، انجام 
شده است، و حتى دولتهایى که انقالب را شکست دادند بهرحال ناگزیر از انجام وظایف تاریخى 
انقالب شکست خورده شدند. اما "دولت موقت انقالبى" ابدا آن دولتى نیست که شما درباره 
آن صحبت مى کنید:  این عنوان دولت یک دوره انقالبى است، دولتى که بالفاصله جایگزین 
دولت سرنگون شده مى شود و متکى به قیام مردم است و نه فالن نوع نهاد انتخابى منبعث از 
مردم. یک دولت موقت انقالبى ارگان مبارزه در راه پیروزى بیدرنگ انقالب و دفع بیدرنگ 
تالشهاى ضد انقالبى است، نه ارگان عملى کردن اهداف تاریخى انقالب بورژوایى بطور کلى. 
بیائید قضاوت این موضوع را که ما و شما و یا فالن و بهمان دولت، همانا کدام وظایف انقالب 
بورژوایى را انجام داده ایم به مورخین آینده در یک "روسکا یا استارینا"ى آتیه واگذار کنیم. این 
عمل را 30 سال دیگر هم مى توانند انجام دهند. اما ما اکنون براى مبارزه، در راه جمهورى و 
براى جدى ترین شرکت پرولتاریا در این مبارزه باید شعارها و رهنمودهاى عملى طرح کنیم". 

(دو تاکتیک، جلد 9 انگلیسى، صفحه 43-42، تأکیدات از ماست) 
اینجا لنین صریحا بر تمایز موجود میان دولت از لحاظ "تاریخى" با دولت در دوره هاى انقالبى انگشت 
مى گذارد. دولت انقالبى ابزار تداوم مبارزه انقالبى از باال (عالوه بر پایین) است. این دولت متکى به قیام و 
نیروى قیام کننده است و نه به این یا آن نهاد نمایندگى انتخابى. وظیفه این دولت سرکوب مقاومت اردوگاه 
انقالب"  "پیروزى  مسأله  انقالبى خود  دوره  است.  انقالب  حکم  قطعى  نشاندن  کرسى  به  و  انقالب  ضد 
را براى طبقه کارگر به مسأله محورى تبدیل مى کند. "فرداى قیام" براى لنین نه یک معضل تئوریک، نه 
یک موضوع علم جامعه شناسى، بلکه یک وضعیت عملى با خصوصیات ویژه اى است. منشویکها تجسم 
ملموسى از ضروریات و خصوصیات دوره هاى انقالبى ندارند و با احکام جامد و قالبى و" تاریخى" در 
خود  خاص  حرکت  و قوانین  خصوصیات  که  روند  مى  اى  تاریخى  عینى  وضعیت  سراغ  به  دولت  مورد 
را دارد. آکادمیسم و تفکر کلیشه اى منشویکها درباره دولت، در عمل توجیهى براى طفره رفتن از مبارزه 

انقالبى تا به آخر است:  
"قطعنامه منشویکها بجاى آنکه این نکته را روشن کند که پرولتاریا در حال حاضر چگونه 
علیه  مبارزه  مشخصى براى  تدارك  توصیه  بجاى  راند"،  پیش  به  را  انقالبى  "روند  باید 
یک  از  کلى  توصیفى  کند،  علم مى  قد  انقالب  هاى  دستاورد  علیه  که  هنگامى  بورژوازى 
نمى  ما  فعالیت  مشخص  به اهداف  راجع  چیز  هیچ  که  توصیفى  دهد.  مى  بدست  پروسه 
گوید. روش ایسکراى نو در بیان نظراتش انسان را به یاد نظر مارکس (در تزهاى فوئرباخ) 
گفت  مى  مارکس  بود.  بیگانه  دیالکتیک  هاى  با ایده  که  اندازد  مى  قدیم  ماتریالیسم  درباره 
است.  آن  تغییر  سر  بر  اما،  مسأله  اند،  کرده  تفسیر  طرق مختلف  به  را  جهان  تنها  فالسفه 
تحملى  قابل  تحلیل  و  توصیف  است  قادر  ترتیب  همین  به  هم درست  نو  ایسکراى  گروه 
کلى  بطور  اما  کند،  عرضه  است  جریان  در  چشمانشان  جلوى  در  اى که  مبارزه  پروسه  از 
بد  اما  روند،  مى  رژه  خوب  کند.  ارائه  مبارزه  این  براى  درستى  شعار  است که  آن  از  عاجز 
رهبرى مى کنند. آنها با فراموش کردن رهبرى فعال و نقش هدایت کننده اى که مى تواند 
را  و خود  اند  دریافته  را  انقالب  مادى  هاى  شرط  پیش  که  احزابى  توسط  تاریخ  در  باید  و 
کشند.  مى  به ابتذال  را  تاریخ  از  ماتریالیستى  درك  اند،  داده  قرار  پیشرو  طبقات  رأس  در 
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(همانجا صفحه 43-44) 
بلکه  انقالبیون،  برابر" پراگماتیسم"  در  مارکس"  "تئورى  مدافعان  نه  "مفسرین"  این  که  است  این  واقعیت 
مسخ کنندگان تئورى مارکس هستند. جدل لنین با منشویکها بر سر مسأله دولت و قدرت سیاسى در انقالب 
است  مارکسیسم  تئورى  خود  این  زیرا  نیست،  خاکسترى"  "تئورى  با  "واقعیت سبز"  میان  جدلى   ،1905
که دینامیسم زنده تحول جامعه و دولت در دوره انقالبى را مى شناسد و لذا به اندازه خود این واقعیت 
زنده و پویا و "سبز" است. دفاع لنین از دولت موقت انقالبى در 1905، در واقع دفاعى تئوریک از تفسیر 

مارکسیستى دولت نیز هست. هسته اصلى این دفاعیه، شناخت خصوصیات دوره هاى انقالبى است:  
"انسان باید درکش از تاریخ درك یک بچه مدرسه باشد تا قضیه را بدون "جهش "در نظر 
حرکت  باال در  بطرف  پیوسته  و  آهسته  که  مستقیم  خط  یک  بصورت  را  آن  و  کند  مجسم 
است ببیند؛ به این نحو که ابتدا نوبت بورژوازى بزرگ لیبرال خواهد بود:  کسب امتیازات 
و  دموکراتیک،  جمهورى  رسد،  انقالبى مى  بورژوازى  خرده  نوبت  سپس  استبداد؛  از  جزئى 
سرانجام نوبت پرولتاریا:  انقالب سوسیالیستى. این تصویر تا حدود زیادى تصویر درستى 
این  در  چیزى  یا  قرن  یک  طول  در  یعنى  دراز مدت  در  فرانسویها،  قول  به  درست،  است؛ 
حدود... اما انسان باید در بیمایگى اعجوبه باشد تا این را در یک دوره انقالبى برنامه عمل 
طریق  از  نتواند  مرحله  این  در  حتى  روسیه  استبدادى  دستگاه  چنانچه  دهد.  قرار  خویش 
واقعا  که  متزلزل  تنها  نه  چنانچه  دهد،  نجات  را  خویش  جان  خالى  و  مشروطه خشک  یک 
این  از  دفاع  براى  عظیم  انقالبى  نیروى  یک  اعمال  که  است  واضح  آنگاه  سرنگون شود، 
دستاورد ها ضرورت خواهد یافت. این "دفاع"، اما، چیزى جز دیکتاتورى انقالبى دموکراتیک 
از  ما  دفاع  چه  و هر  تر  افزون  کنونى  هاى  دستاورد  چه  هر  نیست.  دهقانان  و  پرولتاریا 
آنها  بعدى  گرفتن  پس  باز  در  ِ آتى  ناگزیر   ِ ارتجاع  توان  باشد،  تر  نیرومند  ها  دستاورد  این 
بود".  خواهد  تر  سهل  ما  از  پس  مبارزین پرولتاریاى  کار  و  تر  کوتاه  ارتجاع  ادوار  کمتر، 

(دیکتاتورى انقالبى دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان، جلد 8، صفحه 299) 
در مقابل این درك "بچه مدرسه" اى از ماتریالیسم تاریخى و دولت، باید هم بر بدیهیات سیاسى در مورد 

دوره هاى انقالبى تأکید کرد:  
"آیا روشن نیست که بدون دیکتاتورى انقالبى دموکراتیک کمترین امیدى به موفقیت این مبارزه 
[براى جمهورى]وجود ندارد؟ یکى از معایب عمده استدالل مورد بحث [منشویکها]بى جانى و 
ـُردگى آن، خصلت کلیشه اى آن و عجز آن از در نظر گرفتن موقعیت انقالبى است. مبارزه براى  م
جمهورى و در عین حال دست کشیدن از دیکتاتورى انقالبى - دموکراتیک به کار اویاما[مارشال 
ژاپنى]مى ماند که تصمیم داشت با کروپاتکین[ژنرال روسى]در شهر ماکدن بجنگد اما از پیش 
خیال تصرف شهر ماکدن را بکلى رها کرده بود. اگر ما مردم انقالبى، یعنى پرولتاریا و دهقانان، 
مى خواهیم علیه استبداد"در کنار هم مبارزه کنیم"، باید تا به آخر در کنار هم علیه آن مبارزه کنیم، 
بهمراه هم نابودش سازیم و در دفع تالشهاى محتوم براى بازگرداندن آن در کنار هم باشیم". 

(همانجا صفحه 298، تأکید از ماست)
این شیوه نگرش لنین به دوره انقالبى و مسأله دولت است. دولت انقالبى ادامه قیام است، اعتالى قیام به 
مبارزه "از باال" براى در هم کوبیدن مقاومت محتوم ضد انقالبى است. اینکه روند تکامل اقتصاد جامعه در 
تحلیل نهایى و در یک دوره طوالنى چه بر سر دولت انقالبى مى آورد، در دوره انقالبى هیچ چیز را درباره 
ضرورت و دامنه عمل این دولت بیان نمى کند. نفى دولت انقالبى، به بهانه فرمول "دولت مدافع منافع طبقه 
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اى  است که از لحاظ اقتصادى حاکم است"، در واقع ادعا نامه اى "تئوریک" علیه خود قیام و انقالب قهر 
آمیز است. اگر باید قیام کرد، آنگاه باید معنى سیاسى پیروزى قیام و خواص قدرت سیاسى در دوره انقالبى 
را شناخت. تبلیغ قیام بدون درك ضرورت تشکیل یک دولت انقالبى، آنهم به بهانه فرمول هاى کلیشه اى 
ژرف اندیشانه در خصوص رابطه دولت و زیر بناى اقتصادى، یک عوام فریبى لیبرالى و یک شکست طلبى 

روشنفکرانه است. 

در 1917 نیز لنین از همین شیوه برخورد به دولت تبعیت مى کند. بسیارند کسانى که موضع لنین درباره 
خصلت انقالب 1917 و ضرورت تشکیل دولت پرولترى را تجدید نظرى در فرمول دیکتاتورى دموکراتیک 
انقالبى کارگران و دهقانان (1905)مى دانند. تروتسکیست ها معتقدند که لنین در 1917 به فرمول تروتسکى 
در 1905 متمایل شده است. برخى دیگر معتقدند که لنین در 1905 تابع همان تفکر منشویکى انقالب مرحله 
اى بود اما در 1917 با تزهاى آوریل از آن دست کشید. آنچه اینان نادیده مى گیرند درك روشن لنین از 
خصوصیات دولت در دوره هاى انقالبى است. این همان وجهى از تئورى مارکسیسم است که همچنان در 
تفکر مفسرین و منتقدین کلیشه پرداز لنین غایب است. ایده دیکتاتورى "دوطبقه" هم در زمان خود و هم 
امروز (توسط تروتسکیست ها و از جمله وحدت کمونیستى در چپ ایران) طبعا بر مبناى همان فرمول 
هضم نشده درباره رابطه "دولت و اقتصاد "مورد انتقاد قرار گرفته و مى گیرد. اما لنین این ایده (و لذا تغییر 
موضع بعدى خود) را از هیچ تبیین مرحله اى تاریخ تکامل مناسبات تولیدى در روسیه استخراج نکرده بود. 
همانطور که قبال اشاره شد، در 1905 دولت انقالبى مى بایست ائتالف دولتى طبقات و اقشار دموکرات 
جامعه و گویاى تناسب قواى نیروهاى زنده این طبقات در پروسه انقالب باشد. کارگران و دهقانان نیروى 
سرکوب  وظیفه  باشند که  دولتى  دهنده  تشکیل  نیروى  توانستند  مى  لذا  و  بودند  انقالبى  جنبش  محرکه 
مقاومت محتوم بورژوازى را در تداوم انقالب بر عهده مى گیرد. حاصل مبارزه مشترك این نیروها، با این 
تناسب قواى واقعى، نمى توانست دیکتاتورى پرولتاریا باشد. اگر دیکتاتورى دو طبقه یک تناقض است، که 
هست، این تناقض باید خود را در تاریخ واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فیصله دهد. براى تفسیر 
این سیر، بقول لنین، مورخ زیاد پیدا خواهد شد. اما دولت انقالبى "دوطبقه"، حاصل قیام "دوطبقه" است. اگر 
قیام و پروسه انقالب از پائین بطور کلى، مى تواند کار ترکیب ناهمگونى از طبقات و اقشار اجتماعى باشد 
(که در 1905 چنین بود)، در "فرداى قیام" نیز ادامه انقالب، مادام که انقالب یک پدیده موجود و بالفعل 
است، مى تواند توسط این طبقات در شکل یک دولت ادامه یابد. دولت انقالبى متشکل از "چند طبقه" قیام 
کننده، نه یک تناقض "تئوریک"، بلکه بر عکس یک ضرورت تئوریک منتج از درك واقعیت انقالب همگانى 

و خصوصیات دوره انقالبى به مثابه یک دوره تاکتیکى در 1905 بود. 

در انقالب 1917 این تناسب قوا و نحوه شرکت بخشهاى مختلف جامعه، همچنان که مسائل محورى صف 
بندى طبقات، نسبت به 1905 تغییر یافته است. بدیهى است که بخشى از این تفاوت حاصل 12سال تکامل 
روسیه و بخشى دیگر ناشى از باال گرفتن بحران جهانى سرمایه دارى تا حد یک جنگ ویرانگر جهانى است. 
ـّـه عملى این تحوالت در مبارزه طبقات و تأثیرات آنها بر تناسب قواى واقعى نیروهاى  اما بهرحال منتج
انقالب کننده است که امکانات عملى پرولتاریا در رابطه با قدرت سیاسى را تغییر داده است. همین امر است 
که به لنین اجازه مى دهد تا سیاست تشکیل حکومت کارگرى، اینبار با "جلب حمایت" دهقانان فقیر را 
در دستور بگذارد. دولت انقالبى مى تواند دولت کارگران باشد. لنین در متدولوژى و نگرش خود تجدید 
نظر نکرده است، بلکه واقعیت عملى امکان برقرارى یک حکومت کارگرى و سرکوب ضد انقالب توسط 
یک دولت انقالبى کارگرى را فراهم آورده است. امروز وقتى پس از گذشت سالها به تجربه انقالب اکتبر 
مى نگریم به سادگى درمى یابیم که خود این دولت "یک طبقه" هم دچار تناقضاتى شد که دولت انقالبى و 
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متناقض "دو طبقه" به آن دچار مى شد. همان ضرورت حیاتى جلب حمایت دهقانان به دلیل وزنه سیاسى 
و اقتصادیشان و نقشى که مى بایست در پروسه منفرد کردن و در هم کوبیدن ضد انقالب بورژوایى مسلح، 
اعم از روسى و غیر روسى، بازى کنند، دولت انقالبى را با دشوارى هاى اساسى روبرو ساخت و مهر خود 
را به پروسه تکوین این دولت کوبید. اما هیچکس نمى تواند از این تناقضات، از عدم کفایت نیروى کارگران 
براى اعمال قدرت و لذا فشار سیاسى و اقتصادى طبقات غیر پرولتر، به این نتیجه برسد که تشکیل یک 
دولت انقالبى کارگرى با توجه به زیربناى اقتصادى روسیه "زودرس" بود، چرا که فقط و فقط این دولت مى 
توانست تضمین کننده تداوم انقالب از باال (عالوه بر پایین) در همه مبارزه براى سرکوب مقاومت محتوم 

ضد انقالب بورژوایى در روسیه باشد. 

درك لنینى از دوره هاى انقالبى و نقش ابزارى دولت در پروسه انقالب در این دوره ها، گواه این واقعیت 
است که دخالتگرى فعال سیاسى نه فقط ناقض اصول مارکسیسم نیست، نه فقط مستلزم تجدید نظر در 
این  از  خود  بلکه  نیست،  دولت  تئورى  و  تاریخى  ماتریالیسم  در  و بویژه  مارکسیستى  تحلیلهاى  تعاریف 
تئورى و از این ماتریالیسم ناشى مى شود. منشویسم و لیبرالیسم چپ سنتا عمل کمونیستى را در تقابل 
با "خلوص" تئوریک یافته است. بى شک عمل کمونیستى با کلیشه هاى تئوریک ماتریالیسم مکانیکى و 
روایات مسخ شده دترمینیست هاى اقتصادى از مارکسیسم تناقض دارد. اما مارکسیسمى که مى تواند قوانین 
حرکت جامعه و خصلت پدیده هاى اجتماعى از جمله دولت را در دوره هاى انقالبى بشناسد، نه فقط 
تئورى را در مقابل دخالتگرى و "دست بردن به قدرت سیاسى" نمى یابد، بلکه در آن منبع سرشارى از 

رهنمود براى فعال ترین دخالت انقالبى در جامعه پیدا مى کند. 

ما هم جمهورى انقالبى و مطلوبیت آن را از همین روش نتیجه گرفته ایم و نه از هیچ توصیف مرحله اى 
انقالب. ما در برنامه حزب کمونیست پس از توضیح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقالب سوسیالیستى 
و تعریف این انقالب بعنوان فلسفه وجودى و مبناى متشکل شدنمان، به این نکته مى رسیم که طبقه کارگر 
ایران در شرایط حاضر از توان برقرارى فورى حکومت خویش برخوردار نیست. ایجاد این آمادگى وظیفه 
ماست. اما بهرحال ترکیبى از نیروهاى طبقاتى جامعه توانایى انجام "انقالب دیگرى" را دارد. این انقالب، 
انقالب براى دموکراسى است و جزء و مقطعى در کل پروسه انقالب کارگرى است. پیروزى یک چنین 
انقالبى به انقالب کارگران کمک مى کند. پیروزى این انقالب با نیروى واقعى و فى الحال موجود طبقات 
خواهان دموکراسى انقالبى امرى عملى است. این انقالب قطعا باید دولت موجود و رژیم سیاسى موجود را 
سرنگون کند. چه چیز مى تواند و باید فورا به جاى آن بنشیند؟ منشویکهاى ما مى گویند دولتى باید بر سر 
کار بیاید که از لحاظ "تاریخى" موعدش رسیده است. اگر موعد دیکتاتورى پرولتاریا نرسیده است، و یا اگر 
بهرحال دولت حاصله از این "انقالب دیگر" نمى تواند فورا دیکتاتورى پرولتاریا باشد، دیگر همه چیز و از 
جمله دولت انقالبى به زعم اینان بناگزیر از باال تا پایین "آبى رنگ" و بورژوایى خواهد بود. دخالت زودتر از 
موعد در مسأله قدرت سیاسى و تشکیل یک دولت انقالبى عاقبتى جز تبدیل شدن به ابزار دست بورژوازى 
یعنى "طبقه از لحاظ اقتصادى غالب" ندارد! اما مارکسیسم چه مى گوید؟ براى ما بعنوان مارکسیست هایى 
که تجربه برخورد زنده و خالق لنین به پروسه انقالبى را داریم، مسأله به اینصورت مطرح است:  چه چیز 
باید جاى دولت سرنگون شده بورژوازى را بگیرد تا انقالب براى دموکراسى بتواند هر چه عمیق تر ادامه 
یابد و به یک جابجایى ساده نیروهاى سیاسى بورژوازى در قدرت تنزل نیابد؟ مقاومت محتوم بورژوازى 
در برابر این انقالب چگونه مى تواند در هم شکسته شود؟ لنینیسم در دوره انقالبى قبل از آنکه به" اقتصاد" 
رجوع کند به قیام و ضرورت تداوم مبارزه قهرآمیز براى اهداف انقالبى رجوع مى کند. دولت انقالبى شکل 
تداوم این مبارزه از باال و در عین حال ابزار مؤثرى براى بسط مبارزه از پایین است. دوره انقالبى، دوره 
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اعمال قهر سازمان یافته است:  
"در تحلیل نهایى تنها نیروى قهر مسائل مهم آزادى سیاسى و مبارزه طبقاتى را فیصله مى 
دهد. و این وظیفه ماست که این نیروى قهر را آماده کنیم و سازمان بدهیم. و آنرا نه تنها 
ارتجاع  طوالنى  سلطه  بکار ببریم.  درست  شیوه  به  حمله  براى  همچنین  بلکه  دفاع،  براى 
است،  داشته  ادامه  بالوقفه  کنون  تا  کمون پاریس  روزهاى  از  تقریبا  که  اروپا،  در  سیاسى 
"پایین"  از  تواند  مى  تنها  عمل  این  که  است  داده  ایده عادت  این  به  اندازه  از  بیش  را  ما 
تدافعى  مبارزات  تنها  که  است  داده  عادت  این  به  حد  از  بیش  ما را  امر  این  رود.  پیش  به 
شده  آغاز  انقالبات  و  خیزشها  دوره  ایم.  گذاشته  پاى  جدیدى  دوره  به  ما اکنون  ببینیم،  را 
به فرمولهاى  ماندن  محدود  گذراند،  مى  سر  از  امروز  روسیه  آنچه  نظیر  اى  دوره  در  است. 
کلیشه اى قبلى پذیرفتنى نیست. ما باید ایده "عمل از باال" را تبلیغ کنیم، باید براى فعاالنه 
کنیم".  بررسى  را  عملى  چنین  و اشکال  شرایط  باید  ببینیم.  تدارك  تعرضى  عمل  ترین 

(دو تاکتیک، جلد 9، صفحه 31) 

جمهورى انقالبى براى ما تداوم قهر انقالبى در فرداى سرنگونى از طریق تشکیل یک دولت موقت انقالبى 
است. این دولت انقالبى حیاتى است. اگر کسى براى تسهیل امر مبارزه سوسیالیستى به دموکراسى سیاسى 
اهمیت مى دهد، اگر کسى مى خواهد براى دموکراسى انقالب کند، و یا حتى اگر کسى دو چشم دارد و 
مى بیند که اگر خود او هم انقالب نکند، طبقات و اقشار اجتماعى معینى دارند براى دموکراسى انقالب مى 
کنند، آنگاه باید پاسخ بدهد که نتیجه این انقالب در قبال قدرت سیاسى چه باید باشد. نیروهاى انقالب 
در فرداى سرنگونى و در جریان مقاومت محتوم بورژوازى چه باید بکنند. ما مى گوییم مى توان، و قطعا 
باید، یک دولت انقالبى که نماینده اعمال اراده اقشار انقالبى "از باال" باشد تشکیل داد. باید قدرت سیاسى 
را گرفت و علیه ضد انقالب سرنگون شده، اما هنوز زنده و فعال بکار برد. آن کسى که میان این حکم با 
تئورى مارکسیستى دولت، تعیین کنندگى اقتصاد و قس علیهذا تناقض مى بیند، فى الواقع از هیچکدام اینها 
چیزى نفهمیده است. دولت در دوره انقالبى پدیده اى موقتى و در حال گذار و تحول است. از قیام مایه مى 
گیرد و به مسائل انقالب جارى و بالفعل پاسخ مى دهد. تناقضات درونى این دولت، آینده آن و پروسه زوال 
و یا تجزیه آن، تداوم بحران انقالبى و غیره، هیچیک چیزى از نقش واقعى و مادى اى که دولت انقالبى مى 

تواند در یک دوره معین در مبارزه طبقاتى بازى کند کم نمى کند. 

جریان ما خود از نخستین جریاناتى بود که ایده تناقض سرمایه دارى و دموکراسى در ایران را به شکلى 
کامال مستدل بعنوان جزئى از انتقاد به پوپولیسم حاکم بر جنبش کمونیستى به پیش کشید و توانست نقش 
مهمى در زدودن توهمات چپ ایران در این خصوص ایفا کند. اما، ما در همان حال یک دولت انقالبى 
دموکراتیک را در برنامه خود مى گنجانیم. اکنون کامال روشن است چرا، زیرا ما به جمهورى انقالبى به 
عنوان "روبناى سیاسى اقتصاد ایران" نمى نگریم، بلکه آن را" دولتى در دوره انقالبى" مى دانیم که باید 
اعمال قهر زحمتکشان از باال، براى امر دموکراسى، را سازمان دهد. اگر انقالب براى دموکراسى ممکن است، 
آنگاه دولت انقالبى دموکراتیک نیز نه فقط ممکن، بلکه حیاتى است. اینکه روند تاریخى خود این انقالب 
و دولت انقالبى را در چه فاصله زمانى اى "کهنه" مى کند و دیکتاتورى پرولتاریا را در دستور روز قرار مى 
دهد، امر دیگرى است. بى شک خود ما نه فقط از هم اکنون مبارزه براى دیکتاتورى پرولتاریا و سوسیالیسم 
را در دستور داریم (حکومت کارگرى شعار ماست)، بلکه اولین کسانى خواهیم بود که در روز خود، نظیر 

بلشویها، "کهنه شدن" انقالب و اهداف انقالبى قدیم را اعالم کنیم. 

درك خصوصیات دولت در دوره هاى انقالبى شرط الزم برخورد فعال و دخالتگر به مسأله قدرت سیاسى 
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است. چپ ایران تا امروز با درك متافیزیکى و دترمینیستى اى که از دولت و رابطه آن با اقتصاد داشته است، 
الاقل از لحاظ تئوریک فاقد چنین قابلیتى براى دخالتگرى فعال بوده است. 

 دولت بورژوايى در دوره انقالبى نمونه جمھورى اسالمى

توضیح خصوصیات و عملکرد دولت بورژوایى در شرایط متعارف چندان غامض نیست. دشوارى مسأله 
وقتى است که دولت بورژوایى على الظاهر طى یک پروسه انقالبى و بنام انقالب به قدرت رسیده باشد. 
جمهورى اسالمى در ابتداى امر چنین رژیمى بود. پدیده جمهورى اسالمى تا مدتها بخش وسیعى از نیروهاى 
دار پوپولیستها  ریشه  ناسیونالیستى  توهمات  از  صرفنظر  کرد.  سرگشتگى  دچار  لحاظ تئوریک  از  را  چپ 
در مورد "بورژوازى ملى و خرده بورژوازى ضد امپریالیست" و لذا اشتیاق بخشهایى از سوسیالیسم خرده 
بورژوایى به "حمایت مشروط" و غیر مشروط از جمهورى اسالمى، نفس موقعیت و عملکرد این رژیم در 
طول سالهاى اول انقالب و پروسه عملى اى که به برقرارى این دولت منجر شد، بر این آشفته فکرى مى 
افزود. اینکه بورژوازى، بویژه، پس از "راهپیمایى تاسوعا"، قادر شد شعار حکومت اسالمى را به شعار توده 
هاى وسیع مردم تبدیل کند، این واقعیت که برخى از سران رژیم جدید در دوره هاى قبل جزء مخالفین 
پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جریان اسالمى علیه طیف لیبرال - مشروطه طلب جبهه ملى، شعارهاى 
ضد آمریکایى رژیم و قدرت بسیج توده اى حکومت در ماههاى اول انقالب، اینها عواملى بودند که علیرغم 
تمام فاکت ها و مشاهداتى که از همان قبل از قیام در مورد مطالبات و اهداف ارتجاعى جریان اسالمى 
وجود داشت و علیرغم همه اقدامات آشکارا ضد انقالبى رژیم از فرداى 22 بهمن، چپ پوپولیست را از 
درك خصلت بورژوایى و ضد انقالبى جمهورى اسالمى ناتوان مى کرد. اطالق رژیم بورژوایى به جمهورى 
اسالمى تا مدتها در نظر پوپولیستها یک "چپ روى" محسوب میشد (راه کارگر امروز هم همین را مى 
اقتصادیات  در  خود  تئوریک  هاى  "نیاموخته"  با چراغ  الجرم  خلقى  سوسیالیسم  هاى  تئوریسین  گوید). 
جامعه و منافع اقتصادى اقشار غیر پرولترى به جستجوى ریشه هاى "طبقاتى" این دولت برآمدند. کشفیات 
جریانات مختلف از خاستگاه و تعلق طبقاتى این دولت تماشایى بود. مبناى این کشفیات درك ناقص و 

اقتصادگرایانه از دولت و عجز از تشخیص مبانى عملکرد دولت بورژوایى در دوره هاى انقالبى بود. 

ما از ابتدا دولت جمهورى اسالمى را ابزار بورژوازى و امپریالیسم نامیدیم. در مقدمه اى به جزوه "تحصن 
کارگران در وزارت کار "در تاریخ فروردین 58 نوشتیم:  

اوهام  براى طرد  را  زمینه  پیش  از  بیش  روز  هر  طبقاتى  مبارزه  و  انقالب  روزمره  "واقعیات 
خرده بورژوایى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم مى آورد. اعتماد گنگى 
هر  دهد.  مى  تشکیل  ایران  کردن انقالب  عقیم  در  را  داران  سرمایه  قدرت  اصلى  منشاء  که 
اعتالى  مانع  که  حکومتى  آیا  که  پرسند  خود مى  از  بیشترى  زحمتکشان  و  کارگران  روز 
حکومتى  گردد،  مى  کارگر  طبقه  رهبرى  زحمتکش به  هاى  توده  بسیج  و  کارگرى  جنبش 
کند،  مى  خفه  را  بیان  کند،  مى  سلب  را  آزادى  که.. .  حکومتى  آیا  است؟  انقالبى  و  ملى 
اجتماعات را بر هم مى زند و احزاب و سازمانهاى سیاسى اى را که در جهت منافع طبقه 
کارگر فعالیت مى کنند،" توطئه گر"، "اخاللگر" و "کاسه گرمتر از آش" مى خواند، آیا چنین 
حکومتى انقالبى است؟ آیا حکومتى که ... بر راهپیمایى حق طلبانه کارگران بیکار اصفهانى 
آتش مى گشاید و خود را به کوچه على چپ مى زند حکومتى انقالبى است؟ آیا حکومتى 
جنسى،  مذهبى،  شکافهاى قومى،  کارگران  بین  در  کند،  مى  توقیف  را  آگاه  کارگران   ... که 
خیر،   ... است؟  انقالبى  شود، حکومتى  مانع  را  آنان  اتحاد  تا  کند  مى  ایجاد  غیره  و  سنى 
حکومت کنونى ابدا ارگان انقالب و قیام زحمتکشان نیست. رسالت تاریخى حکومت فعلى، 
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که از زاویه منافع دراز مدت امپریالیسم در ایران براستى حکومتى "موقت" است، اینست که 
دهد".  نجات  ایران  مبارز  و  زحمتکش  هاى  توده  انقالب  طوفان  از  را  و امپریالیسم  سرمایه 

(صفحه 4-3) 

بر  چه وظایفى  فوق  واقعیات  قبال  در  کارگر  طبقه  انقالبى  پیشاهنگان  و  آگاه  کارگران  "اما 
کند،  مى  داران عمل  سرمایه  و  سرمایه  منافع  جهت  در  کنونى  حکومت  اگر  دارند؟  دوش 
ارتجاع  براى بازگشت  را  زمینه  که  است  محلل  و  موقت  حکومتى  کنونى  حکومت  اگر 
گذارى  پایه  جهت  در  انقالبى حرکت  کارگران  وظیفه  آنگاه  سازد،  مى  فراهم  امپریالیستى 
آن تشکیالتى خواهد بود که ارگان حاکمیت مستقل کارگران باشد و بتواند به هنگام حمله 
کار  محافظه  بخش  مباشرت  و  داران  سرمایه  به رهبرى  زود  یا  دیر  که  انقالب  ضد  نهایى 
از  که  آنها  سیاسى  و  نظامى  عیار  تمام  همت متخصصین  به  و  بورژوازى  خرده  قشرى  و 
کشتار هاى میلیونى ابایى ندارند، آغاز خواهد شد - کارگران و توده هاى وسیع زحمتکش 
نمایند".  انقالب بسیج  ضد  قطعى  شکست  و  انقالب  هاى  از دستاورد  دفاع  براى  را 

(صفحه 5) 

با آغاز انتشار بسوى سوسیالیسم ما مبانى تئوریک این ارزیابى خود از جمهورى اسالمى را در سلسله مقاالت 
خصوصیات  بر  تأکید  با  مقاالت  این  در  دادیم.  امپریالیستى "توضیح  بورژوا -  انقالب  ضد  در  جناح  "دو 
اصلى عملکرد دولت بورژوایى در دوره هاى انقالبى و با ذکر یک به یک خواص جمهورى اسالمى براى 
بورژوازى و امپریالیسم، تکرار کردیم که رژیم اسالمى یک حکومت بورژوایى است که سیاست بورژوازى 
امپریالیست و لذا کل بورژوازى ایران را در قبال انقالب ایران به پیش مى برد. محور استدالل ما این بود. 
در دوره انقالبى نه اقتصاد، بلکه انقالب، معضل بورژوازى است. برقرارى "نظم ضد انقالبى" چه از لحاظ 
تاریخى و چه از لحاظ تحلیلى براى بورژوازى در اولویت قرار دارد. دولت "مطلوب" بورژوازى در این 
دوره دولتى است که بتواند از ماتریال و مصالح سیاسى موجود در شرایط انقالبى، بویژه با توجه به بى 
مصرف شدن و کم اثر شدن نهادهاى متعارف سرکوب و کنترل، براى تمام کردن کار انقالب استفاده کند. 
در سالهاى 56 و 57، دولت بورژوا - سلطنتى ایران در حال اضمحالل بود. شبح قیام باالى سر بورژوازى 
در پرواز بود. در این میان جریان لیبرالى جبهه ملى و نهضت آزادى فعال ترین مدافع جلوگیرى از قیام و 
حفظ نهاد هاى سرکوبگر دولت متعارف موجود، یعنى ارتش و بوروکراسى بود. این موضع لیبرالها و توانایى 
احتمالى آنها در به سازش کشیدن اردوى انقالب با اینگونه مطالبات نیم بند، با سیاست بورژوازى بزرگ 
ایران که در جریان عقب نشینى تاکتیکى در برابر موج انقالب بود مطابقت داشت. براى دوره اى لیبرال ها 
جدى ترین و "مقرون به صرفه" ترین آلترناتیو بورژوازى براى حفظ وضع موجود و اقتدار سیاسى خود 
بودند. دولت بختیار آخرین تالش بورژوازى براى کنترل اوضاع از طریق عقب نشینى به موضع لیبرالیسم 
براى  تدارك  و  موج انقالب  سرگذراندن  از  براى  بورژوازى  تاکتیکى  نشینى  عقب  یک  این  بود.  سلطنتى 

اوضاع قبل از انقالب بود. 

اما قیام این محاسبات را درهم ریخت. اکنون دیگر مسأله بر سر سرکوب انقالبى بود که عمال به مرحله قیام 
مسلحانه رسیده بود، ارتش را خنثى و بى اثر کرده بود و توده وسیع مردم انقالبى را مسلح نموده بود. پالتفرم 
سیاسى، روشها و امکانات جریان لیبرالى دیگر از واقعیات جامعه عقب بود. دولت بورژوازى دیگر تنها مى 
توانست بنام انقالب با انقالب واقعى به ستیز برخیزد. جریان اسالمى ماتریال مناسب براى تشکیل چنین 
دولتى بود، یعنى یک دولت بورژوایى که بتواند ضد انقالب بورژوایى را در آن مقطع خاص سازماندهى 
کند. ما تأکید کردیم که جمهورى اسالمى ابزار برقرارى نظم ضد انقالبى به مثابه پیش شرط سیاسى نظم 
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تولیدى متعارف بورژوایى است. خصلت سراپا بورژوایى دولت اسالمى، صرف نظر از اینکه ایدئولوژى، 
روشها و بافت تشکیل دهنده اش از کدام بخشهاى جامعه مایه گرفته است، در اینست که این دولت تنها 
شکل ممکن سازماندهى ضد انقالب بورژوا - امپریالیستى و الجرم شکل مطلوب این سازماندهى براى 

بورژوازى از سال 57 به بعد است. 

شاید عده اى ایراد بگیرند (و فى الواقع مى گیرند) که چرا ما همان موقع جمهورى اسالمى را نماینده سیاسى 
بورژوازى بزرگ و انحصارى اعالم نکردیم. این در واقع همان درك اقتصادى محدود از دولت است با این 
تفاوت که این بار بورژوایى بودن جمهورى اسالمى را پذیرفته است و لذا مى خواهد سنگ تمام بگذارد. 
واقعیت اینست که همانطور که ما تحلیل کرده بودیم، جمهورى اسالمى تشکل سیاسى و نماینده تشکیالتى 
بورژوازى بزرگ ایران نبود. به این معنى که در آن مقطع این رژیم محل ابراز وجود سیاسى و سنتز شدن 
و نمایندگى شدن آراء سیاستمداران این طبقه و ابزار سازماندهى سرمایه داران نبود. بلکه دولت "سیاسى" 
این طبقه در دوره انقالبى بود. این خود تناقضى در روند حرکت جمهورى اسالمى ببار آورده است. تبدیل 
شدن جمهورى اسالمى به یک رژیم سیاسى متعارف بورژوایى، یعنى به شکل متعارفى که بورژوازى، براى 
حفظ مناسبات تولیدى خود، در رأس قدرت سیاسى به خود مى بخشد، یک پروسه پیچیده و دشوار عملى 
است. ناتوانى جمهورى اسالمى در طى کردن این پروسه خود یکى از ابعاد بحران حکومتى امروز در ایران 
است. بدرجه اى که جامعه ایران بحران انقالبى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت باید در جاى متعارف 
خود قرار گیرد و به روشهاى متعارف عمل کند، جمهورى اسالمى از اشکال عملى اى که در طول انقالب 
بخود گرفته بود فاصله مى گیرد و همین بحران سیاسى رژیم را دامن مى زند. و باز به درجه اى که مى بینیم 
بحران انقالبى در ایران، به بقاء خود ادامه مى دهد، به همان درجه جمهورى اسالمى خود را ناگزیر مى یابد 
تا به روشهاى "غیر متعارف" که الجرم میان دولت سرمایه دار و انتظارات متعارف خود این طبقه فاصله 
مى اندازد، عمل کند. در چنین شرایطى ما به درست و با توصیف دیالکتیک حرکت جمهورى اسالمى به 
مثابه "دولت بورژوایى در دوران انقالبى"، خصوصیت و تعلق طبقاتى واقعى این رژیم را به مثابه یک رژیم 
بورژوایى تحلیل کردیم. جمهورى اسالمى نماینده و دولت بورژوازى در ایران بوده است، زیرا تنها شکل 
دولتى مقدور این بورژوازى در دل انقالب 57 و غلیان هاى چند سال پس از آن بود و هنوز هست. اما اگر 
این بحران انقالبى بنا باشد خاتمه یابد، اگر واقعا یک موج نوین مبارزه توده ها بار دیگر شرایط انقالبى 
جدیدى را در ایران ببار نیاورد، آنگاه جمهورى اسالمى در شکل موجودش قربانى همین تناقض درونى 
خود خواهد شد. رژیم اسالمى یا توسط انقالب جدیدى سرنگون خواهد شد و یا در صورت ختم قطعى 
بحران انقالبى و سیاسى در ایران، تا حدى غیر قابل بازشناسى تغییر خواهد کرد. واضح است که خود رژیم 
اسالمى خواهان آن است که با کمترین تغییر و تعدیالت به دولت متعارف بورژوازى ایران تبدیل شود و 
بورژوازى را به همبستگى سیاسى و تشکیالتى کامل با خود متقاعد سازد. اما وجود احزاب متعدد بورژوازى 
در اپوزیسیون سرنگونى طلب این رژیم، دردسر رژیم اسالمى در جلب حمایت سرمایه خصوصى و رابطه 
پر دست انداز و پر افت و خیز رژیم با این بخش سرمایه، گواه آنست که این وحدت کلمه و این پذیرش 
عملى و همه جانبه هنوز در صفوف بورژوازى ایران وجود ندارد. اگر ترس از انقالب و کمونیسم بهرحال 
همه اقشار بورژوازى را به حمایت از رژیم اسالمى وادار مى کند، ناتوانى رژیم در ایفاى نقش یک دولت 

متعارف بورژوایى، اساس تفرقه حاد موجود در صفوف نمایندگان سیاسى بورژوازى ایران است. 

بهرحال اعم از اینکه رژیم اسالمى بتواند به یک دولت متعارف تبدیل شود، یا توسط انقالب سرنگون شود، 
بهرحال پروسه تبدیل جامعه دوران انقالب به یک جامعه متعارف مدتهاست آغاز شده است. ما در قسمت 
آخر مقاالت" دو جناح..." به این روند در اوضاع سیاسى جامعه ایران اشاره کردیم. ما مجموعه تحوالتى 
را که به ابتکار جمهورى اسالمى و با حمایت کلیه اقشار بورژوازى براى خاتمه دادن به اوضاع انقالبى در 
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ایران و آماده کردن زمینه براى برقرارى دولت متعارف بورژوایى، ایجاد شده است، برشمردیم. اگر کسى 
دنبال دلیل و مدرك براى بورژوایى بودن جمهورى اسالمى مى گردد، آنگاه حتى یکى از این اقالم براى او 

کافى خواهد بود. 

1 - تطهیر شدن و مشروعیت یافتن مالکیت و استثمار سرمایه دارى که در انقالب به زیر سوال رفته بود. 
مالکیت مى بایست مشروعیت پیدا کند و چه چیزى طبیعى تر از اینکه آن را ابتدا از طریق تبدیل آن به 

مالکیت دولت ظاهرا منبعث از انقالب مشروع نمایند. 

2 - امحاء دستاورد هاى دموکراتیک قیام و به تمکین کشاندن توده ها به بیحقوقى سیاسى. با اتکاء به ارعاب 
و تحمیق مذهبى توده ها آرمان هاى دموکراتیک آنان را به عنوان خواسته هاى "غربى" و "امپریالیستى" 
تخطئه و سرکوب نمودند. در پروسه تهاجم رژیم به دستاورد هاى دموکراتیک قیام، بورژوازى به مثابه یک 

طبقه انسجام و اقتدار سیاسى خود را باز یافت. 

3  - بازسازى دستگاه پایدار و متعارف سرکوب، تطهیر و بازسازى نیروهاى مسلح نظامى، پلیس سیاسى و 
دستگاه بوروکراتیک دولتى. 

4 - وادار کردن توده ها به تمکین به سطح معیشت نازل و عواقب فالکتبار بحران اقتصادى. این بحرانى بود 
که در یک فاز قبل خود زمینه مادى بحران انقالبى را تشکیل مى داد و جناح هاى مختلف جمهورى اسالمى 

عمال بنام انقالب بار مصائب آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان نهادند. 

5 - تطهیر امپریالیسم و امپریالیستها، از معنى تهى کردن مبارزه ضد امپریالیستى، توجیه ارتباطات دیپلوماتیک، 
اقتصادى و نظامى بورژوازى حاکم با دول امپریالیستى و ارتجاع بین المللى. 

پرچم  زیر  پرولتر به  غیر  اقشار  دموکراتیک  اعتراضات  راندن  و  کمونیستى  جنبش  وسیع  - سرکوب   6
اپوزیسیون مؤدب لیبرال. کمونیستها که در طول انقالب پا به مبارزه آشکار و وسیع نهاده بودند مى بایست 
براى احیاى اوضاع سابق با قساوت تمام سرکوب شوند. در عین حال الزم بود تا اقشار غیر پرولترى که در 
دوره انقالبى از زیر پرچم لیبرالیسم بیرون آمده بودند، مجددا تا حد شعارهاى یک اپوزیسیون لیبرال عقب 

رانده شوند. 

این مجموعه اوضاعى بود که جمهورى اسالمى بعنوان یک دولت بورژوایى در دوره انقالبى مجدانه براى 
تحقق آن تالش کرد. اینها همه زمینه احیاى شرایط حاکمیت متعارف و غیر بحرانى بورژوازى بر جامعه را 
فراهم مى ساخت. به درجه اى که این شرایط متحقق مى گردد جامعه دوره انقالبى را پشت سر مى گذارد 
و لذا دولت بورژوایى نیز باید، به مثابه جزئى از خود این شرایط، به شکل و ظاهر متعارف خود بازگردد. 
دشوارى طى کردن این پروسه یکى از عوامل بحران زا براى رژیم اسالمى بوده است. یا موج نوینى از مبارزه 
انقالبى با سرنگونى جمهورى اسالمى جامعه را وارد مرحله جدیدى از تکامل سیاسى خود خواهد نمود و یا 
جمهورى اسالمى، چه با تغییر شکل و چه با جایگزینى، باید جاى خود را به دولتى با خصوصیات متناسب 
با اداره یک جامعه بورژوایى غیر بحرانى بدهد. بورژوازى و جمهورى اسالمى هم اکنون دارند در منگنه این 
دو روند احتمالى خرد مى شوند. رژیم اسالمى در برابر فشار بورژوازى براى استحاله و جایگزینى مسالمت 
آمیز و تدریجى حکومت موجود با یک دولت متعارف، مقاومت مى کند. از سوى دیگر هر تالش براى 
جایگزینى ناگهانى و قهرآمیز این حکومت توسط بورژوازى، بحران سیاسى را دامن مى زند و بار دیگر پاى 
توده هاى وسیع مردم را که خواهان سرنگونى انقالبى این رژیم اند به میدان باز مى کند. نه بحران انقالبى 
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آنچنان فرونشسته است که جایگزینى دولت موجود، که مطلوبیت خود را براى طبقه بورژوا از ضرورت 
سازماندهى ضد انقالب مى گرفت، براى بورژوازى به سادگى مقدور باشد، و نه انقالب چنان تهدید فورى 
و بالفعلى را تشکیل مى دهد که بورژوازى به جمهورى اسالمى به مثابه یک "دولت سازمانده ضد انقالب" 
با وظایف محدود سیاسى کامال رضایت دهد و در حمایت از آن متحد شود. زمینه هاى رابطه دو پهلوى 

امروز بورژوازى با حکومت اسالمى خویش در ایران را اینجا باید جستجو کرد. 

بهرحال آنچه در این بخش مى بایست تأکید شود این بود که تعلق طبقاتى جمهورى اسالمى، عملکرد آن 
در دوره انقالبى تحلیل  دولت بورژوایى  خصوصیات  درك  مبناى  بر  بایست  مى  آن،  حرکت  دورنماى  و 
شود. دولت بورژوایى در دوره انقالبى، دولتى است که به مصالح و اولویتهاى بورژوازى در چنین دوره اى 
پاسخگو باشد. دولت دراز مدت تر و "با اقتصاد سازگار تر" بورژوازى لزوما همان دولتى نیست که در یک 

دوره انقالبى رسالت دفاع از منافع بورژوازى را بر عهده مى گیرد. 

دوره انقالبى و ديکتاتورى پرولتاريا

اینکه جامعه کمونیستى بر جاى مناسبات تولیدى و نظام اجتماعى سرمایه دارى مى نشیند یک حکم کلى 
و صحیح است. این یک بیان کلى از سیر تکامل تاریخى جامعه بشرى است. اما دیدیم که لنین چگونه در 
"دولت و انقالب "تمام بحث خود را حول بررسى فاصله تاریخى میان این دو نظام اجتماعى متمرکز مى 
کند و بر وجود دوره گذار، و دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه رژیم سیاسى این دوره گذار تأکید مى کند. سنتًا 
مارکسیستها اوضاع پس از سرنگونى نظام بورژوایى توسط انقالب کارگرى را به دو فاز اصلى تقسیم مى 
کنند. فاز پایینى جامعه کمونیستى یا سوسیالیسم، و فاز باالیى یا کمونیسم. تفاوت این دو فاز در کمونیسم 
را مارکس در" نقد برنامه گوتا "و لنین در" دولت و انقالب "تشریح کرده اند. دیکتاتورى پرولتاریا رژیم 
سیاسى ناظر بر دوره گذار میان سرمایه دارى و کمونیسم، یا بعبارت دیگر فاز پایینى جامعه کمونیستى، 
یعنى سوسیالیسم، است. این بیان درستى است و در همین حد مورد قبول تمام مارکسیستهاى جدى است. 

اما با توجه به آنچه در مورد "دوره هاى انقالبى" به معنى محدود کلمه و تفاوت این دوره ها با دوره گذار به 
معنى وسیعتر کلمه گفتیم، اینجا باید بگوییم که تقسیم بندى فوق و مقوله "دوره گذار" هنوز به اندازه کافى 
کنکرت نیست. سؤال دیگرى هنوز مى تواند مطرح باشد:  آیا جامعه فورا با در هم کوبیدن ماشین دولتى 
بورژوازى وارد "فاز پایینى" جامعه سوسیالیستى میشود؟ آیا هیچ مرحله بندى کنکرت ترى در خود پروسه 

گذار و در دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه دولت دوره گذار، وجود ندارد؟ 

بنظر من ما اینجا باید یک مرحله بندى دیگر را وارد تحلیل کنیم. دیکتاتورى پرولتاریا (یا دوره گذار بطور 
کلى) دو دوره مهم و کمابیش متمایز را در بر مى گیرد. اول دوره استقرار سیاسى دیکتاتورى پرولتاریا و 
دوم دوره گذار اجتماعى تحت دیکتاتورى "ثبات یافته" پرولتاریا.دوره اول دوره اى است که بالفاصله با 
تشکیل دولت دیکتاتورى پرولتاریا آغاز مى شود. این دوره اى است که دولت کارگرى به مثابه یک دولت 
موقت انقالبى کارگران، یک "دولت دوره انقالبى"، عمل مى کند. وظیفه و اولویت اساسى این دولت، نظیر 
هر دولت حاصل قیام، سرکوب مقاومت محتوم و تا پاى جان ارتجاع مغلوب یعنى بورژوازى است، که 
براى اعاده قدرت سیاسى خود تالش مى کند. خصوصیت اصلى این دوره تداوم بحران انقالبى، وجود یک 
ضد انقالب متشکل بورژوازى که علیه انقالب به شیوه قهرآمیز دست مى زند، احتمال عینى اعاده قدرت 
بورژوازى به طرق سیاسى و نظامى، بى ثباتى سیاسى و عدم اطمینان خاطر از تثبیت قدرت سیاسى پرولتاریا 
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و نظایر آن است. به درجه اى که دولت دیکتاتورى پرولتاریا مقاومت بورژوازى را در هم بشکند و غلبه 
سیاسى طبقه کارگر را مسجل نماید، این دوره به پایان خود نزدیک مى شود. به بیان دیگر، دیکتاتورى 
پرولتاریا در این دوره "دولت موقت" دیکتاتورى پرولتاریا، با خصوصیات یک دولت موقت انقالبى است 
که قبال به آن اشاره کردیم. خصلت و روش هاى این دولت، خصلت و روش هایى است که بطور طبیعى 
با خود پروسه انقالب و قیام پیوستگى دارد. ارگانهاى این دولت، سازمانیابى اتوریته در این دولت، رابطه 
حقوقى و عملى این دولت با طبقه خود، نیروهاى متشکله این دولت و رهبرى آن، بطور طبیعى در تداوم 

پروسه انقالب شکل گرفته و مهر رهبرى، مناسبات و نیروهاى متشکله اردوى انقالب را بر خود دارد. 

دیکتاتورى  آن  که در  است  اى  دوره  این  است.  پرولترى  قدرت  سیاسى  ثبات  با  متناظر  دوره  دوم،  دوره 
پرولتاریا به مثابه یک دولت به معنى "غیر موقت" آن عمل مى کند. اینجا تعاریف بسیار آشناى مارکسیسم در 
مورد دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه تشکل مستقیم کل طبقه کارگر بعنوان طبقه حاکمه و برقرارى دموکراسى 
بدور  را  ها  "چوبدستى"  که  است  "دولتى"  این  یابد.  مى  مادیت  آن، عمال  شکل  ترین  جامع  در  پرولترى 
افکنده است، آثار و عالئم پروسه شکل گیرى و تولدش را از خود زدوده است و غلبه سیاسى یک طبقه 
اجتماعى، به معنى واقعى کلمه و حضور مستقیم آحاد این طبقه در پروسه تصمیم گیرى و اداره امور را در 
خود به نمایش مى گذارد. اینجا دیگر هیچ عنصر" موقت"ى در این دیکتاتورى وجود ندارد، مگر به همان 
معناى عمومى پروسه زوال دولت. این دیگر یک "دولت موقت انقالبى" نیست، بلکه متناظر با اقتصادیات 
و روابط اجتماعى معینى است و باید مستقیما انعکاس سیاسى این مناسبات در حال رشد و ضامن توسعه 

و تکامل آنها باشد. 

دیکتاتورى  حیات  دوره در  دو  با  متناظر  کنیم  مى  صحبت  آن  از  اینجا  که  اى  بندى  مرحله  دیگر  بعبارت 
پرولتاریا است. اول، دوره انقالبى، یعنى دوره اى که بقا حکومت پرولترى از لحاظ سیاسى و نظامى در خطر 
است و سرکوب مقاومت سیاسى و نظامى بورژوازى و تثبیت پیروزى سیاسى انقالب در اولویت قرار دارد، 
و دوم، دوران ثبات، که در آن دیکتاتورى پرولتاریا مى تواند به امر تحول بنیاد هاى اقتصادى جامعه مشغول 
شود. در دوره اول ما با دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه یک "دولت دوره انقالبى" روبروئیم و در دوره دوم با 
دیکتاتورى پرولتاریا به معنى کالسیک و جامع کلمه، یعنى دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه روبناى سیاسى کل 
دوران گذار میان  سرمایه دارى و کمونیسم. واضح است که این دوره با دقت ریاضى از هم تفکیک نمى 
شوند، بلکه به اعتبار اولویت یافتن وظایف متفاوت براى دیکتاتورى پرولتاریا از هم متمایز مى گردند. این 
اولویتها اختیارى نیست، بلکه ناشى از شرایط عینى و تناسب قواى طبقات اجتماعى است. نفس این تفکیک 
چیز تازه اى در مارکسیسم نیست (آنچه شاید در بحث ما تازگى دارد، استنتاجات ما و اهمیتى است که 
براى این دوره بندى قائلیم). اشارات مختلف لنین در طول انقالب اکتبر گواه آنست که وى یک چنین تقسیم 

بندى اى در خصوصیات و وظایف دیکتاتورى پرولتاریا را مد نظر داشته است:  
"اولین وظیفه هر حزبى که رو به آینده دارد، اینست که اکثریت مردم را متقاعد سازد که برنامه 
و تاکتیکهایش صحیح اند. این وظیفه چه در دوره تزارى و چه در دوره سیاست سازش تسره 
تلى ها و چرنف ها با کرنسکى ها و کیشکین ها، در صدر وظایف قرار داشت. این وظیفه 
امروز عمدتا به انجام رسیده است، زیرا همانطور که کنگره شوراها در مسکو بطور قطع ثابت 
نمود، اکثریت کارگران و دهقانان روسیه به وضوح جانب بلشویک ها را گرفته اند. اما البته 

هنوز تا انجام کامل این وظیفه راه درازى در پیش است. 

دومین وظیفه اى که در مقابل حزب ما قرار گرفت تصرف قدرت سیاسى و سرکوب مقاومت 
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استثمارگران بود. این وظیفه نیز کامال انجام نشده است و نباید از آن غفلت شود زیرا سلطنت 
طلبان و دمکرات - مشروطه طلبان از یکسو و اعوان و انصارشان یعنى منشویک ها و اس 
ار هاى راست از سوى دیگر، به تالش هاى خود براى وحدت به منظور سرنگونى قدرت 
شوراها ادامه مى دهند. بهرحال، عمدتا، وظیفه سرکوب مقاومت استثمارگران در فاصله 25 

اکتبر 1917 تا (تقریبا) فوریه 1918 یعنى تسلیم بوگایفسکى، به انجام رسید. 

سومین وظیفه اکنون دارد بعنوان یک وظیفه فورى در صدر قرار مى گیرد و موجد خصلت 
ویژه موقعیت فعلى یعنى سازماندهى اداره امور روسیه است. البته، ما از همان روز بعد از 52 
اکتبر براى انجام این وظیفه گام برداشتیم. اما تا امروز، از آنجا که مقاومت استثمارگران هنوز 
شکل یک جنگ داخلى آشکار را بخود گرفته بود، وظیفه اداره امور نمى توانست به وظیفه 

اصلى و محورى تبدیل شود". 
(وظایف فورى دولت شوروى، آوریل 1918، جلد 27، 242-241، تاکیدات دوخطى در اصل 

است) 
گرانه  و توطئه  نظامى  اقدامات  شدن  خنثى  و  شوراها  دولت  از  سرنگونى  خطر  رفع  که  اینست  واقعیت 
بورژوازى، اعم از داخلى و بین المللى، براى سرنگونى این دولت بسیار بیشتر از اکتبر 1917 تا فوریه 1918 
طول کشید. این نکته هم روشن است که پس از انجام وظیفه "دوم" (یا اولین وظیفه پس از کسب قدرت)، 
دیکتاتورى پرولتاریا چیزى بیشتر از "اداره امور" روسیه را مى بایست در اولویت قرار دهد و قرار داد. اما 
بهرحال این فرمولبندى یعنى تفکیک وظایفى که به نوبت و خارج از اداره حزب پیشرو طبقه کارگر در 
اولویت قرار مى گیرند، به دو نوع" سرکوب مقاومت استثمارگران" و "اداره امور"، در واقع منطبق با همان 
توصیفى است که ما در مرحله بندى خود بدست دادیم. دوره اول دوره اى است که قدرت پرولترى باید 
خود را بى چون و چرا مستقر کند و بورژوازى را کامال در مبارزه قهرآمیز منکوب نماید و دوره دوم، دوره 
"اداره" یا به معنى وسیعتر دوره سازمانیابى جامعه متناظر با حاکمیت سیاسى پرولتاریا، یا دوره گذار به معنى 
وسیع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کلمه است. توجه کنید که این "اولویتها" در وظایف، حاصل انتخاب 
ارادى حزب نیست، بلکه موقعیتى است که نفس مقاومت بورژوازى و شدت و نوع و شکل این مقاومت 

به ناگزیر ایجاد مى کند. 

لنین در همان مقاله فرمولبندى فشرده تر و موجزترى از این دوره بندى در دیکتاتورى پرولتاریا بدست مى 
دهد:  

و  حل نمود،  را  سیاسى  تصرف  مسأله  پرولتاریا  آنکه  از  پس  سوسیالیستى،  انقالب  هر  "در 
عمده  آنان بطور  مقاومت  سرکوب  و  کنندگان  ید  خلع  از  ید  خلع  وظیفه  که  اى  درجه  به 
قرار  صدر  در  دارى،  از سرمایه  برتر  اجتماعى  سیستم  یک  بنیادى  وظیفه  باشد،  شده  انجام 
منظور) تحقق  این  به  (و  رابطه  در این  و  کار  بارآورى  بردن  باال  وظیفه  یعنى  گیرد.  مى 
تا  کرنسکى  از   - استثمارگران  بر  لطف پیروزى  به  ما،  شورایى  دولت  کار.  بهتر  سازمان 
وظیفه  این  انجام  سراغ  به  مستقیما  تواند  مى  که  قرار دارد  موقعیتى  در  دقیقا   - کورنیلف 
که  است  این  آن  و  شود  مى  روشن  فورا  نکته  یک  اینجا  آن بپردازد.  به  جدیت  با  و  برود 
اگر تصرف دولت مرکزى در ظرف چند روز عملى باشد، اگر سرکوب مقاومت نظامى (و 
امکان  چند هفته  ظرف  در  پهناور  نقاط یک کشور  اقصى  در  حتى  خرابکارى )استثمارگران 
پذیر باشد، حل اساسى مسأله باال بردن بارآورى کار بهر ترتیب... نیاز به چندین سال دارد". 
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(همانجا صفحه 257) 

سرکوب  یعنى  اول،  شوراها مرحله  دولت  آوریل 1918  در  آیا  اوال  که  گذریم  مى  نکته  این  از  اینجا  باز 
استثمارگران، را واقعا پشت سر نهاده بود یا خیر و ثانیا، آیا "باال بردن بارآورى کار" و تنها "به این منظور"، 
"سازماندهى بهتر کار اجتماعى"، بیان مناسبى براى وظایف "متعارف" دیکتاتورى پرولتاریا هست یا نه. نکته 
اساسى فعال براى ما توجهى است که لنین به دوره بندى و توالى تاریخى اولویت هاى عملى و وظایف 
دیکتاتورى پرولتاریا دارد. دوره بندى اى که به گمان ما مى بایست از لحاظ تئوریک نقش بسیار بیشترى در 

تبیین دیدگاه هاى بلشویک ها در مورد وظایف و دورنماى انقالب اکتبر بازى کند. 

اولین استنتاج عملى ما از تأکید بر این مرحله بندى در دوره دیکتاتورى پرولتاریا، در واقع دفاعى از حکومت 
شوروى در دوره لنین در برابر منتقدین" دموکرات" این دولت است. ثانیا، در همین رابطه، این دوره بندى 
به ما اجازه مى دهد تا نظرات و فرموالسیون هاى لنین در دوران پس از انقالب اکتبر را، در متن تاریخى 
واقعى اش قرار دهیم و لذا نگرش و متدولوژى عملى لنین در طول این پروسه را دقیقتر بررسى کنیم. ثالثا، 
این دوره بندى به ما امکان مى دهد تا برخى از نقاط ضعف تعیین کننده در حرکت بلشویکها را، که نهایتا 
نتایج بسیار نامطلوبى در روند انقالب اکتبر ببار آورد، بهتر بشکافیم و تحلیل کنیم و باالخره رابعا، بر مبناى 
این دوره بندى امکان مى یابیم تا تصویر نسبتا روشنترى از استراتژى عملى پرولتاریا پس از کسب قدرت 
بدست بدهیم. امرى که براى اجتناب از ناکامى هاى انقالبات پرولترى پیشین حیاتى است. در این بحث به 
تفصیل وارد این نکات نخواهم شد، بلکه به اختصار به رئوس مطالب اشاره مى کنم و توضیحات بیشتر را 

به فرصتهاى دیگرى موکول میکنم. 

با قدرى دقت در آثار لنین دو برخورد متمایز به دیکتاتورى پرولتاریا، و یا بعبارت دیگر دو نوع فرمولبندى 
متفاوت از این دولت، را مشاهده مى کنیم. اگر دوره بندى مورد بحث را مد نظر نگیریم، این فرمولبندى 
ها حتى ممکن است متناقض بنظر برسد. اما در پرتو تشخیص این دوره ها، این تناقض نیز رفع مى شود. 
از یکسو گفته مى شود (و لنین خود یک تئوریزه کننده اصلى این نگرش است) که دیکتاتورى پرولتاریا 
دموکراسى مستقیم و سازمان یافته توده اى و پرولترى است. آحاد طبقه کارگر مستقیما در ارگان هاى قدرت 
توده اى خود، در نقش قانونگذار، مجرى قانون و قاضى، ظاهر مى شوند. دولت خصلت خود را به عنوان 
یک نیروى ویژه قهریه از دست مى دهد و به تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه و به یک سازمان 
عمومى اداره جامعه بدل مى گردد. این تصویرى است که بطور موجز و فشرده، خود ما در برنامه حزب 
کمونیست از دیکتاتورى پرولتاریا بدست داده ایم. از سوى دیگر چه در ادبیات و چه در عملکرد بلشویک 
ها تعابیر و روش هایى را مشاهده مى کنیم که در وهله اول با این فرمول بندى از دیکتاتورى پرولتاریا مغایر 
به نظر مى رسد. براى نمونه این خود لنین است که در مباحثات مربوط به مدیریت واحد هاى تولیدى و 
جدل کمیته هاى کارخانه و اتحادیه ها بر سر کنترل کارگرى، اظهار مى دارد که دیکتاتورى پرولتاریا مى 
تواند خود را در "دیکتاتورى حزب" و یا حتى" دیکتاتورى یک فرد" متجلى سازد. در عمل نیز مشاهده 
مى کنیم که لنین و بلشویکها، یعنى مدافعان و پرچمداران نظریه مارکسیستى دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه 
یک دموکراسى عالى پرولترى، در موارد متعدد به نفع اقداماتى که کنترل حزب و شوراى کمیساریاى خلق 
و دولت بطور کلى را بر اقتصاد و سیاست جامعه، آنهم در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقیم توده ها 
و نهادهاى انتخابى مستقیم آنان نظیر شوراها، افزایش مى داد موضع گرفتند. مورخین این برخورد دوم را 
معموال به حساب "عقب ماندگى روسیه" و "پراگماتیسم" بلشویکها مى گذارند و منتقدین "دموکراتیک"ِ 
بلشویکها در آن "آغاز بوروکراتیسم" و" نقض اصول مارکسیسم" را مى یابند. این تعابیر نوع دوم و آنچه که 
در عمل در جهت شکل گیرى یک قدرت متمرکز دولتى کمابیش ماوراء عمل مستقیم توده هاى کارگر، حتى 
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در همان زمان حیات خود لنین، صورت گرفت، محل تغذیه جریانات انتقادى گوناگونى بوده است که از 
یک موضع "دموکراتیک" انقالب سوسیالیستى اکتبر را به نقد مى کشند. کمونیست هاى شورایى، اپوزیسیون 
کارگرى و فراکسیون دموکراتیک - سانترالیست ها (در خود شوروى)، چپ نو، تروتسکیسم، اوروکمونیسم 

و دیگران، همه در این "انتقاد دموکراتیک" از تجربه روسیه سهیم اند. 

تفکیک میان دو دوره فوق الذکر در پروسه انقالب پرولترى تا حدود زیادى علل این تعابیر "دوگانه" و 
بظاهر "پراگماتیستى" بلشویکها را توضیح مى دهد. واقعیت اینست که بخش اعظم اقدامات "سانترالیستى" 
دولت پرولترى در نخستین سال هاى انقالب و آن اقدامات اقتصادى اى که به نادرست "کمونیسم جنگى" 
نام گرفت (و همچنین پس از آن سیاست نپ)، اقداماتى بودند که نه با دیکتاتورى پرولتاریا به معنى وسیع 
و جامع کلمه، بلکه با ضروریات مسجل کردن و تحکیم قدرت پرولترى، یعنى "دولت موقت" دیکتاتورى 
پرولتاریا در روسیه تناسب داشتند. ممکن است امروز، به لطف 70 سال بازبینى، بتوان "اقدامات بهترى" را 
حتى در همین چهار چوب براى بلشویک ها مقدور دانست، اما بهرحال آنچه عملى شد، اقدامات سیاسى، 
ادارى و اقتصادى یک دولت موقت انقالبى پرولتاریا، یعنى دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقالبى، براى حفظ 
و تثبیت قدرت سیاسى طبقه کارگر در برابر مقاومت و توطئه هاى بورژوازى بود و نه اقداماتى متناسب 
با وظایف و اهداف از پیش تعریف شده و موعود دیکتاتورى پرولتاریا به معنى جامع کلمه. همان نیرویى 
که قیام را سازمان مى دهد و شوراها را در موضع پذیرش" عمل انجام شده" قرار مى دهد، همان نیرویى 
که رهبرى بخش پیشرو طبقه کارگر را بر عهده دارد و به این بخش متکى است، همان نیرویى که علیرغم 
مخالفت بخشهاى دیگرى از طبقه کارگر که تحت نفوذ منشویک ها است و دهقانانى که از اس آرها حمایت 
و  بورژوایى  دولت  سرنگونى  براى  عمل قهرآمیز  و  کرده  طرح  را  شوراها  به  قدرت  انتقال  ایده  کنند،  مى 
انتقال واقعى قدرت را سازمان داده است، همان نیرو بناگزیر و به حکم شرایط عینى سیاسى، بطور طبیعى 
خود را در موقعیت رهبرى پروسه تداوم انقالب "از باال" و سرکوب مقاومت مسلحانه بورژوازى مى یابد و 
باید با همان درجه قاطعیت این وظیفه را نیز بر دوش بگیرد. این خاصیت هر دولت موقت انقالبى واقعى 
است که تشکل فعال ترین بخش طبقات انقالبى، یعنى قیام کنندگان بالفعل، باشد. این انتظار" دموکراتیک" 
تشکل  و  باشد  داشته  انتخابى  و  ساختار دمکراتیک  یک  نوامبر 1917   8 روز  در  پرولتاریا  دیکتاتورى  که 
"دموکراتیک" طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، یعنى همان که مارکس و لنین خود توصیف کرده اند، 
انتظارى نادرست است. این تلقى نادرستى است که در آن از خصوصیات دوره انقالبى و خصلت دولت 
انقالبى حاصل قیام در یک چنین دوره اى غفلت مى شود. در این نوع" انتقاد" تفاوت میان خصوصیات 
دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقالبى بالفاصله پس از قیام، با دولت پرولتاریا در اوضاع پس از تثبیت قدرت 
کارگرى فراموش مى شود. شرط استقرار دومى، تشکیل اولى بر مبناى توان و انرژى پیشرو ترین بخش 
طبقه کارگر از طریق حفظ پیوستگى صف انقالب قبل از قیام و پس از قیام است. "قیام در دو پایتخت" آنهم 
به کمک شوراهایى که به تازگى به سمت مواضع بلشویکى چرخیده بودند، بطور طبیعى پرولتاریاى "دو 
پایتخت" و قیام کنندگان بلشویک را به ماتریال و منبع اصلى نیروى بالفصل دولت موقت انقالبى و ارکان 
آن تبدیل ساخت. اشکال عملکرد این دولت طبعا نمى توانست بطور بالفاصله ادامه سنت ها و روش هاى 

مبارزه تاکنونى نیرو هاى قیام کننده نباشد. 

اگر مرحله بندى فوق در دوره گذار را در تحلیل خود وارد کنیم، آنگاه علل دوگانگى در تعابیر لنین از 
دیکتاتورى پرولتاریا را بهتر درك مى کنیم. آن تعابیرى که به حزب، به سانترالیسم و ناگزیرى اقدام "از 
باالى سر" نهادهاى دمکراتیک و غیره اشاره مى کند، تماما این "دولت موقت" و شرایط دوره انقالبى بویژه 
خطر اعاده قدرت بورژوازى را مد نظر دارد. تعابیر وسیعتر و بنیادى ترى که دیکتاتورى پرولتاریا را با مؤلفه 
دموکراسى وسیع کارگرى تصویر مى کند معنى جامع تر و دراز مدت تر این دیکتاتورى را پس از مسجل 
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شدن و تثبیت قدرت سیاسى پرولتاریا، در نظر دارد. 

همین دوگانگى در تعابیر را در مورد وظایف اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا و یا وضعیت اقتصادى اى که 
دیکتاتورى پرولتاریا ناظر بر آن است، مشاهده مى کنیم. از یکسو نقد برنامه گوتا و تصویر عمومى از فاز 
پایینى کمونیسم (سوسیالیسم (را داریم و نیز گفته هاى متعدد مشابه از خود لنین در مورد ساختمان "یک 
نظام اقتصادى برتر از سرمایه دارى" را، و از سوى دیگر تعابیرى را داریم که حتى براى مثال این استنباط را 
بوجود مى آورد که اقتصاد "دوره گذار" میتواند" سرمایه دارى انحصارى دولتى" باشد. باز اینجا این ابهامات 
با تفکیک دو فاز در دیکتاتورى پرولتاریا تا حدود زیادى برطرف مى شود. در فاز اول، آنجا که اقتصاد عمال 
و به حکم شرایط عینى سیاسى، تنها یک پشت جبهه سیاست و عاملى براى حفظ قدرت دولت کارگرى در 
پروسه سرکوب بورژوازى است، اشکال مختلفى از جمله سرمایه دارى انحصارى دولتى یا حتى آلترناتیو 
ید  خلع  از  ید  خلع  با  موقتا  باید  که  اى  اقتصادى  روش  بعنوان  بتواند  ممکن است  کارگرى،  اپوزیسیون 
کنندگان و بجاى مالکیت بورژوایى ملغى شده پیاده شود، پذیرفته شود. اما در فاز دوم دیگر باید بطور جدى 
دست بکار سازماندهى آن اقتصادیاتى شد که با" تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه"، با دموکراسى 
مستقیم و تصمیم گیرى کارگران از طریق شوراها در سرنوشت اقتصادى و سیاسى خویش، با برنامه ریزى 
بر حسب نیازها و غیره تناسب داشته باشد. بى شک کمونیسم جنگى، نپ و یا سرمایه دارى انحصارى 
دولتى نمى تواند آنچیزى باشد که مارکس بخاطر آن "در نقد برنامه گوتا" زحمت توضیح خطوط کلى فاز 
اول جامعه کمونیستى را بخود داده است و لنین آن را "سیستم اقتصادى برتر از سرمایه دارى" مى خواند. 

متأسفانه این دوره بندى دیکتاتورى پرولتاریا در مباحثات بلشویکها آنطور که باید برجسته و تئوریزه نشد 
و اشاعه نیافت. واقعیت اینست که لنین در واقع تا ورود دولت پرولترى به مرحله دوم عمر نکرد. در بخش 
عمده دوره حیات لنین دیکتاتورى پرولتاریا عمال مورد مخاطره سیاسى و نظامى از جانب بورژوازى قرار 
داشت و بهرحال پرولتاریا نه فقط فراغت خاطر براى آغاز یک دوره" سازندگى" اقتصادى و اجتماعى به 
شیوه خاص خود را نیافت، بلکه عمال همواره با عوارض اقتصادى جنگ جهانى و دوران جنگ داخلى که 
سطح واقعى تولید و مصرف را بسیار از سطح روسیه 1913 پایین تر برده بود، مواجه بود. با این وجود چه 
لنین شخصا و چه سایر متفکرین بلشویک در توضیح اقدامات سالهاى اول حکومت کارگرى و روش هایى 
که در قلمرو سیاسى، ادارى و اقتصادى به این دولت تحمیل شد، تعابیرى بدست دادند که به نادرست در 
مورد خصوصیات دیکتاتورى پرولتاریا بطور کلى تعمیم مى یافت. بنظر من بخش زیادى از آثار لنین در 
رابطه با این اقدامات را با این فرض باید مطالعه کرد که وى دارد اقدامات اضطرارى و روابط ادارى متناسب 
با یک دوره انقالبى را تشریح مى کند. اینکه لنین خود عمال بطور جدى تر و برجسته ترى نظرات خود 
در 1905 درباره تفاوت "دولت موقت انقالبى "با "دولت هایى که وظایف انقالب بطور کلى" را به اجرا 
خواهند گذاشت در تحلیلهاى خود وارد نمى کند، اینکه او همان تمایزاتى که باالتر از او نقل کردیم را به 
مثابه یک منبع تئوریک بسیار مهم در تطبیق یک استراتژى منسجم تر براى سیر تکوین دولت پرولترى در 
روسیه آنطور که باید به کار نمى برد، خود ناشى از موقعیت تاریخى اى است که در آن قرار دارد. اوال، در 
تفکر بلشویکى" فاز دوم دیکتاتورى پرولتاریا" عمال در متن یک انقالب جهانى تصویر مى شد و لذا هرگز، 
مگر تا سالهاى 26-24 در مباحثات مربوط به سوسیالیسم در یک کشور، بطور عملى و کنکرت مورد توجه 
جدى و تحلیل کنکرت قرار نگرفت (در سالهاى 26-24 هم عمال پاسخى بورژوایى گرفت). امید به انقالب 
جهانى موجب شد تا بلشویکها افق خود را عمال بصورت "حفظ قدرت" و "انجام حداکثر ممکن" تا زمان 
فرا رسیدن انقالب جهانى در آینده نزدیک، ترسیم کنند و عمال توجه تئوریک چندانى به معضل چند و 
چون گذار اجتماعى، ادارى و اقتصادى در محدوده روسیه ننمایند. (همین امر خود گواه دیگرى است بر 
این واقعیت که لنین در اظهار نظر در مورد محتواى اقتصادى و ادارى دیکتاتورى پرولتاریا، بویژه آنجا که 
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فرمولبندى هاى محدودى از مسأله بدست مى دهد، عمال "فاز اول" را مد نظر دارد). ثانیا، این خاصیت 
انقالبیون است که در دوره انقالبى بجاى "تئوریزه کردن "عمل کنند. در مطالعات نظرات لنین در این دوره 
باید توجه کرد که او به عنوان یک رهبر سیاسى همواره در حال به پیش راندن پروسه هاى مطلوب و دفع 
گرایشات نامطلوب است و لذا سخنرانى ها و مقاالت وى نه در همه حاالت رساالت اثباتى تئوریک، بلکه 
در اغلب موارد دفاعیه هاى سیاسى از سیاست ها و مواضع عملى معینى هستند. مبناى همه این اظهارات یک 
تلقى تئوریک مارکسیستى اصولى است. در این تردید نیست. اما همین سخنرانى ها و مقاالت به خودى خود 
تبیین تفصیلى و اثباتى این تئورى را بدست نمى دهند. براى مثال، حکم" سوسیالیسم یعنى الکتریفیکاسیون 
بعالوه قدرت شورایى" یک فرمول بندى و تعریف تئوریک جدید از سوسیالیسم نیست، یک مبارزه سیاسى 
و تبلیغى براى ساختمان اقتصاد نوین است. یک مبارزه عملى براى سوسیالیسم است. براى درك نگرش 
تئوریک لنین در طول این دوره پرتالطم، باید اظهارات و عمل او را در متن شرایط تاریخى واقعى بررسى 
کرد. اینجاست که من معتقدم هر مطالعه دقیقتر از آثار لنین بى هیچ ابهامى موضع تئوریک منسجم او را در 
مورد خصوصیات دولت پرولترى در دوره هاى انقالبى، که صرفا نمونه هایى از آن را اینجا نقل کردیم، 

تأکید و اثبات مى کند. 

مراحل  از  این دیکتاتورى  عبور  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  تکامل  سیر  از  روشن  تصویر  یک  فقدان  بهرحال 
مختلف، به یکى از نقاط ضعف تئوریک جدى بلشویک ها در مواجهه با مسائل آتى انقالب پرولترى بدل 
شد. به این موارد پایین تر اشاره خواهم کرد. اما الزم است همینجا چند نکته را براى جلوگیرى از برخى 

ابهامات و اشکاالت احتمالى تأکید کنم:  

اوال:  آنچه گفتیم ابدا به این معنا نیست که دیکتاتورى پرولتاریا در مرحله اول "تشکل طبقه کارگر به مثابه 
طبقه حاکمه" نیست. کامال برعکس، تمام بحث بر سر اینست که اشکال متفاوت تشکل پرولتاریا به مثابه 
طبقه حاکمه در این دو دوره را باید از هم تمیز داد. دولت بلشویکى در روسیه دیکتاتورى پرولتاریا و تشکل 
طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود، در دورانى که این طبقه براى سرکوب مقاومت و توطئه هاى ضد 
انقالب بورژوایى، متشکل مى شود. این آن شکل مشخصى از تشکل یک طبقه است که از لحاظ تاریخى 
امکان پذیر و حیاتى است. رابطه طبقه با این دولت در اساس بر هیچ پروسه انتخابات و نهاد نمایندگى 
متکى نیست، حتى اگر تمام شوراها عمال به این حکومت رأى هم داده باشند، اتوریته واقعى این حکومت 
و تعلق واقعى این دولت به طبقه کارگر به اعتبار بسیج شدن واقعى توده کارگران در حمایت از این دولت 
و تحت رهبرى آن براى درهم کوبیدن قطعى بورژوازى به ثبوت مى رسد. این از نوع همان رابطه اى است 
که حزب انقالبى با توده وسیع طبقه خویش برقرار مى کند. در فاز اول دیکتاتورى پرولتاریا رأى پرولتاریا 
به دولت خویش نه از طریق نهادهاى نمایندگى، بلکه با بسیج و سازمانیابى عملى کل طبقه حول این دولت، 

اعالم مى شود. 

ثانیا:  انگشت گذاشتن بر محدودیت ها و ویژگى هاى "اجتناب ناپذیر" (نه در جزئیات) دولت پرولترى در 
دوره انقالبى، ابدا به معناى موجه دانستن تمام آن عملکردى نیست که در سالهاى اول انقالب اکتبر صورت 
گرفت. این همچنین به معناى کم بها دادن به ضرورت و اهمیت عمل مستقیم کارگران از طریق ارگان هاى 
قدرت توده اى در همین دوره ها نیست. باز هم برعکس، تفکیک این دو دوره اجازه مى د هد تا اهمیت 
واقعى عمل مستقیم توده ها و دموکراتیسم پرولترى در هر دو دوره شناخته و تأکید شود. قصد ما این بود 
که در وهله اول بر حقانیت نقشى تأکید کنیم که حزب بلشویک بالفاصله پس از قیام اکتبر در دولت و 
ارگانهاى اعمال قدرت کارگرى در روسیه پیدا کرد. دولت لنین دولت دیکتاتورى پرولتاریا بود. بحث ما 
گوشه اى از یک ردیه بر انتقادات ذهنى گرایانه، اکمل گرایانه و ایده آلیستى اى است که اساسا از موضع 
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"دموکراتیک" و نه سوسیالیستى به پراتیک بلشویکها در سالهاى اول انقالب اکتبر وارد مى شود. تفکیک 
این دو دوره اجازه مى دهد که با این نقد "دموکراتیک" مرز بندى کنیم و به یکى از مؤلفه هاى اصولى یک 
انتقاد سوسیالیستى به تجربه شوروى دست پیدا کنیم. بهرحال به مسأله اهمیت دموکراسى و نهادهاى قدرت 

دموکراتیک پرولتاریا در دوره اول در آخر بحث اشاره مى کنیم. 

ثالثا:  ما در این بحث در مورد انقالب پرولترى "در یک کشور" سخن گفتیم. مسأله اینجاست که انقالب 
پرولترى در یک کشور، یعنى همان کسب قدرت سیاسى، در ادامه خود باید با یک انقالب جهانى علیه 
سرمایه مرتبط شود. آیا این تغییرى در "دوره بندى" دیکتاتورى پرولتاریا ایجاد نمى کند؟ به عبارت دیگر آیا 
تصور شروع دوره دوم در "یک کشور" با ایده انترناسیونالیسم در تناقض نیست؟ آیا مرحله اول دیکتاتورى 
پرولتاریا نباید دنباله خود را در بسط "دوره انقالبى" در مقیاس جهانى پیدا کند؟ امیدواریم تاریخ واقعى این 
بار چنین مسیرى طى کند، اما از لحاظ تئوریک نمى توان اثبات کرد که پیروزى سیاسى پرولتاریا در یک 
کشور جبرا، یا به اراده دولت پرولترى مربوطه، مقارن با انقالب جهانى خواهد بود. در 1917 چنین نشد. 
پرولتاریا موظف است روند تکامل حکومت خویش در یک کشور را بشناسد. بحث ما مربوط به این مسأله 
است. تا آنجا که به انقالب جهانى مربوط مى شود، الاقل باید این را تذکر بدهم که به اعتقاد من پرولتاریایى 
که بتواند واقعا در کمترین فاصله "دوره دوم" را آغاز کند، یعنى پرولتاریایى که بتواند به مثابه یک طبقه 
حاکمه، بر مبناى دموکراسى وسیع پرولترى متشکل شود و "سازماندهى یک اقتصاد برتر از سرمایه دارى" 
را آغاز کند قطعا عنصر فعال تر، مؤثر تر و پیگیر ترى در صحنه جدال بین المللى با بورژوازى خواهد بود 
تا طبقه کارگرى که در منگنه بورژوازى، با اقدامات اضطرارى اقتصادى و ادارى، حکومت خود را با تحمل 
مصائب سر پا نگاه مى دارد و "منتظر انقالب جهانى" است. اینکه در روسیه نهایتا" سازماندهى اقتصاد ملى" 
جایگزین وظایف اقتصادى پرولتاریا در دوره گذار شد، نباید هیچ مارکسیست جدى اى را به این نتیجه 
برساند که الجرم سازماندهى انقالبى جامعه پس از انقالب در ابعاد اقتصادى و ادارى، با انترناسیونالیسم در 
تعارض است. پراتیک بورژوازى را نباید به پاى پرولتاریا نوشت. هر چه دیکتاتورى پرولتاریا در یک کشور 
در انجام وظایف سیاسى و اقتصادى خود قاطع تر و همه جانبه تر عمل کند، امکان واقعى تبدیل این قدرت 
سیاسى و اقتصادى به یک منبع انقالب بین المللى بیشتر خواهد بود. بهرحال این مسأله اى است که خارج 

از بحث خاص ما در مورد دولت پرولترى در دوره انقالبى قرار مى گیرد. 

در انتهاى بحث الزم است به اهمیت عملى نقطه ضعف تئوریک در تجربه روسیه اشاره کنم. فقدان فرمول 
بندى صریحى از مراحل مختلف تکوین و تکامل دیکتاتورى پرولتاریا، چه در برنامه بلشویکها و چه در 
ناآمادگى  در  مهم  هاى  مؤلفه  از  یکى  اکتبر،  انقالب  در  روسیه  و انقالبى  پیشرو  کارگران  عمومى  آموزش 
در  "موقت "انقالبى  دولت  هاى  روش  اوال،  داشت.  نقش  انقالب  این  نهایى  ناکامى  در  که  اى بود  نظرى 
مواردى بعنوان روش هاى دیکتاتورى انقالبى پرولترى بطور کلى، تئوریزه شد. جنبه "موقتى" خصلت و 
عملکرد دولت در شرایط خاص سالهاى اول پس از انقالب کمتر مورد توجه قرار گرفت. این به رشد تفاسیر 
اپورتونیستى و آنارشیستى در درون حزب میدان داد. اپورتونیسم و بوروکراتیسم به شکل رایج پاسخگویى 
به گرایشات و انتقادات آنارکوسندیکالیستى بدل شد و در مقابل، آنارکوسندیکالیسم و لیبرالیسم به شکل 
رایج انتقاد از بوروکراتیسم و رفرمیسم تبدیل گشت. موضع اصولى لنینى، که از درك صحیح نیازهاى عاجل 
دیکتاتورى پرولتاریا ناشى مى شد، با شفافیت و قدرت کافى در برابر این دو قطب بیان نشد. براى مثال از 
ضرورت تقویت سانترالیسم در حزب، ناگزیرى انطباق نسبى فونکسیونهاى حزب و دولت و نیاز به تمرکز و 
سرعت عمل در تصمیم گیرى در یک دوره معین موقت، به شیوه اى اصولى و با ترسیم افق وسیعتر انقالب، 
دفاع نشد. این روش ها در غیاب تحلیل هایى که به روشى اصولى خصلت موقت این اقدامات را به مراحل 
مختلف تکامل سیاسى جامعه روسیه و روند گذار دیکتاتورى پرولتاریا از دوره انقالبى به دوره ثبات سیاسى 
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متکى کند، بطور خود بخودى تعمیم داده شد و به اصولى کمابیش الیتغیر بدل گشت. براى مثال، بویژه 
در مباحثات مربوط به کنترل کارگرى و مدیریت واحد هاى تولیدى، موضع اصولى بلشویکها (در رئوس 
اساسى (مبنى بر تابع کردن مطالبه کنترل کارگرى از پایین به اصل باال بردن انسجام و دامنه عمل و اقتدار 
دولت کارگرى در دوره بحرانى سالهاى 21-1917، با استدالالت التقاطى و فرمولبندى هاى غیر مجاب 
کننده اى ارائه شد که در عمل بخش زیادى از پیشروترین و فعال ترین رهبران عملى کارگران در کمیته هاى 
کارخانه، یعنى بخشى از بهترین عناصر پرولتاریاى صنعتى روسیه را به دلسردى و بیگانگى از حزب کشانید. 
ثانیا، دولت بلشویکى، به مثابه دولت دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقالبى، شرایط مادى و عملى انتقال 
واقعى تمام قدرت به شوراها و ارگانهاى قدرت توده اى را ترسیم نکرد. در صورت برجسته بودن تمایز میان 
دوره انقالبى و دوره ثبات و خصلت و خصوصیات حکومت کارگرى در این دوره ها، پروسه سازماندهى 
وسیع ارگان هاى توده اى و از آن مهمتر تقویت روز افزون نقش تصمیم گیرنده آنها (برخالف روند واقعى 
اى که بوجود آمد (مى توانست و مى بایست در همان فاز اول دیکتاتورى پرولتاریا با جدیت به پیش برده 
شود. هنگامى که دولت کارگرى عمال قدرت بورژوازى داخلى و بین المللى را در هم شکست و در سالهاى 
28-1923 به بحث اساسى حول مسائل اقتصادى و ادارى دیکتاتورى پرولتاریا در دوره جدید معطوف شد، 
یعنى هنگامى که دولت انقالبى عمال به پایان دوره انقالبى به معنى محدود کلمه رسید، ارگان هاى پایدار 
دیکتاتورى پرولتاریا، شوراها و توده هاى وسیع کارگران پیشرو و انقالبى عمال از صحنه دخالت فعال و 
مستقیم در پروسه تصمیم گیرى در سرنوشت سیاسى و اقتصادى جامعه دور افتاده بودند. بلشویکها در غیاب 
درکى به اندازه کافى روشن و فرموله شده از خصلت انتقالى وظایف خود در رابطه با ایجاد دیکتاتورى 
پرولتاریا به معنى جامع و وسیع کلمه، عمال از شکل دادن آگاهانه و پیگیرانه به ساختارها و نهادهاى این 
دولت و زمینه سازى انتقال از دولت موقت به دولت با ثبات دیکتاتورى پرولتاریا ناتوان ماندند. پرولتاریاى 
روسیه، برخالف پرولتاریاى فرانسه در قرن قبل فاز اول دیکتاتورى خود را به هر حال، اما بطور ناقص، 
به فرجام رساند، مقاومت آشکار بورژوازى را در هم کوبید اما خود را براى دوره پس از این مرحله آماده 
نساخت و لذا در برابر اشکال جدید تعرض بورژوازى در قلمرو ایدئولوژیکى، اقتصادى، ادارى و فرهنگى از 
پاى در آمد. ثالثا، (و این شاید از لحاظ تئوریک مهمترین وجه مسأله باشد)، مخدوش کردن اقتصادیات دوره 
انقالبى با اقتصادیات دوره گذار بطور کلى باعث فقدان یک افق روشن و تحلیل صحیح از وظایف اقتصادى 
دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه دولت دوره گذار گردید. چه آنان که وضع موجود و سیاست اقتصادى جدید 
(نپ) را اوضاع و سیاستى در راستاى ساختمان سوسیالیسم نامیدند) استالین، بوخارین) و چه آنان که بر 
خصلت سرمایه دارانه و موقت این اقدامات انگشت گذاشتند (زینوویف، کروپسکایا و دیگران) هر دو عمال 
از تعریف وظایف اقتصادى انقالبى ویژه دیکتاتورى پرولتاریا در دوره گذار ناتوان ماندند. چه ناسیونالیسم 
اقتصادى و صنعتگرایى بورژوایى اى که تحت نام سوسیالیسم در یک کشور توسط اکثریت حزب به رهبرى 
جریان استالین پروسه صنعتى شدن سرمایه دارى در روسیه را به معنى واقعى کلمه باالخره آغاز نمود و به 
فرجام رساند و چه جریان اپوزیسیون متحد (تروتسکى - زینوویف) که از همان مواضع اقتصادى حرکت 
مى کرد و بى آلترناتیوى خود را در این عرصه در پس شعار انقالب جهانى پنهان مى نمود، هر دو در یک 
وظایف  درباره  لنینیستى  شده  پرداخت  و  روشن  نظریه  یک  فقدان  که در  گرفتند  بال  و  پر  تئوریک  خالء 
اقتصادى دراز مدت دیکتاتورى پرولتاریا بوجود آمده بود. اینکه چنین نظریه اى وجود نداشت و یا به هر 
حال به یک نیروى مادى تبدیل نشد، اینکه لنینیسم در مباحثات اقتصادى سالهاى 28-1924 نمایندگى نشد، 
تا حدودى از اینجا ناشى مى شد که افق و دورنماى انتقال از دیکتاتورى پرولتاریا در دوره انقالبى، که در 
آن اقتصاد تابع سیاست است، به یک دولت دیکتاتورى پرولتاریا به معنى وسیع کلمه با وظیفه ساختن یک 
"اقتصاد برتر از سرمایه دارى" بطور جدى در برابر پیشروان آگاه طبقه کارگر روسیه قرار داده نشده بود. 
همانطور که اشاره شد لنین تمایز میان این دوره هاى متفاوت را مى شناخت و در همان انقالب اکتبر نیز 
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در حاشیه مباحثات دیگرى به دفعات به آن اشاره کرده بود. اما مباحثات تعیین کننده سالهاى 28-1924 از 
وجود این تواناترین اتوریته تئوریک پرولتاریا در قرن حاضر محروم ماند. اگر لنین بود، به احتمال قریب به 
یقین امروز ما در مورد وظایف اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا به تصویر بسیار روشن ترى مجهز مى بودیم. 
زیرا مباحثات سالهاى 28-1924 دقیقا مباحثاتى بود که در مقطع انتقال دیکتاتورى پرولتاریا از دوره انقالبى 

به دوران ثبات و عملکرد "متعارف" انجام مى شد. 

دیکتاتورى  و مشخصات  خصلت  وظایف،  در  تفاوت  وجود  اگر  داد.  پاسخ  سؤال  یک  به  باید  باالخره  و 
پرولتاریا در دوره انقالبى نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزیر، طبیعى و پذیرفتنى است، چه تضمینى 
وجود دارد، یا مى تواند وجود داشته باشد، که این دولت موقت پرولترى، با روشهاى خاص و محدودیت 
هاى ویژه اش، جاى خود را به دیکتاتورى پرولتاریا به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اینست که تضمین 
عملى این پروسه، مانند تضمین هر تحول انقالبى دیگر، تماما در گرو پراتیک انقالبى بخش پیشرو و آگاه 
طبقه کارگر است. آنچه اینجا مطرح شد این بود که داشتن افق سیاسى روشن و درك صحیح از مکانیسم 
هاى تکامل انقالب و مراحل عینى اى که انقالب پرولترى بناگزیر، ولو با اشکال گوناگون و با سهولت و 
دشوارى کم و بیش، از آن گذر مى کند، یک شرط پایه اى پراتیک صحیح و "تضمین کننده" است. اگر درك 
تفاوت این دو شکل متمایز تجسم و مادیت یافتن دیکتاتورى پرولتاریا به خودى خود هیچ چیز را در مورد 
گذار موفقیت آمیز از این مراحل تضمین نکند، که نمى کند، عدم درك آن قطعا تضمین کننده ناکامى هست. 
پرولتاریایى که در سالهاى 28-1924 در روسیه در برابر ناسیونالیسم بورژوایى خلع سالح شد و در دهه بعد 
کامال از پاى افتاد، کمبودهاى نظرى و عملى متعددى داشت. یکى از کمبودها فقدان یک تصور اقتصادى، 
ادارى و سیاسى از دیکتاتورى پرولتاریا پس از در هم کوبیدن مقاومت علنى بورژوازى بود. این درك تنها 
هنگامى مى توانست شکل بگیرد که پرولتاریا به روشنى خصلت موقت آن شکلى از حکومت را که تا آن 
زمان دیکتاتورى طبقاتى اش را در آن تجسم داده بود بشناسد و از پیش براى جایگزینى آن با اشکال مناسب 
دوره جدید آماده کرده باشد. مسأله دولت در دوره هاى انقالبى گوشه کوچکى از قلمرو وسیعى است که 
باید براى اجتناب از شکست هاى پیشین مورد بررسى قرار بگیرد. بحث ما در این مورد تنها تالشى براى 

طرح و معرفى این مسأله بعنوان یک معضل مهم تئوریک است. 

بسوى سوسیالیسم شماره 2 (دوره دوم )آذرماه 1366- دسامبر 1988،  صفحات 3 تا 43 

درباره مباحث کنگره دوم حزب کمونيست ايران

مصاحبه با کمونیست
مقدمه:
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نشریه  ایران  کمونیست  حزب  دوم  کنگره  هاى  گیرى  جهت  و  مباحثات  تر  وسیع  هرچه  طرح  منظور  به 
جوانب  باره  در  را  سواالتى  حزب،  سیاسى  دفتر  عضو  حکمت  منصور  رفیق  با  گفتگوئى  در  کمونیست 
گوناگون کنگره مطرح کرد. در قسمت اول سعى شده است تا یک تصویرعمومى از کل مباحثات کنگره 
ارائه شود. در قسمت دوم، مضمون بحث هاى اصلى کنگره در جزئیات و با دقت بیشترى بحث خواهد 
شد، در قسمت سوم، دورنماى دفتر سیاسى براى دوره پس از کنگره دوم و نیز اقدامات و برنامه عملى که 

در این دوره پیشاروى حزب کمونیست ایران قرار میگیرد، تشریح خواهد شد. 
 

کمونیست: قبل از اینکه وارد مضمون مباحثات کنگره دوم بشویم، بى فایده نیست اگر توضیحات مختصرى 
در باره جنبه هاى عملى و اجرایى کنگره بدهید. براى مثال نحوه تشکیل کنگره، دستور جلسات، ترتیب 

پیشرفت مباحثات و غیره. 
 

منصور حکمت: کنگره دوم، همانطور که در اطالعیه پایانى کنگره هم آمده است، یک کنگره روتین حزبى 
بود. یعنى کنگره اى که باید هر دوسال حداقل یکبار، ولو مساله فوق العادهاى هم پیش نیامده باشد، تشکیل 
بشود. با این حساب کنگره مى بایست در اواخر تابستان و اوائل پاییز تشکیل شود و نه اواخر زمستان. 
منتهى بنابر محضورات عملى معینى، و ازجمله اینکه فصل تابستان براى تشکیالت کردستان حزب که میزبان 
کنگره هم بود، فصل گسترش عملیات نظامى است و لذا تجمع کادرهاى حزبى بسادگى عملى نیست، کنگره 
با تصمیم قبلى کمیته مرکزى استثنائًا چندماه به تعویق افتاد. از چندماه قبل از کنگره، آئین نامه انتخابات 
افتتاح  از  قبل  هفته  چند  حدود  قرارگرفت.  حزب  مختلف  اختیارتشکیالتهاى  در  و  شد  تهیه  نمایندگان 
جلسات، نمایندگان تشکیالتهاى مختلف، تشکیالت کردستان، تشکیالت خارج کشور، تشکیالتهاى شهرى 

ما در خارج کردستان و همینطور ارگانها و واحدهاى تشکیالتى سطح مرکزى، انتخاب شده بودند. 
 

دستور جلسات پیشنهادى کمیته مرکزى حزب عبارت بود از گزارش کمیته مرکزى، برنامه حزب، اساسنامه 
حزب، مسائل تاکتیکى، مسائل تشکیالتى و انتخابات براى کمیته مرکزى جدید. این یک دستور جامع و کلى 
است که تمام امورى را که کنگره، بعنوان عالى ترین مرجع حزب، مى توانست به آن بپردازد در برمیگیرد. 
کمیته مرکزى دستور جلسات را به این دلیل در همین حد کلى پیشنهاد کرد که خود کنگره پس از افتتاح 
بتواند درباره اولویت هاى خود با سهولت بیشترى تصمیم بگیرد و هرآنچه را که الزم میداند از این لیست 
کلى در دستور بگذارد. عمًال هم در نخستین نشست کنگره اقالمى از این دستور حذف شدند. و یا در 
تیترهاى دیگرى ادغام شدند. بحث برنامه از دستور خارج شد و بحث مسائل تاکتیکى و مسائل تشکیالتى 
در دو زیرتیتر گزارش کمیته مرکزى که به ترتیب به اوضاع سیاسى و بررسى عملکردهاى تشکیالتى حزب 
در فاصله دو کنگره مى پرداخت ادغام شد. به این ترتیب دستورجلسات کنگره به اینصورت درآمد: گزارش 

کمیته مرکزى که به 4 بخش مجزا تقسیم میشد، بحث اساسنامه حزب و انتخابات کمیته مرکزى جدید. 
 

کمونیست: علت طرح و بعد هم حذف مبحث برنامه چه بود و آیا در هر کنگره حزبى برنامه باید مورد 
بحث و تجدیدنظر قراربگیرد؟ 

آن  لزوم  عدم  یا  لزوم  و  دارد  را  برنامه  در  تجدیدنظر  حق  کنگره  هر  که  است  حکمت: روشن  منصور 
برنامه  در  تغییراتى  کنگره  هر  که  نیست  الزامى  من  بنظر  میدهند.  تشخیص  حاضر  نمایندگان  خود  هم  را 
بوجودبیآورد. اما کمیته مرکزى حزب، همانطور که گفتم، از لحاظ حقوقى خود را موظف میدانست که این 
مبحث را بازکند تا رفقاى حاضر در صورتى که تمایل به بحث حول برنامه داشته باشند دیگر الزم نباشد 
تاکیدى  اول  وهله  در  پیشنهادى  دستور  در  برنامه  مساله  طرح  بکنند.  بحثى  دستور  به  آن  واردکردن  براى 
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بود بر حق کنگره به عنوان عالى ترین مرجع حزب براى اصالح برنامه. از این گذشته خود کمیته مرکزى 
معتقدبود که برنامه نیاز به اصالحاتى دارد. از چندماه قبل از آغاز کنگره یک کمیسیون برنامه در سطح کمیته 
مرکزى تشکیل شد و تنظیم اصالحات الزم بر برنامه را شروع کرد. پیشنهادات اصالحى رفقاى مختلف در 
حدامکان جمع آورى شد. آلترناتیوهاى اصالحى کمیسیون در اختیار دفتر سیاسى، و تا حدى که فرصت 
و امکانات اجازه میداد همزمان در اختیار بخش هایى از تشکیالت حزب و نمایندگان کنگره قرارگرفت. 
در جلسه دفترسیاسى اصالحات پیشنهادى کمیسیون مورد بحث و بررسى تفصیلى قرارگرفت. براى همه 
در این نشست ها روشن شد که اوال، اصالحیه ها خود کمبودها و ناروشنى هاى جدى اى دارند وثانیا 
فرمولبندى هاى جدید، هر قدر هم درست یا غلط باشند، بهرحال برخالف فرمول بندى هاى برنامه، به 
یک پشتوانه بحث و تحلیل تئوریک در سطح علنى، یعنى در نشریات حزب و غیره، متکى نیستند. پیشنهاد 
چنین اصالحاتى به یک کنگره حزبى که نمیتوانست فرصت کافى براى بحث و جدل تئوریک تفصیلى و 
کار تدوینى داشته باشد، اصولى نمى بود. بنابراین کمیته مرکزى حزب ضمن اینکه این اصالحیه ها را براى 
اطالع نمایندگان کنگره در اختیار آنان گذاشت، در عین حال خود پیشنهاد طرح و تصویب آنها را در کنگره 
نداشت. مساله به همین صورت در کنگره طرح شد و کنگره پس از مباحثاتى اگر اشتباه نکنم به اتفاق آراء 

مبحث برنامه را از دستور خارج کرد. 
 

کمونیست: از نظر کمیته مرکزى برنامه در چه جهاتى میتوانست اصالح شود، و کنگره با چه استداللى برنامه 
را از دستور خارج کرد؟ 

 
منصور حکمت: اجازه بدهید براى توضیح دقیق تر مساله مقدماتى را ذکر کنم. حزب کمونیست تشکیالت 
لنینى.  سنت  و  شاخه  یعنى  است،  مارکسیستى  جنبش  در  معین  سنت  و  شاخه  یک  به  متعلق  اى  سیاسى 
من  بنظر  این  است.  مارکس  تئورى  از  آن  پراتیک   - انقالبى  برداشت  ما  مارکسیسم  اساسى  خصوصیت 
جوهر اساسى مارکسیسم است و لذا معتقدم لنینیسم یا سنت لنینى در جنبش موسوم به جنبش کمونیستى 
تنها جریانى است که به اصول اساسى تئورى انقالبى مارکس و به آرمان بنیادى مارکسیسم، یعنى انقالب 
کارگرى، عمیقا وفادار است. برنامه جزب کمونیست مجموعه اى از احکام جامد نیست، بلکه نحوه ایست 
که این جریان معین مارکسیستى در ایران در مقطع تاریخى معینى اهداف، اصول عقاید، روش ها و تمایزات 
اساسى خود را با سایر مدعیان کمونیسم بیان کرده است. به این اعتبار برنامه حزب مهر زمان و مکان و 
اوضاع و احوالى را که این جریان در آن شکل گرفته و رشد کرده ا ست را بر خود دارد. فکر میکنم این 
خصوصیت شامل حال هر حزب سیاسى زنده اى بشود که خود همراه واقعیات زمان خود رشد میکند. 
استراتژى  حتى  و  ما  اهداف  ما،  اعتقادات  اصول  ما،  جریان  سیاسى  و  ایدئولوژیکى  هویت  ما،  مارکسیسم 
عملى ما در ایران در طول این چند سال تغییرى نیافته است. اما اوضاع و احوال اجتماعى که حزب ما در 
آن فعالیت میکند و نیز موقعیت حزب ما در متن این شرایط اجتماعى تغییر کرده است. "چپ" در ایران پا 
به دوره جدیدى گذاشته است . مسائل و مباحث این "چپ" تغییر یافته است. احاطه ما به مسائل گرهى 
جنبش مان بیشتر شده است، شناخت ما از طبقه اى که برنامه حزب باید رهنمودى براى انقالبش باشد دقیق 
تر و جامع تر شده است. بیان ما باید تغییرکند تا این واقعیات متفاوت را در خود منعکس کند. ما از خود 
مى پرسیم آیا اگر بنا بود امروز از نو برنامه اى براى جزب کمونیست بنویسیم، عینا همان قالب، همان بیان 
و همان فرمول بندى هاى موجود برنامه حزب را بکار میگرفتیم؟ به اعتقاد من نه. برنامه حزب کمونیست 
محصول دوره تاریخى معینى است. این سند اعالم موجودیت و هویت یک جریان سیاسى در قبال و در 
تمایز با طیفى از شبه مارکسیست ها و شبه سوسیالیست ها در دوره معینى است. برنامه ما بطور جدى تحت 
تاثیر مبارزه ضد پوپولیستى جریانات مارکسیست انقالبى در دل انقالب 57 است. امروز اوضاع چپ ایران 
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بشدت تغییر کرده است. رابطه ما با این چپ و نیز موقعیت مان در رابطه با طبقه کارگر تغییریافته است. 
همان مارکسیسم لنینى، امروز میتواند خود را بهتر، روشن تر و دقیق تر بیان کند. همان جریان، امروز موظف 
است بیان خود را با واقعیات سیاسى و اجتماعى دوره جدیدى منطبق کند. برنامه حزب کمونیست نقش 
تعیین کننده اى در شکل دادن و تحکیم یک جریان کمونیستى متمایز، و به اعتقاد من اصیل و انقالبى، در 
ایران داشته است. امروز که این جریان تحکیم شده و بر پاى خود ایستاده است میتواند اهداف و روش هاى 

خود را روشن تر توضیح بدهد. 
1 1  
آنچه گفتم قطعا استداللى به نفع اصالح برنامه است. اما این در عین حال استداللى در دفاع از خارج کردن 
بحث برنامه از دستور کنگره دوم نیز هست. کنگره دوم، حداکثر مى توانست بندهایى از برنامه موجود را 
تدقیق کند، برخى فرمولبندى هاى بهتر را به آن اضافه کند، مطالبات بخش حداقل را جامع تر و تکمیل 
تر کند، اما ارائه یک برنامه کامال متناسب با واقعیات جدید و موقعیت حزب کمونیست در دوره آتى، از 
حیطه امکانات عملى این کنگره خارج بود و کنگره بدرستى این را تشخیص داد. اگر برنامه موجود قرار 
است به چیز دیگرى تبدیل شود، این متن جدید باید همان نقشى را در حیات جزب کمونیست پیدا کند 
که برنامه موجود در زمان تصویب خود داشت. ما اینجا صرفا از یک سند پایه براى خط دادن به تبلیغ و 
ترویج حزب صحبت نمى کنیم. برنامه ما باید گویاى هویت متمایز و بیانیه اى حاکى از نگرش ویژه ما به 
اوضاع اجتماعى و سیاسى دوران حاضر باشد. برنامه موجود در زمان خود به خوبى این نقش را ایفاء کرد و 
امروز نیز بعنوان یک سند تاریخى خاستگاه و منشاء فکرى و سیاسى حزب کمونیست را نمایندگى میکند، 
بى آنکه از ظرفیت هاى آن براى خط دادن به تبلیغ و ترویج چیزى کم شده باشد. یک برنامه جدید یا یک 
متن اصالح شده براى برنامه حزب هم باید همین نقش را در این دوره بر عهده بگیرد. و این مستلزم آنست 
که تمام درك پیشرو و تکامل یافته حزب کمونیست در قبال مسائل مبارزه طبقاتى، و بویژه ابعاد جهانى 
این مبارزه، در این متن جدید منعکس شود. اگر برنامه موجود محورى براى متحد شدن مارکسیست هاى 
انقالبى ایران در یک دوره معین بود، برنامه اى که ما بخواهیم امروز بنویسیم، باید اوال یک افق جهانى براى 
وحدت مارکسیستهاى انقالبى، مارکسیست هاى لنینى، را در خود داشته باشد و ثانیا در همین مقیاس ایران 
نیز بتواند در تحکیم رابطه این حزب متحد مارکسیستى با طبقه کارگر و رهبران عملى این طبقه نقش جدى 
بازى کند، چرا که این، و نه صرفا متمایز شدن نظرى و سیاسى از جریانات شبه مارکسیستى در درون چپ 
ایران، معضل و مساله اساسى ما در دوره کنونى و آتى است. تدوین چنین برنامه اى قبل دیگر کار چندروزه 
یک کمیسیون برنامه در کنگره نمى تواند باشد. اصوال چنین برنامه اى قبل از هر چیز محصول یک پروسه 
فعالیت نظرى علنى است که زیر بناى تئوریک برنامه را محکم میکند. این همان کارى است که ما قاعدتا 
باید در نشریات مختلف حزب انجام بدهیم و تا حدودى انجام داده ایم و تالش میکنیم به آن شدت ببخشیم. 
آنچه گفتم در واقع فشرده خط استداللى بود که در کنگره طرح شد، و کنگره بر این مبنا بحث حول برنامه 

را در دستور قرار نداد. 
 

کمونیست: یک چنین برنامه اى از چه جهاتى با برنامه فعلى تفاوت خواهد کرد؟ 
1 3  
اختصار  به  المقدور  حتى  میکنم  سعى  من  کرد.  صحبت  میتوان  تفصیل  به  باره  این  حکمت: در  منصور 
توضیح بدهم. همانطور که گفتم چه برنامه فعلى و چه متن برنامه اى که در آینده نوشته شود، بیان اهداف 
و روش هاى یک جریان سیاسى- طبقاتى واحد است. بنابراین از لحاظ مضامین اصلى برنامه تفاوتى در 
کار نخواهدبود. اما اوال در ساختمان و نحوه بیان موضوعات قطعا بهبودهاى جدى الزم است. زبان برنامه 
نیز باید به نفع ساده شدن تغییر کند. برنامه موجود ما همانطور که گفتم، بطور جدى تحت تاثیر مبارزه 
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ضد پوپولیستى در محدوده چپ ایران است. بسیارى از فرمول بندى ها همچنان ظاهر جدلى خود را علیه 
پوپولیسم حفظ کرده اند. این دیگر موردى ندارد. بعالوه، باز به دلیل اوضاع و احوالى که برنامه حاضر در 
آن نوشته شده است، لحن و بیان برنامه بیش از حد تئوریک و انتزاعى است. این بیان باید ساده و ملموس 
شود. برنامه حزب باید از برنامه اى که الاقل تلویحا روشنفکران انقالبى و سوسیالیست را مخاطب خود 
قرار میدهد، به برنامه اى مستقیما خطاب به رهبران عملى جنبش کارگرى، به کارگران پیشرو و کمونیست 
تبدیل شود. و ثانیا، برنامه فعلى از لحاظ تحلیل کنکرت اوضاع و احوال سرمایه دارى جهان امروز، و مبارزه 
طبقاتى، بویژه پس از جنگ دوم، کمبود دارد. منظور من این نیست که برنامه به یک روایت تاریخى از اوضاع 
تبدیل شود، بلکه الزم است ما حصل سیاسى و طبقاتى تکامل چند ده سال اخیر در جهان سرمایه دارى و در 
جنبش کارگرى، اعم از سوسیالیستى و غیره را بطور زنده ترى در خود منعکس کند. ثالثا، تبیین دقیق تر و 
زنده ترى از رویزیونیسم و نیز تجارب شکست انقالبات در شوروى و چین بدست بدهد . برنامه امروز ما 
از لحاظ روشن کردن حدفاصل ما با سوسیالیسم مسخ شده "اردوگاهى" و اعالم موجودیت یک مارکسیسم 
کامال مستقل از تجربه منفى رویزیونیسم، به اندازه کافى گویا هست، اما تبیین برنامه موجود بیش از حد 
تیتروار و کلى است. نکته دیگر اینکه با توجه به رواج تفسیر رویزیونیستى از سوسیالیسم، که در واقع سرمایه 
دارى دولتى را سوسیالیسم قلمداد میکند، الزم است تصویر زنده ترى از سوسیالیسم، حکومت کارگرى 
و کمونیسم، آنطور که مورد نظر کارگران کمونیست و مارکسیسم اصیل انقالبى است بدست داده شود. 
توصیف ما از پروسه انقالب بى وقفه در کشورهاى تحت سلطه و استراتژى عملى ما براى تحقق حکومت 
کارگرى در ایران نیز باید بطور اثباتى و بدون مشغله مرزبندى با سوسیالیسم خلقى 6-7 سال گذشته بیان 
شود. و باالخره مطالبات حداقل در برنامه ما باید تکمیل و جامع تر شود، به نحوى که مجموعه اصالحاتى 
را که جنبش انقالبى به رهبرى طبقه کارگر براى تحقق آن تالش میکند، بصورت گسترده عملى براى بهبود 
اوضاع کارگران و زحمتکشان و مردم محروم جامعه، ارائه بدهد. به این نکات بازهم میتوان افزود، نظیر 
توصیف روشن ترى از حزب سیاسى طبقه کارگر و رابطه حزب با توده هاى طبقه، ملزومات عملى تر ایجاد 
یک وحدت بین المللى از مارکسیست هاى انقالبى و نیز برخورد به معضالت جنبش کمونیستى در صحنه 
سیاست بین المللى که اینجا فرصت توضیح بیشتر آن نیست و احتماال ما را از موضوع مورد بحث مان، 

یعنى کنگره دوم حزب دور میکند. 
 

کمونیست: سوال آخر ما در مورد برنامه حزب اینست که آیا کمیته مرکزى کار ویژه اى را در جهت تهیه و 
ارائه متن اصالح شده برنامه به کنگره بعدى بر عهده گرفته است؟ 

 
منصور حکمت: چنین کارى در این مقطع براى ما مبرمیت و اولویت ندارد. برنامه حزب کمونیست براى 
فعالیت جارى حزب ما کامال کافى است. برنامه موجود در همین بیان فعلى خود نیز به خوبى تمایزات 
ایدئولوژیک و سیاسى ما را بیان میکند. هرکس این برنامه را بخواند میفهمد که با یک جریان مارکسیستى 
پذیرد  نمى  را  سوسیالیسم  آرمان  از  ها  رویزیونیست  شده  مسخ  روایت  که  جریانى  روبروست؛  اى  ویژه 
اساسى  هاى  قطب  با  را  خود  مرز  که  جریانى  است؛  آن  ابعاد  تمام  در  دارى  سرمایه  واژگونى  خواهان  و 
رویزیونیسم در مقیاس بین المللى ترسیم کرده است. جریانى که خواهان یک پروسه بى وقفه انقالب تا 
برقرارى حکومت کارگرى و سوسیالیسم است و باالخره جریانى که ارزش مبارزه براى اصالحات و بهبود 
اوضاع کارگران و زحمتکشان را در هر شرایطى درك میکند و رابطه اى اصولى میان انقالب و رفرم برقرار 
میسازد. اینها مشخصه هاى تعریف کننده مارکسیسم ماست که در برنامه حزب کمونیست بخوبى منعکس 
است. این برنامه چند سال است که مبناى یک تبلیغ و ترویج گسترده و سیستماتیک و هماهنگ توسط 
ارگانهاى مختلف حزبى است. از صداى حزب کمونیست ایران تا رفیق مبلغى که در روستاهاى کردستان 
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تبلیغ میکند، همه با اتکاء به این برنامه یک سیاست منسجم تبلیغى را پیش مى برند. تمام ارزش برنامه حزب 
کمونیست در فعالیت جارى حزب، در جذب کارگران و زحمتکشان به حزب و در ایجاد یک حزب منسجم 
و سازمان یافته به قوت خود باقى است. بعالوه، همانطور که قبال هم توضیح دادم، مساله بر سر نوشتن یک 
متن نیست، بلکه برسر باز کردن و توضیح دادن و جا انداختن ایده هاى معینى در سطح علنى در جنبش 
کمونیستى است. این کارى است که نشریات مختلف ما بر عهده دارند. براى مثال تدقیق دیدگاههاى حزب 
کمونیست در مورد مساله شوروى، یا نظرات ما درباره تئورى تشکیالت کمونیستى در دوران ما و غیره بر 
نوشتن یک متن جدید برنامه اى پیشى میگیرد. بدرجه اى که این ایده ها بازشده باشند، ما عمال برنامه خود 
را تکمیل و تدقیق کرده ایم. گنجاندن اینگونه ایده ها، هنگامى که پخته و طرح شده باشند و جاافتاده باشند، 
در یک متن پیشنهادى براى کنگره سوم کار دشوارى نخواهد بود. مساله بر سر طرح مباحثات اساسى حزب 
در سطح علنى است و نه تدوین برنامه. به نظر ما معطوف کردن حزب و جنبش به بحث درباره برنامه و 
تدوین برنامه در این مقطع ابدا اقدام رو به جلو و مثبتى نیست. هویت سیاسى و نظرى حزب ما چه به اعتبار 
برنامه حزب کمونیست و چه به اتکاء قریب سه سال پراتیک تبلیغى، ترویجى و سازمانى کادرها و فعالین 
حزب تحت یک پرچم واحد، کامال تثبیت شده و قوام گرفته است. به این معنى اصالح برنامه جزب براى 
ما مبرمیت ندارد. پاسخگویى واقعى به مسائل نظرى و عملى جدیدى که حزب امروز درمقابل خود مییابد، 

مساله اساسى است. 
 

جزئیات  در  بعدا  شد.  متمرکز  مرکزى  کمیته  گزارش  حول  عمدتا  کنگره  مباحثات  که  کمونیست: گفتید 
بیشترى وارد بحث مضمون این گزارش خواهیم شد، لطفا اینجا تا حد ممکن در سطح کلیات به رئوس 

موضوعاتى که در این گزارش طرح شد اشاره کنید؟ 
 

منصور حکمت: گزارش کمیته مرکزى به 4 بخش تقسیم میشد. 1) بحثى در باره موقعیت و دورنماى حزب 
کمونیست، 2) بررسى عمومى عملکردها و فعالیت هاى حزب، 3) گزارش اوضاع سیاسى و 4) گزارش 
اوضاع جنبش و فعالیت حزب در کردستان، که این آخرى در واقع جزئى از گزارش سیاسى بود که نظر به 
اهمیت عملى آن براى حزب ما بطور مجزا عرضه میشد. گزارش ها را بترتیب من، رفیق جواد مشکى، رفیق 
عبداهللا مهتدى و رفیق ابراهیم علیزاده ارائه کردیم. هدف ما از این تقسیم بندى این بود که گزارش کمیته 
مرکزى بتواند هم جنبه هاى تحلیلى داشته باشد و هم گزارشى باشد از فعالیت حزب به کنگره به عنوان 

عالى ترین مرجع حزبى. 
 

در ادامه صحبت در جزئیات و به تفصیل به مضمون این گزارشات و  همانطور که گفتید الزم است بعداً 
بحث هایى که پیرامون آن صورت گرفت بپردازیم. من اینجا مختصرا موضوعاتى را که در هر گزارش مورد 
بحث قرارگرفت را ذکر میکنم تا تصویرى عمومى از مباحثات اصلى کنگره داده باشم. بحث موقعیت و 
دورنماى حزب یک تحلیل از وضعیت و جایگاه کنونى حزب در مبارزه طبقاتى، راهى که پیموده شده است 
و نیز تحلیل معضالتى بود که پیروزى انقالب پرولترى در گرو رفع و حل آنهاست. سعى ما در این بخش 
این بود که یک ارزیابى عینى و واقع بینانه از موقعیت بدست بدهیم. منظور من از عینى و واقع بینانه اینست 
که ما تالش کردیم حزب را در متن اجتماعى واقعى اى که در آن فعالیت میکند قرار بدهیم و بررسى کنیم، 
و نه صرفا بر مبناى اهداف و شعارها و برنامه فعالیتى که حزب براى خود گذاشته است. حزب ما حزب 
انقالب اجتماعى است. اما انقالب اجتماعى صرفا به اراده احزاب صورت نمیگیرد، بلکه یک تحول انقالبى 
در جامعه است که ملزومات عملى خود را دارد. محور بحث ما این بود که این ملزومات عملى، ملزوماتى 
که باید در جهان واقعى و خارج از چهاچوب حزب ما فراهم شود کدامند، چه اتفاقات و تحوالتى باید رخ 
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بدهد تا یک جامعه معین، و در این مورد ایران، عمال و بطور مادى به انقالب کارگرى نزدیک شده باشد؟ 
ما روندهاى مطلوب براى انقالب کارگرى را تحلیل کردیم و نقشى را که حزب ما میتواند و باید در به 
جلوراندن این روندهاى عینى و مادى ایفاکند بررسى کردیم. از میان عوامل متعدد ما بر چند عامل انگشت 
گذاشتیم . اول، خروج جنبش مارکسیستى از آشفته فکرى و سترونى عملى اى که گریبانگیر آن است. این 
مساله صرفا یک مساله ایرانى نیست، بلکه داراى ابعادى جهانى است. این حاصل حاکمیت چندین ده ساله 
رویزیونیسم و قطب هاى رویزیونیستى بر جنبش مارکسیستى است. امروز شواهدى مبنى بر یک پروسه 
شبه  و  ها  مارکسیست  شبه  اردوى  کل  با  تقابل  در  انقالبى،  مارکسیستى  جنبش  در  احیاء  و  گیرى  قدرت 
سوسیالیست ها، وجود دارد. این روند را چگونه میتوان تسریع کرد؟ این بخشى از تحلیل ما بود. چگونه 
میتوان به شکل گیرى یک جنبش مستقل کمونیستى که به مسائل دوران خود محیط باشد و انسجام سیاسى 
و عملى کافى براى قدعلم کردن در برابر بلوك هاى گوناگون رویزیونیستى را داشته باشد، یارى رساند؟ 
دومین عامل، مساله رابطه این مارکسیسم، این کمونیسم انقالبى و پرولترى، با طبقه کارگر و مبارزات بالفعل 
این طبقه است. انقالب اجتماعى ممکن نیست مگر آنکه کمونیسم، کمونیسم متشکل، به یک جریان پیشتاز 
در درون صف خود کارگران تبدیل شده باشد. فاصله جنبش مارکسیستى از طبقه کارگر، یا کارگرى نبودن 
جریانات مارکسیستى اینهم یکى از موانع اساسى است که باید از سر راه برداشته شود. این هم منحصر 
به شرایط ایران نیست و ابعادى بین المللى دارد. تفاوت شاید در این باشد که خصلت روشنفکرى و غیر 
کارگرى جنبش چپ و جدایى عملى آن از بخش پیشرو و رهبران عملى در درون خود طبقه کارگر در 
ایران بسیار برجسته و بارز است. و باالخره عامل سوم، پیوند خوردن کمونیسم با نقاط عطف و لحظات 
تعیین کننده در تاریخ مبارزه کارگرى است. بدون این، کمونیسم کارگرى و جنبش کمونیستى کارگران براى 
انقالب اجتماعى شکل نمیگیرد و یا به یک نیروى اجتماعى قدرتمند تبدیل نمیشود. امروز جنبش "چپ" 
یا جنبش مارکسیستى در بخش اعظم جهان، سرنوشت و تاریخى مجزا از سرنوشت مبارزات کارگرى دارد. 
مارکسیستها، هر قدر هم که فعال و مبارز باشند، هنوز عمدتا در حاشیه تاریخ تحوالت انقالبى و مبارزات 
کارگرى زمان خویشند. مادام که طبقه کارگر در گره گاههاى تعیین کننده مبارزاتى، نظیر دوره هاى انقالبى، 
خود  با  واحد  یک تجربه  در  را  خود  پیشروان کمونیست  خود،  عملى  هاى  جنبش  و  ها،  قیام  اعتصابات، 
نبیند، از کمونیسم به مثابه یک نیروى اجتماعى کارگرى و از جنبش کارگرى به عنوان یک صف مبارزه 
سوسیالیستى خبرى نخواهد بود. امروز در کردستان، تاریخ مبارزات چندین ساله زحمتکشان یک ملت تحت 
ستم از تاریخ مبارزه کمونیستها قابل تفکیک نیست. تاریخ کومه له و تاریخ جنبش انقالبى در کردستان دو 
تاریخ مجزا نیست، یک تاریخ و یک تجربه است. این حرف را با همین قدرت درباره انقالب 57 و کمونیسم 
ایران بطورکلى نمیتوان زد. این حرف را ابدا در باره کمونیسم انگلستان و مبارزات قهرمانانه معدنچیان این 
کشور نمیتوان زد. جوش خوردن مارکسیسم با تجربه انقالبى واقعى توده هاى عظیم طبقه، ولو این تجارب 
خود مستقیما به پیروزى منجر نشده باشند، یک عنصر حیاتى در پیوند حزب و طبقه و سوسیالیسم و مبارزه 
کارگرى است. این مساله رابطه کمونیستها و حزب با مبارزات توده اى را بطور جدى طرح میکند. این 
تاکیدى بر ضرورت دخالت گرى کمونیستى و حضور دائمى کمونیسم در سنگر مبارزات جارى کارگرى 
است. براى تحقق انقالب اجتماعى، باید این تاریخ مشترك با کل طبقه کارگر را پیداکرد و شکل داد. از باالى 
سر یک پیوند مبارزاتى زنده با طبقه و صرفا با اعالم صادقانه تعلق طبقاتى کمونیسم نمیتوان صف میلیونى 

کارگران را به راه انقالب پرولترى جلب کرد و آنان را در این راه سازمان داد. 
 

براین مبنى ما حزب کمونیست را مورد بازبینى قرار دادیم. خود وجود حزب حاصل پیشرفت نسبى این 
روندها در جامعه ایران بوده است. اما این تنها بخش کوچکى از راهى است که پیموده شده. سوال اساسى 

اینست که حزب ما چه نقشى را در تسریع این روندهاى عینى میتواند ایفا کند؟ 
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در ادامه این گزارش مباحثات کنگره بویژه روى مبارزه ضد رویزیونیستى، دخالت گرى در مبارزات جارى 
کارگرى و موضوع کارگرى شدن حزب متمرکز شد. بحث هاى ارزنده اى از طرف رفقاى حاضر در این 
جلسات مطرح شد، که طرح و بسط آنها در سطح علنى بصورت مقاالت متنوع، یکى از وظایف دوره آتى 
ما خواهد بود. نکته دیگرى که بعنوان نتیجه منطقى از این مباحثات بیرون آمد، اهمیت و ضرورت مبارزه 
ضد سکتاریستى و تالش براى افزایش وحدت درونى کل طبقه کارگر بود. در مجموع، مبحث موقعیت و 
دورنماى حزب کمونیست یک جهت گیرى اساسى در حزب ما را تاکید و تقویت کرد. شکل دادن به یک 
کمونیسم کارگرى، دخالت گر، ضدسکتاریست و از لحاظ ایدئولژیکى قدرتمند، این محور اساسى فعالیت 

هاى ما در شرایط حاضر است. 
 

بخش دوم گزارش دفتر سیاسى یک ارزیابى عمومى از فعالیت حزب در دوره گذشته بود. من فقط به تیتر 
جنبه هایى از فعالیت حزب که مورد بحث قرار گرفت اشاره میکنم، درباره هرکدام چند جمله اى میگویم 
و میگذرم. سر تیتر هایى که در این گزارش مطرح شد، عبارت بود از کار تئوریک، تبلیغات، تشکیالت، 
فعالیت بین المللى و کارکرد رهبرى حزب. در زمینه کار تئوریک ما از فعالیت خودمان در دوره گذشته 
ناراضى هستیم. هرچند این اواخر با تمرکز بیشتر دفتر سیاسى روى مسائل تئوریک و سازمانیابى کمیسیون 
ها و سمینار هایى در سطح مرکزى بهبود نسبى اى در این امر بوجود آمده، ولى این هنوز از آنچه که ما باید 
براى قراردادن حزب کمونیست ایران در یک موقعیت پیشتاز نظرى انجام بدهیم بسیار فاصله دارد. مشغول 
شدن حزب ما به معضالت سازماندهى و ایجاد ارگانهاى تشکیالتى گوناگون، به قیمت کاهش انرژى که 
صرف امر تئورى در حزب ما میشود تمام شده است. کنگره بخصوص بر ضرورت بهبود این وضعیت تاکید 
کرد. در گزارش، و همینطور در مجموعه بحث هاى کنگره در مورد این مساله، همچنین به مسائل گرهى 
اى که باید حزب از لحاظ نظرى و تحلیلى به آنها بپردازد اشاره شد و تاکید شد که ما باید مباحث نظرى 
خود را از محدوده مسائل مربوط به چپ و انقالب در ایران فراتر ببریم و یک بعد جهانى تر به کار تئوریک 
خودمان بدهیم. در امور تبلیغات حزب نسبتا به تفصیل صحبت شد، بویژه که حزب از طریق چندین نشریه 
تبلیغى و دو رادیو تبلیغات گسترده اى داشته است. از نظر کمیت کار تبلیغى، کارى که شده است رضایت 
بخش است. اما از لحاظ کیفى باز تا وضعیت مطلوب فاصله زیادى داریم. در گزارش بویژه در مورد زبان 
تبلیغات ما صحبت شده بود. زبان تبلیغات ما هنوز غامض است. هنوز رنگى از تاثیرات چپ روشنفکرى 
ایران در ما دیده میشود؛ چپى که چه در دوره انقالب، چه حتى امروز، فقط میتواند با کلیشه هایى که تنها 
خودش معنى آنرا میفهمد -تازه اگر بفهمد- منظورش را بیان کند. ما باید براى دستیابى به یک زبان زنده 
کمونیستى-کارگرى در تبلیغات کار کنیم. واضح است که زبان تبلیغات انعکاسى از درجه شناخت حزب از 
طبقه اى است که آنرا مخاطب قرار میدهد. بدرجه اى که حزب با زندگى و مبارزه واقعى کارگران جوشیده 
باشد، به درجه اى که مسائل زندگى کارگران به مسائل واقعى و عملى حزب تبدیل شده باشد، زبان تبلیغات 
حزب هم از زبان چپ روشنفکرى کلیشه پرداز فاصله میگیرد. گزارش بویژه بر ضرورت انعکاس هرچه 

بیشتر مسائل زندگى و مبارزه جارى کارگران در ارگانهاى تبلیغى ما تاکید کرد. 
2 2  
گزارش همچنین به اهمیت تدوین و نشر یک سلسله جزوات و متون پایه ترویجى براى استفاده محافل 
کارگرى انگشت گذاشت. این کارى است که از قدیم درباره اش زیاد صحبت کرده ایم، اما کمتر عملى کرده 

ایم. حال آنکه نیاز ما به این جزوات بسیار روشن است. 
 

بطورکلى  شد.  مطرح  زیادى  مسائل  برمیگیرد،  در  را  متعددى  هاى  عرصه  خود  که  تشکیالت،  زمینه  در 



682

برگزیده آثار  منصور حکمت

سازماندهى ضعیف ترین حلقه در کار ماست. حزبى که درحال گذار از سنت هاى موروثى و خودبخودى 
عملى  بعد  در  را  اشکال  بیشترین  است،  کارگرى  کمونیسم  هاى  سنت  به  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم 
سازماندهى  کار  سبک  و  اصول  درباره  گذشته  سال  دو  طول  در  اینکه  علیرغم  میکند.  پیدا  سازماندهى 
کمونیستى زیادصحبت کرده ایم و به روش هاى اصولى در عرصه هاى متعددى دست پیدا کرده ایم، با 
اینحال هنوز تا تبدیل حزب کمونیست به حزبى که سازمان دادن به اصطالح در خونش باشد، حزبى که 
بطور طبیعى هرجا پا میگذارد کارگران و زحمتکشان را به هم ببافد، خیلى فاصله داریم. در عرصه شهرها 
ما توانستیم اشکال پایه اى از سازماندهى حزبى را بوجود بیاوریم. اینجا جایى است که بدلیل ضربات پس 
از 30 خرداد، عمال از زیر صفر شروع کرده بودیم موفقیتهاى عملى ما در این عرصه قابل توجه است. اما 
این هنوز گامهایى در جهت سازماندهى "تشکیالت خود" است، حال آنکه مساله ما سازماندهى وسیع و 
عمیق طبقه کارگر در سطوح مختلف است. اینجاست که بى تجربگى، بى سنتى و میراث روش هاى عملى 
خرده بورژوایى و رویزیونیستى بیشترین لطمه را به ما میزند. در موارد بسیارى علیرغم خواست واقعى مان، 
در قبال کارگران و محافل کارگرى پیشرو، عمال سکتاریستى برخورد کاره ایم. همینجا بگویم که درباره 
سکتاریسم در کنگره بحث هاى مفصل و ارزشمندى شد که در قسمت هاى بعدى صحبت مان بیشتر به 

آن خواهم پرداخت. 
 

درباره تشکیالت کردستان، مساله اى که گزارش بیشتر مورد توجه قرارداد این بود که نفوذ معنوى و سیاسى 
عمیق کومه له درمیان کارگران و زحمتکشان کردستان، مابه ازاء تشکیالتى متناسب با خود را نیافته است. 
کومه له یک تشکیالت سیاسى با پایگاه وسیع توده ایست. همانطور که قبال گفتم تاریخ مبارزات معاصر 
زحمتکشان کردستان با تازیخ کومه له عجین شده است و سرنوشت جنبش انقالبى در کردستان عمیقا با 
پراتیک کومه له پیوند دارد. این پدیده کم سابقه اى در تاریخ کمونیسم ایران است. اما ضعف ما در زمینه 
سازماندهى، اینجا هم بدرجات زیادى خودنمایى میکند. حزب ما از قبل متوجه این اشکال بوده است و در 
دو سال گذشته گامهاى بسیار مثبتى در جهت تحکیم پایه هاى تشکیالتى سازمان کردستان حزب در میان 
کارگران و متحد کردن کارگران در حزب برداشته شده است. اما هنوز فاصله وجه سیاسى و رهبرى کننده 
کومه له در کردستان، با وجه سازمان دهنده و متحدکننده آن زیاد است. یک نکته درباره تشکیالت کردستان 
حزب نباید از قلم بیفتد و آن انسجام سیاسى و مبارزاتى قوى این تشکیالت است. کمتر سازمان سیاسى اى 
از آزمونى نظیر آنچه کومه له در چند سال گذشته ازسرگذرانده است، اینچنین استوار و سربلند بیرون آمده 
است. وقتى به فشار نظامى جمهورى اسالمى فکر میکنیم که با جنگ طلبى حزب دموکرات تکمیل میشود؛ 
وقتى به موج تبلیغات تحریک آمیز و تنگ نظرانه حزب دموکرات در یکسال و نیم گذشته فکر میکنیم که 
حاصل آن جز تفرقه افکنى در میان زحمتکشان و دلسردکردن آنان از مبارزه نمیتواند باشد، آنوقت به درجه 
استحکام و استوارى حزب ما در کردستان پى میبریم. کنگره دوم حزب و پس از آن کنگره کومه له گواه 
این بود که این دوره خطیر بیش از پیش به آبدیده شدن حزب ما در کردستان، تقویت انسجام درونى آن، 
بارآمدن کادرها و افزایش آگاهى و وحدت حزبى منجر شده است. بهرحال در مجموع و با توجه به شرایط 

موجود، تشکیالت کردستان حزب موفق ترین بخش حزب بوده است. 
2 5  
خارج  کمیته  ایجاد  پروسه  درباره  مقدماتى  ابتدا  پرداخت.  ما  کشور  خارج  تشکیالت  به  همچنین  گزارش 
کشور ویک کاسه شدن فعالیت حزب در خارج گفته شد و سپس به رئوس مشکالت ما اشاره شد. مهمترین 
است،  آن  عملى  کارآیى  کمبود  و  ما  خارج  تشکیالت  انسجام  بودن  کم  باعث  که  زمینه،  این  در  ما  نقص 
فقدان یک درك روشن و بیان شده از اهداف و اصول فعالیت ما در این عرصه بوده است، این کارى است 
که پس از کنگره در دستور فورى کمیته مرکزى و دفتر سیاسى قرار داشته است. در گزارش فعالیت هاى 
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حزب همچنین به مساله کادرسازى، فعالیت بین المللى و مساله رهبرى هم اشاره شده بود که من فقط در 
مورد این آخرى چند جمله اى میگویم و اگر الزم دانستید در قسمت هاى بعدى صحبت درباره هرکدام از 
موضوعات بیشتر توضیح خواهم داد. سبک کار رهبرى ما آنطور که باید نبوده به اعتقاد ما، علیرغم تالشى 
که شده است، رهبرى ما هنوز بیش از حد به موقعیت مدیر سازمانى در حزب تنزل پیدامیکند و برخى 
وظایف اصلى خود را بویژه از نظر ترسیم مستمر افق مبارزاتى حزب، پرداختن به معضالت پایه اى جنبش 
مارکسیستى و درافتادن با موانع نظرى پیشروى کمونیسم، آنطور که باید و شاید انجام نمیدهد. تاکید کنگره 
بر این بود که این وضعیت باید هرچه سریعتر بهبود پیداکند و کمیته مرکزى جدید هم این امر را با جدیت 

دنبال میکند. 
 

یکى از محورهاى مهم این گزارش تحلیل آن عواملى بود که مانع پیشروى سریع تر و مطلوب ما در عرصه 
هاى مختلف کار تشکیالتى است. موفقیت ها و عدم موفقیت هاى ما صرفا نمیتواند بر مبناى اراده ما، یا 
خواست و پشتکار ما بررسى بشود. ما باید توجه کنیم که کمونیسم کارگرى در ایران یک حرکت خالف 
جریان است، یعنى خالف سنت ها و گرایش هاى عملى موجود در اپوزیسیون و در چپ سنتى. آوانتوریسم 
در  آکادمیسم  و  پردازى  کلیشه  موجود.  سنت  خالف  کارگران  میان  در  پرحوصله  کار  و  است  سنت  یک 
ترویج یک سنت است، بیان ساده و روشن منافع طبقاتى خالف سنت موجود. سکتاریسم، در برخورد به 
طبقه کارگر یک سنت قدیمى چپ خرده بورژواست و منافع کل طبقه را دیدن و براى وحدت کل طبقه 
کار کردن، خالف این سنت موجود است. این سنت ها و گرایشات پایه اجتماعى و طبقاتى دارند و بطور 
مستمر بازتولید میشوند، و از آنجا که حزب کمونیست با دیوار چین از جامعه جدا نشده است، به درون 
حزب نیز حمل میشوند. ما باید متوجه باشیم که بخش مهمى از دشوارى ها در کار عملى حزب ناشى 
از وجود این گرایشات بازدارنده است که بطور خودبخودى و مادام که سنت پیشرو در این یا آن عرصه 
فعالیت معنى نشده و تثبیت نشده، به بقاء خود ادامه میدهد. از همینجاست که گزارش کمیته مرکزى بر 
اهمیت نقد پایه اى این گرایشات بازدارنده و این سنت هاى عقب مانده براى بهبود فعالیت عملى حزب 

بطور جدى تاکید میگذارد. 
 

در بررسى عملکرد هاى حزب، گزارش کمیته مرکزى عامدانه وارد جزئیات نشد. اما کنگره تمایل نشان 
داد که بحث ها را در وجوه مختلف دقیق تز کند و با تفصیل بیشترى به عرصه هاى گوناگون فعالیت ما 
بپردازد. مجموعا بحث هاى ارزنده و راهگشایى از جانب رفقاى حاضر در کنگره در این زمینه ها مطرح شد. 

 
گزارش سیاسى و گزارش مکمل آن درباره اوضاع جنبش در کردستان و فعالیت هاى کومه له، بحث نسبتا 
جامع و مستقلى بود که درجاى خود باید به تفصیل بیشترى به مضمون آن پرداخت. این گزارش با نگاهى 
اجمالى به اوضاع اقتصادى، سیاسى و فرهنگى کنونى در ایران آغاز شد. مساله بحران اقتصادى و فالکتى که 
دامنگیر میلیونها انسان زحمتکش شده است، اختناق و بى حقوقى مطلق مردم، ستمکشى و تحقیر زنان، جنگ 
و مصائب و عواقب آن، باالگرفتن دامنه نارضایتى ها در میان مردم از جمهورى اسالمى، تداوم لشگرکشى 
رژیم به کردستان، اوضاع اقتصادى وخیم جمهورى اسالمى، اختالفات درونى حاکمیت و ناکامیهاى سیاسى 
و دیپلوماتیک حکومت و جریان پان اسالمیسم، اینها رئوس نکاتى بود که در مقدمه بحث مورد اشاره قرار 
گرفت. مجموعا این مشاهدات بر اوضاع بى ثبات جمهورى اسالمى و پتانسیل هاى موجود براى باال گرفتن 
سریع بحران سیاسى و مبارزات اعتراضى در کشور داللت میکند. گزارش سپس وارد بحث مفصل ترى 
در مورد خصوصیات اصلى اوضاع سیاسى موجود شد، و مشخصا به این نکات پرداخت اول، وضعیت 
جمهورى اسالمى، که در این بخش به نقش ضدانقالبى رژیم در ایران و منطقه و سیر آتى تغییر شکل و 
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جایگزینى آن پرداخته شد. در همین رابطه به جایگاه جنگ براى رژیم و تاثیرات اشکال مختلف ادامه یا 
ختم جنگ بر سرنوشت آن اشاره شد. بحث پان اسالمیسم به عنوان یک آلترناتیو ضدانقالب امپریالیسم در 
منطقه جایگاه مهمى در این مبحث داشت، بویژه با توجه به بحران حکومتى امپریالیسم در کشور هاى تحت 
سلطه و بى اعتبارى و ناتوانى اشکال سنتى تر حکومت هاى بورژوایى در این کشورها، نظیر دولت هاى 
ناسیونالیست، حکومت هاى نظامى و غیره، آینده حکومت اسالمى و پان اسالمیسم بطورکلى به پذیرش این 
شکل دولتى بعنوان یک آلترناتیو قابل اتکاء براى امپریالیسم دارد. ناتوانى پان اسالمیسم در به کرسى نشاندن 

خود به عنوان یک چنین آلترناتیوى نقش زیادى در بى ثباتى مزمن جمهورى اسالمى داشته است. 
 

نکته بعد وضعیت اپوزیسیون بورژوایى رژیم بود. اینجا بطور مشخص تر به سلطنت طلبان و مجاهدین و 
شوراى ملى مقاومت پرداخته شد. رقابت این دوجریان در اپوزیسیون بورژوایى براى براى مجاب کردن 
امپریالیسم غرب به کارآیى و توانایى شان براى تحویل گرفتن دولت سرمایه دارى در ایران بحث شد و 

اینکه هرکدام چه خاصیت ویژه اى براى سرمایه و امپریالیسم در ایران دارند. 
 

بخش بعدى گزارش یک بررسى از اوضاع جنبش کارگرى بود. در این گزارش با اشاره به آمار و مشاهدات 
مربوط به اعتراضات کارگرى در یکسال و نیم گذشته جمعبندى اى از روندها، مطالبات و نقاط ضعف و 
قدرت جنبش کارگرى ارائه شد. تحرك جدیدى در جنبش کارگرى به چشم میخورد که اگرچه هنوز به 
سطح سال 85 نرسیده، اما از سالهاى 60 تا 63 بمراتب بیشتر است. این جنبش اساسا تدافعى است و عمدتا 
پراکنده است، یعنى تشکل پایدار مبارزاتى اى درکار نیست و باوجودى که مطالبات کارگرى در اعتراضات 
مختلف در موارد زیادى مشابه است، اما جنبش اعتراضى هماهنگ و همزمان نیست. وزنه مطالبات اقتصادى 
طبیعتا در شرایط کنونى در بین مطالبات کارگرى بیشتر است. اعتراضاتى که خصلت سیاسى به معنى خاص 
کلمه داشته باشد کمتر مشاهده میشود. یک نکته جالب توجه، که گواه شکل گیرى نسل جدیدى در سطح 
رهبرى کارگران است، اینست که شکل اعتصاب در اعتراضات کارگرى برجسته بوده است و همینطور تعداد 
اعتصاباتى که قدرى بلند مدت تر بوده اند بیشتر شده. این به این معناست که درجه اى از سازمانیافتگى و 
کار نقشه مند در اعتراضات کارگرى بوجود آمده که تنها میتواند حاصل دخالت فعال تر عنصر پیشرو درمیان 

کارگران باشد. این نکته بسیار مثبتى است. 
 

بهرحال مشاهدات ما از جنبش کارگرى حاکى از تحرك روزافزون این جنبش و نقش اساسى آن در مرکز 
مبارزات توده اى علیه جمهورى اسالمى است. نکته اى که در گزارش بود و الزم است اینجا هم یادآورى 
بشود مساله بیکارسازى هاى وسیع از طریق بسته شدن واحدهاى تولیدى است. این جلوه اى از بحران 
اقتصادى عمیق جمهورى اسالمى است که در اولین سالهاى پس از استقرارش یکى از ادعاهایش مبنى بر 
اینکه دارد سر جاى خود محکم میشود این بود که تولید را تاحد 40-50 درصد ظرفیت تولیدى باال برده 
است. عواقب این بیکارسازى ها براى طبقه کارگر هشداردهنده است، چه از لحاظ اقتصادى که فشار بسیار 
شاقى را به کارگران وارد خواهد کرد و چه از لحاظ سیاسى، که بر سیر قدرت گیرى و بالندگى جنبش 
کارگرى تاثیرات منفى خواهد گذاشت. کنگره، حزب را به ضرورت حیاتى مبارزه در جهت خنثى کردن 
این سیاست ها متوجه کرد. این بخش گزارش با رهنمودهاى عمومى اى به حزب در رابطه با کار در درون 

طبقه، و نحوه دخالت در مبارزات جارى کارگرى، پایان یافت. 
 

مربوط  بحثى  شد،  ارائه  بعدا  که  بگذریم  کردستان  به  مربوط  قسمت  از  اگر  البته  گزارش،  بخش  آخرین 
یعنى از  جنبش چپ در ایران پس از انقالب75،  ارزیابى ما اینست که  به موقعیت "چپ" در ایران بود. 
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سالهاى 60-61 به بعد، وارد دوره جدیدى از حیات خود شده. آرایش و قطب بندى قدیمى در این جنبش 
و  ریخته  بهم  انقالبى،  و  کارگرى  مارکسیسم  و  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم  رویزیونیست،  جریانات  میان 
توازن قوا و موقعیت جدیدى بوجودآمده. سوسیالیسم خرده بورژوایى، پوپولیسم، عمال راه انحطاط و تجزیه 
را در پیش گرفت و نفوذ خود را حتى در بین روشنفکران از دست داد. تناقضات این سوسییالیسم با منافع 
و مصالح جنبش کارگرى مشخص شد. به همین ترتیب آن جریانات اصلى اى که محل تغذیه این نوع 
سوسیالیسم بودند، یعنى مشخصا قطب بندى هاى مائوئیستى و جریاناتى که تحت تاثیر چین و آلبانى بودند، 
بطور واقعى منقرض شدند و اندك ربط خود را به جامعه واقعى و طبقه کارگر واقعى از دست دادند. در 
مقابل، از یکطرف ما شاهد نوعى تجدید آرایش در خط رویزیونیسم مدرن روسى در ایران هستیم که علیرغم 
سیاسى  هویت  است،  جهانى  بلوك  یک  که  آنجا  از  توانست  اکثریت،  و  توده  حزب  سیاسى  ورشکستگى 
و پراتیک تشکیالتى خودش را حفظ کند. این قطب بخشى از طیف پوپولیستى را، بویژه بخش مهمى از 
طیف فدایى را بخود جذب کرد. امروز ما شاهد نشانه هایى از حرکت وحدت جویانه این طیف و انسجام 
خط سیاسى آن هستیم. نمونه زنده این روند، راه کارگر است که دارد آخرین بارقه هاى پوپولیسم دوران 
جوانى اش را از دست میدهد تا بطور جدى در مرکز این طیف جاى خود را پیدا کند. آینده اینها در گرو 
اینست که بتوانند ضمن حفظ اصول اعتقادات رویزیونیستى خود، ضمن تعلق بین المللى خود به اردوگاه 
رویزیونیسم مدرن، به نحوى خاطره عملکرد حزب توده و اکثریت را از ذهن توده هاى وسیع مردم پاك 
کنند و نوعى رهبرى جدید در مقابل حزب توده و اکثریت در این طیف شکل بدهند. بهرحال اینها یک 
جریان ماندنى و صاحب سنت هستند از پشتیبانى بین المللى تمام اردوگاه رویزیونیسم مدرن در سطح بین 
المللى برخوردارند. یک جریان و طیف دیگر که در حال رشد و گسترش نوعى سوسیالیسم بورژوایى و 
لیبرال است که البته هنوز پایه هاى عقیدتى و نظرى خود را چندان محکم نکرده است. به نوعى تجربه چپ 
نو در اروپاى غربى، با بیست سال تاخیر، دارد در درون چپ ایران اتفاق مى افتد. درست در شرایطى همان 
چپ نو اروپا، که در زمان شکل گیرى خود بسیار اصیل تر و جدى تر از همتاى ایرانى امروز خود بود، 
دارد بصورت رجعت به سوسیال دموکراسى، اوروکمونیسم، و یا حتى در موارد زیادى به آنتى کمونیسم، 
پروسه انقراض خود را طى میکند، ایده هاى این جریان عمدتا بخاطر تبعیدشدن بخش مهمى از روشنفکران 
چپ ایران به اروپا ، تازه دارد وارد تفکر چپ ایران میشود. تفاوت اینجاست که این چپ نو در ایران فاقد 
آن پایه اجتماعى و ضروریات تاریخى است که در اروپاى دو دهه قبل وجود داشت و لذا بعید است این 
جریان حتى در تاریخ سوسیالیسم روشنفکرى در ایران اثر جدى اى از خود باقى بگذارد. بخصوص که بنظر 
میرسد انحطاط فکرى این جریانات از هم اکنون آغاز شده و راه بیست و چندساله چپ نو در اروپا، در 
مورد ایران در ظرف دوسه سال پیموده شده است. گزارش سیاسى در بخش آخر خود اشاراتى به رئوس 
وظایف تاکتیکى حزب داشت، که اساسا تاکیدى مجدد بر تاکتیک هاى تاکنونى ما و اصل دخالت گرى فعال 
در مبارزات جارى کارگرى و در سرنوشت قدرت سیاسى در شرایط اعتالى جنبش توده اى و عمق یابى 
بحران سیاسى رژیم بود. اهمیت برخورد فعال تر به پان اسالمیسم و جریانات اسالمى و پان اسالمیستى در 

ایران و در منطقه اینجا هم مورد تاکید قرار گرفت. 
 

کار  ارزیابى  و  سیاسى  تحلیل  یک  از  اى  مجموعه  له،  کومه  و  کردستان  درباره  تکمیلى  سیاسى  گزارش 
تشکیالتى در خطوط کلى بود. ابتدا تصویر زنده و ملموسى از زندگى زحمتکشان در کردستان زیر سرنیزه 
بى  استثمار  از  گرفته،  را  کردستان  دامن  اخیر  چندساله  در  که  فقرى  از  شد.  داده  اسالمى  جمهورى  هاى 
حدوحسابى که در جریان است و از ادامه مقاومت توده زحمتکشان دربرابر این اوضاع صحبت شد. به نقش 
کومه له در تاریخ معاصر کردستان اشاره شد و پیوندى که پراتیک کومه له با زندگى و مبارزه واقعى توده 
هاى وسیع کردستان یافته است. ظهور این عنصر پیشرو و کمونیست، که در عین حال توانسته در متن مبارزه 
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اجتماعى جاى خودش را باز کند، به یک جریانى اجتماعى تبدیل بشود، یک عامل جدید در تاریخ مبارزات 
حق طلبانه مردم کردستان است. در گزارش به نفوذ و جایگاه سیاسى کومه له در کردستان و به عدم تناسب 
این با تجسم تشکیالتى این نفوذ بصورت وحدت یابى و سازمانیابى کارگر و زحمتکش کرد اشاره شد که 
قبال هم در این باره توضیح دادم. به تقابل منافع، ایده ها و تمایالت بورژوایى و پرولترى در کردستان امروز 
اشاره شد و تاکید شد که آتیه این جنبش در گرو به صحنه آمدن فعال و جدى عنصر پرولترى، چه در عرصه 
سیاسى وچه در مبارزه متحد تشکیالتى است. مناسبات کومه له و حزب دموکرات، مسائل تشکیالتى حزب 
در کردستان، ارزیابى از عملکرد تشکیالت کردستان در دو سال اخیر، که دوره بسیار حساس و خطیرى 
بوده، امور سازماندهى در عرصه هاى مختلف و مسائل متعدد دیگرى در این گزارش بحث شد. یکى از مهم 
ترین بخش هاى این گزارش تحلیل موقعیت کنونى جنبش در کردستان و افق ما براى پیروزى این جنبش 
بود. باز بحث مفصل تر در این مورد را در صورت لزوم به قسمت بعد صحبت مان واگذار میکنم. یادآورى 
میکنم که این نکات و مسائل به فاصله کوتاهى با تفصیل و دقت بسیار بیشتر در کنگره پنجم کومه له بحث 

شد و جمعبندى مباحثات این کنگره در جزوه اى در اردیبهشت ماه منتشر شده است. 
 

کمونیست: درباره قسمت هاى مختلف این گزارشها سواالت بیشترى داریم که بعدا مطرح میکنیم. اینجا 
نکاتى  است  الزم  باشد  شده  صحبت  کنگره  جلسات  دستور  نکات  همه  درباره  کلى  سطح  در  اینکه  براى 
را درباره دو موضوع باقى مانده، یعنى بحث اساسنامه حزب و موضوع انتخابات توضیح بدهید. در مورد 

اساسنامه سوال ما این است که آیا اصالحاتى بر آن تصویب شد یا خیر؟ 
 

منصور حکمت: اصالحاتى تصویب نشد. در مبحث اساسنامه پیشنهادات مربوط به اصالح برخى بندهاى 
اساسنامه طرح و بحث شد. کنگره تصویب کرد که با توجه به بحثهائى که مطرح شد کمیته مرکزى جدید 
اختیار  در  پیشنهادى  طرح  بصورت  خود،  پلنوم  در  تصویب  از  پس  و  تهیه  را  اساسنامه  شده  اصالح  متن 

اعضاى حزب بگذارد تا پس از بحث و تبادل نظر به راى عموعى اعضا گذاشته شود. 
 

کمونیست: اصالحات پیشنهادى در چه جهت بودند؟ 
 

پیشنهادى  اصالحات  بهرحال  یا  نشد،  مطرح  اى  ریشه  و  اساسى  اصالحات  کلى  حکمت: بطور  منصور 
معدود  مورد  چند  در  تنها  گذشته  این  از  نبود.  فعلى  اساسنامه  اعظم  بخش  و  ساختمان  تغییردادن  مستلزم 
اصالحیه ها بصورت آلترناتیو هاى روشن و مکتوب مطرح شد، و در بیشتر موارد بحث حول لزوم اصالح 
بخش هایى در این یا آن جهت صحبت شد. اصالحات پیشنهادى کال دو وجه داشت. اول منطبق کردن 
اساسنامه به تعابیر دقیق تر و فکر شده ترى که ما امروز با توجه به بحث هایمان درباره سبک کار کمونیستى 
واصول فعالیت سازمانى حزب به آن مجهز هستیم. در مواردى الزم است بندهایى در مورد ساختمان حزب، 
کارکرد درونى آن، عضویت در حزب و غیره اصالح شود. وجه دوم، روشن تر بیان کردن اصول و اساس 

سانترالیسم دمکراتیک براى بهتر معنى کردن مالك هاى دمکراسى درون حزبى بود. 
 

کمونیست: کنگره تعداد اعضاء کمیته مرکزى را افزایش داد، علت این امر چه بود و آیا این با توجه به 
مشکالت گردآوردن یک پلنوم 23 نفره، رهبرى را کند نمیکند؟ 

 
منصور حکمت: افزایش تعداد اعضاى کمیته مرکزى یکى از تصمیمات بجا و مهم کنگره بود. اوال حزب 
کمونیست از لحاظ ابعاد تشکیالتى اش، نسبتا وسیع است و فعالیت هاى متنوع در سطح مرکزى حزب باید 
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انجام بگیرد که یک مرکزیت وسیع تر را ایجاب میکند. اما این دلیل اصلى براى این تصمیم نبود، مساله مهم 
تر دخیل شدن تعداد بیشترى از کادرهاى حزبى در امر هدایت و رهبرى مرکزى حزب و تصمیم گیرى ها 
اساسى در حزب بود. ما واقعا احتیاج داریم به اینکه کادرهاى بیشترى در حیات سیاسى حزب در باالترین 
سطح دخالت کنند. این حزب را تقویت میکند، به حزب ما ثبات و استوارى میدهد و بعالوه یک نسل از 
کادرهاى حزب را از طریق کار در کمیته مرکزى براى دوره هاى آتى در مبارزه حزب، دوره هایى که بدلیل 
شرایط سیاسى و اجتماعى دامنه فعالیت حزب در مدت کوتاهى گسترش زیاد خواهد یافت، پرورش میدهد. 
یک نکته مهم در گسترش کمیته مرکزى، که بنظر من اثرات دراز مدت ترى از لحاظ تثبیت سنت هاى 
کمونیستى خواهد داشت، اینست که عضویت در کمیته مرکزى به یک امر ملموس و به اصطالح "زمینى" در 
حزب تبدیل میشود. به یک عرصه فعالیت تبدیل میشود و نه یک "جایگاه عالى" تشکیالتى. عرصه فعالیتى 
که هر کادر حزبى باید اوال خود را براى انجام وظیفه در آن آماده کرده باشد و ثانیا ورود به آن، همچنانکه 
خروج از آن، یک امر طبیعى و روتین در حزب است، که از نیازها و سیاست هاى حزب در دوره هاى 
مختلف ناشى میشود و از طریق یک پروسه دموکراتیک، یعنى انتخابات در کنگره، صورت میگیرد. اینکه در 
حزب ما صفى از کاردهاى حزبى وجود داشته باشد که هر کدام دوره اى تجربه کار در مرکزیت را داشته 

باشند به حزب اعتماد به نفس و قدرت عمل میدهد. 
 

در مورد قسمت دوم سوالتان باید بگویم که مشکالت فنى در گردآوردن اعضاى کمیته مرکزى براى پلنوم 
ها همواره وجود داشته و حل آن هم هیچوقت ساده نبوده. اما بخاطر یک پیشرفت سیاسى در سبک کار 
حزب ما حاضریم دشوارى هاى فنى بیش از این راهم تحمل کنیم. از لحاظ سرعت عمل در رهبرى، تصور 
ما اینست که در فاصله دو پلنوم دفتر سیاسى باید بتواند بر طبق مصوبات کنگره و پلنوم ها این نقش را بر 
عهده بگیرد. اتفاقا آنچه که اجازه خواهد داد دفتر سیاسى با استحکام و اعتماد به نفس بیشترى تصمیم بگیرد 
این است که جمع وسیعى از کادرهاى برجسته حزب منظما بعنوان کمیته مرکزى به کارش نظارت خواهند 

کرد و نواقص کار را خواهند دید. 
 

کمونیست: اسناد و مباحثات کنگره به چه صورتى انتشار پیدا خواهد کرد و کال مباحثات کنگره به چه 
صورت در سطح علنى انعکاس پیدا میکند؟ 

 
به  مرکزى  کمیته  هاى  گزارش  محور  حول  جدید  مرکزى  کمیته  که  کرد  تصویب  حکمت: کنگره  منصور 
حزب و با توجه به مجموعه مباحثاتى که در کنگره شد، ایده ها و مباحثات اصلى در کنگره را بصورت یک 
جزوه جداگانه منتشر کند. این تا آنجا که به اسناد کنگره بر میگردد. اما مساله اساسى ما بیش از ارائه گزارش 
مستند از کنگره و مباحثات آن، انتقال ایده هاى کنگره و بسط دادن جهت گیرى هاى مورد نظر کنگره در 
سطح علنى است. کار روى اسناد را در دست داریم و امیدواریم زودتر تمام بشود، هرچند که بیش از آنچه 
تصور میکردیم وقت میگیرد، بخصوص که قصد ما صرفا پیاده کردن نوار صحبت هاى این یا آن سخنران و 
چاپ آن نیست، بلکه ارائه ترکیبى از مباحث و سخنرانى هاست که بدرستى انعکاس مباحثات کنگره باشد. 
اما براى طرح و پیگیرى جهت گیرى هاى کنگره نباید و نمیتوان منتظر اسناد کنگره شد و یا حتى خود را به 
آن محدود کرد. انعکاس مباحثات کنگره قبل از هر چیز در اقداماتى است که پس از کنگره در عرصه هاى 
مختلف فعالیت در دستور ما قرار میگیرد. به این معنى این بازتاب را باید در نشریات حزب، در تبلیغات ما، 
در مباحثات نظرى اى که طرح میکنیم، در جهت گیرى هاى سازمانى حزب و غیره دید. دفتر سیاسى پس 
از کنگره کار فشرده اى را روى برخى مسائل نظرى و عملى که در اولویت قرار داشتند، با توجه به افقى 
که کنگره جلوى ما قرار داده، آغاز کرده که امیدواریم به تدریج ماحصل این کار بتواند در حزب در سطح 
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علنى طرح بشود. در مورد مضمون بحث هاى کنگره هم سعى خواهیم کرد ضمن چاپ خود اسناد کنگره، 
از طرق دیگر، از جمله از نوع همین گفتگوها، مباحث را براى فعالین و هواداران حزب و براى کل جنبش 

کارگرى ایران طرح بکنیم. 
 

کمونیست: معموال کنگره ها و سایر تجمع هاى سیاسى ما، نظیر پلنوم ها و غیره، چه آگاهانه و چه عمال، 
جایگاه خاصى پیدا میکنند و با امور معینى تداعى میشوند. براى مثال کنگره سوم کومه له عموما با تصویب 
مبارزان  اتحاد  اول  کنگره  میشود،  تداعى  حزب  تشکیل  عملى  پروسه  شروع  و  کمونیست  حزب  برنامه 
کمونیست با مباحثات سبک کار کمونیستى، کنگره موسس با نفس تاسیس حزب و غیره. آیا کنگره دوم 
حزب هم چنین خصوصیت ویژه اى را داشت و اگر داشت این خصوصیت چه بود؟ در یک کلمه آیا کنگره 

دوم اهمیت ویژه اى، بیش از اهمیت عمومى اش بعنوان یک کنگره روتین حزبى، داشت یا خیر؟ 
 

منصور حکمت: اتفاقا بخشى از سوالى که مطرح کردید در صحبت افتتاحیه کنگره توسط رفیق عبداهللا 
و  مبارزه  عملى  سیر  در  باید  که  است  چیزى  کنگره  اهمیت  کردید،  اشاره  که  همانطور  شد.  طرح  مهتدى 
پس از آنکه تاثیرات کار کنگره بر فعالیت ما معلوم و محسوس شد، قضاوت بشود. اما بهر حال برخى 
خصوصیات ویژه این کنگره از پیش قابل پیش بینى بود. نفس اینکه این اولین کنگره روتین حزب بود خود 
به نوعى براى حزب ما داراى اهمیت خاصى بود. کنگره موسس، یعنى اولین کنگره حزب، نسبت به خود 
حزب پدیده اى خارجى بود. این کنگره، ترکیب آن و مسائل آن از بسترهاى مبارزاتى اى ما قبل بوجود 
آمدن حزب مایه میگرفت. اما کنگره دوم کنگره خود حزب بود. دو سال و نیم پراتیک مشترك، هویت 
حزبى مشترك و افق مبارزاتى مشترك پشتوانه این کنگره بود. کنگره خود بر سر ارزیابى این پراتیک واحد 
بود. به یک معنى این کنگره "پیش از تاریخ" حزب را بطور رسمى تمام میکرد و تاریخ جارى حزب را 
آغاز مینمود. بعنوان یک نمونه ساده، کمیته مرکزى جدید حزب اولین کمیته مرکزى است که توسط پروسه 
اساسنامه اى ّخود حزب انتخاب شده است . کمیته مرکزى سابق خود همراه با حزب "پایه گذارى" شده 
بود. بنابراین اهمیت کنگره دوم در وهله اول این بود که حزب را از چیزى که "باید بشود"، چیزى که باید 
تازه شکل بگیرد، بطور رسمى به چیزى که "هست"، بطور عینى وجود دارد، تبدیل میکرد. این واقعیت در 
جوانب مختلف کار کنگره مشهود بود. در روحیه نمایندگان، در لحن مباحثات و در سیر استدالالت که 
در آن دائما به تجربه مشترك حزبى و تالش مشترك دوسال و نیمه براى رفع موانع پیشروى استناد میشد. 

 
در فاصله دو کنگره ما قادر شدیم ساختمان یک حزب سیاسى را بنیاد بگذاریم، کمیته هاى آن را سازمان 
تا  ایران  شهرهاى  از  گوناگون  هاى  عرصه  در  حزبى  فعالیت  کنیم،  ایجاد  را  اش  تبلیغى  ارگانهاى  بدهیم، 
خارج کشور را بر طبق نقشه عمل هاى فکرشده به جریان بیاندازیم، و در یک کلمه بجاى نیت و عزم 
کنگره موسس، یک حزب واقعى را، با اندام و پیکره اش، با ساختمان تشکیالتى و کارکرد روتین سیاسى 
اش بوجود بیاوریم. من اینجا از مشکالت متعددى در کار حزب صحبت کردم. اما این به هیچوجه نباید 
کار عظیمى را که در فاصله دو کنگره صورت گرفته است کمرنگ کند. این همواره یک خصوصیت جریان 
ما و حزب ما بوده است که انتظاراتش را همراه با و حتى با شتاب بیشترى از دستاوردها و پیشروى هاى 
مادى اش رشد میدهد. فاصله توقعات ما با واقعیت ما منشاء نیروى خالقه اى است که حزب ما تا امروز 
به آن متکى بوده. کنگره دوم این اهمیت را داشت که از یک طرف این دستاورد هاى عملى را تثبیت میکرد 
و رسمیت مى بخشید و از طرف دیگر حزب را متوجه آن موانع مادى اى میکرد که انقالب کارگرى بطور 

عینى با آن روبروست. 
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اما درباره اهمیت سیاسى کنگره دوم، من فقط میتوانم با توجه به بحث هایى که در کنگره طرح شده است، 
تبدیل  مادى  پراتیک  به  درجه  چه  تا  مباحثات  این  که  مساله  این  اینکه  بویژه  کنم،  بیان  را  خودم  استنباط 
خواهد شد و بر دنیاى خارج از حزب تاثیر خواهد گذاشت، چیرى است که کامال بستگى به فعالیت عملى 
این کنگره نگرش  خصوصیت ویژه  میکنند.  تالش  این کنگره  اهداف  تحقق  جهت  در  که  دارد  انسانهایى 
ابژکتیو و زنده آن به مسائل بود، که خود بنظر من نشانه اى از بلوغ سیاسى حزب ما و کادرهاى حزب ما 
بود. بنظر من این کنگره توانست رابطه واقعى حزب با جامعه و جهان خارج از حزب را بدرستى و با واقع 
بینى تمام تحلیل کند. اوضاع طبقه کارگر و موقعیت انقالب کارگرى چیست و حزب ما در این میان چه 
جایگاه واقعى داشته است و میتواند داشته باشد. کدام پروسه هاى عینى و واقعى، در جامعه بیرون از ذهن 
توسط حزب ما به پیش رانده شده است و یا میتواند و باید به پیش رانده شود. دیدن موانع واقعى یک مبارزه 
نشانه اى از بلوغ سیاسى است. این مقدمه اى بر رفع واقعى این موانع با فعالیت انقالبى است. در دنیایى که 
محافل سوسیالیستى کم نفوذ روشنفکران، فارغ از موقعیت عینى اى که طبقه کارگر در برابر بورژوازى در 
جامعه یافته است، فارغ از هر بررسى روندهاى واقعى اجتماعى، حزب و سازمان ظفرنمون و طراز نوین و 
"خودکفاى" خود را دارند و با کلیشه ها و عبارت پردازى هاى انقالبى دنیاى خود را پر میکنند، معطوف 
شدن یک حزب کمونیستى به دیدن و سنجیدن اندازه واقعى موانع انقالب کارگرى بنظر من دستاورد ارزنده 
ایست. چرا طبقه کارگر چه در مقیاس جهانى و چه در ایران این چنین متفرق است؟ چرا صحنه سیاست 
در ایران در چندین دهه اخیر ملک طلق احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى بوده؟ چرا کمونیسم متشکل 
در زبان، تبلیغ، عمل و وجود سازمانى خود از طبقه کارگر جدا افتاده است؟ چرا اعتراضات جارى کارگرى 
متحدانه، نیست؟ چه چیز مانع پیوند عملى کمونیسم با رهبران عملى جنبش کارگرى است؟ جنبش در 
کردستان را چگونه پیروز کنیم؟ علل تفرقه جریانات مارکسیست انقالبى در سطح جهانى و عدم کارآیى 
معاصر  تاریخ  کجاى  ما  حزب  چیست؟  معاصر  اجتماعى  مسائل  نیز  و  رویزیونیسم  قبال  در  آنها  تاکنونى 
خویش است و بطور واقعى کدام صفحه از تاریخ جنبش کارگرى و کمونیستى با پراتیک ما ورق خورده 
است؟ چه باید بکنیم تا دو سال بعد تناسب قواى واقعى در جامعه هرچه بیشتر به نفع کارگران و به نفع 
اتحاد و تشکل آنان و پیوند آنان با مبارزه کمونیستى تغییر یافته باشد؟ این ها سواالتى بود که این کنگره 
از دل بحث هاى گوناگون در مقابل خود گذاشت، و بنظر من با هوشیارى و واقع بینى اى که شایسته یک 

جمع فشرده از کادرهاى کمونیست مجرب است به آنها پاسخ داد. 
 

الزم است در حاشیه به همین عنصر تجربه در کنگره اشاره کوتاهى بکنیم. یکى از برجستگى هاى کنگره 
دوم انبوه تجربه اى بود که در مباحثات نمایندگان منعکس بود. انسان گویى در میان جمع متخصصین نشسته 
است. کسانى که از مسائل سرسرى نمى گذشتند، کسانى که هر کلمه، هر استدالل و هر پیشنهادشان بار 
عملى ملموس و زنده اى داشت و به دنیایى تجربه مبارزاتى متکى بود. بنظر من این وجه دیگرى از سیماى 
کادرهاى کمونیست بود که تا کنون عمدتا با شور انقالبى، فداکارى و حقانیت اعتقاداتشان مشخص میشدند. 
اینبار این خصوصیات بطور جدى با تجربه مبارزاتى درهم آمیخته بود. وقتى قبل از تشکیل حزب بحث 
کادرها و نقش محورى آنها را در شکل گیرى یک حزب کمونیست انقالبى طرح میکردیم، دورادور یک 
چنین تصویرى را در ذهن داشتیم، اما در کنگره دوم این کادرها دیگر بطور واقعى گردآمده بودند. این امید 
و اعتماد به پیروزى و پیشروى حزب کمونیست را صد چندان میکند. ما راه طوالنى و پر افت و خیزى را در 

پیش داریم، اما بنظر من تا امروز کمتر جریان کمونیستى براى پیمودن این راه مانند ما مجهز بوده است. 

کمونیست: اجازه بدهید به مبحث موقعیت و دورنماى حزب کمونیست، یعنى بخش اول گزارش کمیته 
مرکزى به کنگره بازگردیم. قصد ما طبعا این نیست که مطالبى که در کنگره مطرح شد عینا اینجا بازگو شود. 
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بلکه میخواهیم تزها و نکات اصلى این مبحث تا حدامکان بیشتر شکافته شود. در قسمت قبل اشاره گردید 
که حزب را یا باید در متن جامعه معاصرش قرار داد و ارزیابى کرد یا بعبارت دیگر آنرا باید برحسب نقشى 
که در فراهم نمودن ملزومات مادى انقالب کارگرى در یک مقیاس اجتماعى ایفا میکند ارزیابى کرد. بعدا 
به تحلیل کنگره از این ملزومات مى رسیم اما فعال بى فایده نیست اگر درباره همین نکته اول یعنى، لزوم 

ارزیابى حزب از یک زاویه عینى اجتماعى توضیحات بیشترى بدهید. 

منصور حکمت: از زوایاى مختلفى میشود حزب کمونیست ایران را قضاوت کرد و وظایف آینده آن را 
شمرد؛ مثًال میشود از رشد سازمانى حزب و از کیفیت و کمیت تبلیغات آن صحبت کرد، از درجه انضباط و 
استحکام درونى اش، از تعداد نشریاتش، از سطح عملى و نظرى کادرهایش و غیره. همه اینها مسلما حقایقى 
را درباره حزب بیان میکند و قطعا میشود حزب و پیشرفت آن را بر مبناى این شاخصها، و انتظارات قبلى ما 
از آنها ارزیابى کرد. اما در اینصورت، یعنى اگر به این محدود بمانیم ممکن است که افق وسیعتر و مسائل 
پایه اى تر، از چشم انسان دو بماند. وقتى ما حزب را زیر ذره بین مى گذاریم تا وجوه و اجزا مختلف آن 
را بررسى کنیم، این خطر هم وجود دارد که اصل مسئله، یعنى آن کل جامعتر و وسیعترى که حزب خودش 
تازه جزئى از آن است، یعنى جامعه و مبارزه طبقاتى در مقیاس اجتماعى، تحت الشعاع این ریزبینى قرار 
بگیرد، درست مثل آن کسى که به دلیل انبوه درختان قادر به دیدن جنگل نشده بود. اتفاقا این حالتى است 
که ممکن است به خیلى از ما (منظور اعضا و فعالین حزب) دست بدهد. وقتى آدم بطور الینقطع و مدام 
مشغول پیشبرد این یا آن وظیفه حزبى در این یا آن عرصه خاص است، که معموال تمام حواس و انرژى فرد 
را هم به خودش جذب میکند، واقعا حیاتى است که گاهى سر خودش را بلند کند تا به اصطالح جنگل را 

ببیند، یعنى آن کلیت وسیع تر و جامعترى را ببیند که حزب فلسفه وجودى خودش را از آن مى گیرد. 

و  تبلیغى  کار  در  که  هایى  شاخص  و  حدنصابها  به  که  است  این  مسلما  ما  حزب  موفقیت  شاخص  یک 
و  شاخصها  بشود  شاید  را  اینها  باشد.  رسیده  بود،  گذاشته  خودش  براى  سازمانى  فعالیت  در  و  ترویجى 

مالکهاى درونى و یا حزبى اسم گذاشت. 

و  مختصات  از  روشنى  درك  بدون  اند.  اجتماعى  و  بیرونى  ما  موفقیت  اساسى  مالکهاى  و  شاخصها  اما 
موقعیت و وظایف حزب برحسب این مالکهاى اجتماعى اساسا مبنایى براى تعریف شاخصهایى درونى 
وجود ندارد. آدم باید یک لحظه از تعلق خودش به حزب کمونیست ایران انتزاع بکند و انگار که دارد 
درباره یک حزب کمونیست دیگر در دوره دیگرى و یا در کشور دیگرى فکر میکند، از خودش بپرسد که 
این حزب معین در این دوره معین از تکامل مبارزه طبقاتى چه نقشى را بر عهده گرفته است؟ میخواهد به 
کدام معضالت جواب بدهد؟ و با تالش خودش طبقه کارگر را در مسیر انقالب کارگرى از چه گذرگاههاى 

معینى به جلو هدایت کند؟ 

انقالب سوسیالیستى شعبده بازى نیست، کودتا نیست، تصادف نیست، بلکه پیروزى و تفوق طبقه کارگر 
در یک جدال وسیع طبقاتى در مقیاس اجتماعى است. در هیچ کشورى که در آن کارگران متفرق باشند؛ 
سازمانهاى کمونیستى نفوذ ناچیزى در بین کارگران داشته باشند؛ کمونیزم جنبش روشنفکران باشد حتى از 
ابتدایى ترین اشکال تشکل کارگران خبرى نباشد، به ناگاه انقالب سوسیالیستى نمى شود. ممکن است که 
این کمبودها در یک دوره نسبتا کوتاه بحران انقالبى جبران بشود؛ چونکه دوران انقالبى دوران تحوالت 
سریع و پایه اى در جنبش طبقه کارگر است. اما بهرحال جامعه نمى تواند از فراز این ملزومات مادى انقالب 
سوسیالیستى بپرد. این ملزومات باید که چه به سرعت در یک دوره انقالبى یا بتدریج در طى یک دوره 
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افول انقالب، فراهم بشود. اگر بپذیریم که یک چنین شاخصها و مالکهاى عینى وجود دارند، اگر بپذیریم 
که میشود با بررسى بعضى روندهاى اساسى در مناسبات طبقاتى و اجتماعى تشخیص داد که جامعه تا چه 
حد به انقالب کارگرى نزدیک شده یا از آن دور شده آنوقت واضح است که دیگر نمى توانیم خودمان را 
جز با همین مالکها ارزیابى کنیم. حزب کمونیست را در متن اوضاع اجتماعى معاصرش بررسى کردن، یعنى 
سنجیدن عملکرد حزب برحسب تاثیرش بر پیشرفت روندهاى عینى مطلوب بحال انقالب کارگران، و نه 

صرفا قضاوت حزب بر حسب رشد ابعاد کمى و کیفى خود حزب. 

اجازه بدهید مثالى بزنم شاید موضوع روشن تر شود: 

خودش  بر  را  بلشویک  حزب  مبارزات  مهر  که  بود  سوسیالیستى  و  کارگرى  انقالب  یک  اکتبر  انقالب 
داشت اما این انقالب صرفا نقطه اى در امتداد تاریخ حزب بلشویسم نبود؛ این تصورى است که مورخین 
رویزیونیست بخورد چپ میدهند. براى توضیح انقالب اکتبر یعنى براى درك آن و درك روندها و تحوالتى 
که به این انقالب انجامید، نمى شود صرفا شرح حال سوسیال دمکراسى روس، کنگره هایش، شعارهایش، 
موضع گیریهایش، جدالهاى درونیش، مباحثات رهبرانش را روایت کرد. انقالب اکتبر کار طبقه کارگر روسیه 
بود. آنهم در مرحله معینى از تکامل اجتماعى روسیه بعنوان یک جامعه معین و در متن اوضاع و تناسب قواى 
بین المللى معین. در طول قرن بیستم پروسه هاى اجتماعى مشخصى در جامعه روسیه و در اروپاى سرمایه 
دارى به پیش رفت تا مقدمات و امکان تحقق انقالب اکتبر فراهم شد. تا اینکه نیروى فعاله این انقالب، یعنى 
طبقه کارگر آماده شد و به میدان آمد. تا جامعه بورژوائى و طبقاتى در روسیه به بن بست خودش رسید و 
لذا شرایط براى تحول بنیادى یک انقالب فراهم شد، حزب بلشویک در تبدیل این زمینه ها و ملزومات به 
یک انقالب پیروز نقش حیاتى داشت. اما یک ارزیابى مارکسیستى از حزب بلشویک وقتى ممکن است که 

این حزب را در متن شرایط اجتماعى و در مسیر این حرکت تاریخى بررسى کنیم. 

کدام تحوالت و کدام پراتیک آگاهانه در تشکل و آگاهى سیاسى طبقه کارگر روسیه تاثیر گذاشت؟ به این 
پاگذاشت؟  دیگر  طبقات  نیروهاى  دربرابر  سیاسى  وجود  ابراز  عرصه  به  طبقه  این  چگونه  داد.  پاسخ  باید 
چطور به یک نیروى سیاسى و اجتماعى مستقل تبدیل شد؟ سنتهاى عمل انقالبى چطور در درون طبقه 
تثبیت شد؟ رهبران عملى طبقه کارگر در چه پروسه اى و در کدام نقاط عطف در امر مبارزه انقالبى آموزش 
دیدند و آبدیده شدند؟ کدام بحرانها و تالطم ها این طبقه را براى دست بردن به قدرت سیاسى آماده کرد؟ 
کدام اوضاع اجتماعى وارد کردن ضربه نهایى را ممکن کرد؟ و باالخره نقش حزب کمونیست کارگران 
روسیه یعنى حزب بلشویک در به پیش راندن این روندها چه بود؟ این، نحوه صحیح بررسى موقعیت و 
عملکرد حزب بلشویک است. این قطعا همان نحوه ایست که لنین در هر مقطع به فعالیت حزب بلشویک 
ها نگاه میکرد. در حاشیه اضافه میکنم که در بررسى چندوچون شکست نهایى طبقه کارگر در روسیه بعد از 
پیروزى اکتبر هم باید همین شیوه را عمل کرد. یعنى حرکت کمونیستها را در متن اوضاع و احوال اجتماعى 
توضیح  قابل  حزبى  فعالیت  روند  یک  راستاى  در  صرفا  اکتبر  پیروزى  که  همانقدر  کرد.  تحلیلى  زمانشان 
نیست، شکست نهایى انقالب هم صرفا بر مبناى انحراف یا انحطاط یک حزب، نمیتواند توضیح داده شود. 
بهرحال امیدوارم این مثال تا حدودى منظور مارا از بررسى کردن حزب در متن شرایط اجتماعى روشن 

کرده باشد. مسئله مورد بحث این است: 

اوال کدام روندها و پروسه هاى عینى باید در شرایط مشخص امروز براى نزدیک شدن طبقه کارگر و کل 
جامعه به انقالب اجتماعى به پیش رانده شود. معضالت گرهى امروزى انقالب کارگرى چیست؟ و ثانیا 
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حزب کمونیست کجاى این تصویر است و چه نقش ویژه اى در تحقق این ملزومات به عهده دارد؟ 

سوال دوم: صحت این شیوه برخورد بعنوان یک متدلوژى ماتریالیستى و مارکسیستى در ارزیابى یک حزب 
کمونیستى قابل درك و تشخیص است. اما آیا گزارش کمیته مرکزى با تاکیدى که بر این نکته مى گذارد 
منظور عملى ترى را هم دنبال میکند؟ بعبارت دیگر آیا نتایج عملى تر و سیاسى ترى از این شیوه برخورد 

مدنظر گزارش بود یا خیر؟ 

منصور حکمت: بله حتما همینطور است یکى از علل اصلى تاکید ما به ضرورت این شیوه برخورد این 
است که ما خواهان یک جدایى جدى از نگرش در خود گروه بندیهاى چپ و شبه مارکسیستى اى هستیم 
که افتخارشان اینست که هستند و به بقاى خودشان ادامه میدهند و احتماال امسال از پارسال یک مقدار 
بیشتر عضو دارند یا توانستند از سازمان مجاور، قدرى در این عرصه یا آن عرصه سبقت بگیرند. چپى که، 
بشدت سرش را در الك خودش فروبرده، مسائل و مشغله هاى درونى سازمان و فرقه خودش را به جاى 
مسائل و مشغله هاى مبارزه طبقاتى واقعى نشانده و در انزواى کامل از روندهاى واقعى مبارزه طبقاتى، در 
دنیاى سازمانى خودش خودش را با سخن گفتن (صد البته با زبان مارکسیستى) درباره خودش سرگرم کرده 
است. این بخود مشغولى و انزوا و ذهنیت فرقه ایسم صرفا یک پدیده ایرانى نیست؛ این دیگر دارد کمابیش 
به یک خاصیت عمومى چپ رادیکال تبدیل میشود (و یا باید بگوئیم شده است). ما در مقابل میگوئیم اگر 
وجود حزب کمونیست و عضویت در حزب کمونیست برایمان ارزنده است از این روست که این حزب 
ابزار ایجاد تغییرات مادى مهمى در جهان پیرامون خودش است. ما اینجا از تغییرات مادى اجتماعى صحبت 
مى کنیم یعنى تغییراتى که به عینه قابل مشاهده هستند. آیا در نتیجه فعالیت حزب، کارگران متحدتر شده 
اند؟ از زیر نفوذ افکار و احزاب بورژوایى آزادتر، شده اند؟ آیا تناسب قواى طبقاتى در این یا آن جبهه 
مبارزه به سود کارگران تغییر کرده؟ آیا طبقه کارگر با تالشهاى حزب به تعداد رهبران عملى کمونیست و 
مجرب خودش افزوده است؟ آیا سنتهاى مبارزاتى پیشروترى در درون طبقه کارگر جاگیر شده است؟ آیا 
تئورى انقالب کارگرى و برنامه عمل کارگران در امر انقالب روشن تر و شفاف تر شده است؟ و از سنگینى 
وزنه هاى تحریفات بورژواها و خرده بورژواها به این تئورى و برنامه چیزى کم شده است آیا هیچ حرکت 
انقالبى و اعتراضى توده کارگران و زحمتکشان جامعه به همت حزب ما استوارتر و بالنده تر شده است؟ و 
در یک کلمه آیا اوضاع و احوال قبلى با تالش حزب، به اوضاع و احوال مساعدترى براى انقالب کارگرى 

تبدیل شده است یا خیر؟ 

موفقیت ما، نقاط قوت و ضعف ما و خطوط اساسى دورنماى فعالیت ما باید اینجا جستجو شود. ما براى 
اینکه سازمان خودمان را بسازیم متشکل نشدیم، بلکه سازمان خودمان را براى سازمان دادن و به میدان 
کشیدن طبقه اى ساختیم و گسترش میدهیم که یک نیروى صدها میلیونى در مقیاس جهانى است. به این 
دلیل سازمان خودمان را هم صرفا با مالکهاى سازمانى ارزیابى نمى کنیم. بلکه اساسا بامالکهاى سیاسى و 

طبقاتى مى سنجیم. این کاریست که کنگره، در دستور خودش گذاشت. 

کنگره در عین حال با تاکید به این جهت گیرى و شیوه برخورد سعى کرد تا یکبار دیگر ذهن فعالین حزب 
این  کند.  معطوف  کمونیسم  و  حزب  اجتماعى  وجودى  فلسفه  این  به  را  حزب  از  خارج  کمونیستهاى  و 
تاکید یک گام دیگر در جهت گیرى کارگرى و پراتیکى حزب است که در فاصله دو کنگره مداوما تقویت 
و تشدید شده است. این یک تاکید عمومى به جهت گیریهاى اصلى کنگره بویژه در زمینه پیوند حزب و 
کمونیسم با طبقه کارگر، مقابله با سکتاریسم و فرقه گریى شبه مذهبى رایج در چپ رادیکال و همینطور 
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تقویت و دخالت گرى فعال در مبارزات کارگرى و انقالبى است که در جاى خودش باز هم به آن رجوع 
خواهم کرد. 

کمونیست: سوالى که اینجا پیش مى آید اینست که مگر نقش حزب کمونیست در پیشبرد انقالب کارگرى 
جز از طریق تبلیغ و ترویج و سازماندهى در میان کارگران، جز از طریق بردن فکر و سیاست و سازمانیابى 
کمونیستى عملى مى شود؟ به این ترتیب آیا رشد همین ابعاد فعالیت حزب بمعنى تحقق ملزومات اجتماعى 
انقالب کارگرى که شما به آن تاکید مى گذارید نیست؟ بعبارت دیگر از این بحث چه نتایج ویژه اى جدا 

از ضرورت پیگیرى و شدت بخشیدن به کار جارى و روتین حزب کمونیست ناشى میشود. 

منصور حکمت: واضح است که تبلیغ و ترویج و سازماندهى کمونیستى اساس هویت و وجود سیاسى 
ماست. بدون اینها صحبتى از کمونیسم و حزب کمونیست نمیتواند در میان باشد. واضح است که گسترش 
و شدت بخشیدن به کار کمونیستى در میان کارگران وظیفه ماست. و بازهم واضح است که هر ایفاى نقش 

جدیتر حزب ما در حیات مبارزاتى طبقه کارگر بمعناى گسترش وسیع این ابعاد فعالیت ما خواهد بود. 

اما من اینجا دارم از معضالت مشخص ترى حرف میزنم. صحبت بر سر اینست که ما در کدام پیچ تاریخى 
معین داریم تبلیغ و ترویج و سازماندهى مى کنیم. اگر این را تشخیص ندهیم بطورکلى کمونیست بوده ایم، 
بدون اینکه مشخصا به معضالت دوره اى جنبش طبقاتى مان پاسخگو بوده باشیم. انقالب کارگرى یک 
پدیده انتزاعى نیست. کارگران هم یک مقوله انتزاعى نیستند. ما داریم در زمان و مکان معین و در دنباله 
تجربه تاریخى معینى حرف مى زنیم. سوال اینست که انقالب اجتماعى در شرایط خاص اواخر قرن بیستم 
معطل چیست؟ به این سوال نمیشود یک پاسخ کلى و تئوریک در باره قانونمندى انقالب سوسیالیستى و 
نقش کمونیستها داد. در ضمن نمیشود همان پاسخى را هم داد که براى مثال در دوران حیات مارکس یا لنین 
کمونیستها در مواجهه با معضالت ویژه زمان خودشان میدادند. اگر مى پذیریم که جامعه موجود در مقیاس 
بین المللى مدتهاست که از لحاظ اقتصادى براى سوسیالیسم آماده است، اگر مى پذیریم که از لحاظ وجود 
شرایط بحران انقالبى و سیاسى، قرن اخیر کم و کسرى و کمبودى نداشته؛ آنوقت باید پاسخ دهیم که گیر 

کار کجاست؟ بگذارید کمى در این باره توضیج بدهم: 

وقتى ما ادبیات کمونیستى اواخر قرن قبل و یا دوسه دهه اول قرن حاضر را مرور مى کنیم، بنظر میرسد که 
یک احساس امیدوارى جدى و یک خوش بینى عمیق نسبت به دورنماى محتمل و فورى انقالب کارگرى 
در این ادبیات موج میزند. این امیدوارى و خوشبینى کامال موجه است. فراگیر شدن سریع مارکسیسم، تبدیل 
شدن آن به پرچم رهبران انقالبى کارگران در کشورهاى سرمایه دارى، انقالبات و جنبشهاى وسیع کارگرى 
در دهه هاى اول قرن اخیر، اینها خودش مدرك کافى بود براى حقانیت این توقعات و انتظارات. حاال به 
شرایط امروز نگاه کنیم. شک دارم که به ذهن مارکس و انگلس که کمون پاریس را دیده بودند، یا به ذهن 
لنین و بلشویکهائى که خودشان سازمانده یک انقالب عظیم علیه بورژوازى در روسیه بودند، خطور میکرد 
میلیون  صدها  هم  هنوز  باشد.  دارى  سرمایه  و  سرمایه  سیطره  تحت  جهان  هنوز  بیستم  قرن  اواخر  در  که 
انسان در سرتاسر جهان -انسانهایى که تولیدکننده کل ثروت جامعه جهانى امروزند- مجبور باشند براى 
زنده ماندن و زندگى کردن به بردگى مزدى آنهم در موارد زیادى به بدوى ترین و عریانترین شکل آن تن 
بدهند. کارگران، نه فقط گور سرمایه را نکنده باشند، بلکه در بخش اعظم جهان از سازمانیابى در اتحادیه 
هاى صنفى خودشان، یعنى دستاورد کارگر اروپایى قرن نوزده هم هم محروم مانده باشند. کمونیستها، این 
طور دست وپابسته و کم تاثیر شده باشند و هنوز هر کس که در باره انقالب سوسیالیستى حرف میزند 
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طورى صحبت کند که انگار دارد از واقعه اى در آینده اى دور صحبت میکند. صد سال بعد از مبارزات 
قهرمانانه کارگر آمریکایى براى هشت ساعت کار، کارگر آمریکایى امروز در اسارت اتحادیه هاى زرد و 
زیر ضربات پى درپى بورژوازى هار آمریکا دارد به افزایش ساعات کار و نصف شدن دستمزدش رضایت 
میدهد. بیشتر از صد سال بعد از کمون پاریس، راست افراطى، امروز همان پاریس کارگران را قرق کرده و 
یکى از وسیعترین حمالت را به کارگر فرانسوى و حقوق سیاسى و اقتصادیش آغاز کرده است. هفتاد سال 
بعد از انقالب اکتبر، بورژواهاى فربه دولتى به یک ماشین ادارى و پلیسى عظیم تکیه زده اند و براى کارگر 
مزدبگیر روسى رجز مى خوانند که باید بارآورى و انظباطش را باال ببرد و از زیر کار در نرود. یا اینکه 
زرادخانه شان را به رخ کارگر لهستانى مى کشند که خواست چهل ساعت کار و اتحادیه، دارد. وضعیت 

کارگران انگلستان و آفریقاى جنوبى و ایران هم که نیازى به گفتن ندارد. 

واضح است که باید دید کدام موانع مادى، کدام عوامل اجتماعى، کدام وضعیت مشخص تاریخى باعث 
شده است که در طول دهها سال فعالیت و جانفشانى چند نسل کارگر انقالبى و کمونیست براى آگاه کردن 
و متحد کردن طبقه خودشان به هرز برود. مسئله اینست که درست بموازات تبلیغ و ترویج و سازماندهى 
کمونیستى ما، امروز عوامل عینى و مادى درکارند که بین کارگران توهم پخش میکنند. آنها را از درك منافع 
و سیاست هاى مستقل طبقاتى خودشان باز میدارند، بین آنها تفرقه ایجاد مى کنند. اگر ما میخواهیم طبقه 
کارگر را در این مقطع معین آگاه و متحد کنیم باید به ریشه این مسائل بزنیم. باید این عوامل و شرایط را از 
میان برداریم. آن روندهاى اساسى که در قسمت قبل صحبتمان به آن اشاره کردم، روندهائیست که پیشرفت 

آنها براى رفع این موانع عینى که بر سر راه کار ثمربخش کمونیستى قرار دارد، حیاتى است. 

کمونیست: گزارش کمیته مرکزى براى توضیح مختصات ویژه شرایط امروز یعنى براى توضیح روندهاى 
عینى اى که انقالب سوسیالیستى به آنها گره خورده شده است اساسا روى وضعیت جنبش کمونیستى و 
طبقه کارگر و رابطه متقابل ایندو انگشت مى گذارد. چرا از میان همه عواملى که میتوان بعنوان ملزومات و 

مقدمات انقالب کارگرى از آنها اسم برد تاکید را اینجا مى گذارید؟ 

و  دارى  سرمایه  تکامل  و  رشد  درجه  اجتماعى،  عینى  شرایط  ما  که به نظر  دلیل  این  حکمت: به  منصور 
موقعیت بحرانى موجود سرمایه دارى جهانى، همه براى یک انقالب اجتماعى علیه سرمایه آماده اند. آنچه که 
آماده نیست و این ناآمادگى را هم به دفعات از خود نشان داده است، طبقه کارگر است، یعنى نیروى فعاله و 
محرکه انقالب سوسیالیستى و صف پیشرو این طبقه. امروز سرمایه دارى تمام جهان را بلعیده و در دورترین 
گوشه هاى جهان تولید اجتماعى را تحت کنترل خودش گرفته است . این سرمایه دارى به یک بحران مزمن 
و عمیق اقتصادى دچار است. دوبار بشریت را به کام جنگهاى جهانى مرگبار برده و امروز سایه جنگ بعدى 
را باالى سر میلیونها انسان گسترده است. ناتوانى سرمایه دارى در جلوتر بردن تولید و رفاه اجتماعى را 
نه فقط در افریقا و آسیا و آمریکاى التین فقرزده و گرسنه، میشود دید، بلکه در خود قلب اروپاى صنعتى 
نیز میشود دید، به شکل صف دهها میلیونى بیکاران و رشد حلبى آبادها و خیل بى خانمانها که روزبه روز 
هم بر تعدادشان افزوده میشود. اگر کسى بخواهد امروز حکمى درباره درجه آمادگى و ناآمادگى شرایط 
اقتصادى براى انقالب سوسیالیستى بدهد، جز این نمیتواند باشد که سرمایه دارى مدتهاست به آخر خط 
خودش رسیده است. مدتهاست که برقرارى قدرت کارگرى و لغو مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و 
برچیدن بساط کار مزدى به تنها راه بهبود مادى و معنوى زندگى بشر تبدیل شده است. سرمایه دارى عمر 
خودش را کرده است و شرایط نه فقط براى سوسیالیسم آماده است، بلکه باید گفت این تحول بیش از 
حدهم به تاخیر افتاده. بعالوه همانطور که گفتم بورژوازى در قرن اخیر دائما در بحرانهاى سیاسى بسر برده 
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است. برخالف تصور بعضى کمونیستها، اشکال کار در نبود شرایط انقالبى نیست، برعکس باید توضیح 
داد این همه شرایط انقالبى و حتى انقالبات بالفعل در کشورهاى مختلف جهان چرا هدر رفته است؟ چرا 
به یک انقالب کارگرى منجر نشده است؟ اینجاست که ما توجه خودمان را از شرایط عینى به نیروى فعاله 
انقالب سوسیالیستى معطوف مى کنیم. این نیروست که به هم ریخته و ناآماده و سردرگم است. مسئله تماما 
بر سر مشکالتى است که صف انقالب کمونیستى با آن روبروست. پیروزى انقالب کارگرى یعنى امرى که 
ما بخاطر آن متشکل شده ایم، درگرو مبارزه براى حل این مشکالت معین است. این وظیفه اى است که 

دربرابر کمونیستها و کارگران انقالبى قرار دارد. 

کمونیست: وضعیت و مختصات جنبش کمونیستى امروز را چگونه مى بینید و براى اینکه این جنبش، این 
عقب ماندگى را که از آن صحبت کردید برطرف کند چه تغییراتى باید در آن رخ دهد؟ 

منصور حکمت: اجازه دهید همینجا بگویم که ما این لفظ جنبش کمونیستى را با قدرى مسامحه بکار مى 
بریم. من از صف انقالب کمونیستى صحبت کردم، تا هم از این بى دقتى اجتناب کرده باشم و هم معضل 
را به یک معضل محدود به جنبش کمونیستى کاهش نداده باشم. گفتم که باید به وضعیت صف انقالب 
کمونیستى دقیق شد، چون ازیک طرف بخش مهمى از آن چیزى که امروز به آن جنبش کمونیستى اطالق 
میشود عمال خارج از این صف قرار میگیرد، چون چیزى جز کمونیسم در اسم و دفاع از منافع بورژوازى 
در محتوا نیست. از طرف دیگر صف انقالب کمونیستى هرگز محدود به کمونیستها نیست. این صف اساسا، 
صف طبقه کارگر است که علیه سرمایه دارى در اشکال مختلف مبارزه میکند و واضح است که حتى در 
حالتى که این طبقه به رهبرى کارگران کمونیست براى کسب قدرت سیاسى وارد صحنه میشود هنوز بخش 
اعظم طبقه، مستقیما و بدون واسطه جزء جنبش کمونیستى به معنى اخص کلمه نخواهد بود. بنابراین باید به 
صف مبارزه علیه سرمایه دارى نگاه کرد. این شامل کمونیستها بطور اخص و جنبش طبقه کارگر بطورکلى 
است. اتفاقا دور افتادن این دوجزء انقالب کارگرى یا در واقع تجزیه صف انقالب کمونیستى به دو جزء از 

هم دورافتاده، یکى از اساسى ترین معضالتى است که امروز کمونیستها باید به آن پاسخ بدهند. 

اجازه بدهید نکاتى را که گفتم از یک زاویه دیگر بیشتر توضیح بدهم، چون اصل بحث ما در گزارش کمیته 
مرکزى فى الواقع همین جاست. وضعیت کنونى جنبش کمونیستى حاصل یک سیر تاریخى است که در 
طى آن دوپایه اساسى جنبش کمونیستى تخریب شد. ما با دو روند عقب گرد روبرو بودیم که به جنبش 

مارکسیستى بطوراخص و به جنبش طبقه کارگر بطورکلى تحمیل شده است: 

مبارزه  اهداف  و  اصول  و  کمونیسم  آرمان  از  و  مارکس  انقالبى  تئورى  از  کمونیستى  جنبش  جدایى  اول: 
کمونیستى است. 

دوم: جدایى این جنبش از طبقه کارگر بمثابه نیروى مادى انقالب اجتماعى. این خصوصیت ویژه امروز 
است و نه اوائل قرن. جدایى از رفرمیسم و ناسیونالیسم بین الملل دوم، انقالب اکتبر و تشکیل کمینترن 
مسیرى بود که در طى آن گرایش لنینى در جنبش طبقه کارگر بعنوان خط رسمى و اصلى کمونیسم تثبیت 
شد. این کمونیسم داراى دو خصوصیت تعیین کننده بود. اوال جریانى بود که عمیقا به تئورى و برنامه انقالبى 
مارکسیسم وفادار بود و ثانیا بطور واقعى یک جریان کارگرى بود؛ نماینده سیاسى و متشکل کننده صف 
وسیعى از کارگران کمونیست و انقالبى بود. این شاید آخرین مقطعى در تاریخ جنبش انقالبى طبقه کارگر 
است که ما در آن مارکسیسم انقالبى را در یک مقیاس اجتماعى بعنوان یک پدیده کارگرى یعنى شکلى از 
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وحدت و مبارزه بخش پیشرو خود طبقه کارگر مى بینیم. به عبارت دیگر انقالب اکتبر و نخستین مراحل 
بین الملل سوم، آخرین سنگرهائى است که ما در آن کمونیسم کارگرى، قدرتمند، و از لحاظ فکرى اصولى 

و انقالبى را در یک مقیاس اجتماعى، یعنى به صورت یک نیروى اجتماعى مشاهده میکنیم. 

در طول تحوالت دهه 30 میالدى به بعد، به تدریج این خصوصیات بستر اصلى کمونیسم ازکف رفت. 
ناسیونالیسم  مصالح  دولتى،  انحصارى  دارى  سرمایه  ساختمان  روند  شدن  تثبیت  با  روسیه همراه  خود  در 
بورژوایى جایگزین آرمانها و اهداف سوسیالیستى طبقه کارگر شد. بجاى مارکسیسم اصولى و انقالبى لنینى، 

یک رویزیونیسم نوظهور قد علم میکند و به یک بلوك فکرى و سیاسى جهانى تبدیل میشود. 

محور  حول  نیستیم.  روبرو  رویزیونیستى  قطب  یک  با  صرفا  امروز  ما  نمیشود.  ختم  جا  همین  به  کار  اما 
طیف  این  از  یعنى  میگیرد.  شکل  مختلف  مراحل  در  مختلفى  انتقادى  جریانات  روس  مدرن  رویزیونیسم 
انشعابات متعددى صورت میگیرد که خود آنها هم در مراحل بعد دستخوش چند دستگى میشوند و هر کدام 
از این شاخه ها یک نوع کمونیسم و مارکسیسم دستکارى شده، بى محتوا شده و بورژوائى شده دیگر را 
در سطح جهانى علم مى کنند. جدائى چین از شوروى زمینه را براى شکل گیرى یک اردوگاه رویزیونیسم 
جدید فراهم کرد. خود این طیف بسرعت و در طول چند سال به چند جریان مختلف تجزیه شد. که راست 
ترینشان رسما طرفدار رهبرى امروز چین است و چپ ترینشان سنگ آلبانى را -براى مثال- به سینه میزند. 
در دهه 70 بخشهاى دیگرى با تمایالت پالمانتاریستى و رفورمیستى در اروپاى غربى از رویزیونیسم روسى 
جدا شدند تا خط اروکمونیستى، یعنى کمونیسم اروپائى را تشکیل بدهند، که بشدت به سوسیال دمکراسى 
اروپا نزدیک شد. وقتى به این تصویر، انشعابات دیگرى مثل تروتسکیستها که خودشان چندین فرقه اند 
(چپ ایتالیا، چپ نو و امثالهم) را اضافه کنید، متوجه میشوید که امروز چه ملغمه غریبى از نیروها تحت 
نام کمونیسم حرف میزنند. وقتى به نظرات و سیاستها و اهداف اینها دقت میکنید مى بینید که آنچه که کمتر 
نشانى از آن باقى مانده، کمونیسم انقالبى مارکس و لنین و اهداف و آرمانهاى انقالبى و کارگرى است که 
مانیفست کمونیسم و بلشویسم، نماینده آن بوده اند، در واقع تاریخ چند دهه اخیر در جنبش به اصطالح 
کمونیستى، تاریخ کمونیسم نیست؛ تاریخ عروج و افول رویزیونیسم مدرن روسى و منتقدان هم سنت آن 
است. ماحصل این پروسه این بوده است که امروز مارکسیسم انقالبى در طیف عمومى مدعیان کمونیسم، 
یک اقلیت بسیار بسیار کوچک را تشکیل میدهد. کارگران معاصر لنین و بلشویکها رفته اند، کارگران معاصر 
ما کمونیسم را از زبان این جماعات، و با پراتیک آنها مى شناسند، و این کمونیسم همه چیز هست، جز 
کمونیسم. از ناسیونالیسم و رفورمیسم بورژوائى تا آنارشیسم. از اومانیسم لیبرالى تا عصیان خرده بوژوائى، 

تحت عنوان مارکسیسم بیان و عرضه میشود. 

همراه با این روند، کمونیسم -حال با هر تعبیرى اعم از واقعى یا دروغین - از طبقه کارگر و مبارزه کارگرى 
معین  طبقه  یک  مبارزه  به  را  بشر  رهائى  براى  مبارزه  که  بود  این  در  مارکسیسم  اهمیت  است.  افتاده  دور 
اجتماعى را شناخت و به صحنه فراخواند.  یعنى طبقه کارگرمرتبط کرد. مارکسیسم نیروى مادى انقالب 
امروز این نیروى مادى، این طبقه کارگر به عینه دارد سرنوشتى جدا از سرنوشت جنبش کمونیستى را تجربه 
میکند. در واقع مدتهاست که در یک مقیاس اجتماعى تاریخ کمونیسم و تاریخ کارگرن مداوما از هم جداتر 
و گسسته تر میشود. براى دوره طوالنى الاقل تا اواسط دهه 50 میالدى که بحران درونى اردوگاه رویزیونیسم 
مدرن در سطح جهانى علنى شد هنوز بخش بسیار وسیعى از طبقه کارگر، علیرغم انحرافات مداوما رو به 
تعمیق این بلوك، همچنان در پیوند با آن باقى مانده اند. جریاناتى که تا آن مقطع (حال از هر موضعى) از 
این بستر رسمى جنبش کمونیستى، یعنى این رویزیونیسم روبه رشد جدا شده بودند (مثل تروتسکیستها، 
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شاخه هائى از چپ ایتالیا و غیره)، در عمل خودشان را از جنبش کارگرى و توده هاى وسیع کارگران مبارز 
هم منزوى کرده بودند. نبض رهبران رادیکال طبقه کارگر هنوز در دست این خط رسمى بود. اما در دهه 
هاى 60 و 70، دیگر شاهد انزواى جدى خود این خط رسمى از طبقه کارگر و جنبش کارگرى هستیم. رگه 
هاى انتقادى دیگرى در دهه هاى 60 و 70 نظیر مائوئیسم و اروکمونیسم و چپ نو بوجود آمدند که آنها 
هم بهمان درجه و حتى شاید بیشتر، از جنبش طبقه کارگر منزوى شدند. بویژه که این آخرى ها اصوال با 
یک نگرش ماوراء طبقاتى و جدا از طبقه کارگر متولد شده بودند. شاید از لحاظ داشتن پایگاه کارگرى یک 
استثنا در این مورد اروکمونیستها بودند، که در ابتدا تا مدتى و تا حدودى پایه هاى کارگرى خودشان را 
حفظ کردند، اما امروز همان خوشبینى هاى دهه 70 در این طیف هم از بین رفته و اکثر احزاب اروکمونیسم، 
بطور جدى پایگاه توده اى خودشان را در بین کارگران، از دست داده اند. بهرحال ماحصل این روند تاریخى 
یعنى انکشاف رویزیونیسم و چندپارگى امروزى آن اینست که شکاف عظیمى مارکسیسم امروز را از تجربه 
کمونیسم کارگرى و انقالبى ابتداى قرن، جدا میکند. این واقعیتى است که لنینیست امروزى و حزب لنینى 
امروز با آن روبروست و باید به آن پاسخ مادى بدهد. یعنى در مقابلش آلترناتیو واقعى بگذارد. این سیر 
قهقرائى نتایج تبعى تعیین کننده اى داشته است که خودشان مزید بر علت شده اند. یکى از عوارض سلطه 
طوالنى اشکال مختلف رویزیونیسم به فکر و عمل کمونیستى این بوده که مارکسیستها عمال از پاسخگوئى 
به معضالت سیاسى زمان خودشان عقب مانده اند. امروز براى مثال بحران سرمایه دارى خصلت مزمنى 
پیداکرده؛ بیکارى وسیع و میلیونى به یک جزو دائمى اوضاع تبدیل شده؛ جنبش اتحادیه اى در اروپا و 
آمریکا ناتوانى و عجز خودش را در مواجهه با این وضعیت ثابت کرده و خودش دارد در این مهلکه همان 
تتمه نیروى خودش را از دست میدهد، مارکسیستها در اوج نارضایتى وسیع توده هاى طبقه کارگر حتى 
از ارائه ابتدائى ترین آلترناتیوها در امر سازماندهى و پیگیرى مبارزه کارگرى ناتوان مانده اند. توده وسیع 
کارگران در دست رفورمیستها، سوسیال دمکرا ها و حتى متاسفانه گاهى راست افراطى رها شده اند. به 
مبارزه یک ساله معدنچیان انگلستان و وضع تاسف آور چپ این کشور نگاه کنید! به جنبش 35 ساعت 
کار و عملکرد چپ آلمان نگاه کنید! از این مثال ها بسیار میشود آورد. مساله کابوس جنگ هسته اى و 
فقدان یک تحلیل و سیاست راهگشاى کمونیستى در قبال آن است که عمال اعتراضات ضد جنگ را یا 
بدست رفورمیستها سپرده، یا اجازه داده که خود این اعتراضات به ابزارى در کشمکشهاى تبلیغى قطبهاى 
امپریالیستى تبدیل بشوند. جنبش زنان براى کسب حقوق برابر در متن بى تفاوتى و کلیشه پردازى شبه 
مارکسیست ها در دو سه دهه اخیر یکسره هژمونى و رهبرى فمینیسم را بخود پذیرفته. هم گام با توسعه 
چند ده ساله سرمایه دارى و عریان شدن تضادهاى این نظام و همینطور همراه با بسط و انکشاف مبارزه 
طبقاتى، مجموعه اى از مسائل نو در سطح اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، اوضاع بین المللى و غیره، در برابر 
طبقات اجتماعى طرح شده یا مسائل کهنه اى نظیر مساله مبارزات ملى، تبعیض نژادى و غیره، با محتواى 
طبقاتى جدید -با محتواى اجتماعى جدیدى- ظهور کرده که بخش اعظم اینها از طرف کمونیستهاى معاصر 

ما به درستى تحلیل نشده و پاسخ نگرفته است. 

ماحصل دیگر این وضعیت این بوده که مارکسیستها به حاشیه مبارزات سیاسى و انقالبى زمان خودشان 
رانده شده اند. سرنوشت مبارزات طبقه کارگر عمدتا به احزاب رفورمیست و جنبش سندیکائى واگذارشده. 
در بحران هاى انقالبى متعددى که در اقصى نقاط جهان باال گرفته است، طبقه کارگر در تمکین به طبقات 
دیگر، عمدتا نقش نیروئى را در تسویه حساب بخشهاى مختلف طبقات حاکمه پیداکرده است. آنجائى هم 
که مارکسیستها و یا بهرحال کسانى که تحت این نام فعالیت مى کنند، در مرکز تحوالت سیاسى جامعه 
ظهور مى کنند، عمدتا آنجائى است که اینها از خصلت ویژه کمونیستى و کارگرى فعالیت خودشان دور 
شده اند. کمونیستها یا در حاشیه تحوالت سیاسى اند یا اگر در متن آن هستند حداکثر به موقعیت دمکراتها 
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و اصالح طلب هاى پرحرارت، تنزل پیداکرده اند. بهرحال کمونیسم کارگرى و رادیکال را عموما در حاشیه 
تحوالت سیاسى مى بینیم به جز استثنائاتى. خالصه همه اینها اینست که صف انقالب کمونیستى درهم 
ریخته و ضربه خورده است. خط پیشرو کمونیستى در اثر تسلط طوالنى رویزیونیسم و عقب ماندنش از 
مسائل زمان خودش و رانده شدنش به حاشیه مبارزات معاصر، منزوى و نسبتا کم اثر است. طبقه کارگر در 
غیاب یک افق روشن مبارزاتى و یک بخش پیشرو کمونیست یک بخش سازمان یافته کمونیست در برابر 
حمالت پى درپى اقتصادى و سیاسى بورژوازى، حداکثر در حال سنگربندى ها و مبارزات تدافعى است. 
و بطورکلى بندرت بصورت نیرویى براى مبارزه سوسیالیستى و کمونیستى پا به صحنه سیاست مى گذارد. 
رابطه کمونیسم با طبقه و مبارزات طبقه سست شده. کمونیسم کارگرى و انقالبى فاقد آن نقش اجتماعى 
سنت هاى مبارزاتى، کادرها و ارگانهاى مبارزاتى اى شده که در دو دهه اول قرن حاضر به آن دست پیداکرده 
بود. البته اینهم تمام تصویر نیست. به این تصویر باید واقعیات سالهاى اخیر، واقعیات مثبت سالهاى اخیر 
را اضافه کرد، شاید یک دهه اخیر را: ما امروز با بحران رویزیونیسم روبروئیم، رویزیونیسم مدرن روسى، 
رویزیونیسم چینى و مائوئیسم، تروتسکیسم، طرفداران آلبانى، و استالینى، اروکمونیست ها و چپ نو، همه از 
لحاظ سیاسى و نظرى و عملى به بن بست رسیده اند. یک موج نوین، یک جهتگیرى نوین، براى مارکسیسم 
مستقل لنینى در کشورهاى مختلف به چشم میخورد. واضح است که نیروهایى که در این حرکت سهیم اند 
از آسمان نازل نشده اند، بلکه جریانات انتقادى در درون جناح هاى چپ گروهبندیهاى سنتى هستند. اینها 
دارند بطور روزافزونى راه خودشان را جدا میکنند و به ایده ها و سیاست هاى انقالبى مارکسیستى روى 
مى آورند. درعین حال طبقه کارگر در مواجهه با عواقب بحران اقتصادى و ناتوانى رهبرى سنتى سوسیال 
دمکراتیک و سندیکایى خودش، یکبار دیگر دارد بسرعت سیاسى و فعال میشود. زمینه هاى بسیار مناسبى 
براى پیوند کمونیسم انقالبى که رو به اعتال دارد با جنبش کارگرى که از رهبرى موجود خودش سرخورده 
و توقعات مبارزاتى و سیاسى بیشترى دارد، وجود دارد. پیوندى که بدیهى است بطور اتوماتیک اتفاق نمى 
افتد بلکه نیازمند کار آگاهانه و هوشیارى و اتخاذ روش ها و سیاست هاى اصولى از جانب کمونیست 
هاست. با این توضیحات علت اینکه ما به روندهاى معینى بعنوان روندهاى تعیین کننده و اساسى انگشت 
مى گذاریم، روشن مى شود. اینکه چه تحوالت و تغییراتى از نظر ما باید رخ بدهد تا صف کمونیسم در 
حد وظایف خودش رشد بکند و قدرتمند بشود، از همینجا معلوم میشود. اولین روندى که باید به جلو 
سوق داده شود، روند بازسازى کمونیسم لنینى بعنوان یک جریان شاداب، بالنده و محیط و مسلط به مسائل 
دوران خودش است. باید تا آنجا پیشروى کرد که این مارکسیسم انقالبى به رگه و جریان اصلى در چپ 
تبدیل بشود تا جائى که هر گاه، هرکس، جامعه و طبقه کارگر، از کمونیسم صحبت مى کند، به این بستر 
اشاره داشته باشد. معنى این حرف یعنى خاتمه دادن قطعى به اقتدار طیف هاى رویزیونیستى مختلف در 
حیات فکرى و سیاسى گروههاى چپ. از این گذشته باید این جریان لنینى به مسائل دوران خودش محیط 
بشود. باید پاسخ هاى سیاسى و تحلیلى خودش را بدهد. و در قبال هر مساله اى آلترناتیو و مسیر مبارزاتى 
خودش را ترسیم بکند. اینجا دیگر صرف بازگوئى مواضع بلشویسم کافى نیست. متصل شدن و متکى شدن 
به سنت بلشویسم البته حیاتى است. اما بلشویک امروزى، لنینیست امروزى، باید پاسخ مسائل مبارزه طبقاتى 

در انتهاى این قرن را داشته باشد. 

روند دومى که باید به پیش برود پیوند این کمونیسم انقالبى با طبقه کارگر و جنبش کارگرى است. مرکز 
ثقل کمونیسم باید یکبار دیگر به درون طبقه کارگر برده شود. کمونیسم باید به یک جریانى از درون خود 
طبقه، به جریان کارگران کمونیست تبدیل شود. به دوران مارکسیسم و کمونیسم جدا از جنبش کارگرى 
باید خاتمه داد، و کمونیسم کارگرى را بازسازى کرد. بدون تحقق این امر هیچ صحبتى از سوسیالیسم نمى 
تواند در بین باشد. در همین رابطه بسیار حیاتى است که کمونیسم یکبار دیگر خودش را با کارگران و 



699

برگزیده آثار  منصور حکمت

جنبش کارگرى در صحنه مبارزات عملى بویژه در نقاط عطف و گره گاههاى مبارزاتى، هم سرنوشت بکند. 
باید تاریخ کمونیسم و تاریخ طبقه کارگر، زندگى کمونیسم و زندگى طبقه کارگر، مبارزه کمونیسم و مبارزه 
طبقه کارگر را به یک واقعیت واحد تبدیل کرد. شرط الزم این مساله، دخالتگرى کمونیستها در کلیه دقایق 
مبارزات کارگرى و بویژه تداعى شدن کمونیستها با لحظاتى در این مبارزه است که سرنوشت طبقه کارگر 
براى یک دوره تعیین میشود. مادام که کارگران نتوانند، آنوقت که به گذشته مبارزاتى طبقه خودشان نگاه مى 
کنند کمونیسم و مبارزه کارگرى را با هم عجین ببینند؛ مادام که وضعیت جنبش کارگرى و کمونیسم حاصل 
یک تجربه واحد و مشترك مبارزاتى نباشد از پیوند کمونیسم با طبقه کارگر، از کارگرى شدن کمونیسم در 
یک مقیاس اجتماعى نمى شود صحبت کرد. اینها آن روندهاى اصلى و آن پروسه هاى عینى اجتماعى است 
که باید حزب کمونیست و فعالیت کمونیستها بطور کلى را در متن آنها قرار داد و سنجید. ما باید در هر 
مقطع اینرا روشن کنیم که مبارزه تاکنونى ما چطور بر این روندها تاثیر گذاشته و همینطور اهداف و وظایف 

آتى خودمان را هم بر این مبنى تعیین کنیم. 

کمونیست: ملزومات و روندهاى حیاتى اى که به آن اشاره کردید درمجموع در یک چهارچوب عمومى و 
بین المللى بحث شد. آیا همین موقعیت در چهارچوب خاص ایران نیز صادق است. بعبارت دیگر شرایط 

خاص ایران چه ویژگى هایى دارد و چه نکات تکمیلى اى را به این بحث اضافه میکند. 

منصور حکمت: آنچه که گفتم در سطح کلى و پایه اى در مورد ایران هم صادق است. تفاوت شاید در 
سیر تاریخى و عملى اى باشد که چپ ایران و جنبش کارگرى در ایران طى کرده است. اگر از تالشهاى 
بین  یک  وجود  حاصل  زیادى  حد  تا  بگذریم -که  قبل  قرن  نیم  از  بیش  در  ایران  کمونیست  حزب  اولیه 
الملل کمونیستى زنده بود- باید بگویم که کمونیسم ایران در دوره اخیر (منظورم چند دهه اخیر است)، 
اساسا بعنوان پدیده اى غیر کارگرى و غیر مارکسیستى، متولد شد. ظهور چپ رادیکال و انقالبى در ایران 
در دوره اخیر، اساسا به شکل گیرى جنبش چریکى در اواخر دهه چهل برمیگردد، جریانى که از سنت 
جبهه ملى و حزب توده برید. اما از لحاظ آرمانهاى اقتصادى، تعلق طبقاتى و روشهاى مبارزاتى، این چپ 
بطور قطع از کمونیسم و لنینیسم، و از طبقه کارگر فاصله عمیقى دارد. این در واقع، جناح چپ و رادیکال 
بورژوادمکراسى در ایران بود که تحت نام مارکسیسم و در تقابل و مرزبندى با سنتها و اشکال مبارزاتى 
اپوزیسیون لیبرال و رفرمیست ایران، پا به عرصه وجود گذاشته بود. کمونیسم این جریانات، بطور جدى 
تحت تاثیر آموزشهاى رویزیونیسم مدرن روسى، و بعد از آن هم در مرحله بعد مائوئیسم و مضمون خلق 
گرایانه آن بود. نیروهاى شاخص این جریان، چریکهاى فدائى خلق و خط 3 بودند، که سازمان پیکار، در 

محور و مرکز آن قرار داشت. 

اهداف سیاسى و برنامه اقتصادى این جریانات، در واقع چیزى جز برخى مطالبات دمکراتیک و اصالحات 
اقتصادى، از نوع سرمایه دارى دولتى بعالوه درجه اى از رفاه اجتماعى نبود. انقالبیگرى این جریانات در 
شیوه مبارزه علیه دولت مرکزى، یعنى در تبلیغ ضرورت اقدام قهرآمیز براى سرنگونى، و لذا به یک معنى در 
تبلیغ انقالب خلقى خالصه میشد. به عبارت دیگر ما با نوعى اصالح طلبى قهرآمیز مواجه بودیم. طبقه کارگر 
براى این جریانات، بخش پیگیر و تواناى مبارزه براى دمکراسى بود، و نه بیشتر. پایه اجتماعى این جریانات 
را خرده بورژوازى و روشنفکران جامعه تشکیل میدادند. جدایى از طبقه کارگر در این خطوط، حتى به 
درجه زیادى تئوریزه شده بود. براى دوره طوالنى، حتى ابراز منافع مستقل طبقه کارگر در چهارچوب این 
چپ، یک نوع چپ روى تلقى میشد، و چپ روى اى که وحدت صفوف خلق علیه رژیم یا امپریالیسم را به 
زعم آنها سست میکرد. این چپ از لحاظ صورى، از اردوگاههاى بین المللى رویزیونیسم مستقل بود، اما نه 
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در ادراکات سیاسى، نه در جهان بینى و افق مبارزاتى، و نه در اهداف برنامه اى، جدائى کیفى و تعیین کننده 
اى از رویزیونیسم نداشت. بخش مهمى از تاریخ رویزیونیسم، بویژه دوران استالین، و همینطور مائوئیسم، 

مورد تایید بخشهاى مختلف این چپ بود. 

در آستانه و در اولین مراحل انقالب 57، ما با یک شبه کمونیسم، یک رفرمیسم قهرآمیز، یک خلق گرائى 
شبه سوسیالیستى مواجهیم، که به اسم کمونیسم و طبقه کارگر حرف میزند. کارگران را به مثابه ستون فقرات 
خلق، در مبارزه براى دمکراسى، به صحنه فرا میخواند. و بهرحال در منتهى الیه چپ گروهبندیهاى موجود 
در اپوزیسیون جا دارد. پیشروان و رهبران عملى طبقه کارگر، که بندرت بیان روشن و صریح منافع کارگران 
را در این خطوط مشاهده میکردند، درمجموع یا فاصله عملى خود را از این خط حفظ کردند، (و این چیزى 
است که به تشکل گریزى کارگران پیشرو معروف شده بود) و یا اینکه با آن به سازشهاى معینى رسیدند. و 

در مجموع این خطوط را بعنوان تنها چپ رادیکالى که بهرحال وجود دارد، مورد حمایت قرار دادند. 

طبقه کارگر و جنبش کارگرى هم در ایران ویژگى خاص خودش را داشت، و دارد. در دو دهه اخیر شاهد 
رشد سریع سرمایه دارى و گسترش پرولتاریاى صنعتى و شهرى در ایران بودیم. بخش مهمى از طبقه کارگر، 
از خانواده هاى کارگر اى تشکیل میشود که تنها در نسل اخیر، به جرگه طبقه کارگر مزدى پیوستند. سنتهاى 
مبارزه متشکل، تحت تاثیر اختناق طوالنى از یک طرف، و پیوستن دائمى روستائیان فقیر به صف کارگران، و 
همینطور ضعف تاریخى چپ از طرف دیگر، بسیار ضعیف و جانیافتاده است. مبارزه اقتصادى طبقه کارگر، 
از سازمان یابى بسیار کمى برخوردار بوده است. حزبیت، تعلق حزبى و مبارزه حزبى دربین کارگران ضعیف 
بوده است. رهبران عملى کارگران عمدتا خارج از قلمرو تشکیالتها و احزاب، در شکل محافل کارگرى، 
فعالیت خودشانرا به پیش برده اند. و باالخره همانطور که گفتم، طبقه کارگر تا انقالب 57 تاثیر کمى از سیر 
حرکت جنبش چپ و مارکسیستى بخودش گرفته بود. از طرف دیگر، کارگر ایرانى، على العموم، بسیار از 
کارگر کشورهاى متروپل و صنعتى، سیاسى تر است؛ به مسئله قدرت سیاسى، دولت و سرنوشت آن حساس 
است. آمادگى پذیرش اشکال انقالبى مبارزه را بسیار بیشتر دارد. و تاریخا تفکر و سیاست رفرمیستى و 
رویزیونیستى، تاثیرات کمترى در این طبقه داشته است. اینها ویژگیهاى عمومى وضعیتى است که انقالب 75 
در آن شکل گرفت. اما براى درك درست موقعیت فعلى، باید به اثرات خود انقالب 57 به جنبش کارگرى 
و کمونیستى پرداخت. بویژه که این انقالب تاثیر بسیار مثبتى بر روند شکل گیرى یک کمونیسم انقالبى و 

کارگرى داشت. و تحلیل موقعیت حزب کمونیست، جدا از این تاثیرات ممکن نیست. 

کمونیست: پس اجازه بدهید این دو سوال را یکى کنیم یعنى تحلیل تاثیرات انقالب بر جنبش کمونیستى 
و کارگرى و موقعیت و دورنماى حزب کمونیست. ارزیابى گزارش از جایگاه حزب در این روند تحول 

جنبش کارگرى و کمونیستى چه در گذشته و چه در آینده چه بود؟ 

منصور حکمت: همانطور که گقتم، انقالب 57 تاثیر حیاتى اى بر سیر مارکسیستى شدن و کارگرى شدن 
چپ ایران، و ظهور یک کمونیسم انقالبى، در تمایز با سوسیالیسم خرده بورژوائى و خلق گرائى حاکم به 
چپ داشت. حزب کمونیست قبل از هر چیز محصول درجه معینى از پیشرفت این روندها در جامعه ایران، 
بویژه در طول انقالب 57 بوده است. مارکسیسم اصولى و انقالبى در این انقالب رشد سریعى کرده و مهر 
نظرات و برنامه خودش را حتى بر عقب مانده ترین بخش این این جنبش چپ، چپ خرده بورژوائى ایران 
زد، چیزهائیکه امروز به بدیهیاتى در تفکر چپ ایران تبدیل شده، زمانى نوآوریهاى چپ روانه محسوب 
میشد. یادتان هست که در سال 58 چطور نقد مفهوم بورژوازى ملى؛ اعالم اینکه رژیم اسالمى یک رژیم 
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بورژوائى و امپریالیستى است؛ پافشارى به اینکه کمونیستها نباید منافع کارگران را در شعارهاى توخالى 
درباره خلق و مصالح خلق حل بکنند و نظیرآن، مهر چپ روى میخورد؟ یادتان هست که چطور بخش 
حداقل برنامه ما ، با این عنوان که در مطالبات رفاهى و اقتصادى کارگران زیاده روى کرده است؛ به کارگران 
آوانس داده است، و دادن این مطالبات عملى نیست، تخطئه میشد؟ امروز نظرات آن روز مارکسیستها، به 
امورى بدیهى تبدیل شده است. این پیشروى سریع مارکسیسم انقالبى، از یکطرف حاصل بحران و بن بست 
طبقاتى و  متضاد  منافع  آشکارشدن  حاصل  از طرف دیگر  اشکال مختلف رویزیونیسم بود، و  المللى  بین 
حضور عینى طبقه کارگر در صحنه مبارزه سیاسى بود؛ که خودش خلق گرائى و سوسیالیسم خرده بورژوائى 

مسلط بر چپ انقالبى را بى اعتبار مى کرد. 

نمایندگان مستقیم گرایشات رویزیونیستى بین المللى جایى در پروسه انقالبى پیدا نکردند. وضعیت توده 
دستگاه  هاى  ضمیمه  به  آنهم  از  بعد  و  رژیم،  مداحان  به  اینها  میدانیم،  همه  که  را  ها  اکثریتى  بعد  و  ایها 
بود.  ستم  تحت  اقشار  و  کارگر  طبقه  رادیکالیسم  با  ضدیت  اینها  پراتیک  تمام  شدند.  تبدیل  آن  سرکوب 
مائوئیسم، که در سطح بین المللى در ظرف چندسال ظهور و افول کرد، در ایران به اصطالح نشکفته، پرپر 
شد. سازمانهاى مائوئیستى سر از اردوگاه بنى صدریون و بورژوازى لیبرال درآوردند. تروتسکیستها اصوال 
شبیه  چیزى  عمدتا  سیاسى،  مواضع  لحاظ  از  آنها  نشدند،  تبدیل  اى  محاسبه  قابل  سازمانى  موجودیت  به 
حزب توده از آب درآمدند؛ هیچ جریان جدى طرفدار آلبانى پیدا نشد، آنها هم که روى این خط، سازمانى 
ساختند، موجودیتشان گمان نمى کنم خیلى از روى کاغذ فراتر رفت. در این وضعیت تکامل چپ انقالبى 
عمدتا به سرنوشت جریان موسوم به خط3، گره خورد. خط3، آخرین نمود انقالبى جناح چپ اپوزیسیون 

ضد استبدادى بود. 

خلق گرایى و سوسیالیسم خرده بورژوائى که به این خط حاکم بود، پدیده ناپایدارى بود که باشتاب زیادى، 
تحت فشار مبارزه طبقاتى، از راست و چپ تجزیه شد. از دل خط 3 ، در نقد بنیادهاى نظرى و پراتیک 
نزدیک  لنینیسم  به  بتدریج  که  گرفتند،  پا  اى  مارکسیستى  رادیکال  انشعابات  و  گروهبندیها  خط 3،  عملى 
شدند. خصوصیت اصلى این جریانات انتقادى این بود که : اوال، اساسا بعنوان یک نقطه رجوع تاریخى و 
عقیدتى به لنینیسم، به بلشویسم، به کالسیکهاى مارکسیستى باز مى گشتند، و نه به آنچه که در دوران استالین 
و بعد از آن در شوروى و بعد در رویزیونیسم چینى، تحت نام کمونیسم اشاعه پیدا کرده بود. ثانیا، داراى 
یک جهت گیرى قوى به سمت طبقه کارگر بودند؛ چه در اهداف و برنامه، چه در کار عملى. این جهت 
گیرى بدوا یک جهت گیرى فکرى و آرمانى بود، که گام به گام دقیق تر شد و ابعاد عملى مشخصى بخودش 
گرفت. ثالثا، این جریان در عرصه مبارزه سیاسى، مدافع آن مواضع تاکتیکى بود که هرچه بیشتر مبین استقالل 
در  که  جناحهائى  (چه  باشد  بورژوازى  گوناگون  جناحهاى  از  کارگر،  طبقه  سیاسى  استقالل  کارگر،  طبقه 
اپوزیسیون اند و چه در حاکمیت). و باالخره رابعا این جریانات، دخالتگر و پراتیک بودند، خواهان دست 
زدن به عمل انقالبى و مرتبط شدن با مبارزات عملى توده زحمتکشان بودند، خصوصیتى که بویژه بعد از بن 
بست عملى سازمانهاى پوپولیستى و سقوط بخش وسیعى از فعالین آن به ورطه انفعال سیاسى و شکاکیت و 
ابهام فکرى، به یکى از وجوه تمایز اصلى مارکسیستهاى انقالبى تبدیل شد. این طیف لنینیستى و یا نزدیک 
به لنینیسم بطور عینى و مادى در چپ ایران شکل گرفت. این صرفا نتیجه نقشه این یا آن گروه و جریان 
نبود، بلکه به درجه بسیار بیشترى حاصل رادکالیزه شدن عمومى چپ ایران و حضور عملى طبقه کارگر در 
صحنه سیاسى، در یک جو انقالبى بود. حزب کمونیست ایران بر متن و بستر این قطب بندى بوجود آمد. 

تا آنجا که به عامل دوم یعنى مساله کارگرى شدن کمونیسم مربوط مى شود باید بگویم که اوال در بیست 
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سال گذشته طبقه کارگر ایران از لحاظ کمى و جایگاه اقتصادى رشد زیادى کرده. این در واقع به کمونیسم 
یک پایه مادى جدى در جامعه میدهد. کمونیسم کارگرى ضرورت عینى پیدامیکند و پیشروى آن ممکن 
سازمانیابى  حتى  و  کمونیستى  هاى  ایده  بردن  براى  مساعدى  بسیار  زمینه  انقالب،  طول  در  ثانیا  میشود. 
حتى  و  شدند  کمونیست  کارگران،  عملى  رهبران  از  خیلى  آمده،  فراهم  کارگر  طبقه  درون  به  کمونیستى 
پا به فعالیت سازمانى گذاشتند در واقع این نیاز زمان و نیاز مبارزه کارگرى بود که کارگران پیشرو را در 
جستجوى درك بهترى از راه رهائى و پیروزى به توجه به مارکسیسم سوق داد. بعبارت دیگر بازهم مستقل 
از طرح از پیشى هرکس، یک قشر وسیع از کارگران کمونیست بوجود آمد که دورنماى بسیار روشنى را 
در برابر کمونیسم ایران باز میکرد. همین امروز هم درجه اختناق و سرکوب هرچه باشد نمیتواند این تغییر 
بنیادى را در خودآگاهى طبقه کارگر ایران و در افق مبارزاتى آن بر عکس بکند، وجود این قشر کارگران 
کمونیست و جایگیر شدن کمونیسم (نه کمونیسم این یا آن جریان بلکه کمونیسم بطورکلى) ایده هاى عام 
کمونیسم در قشر بسیار وسیعى از کارگران مبارز، یکى دیگر از زمینه هائى بود که تشکیل حزب کمونیست 

ایران را امکان پذیر میکرد. 

و باالخره باید به مساله جوش خوردن کمونیست ها با مبارزات توده اى اشاره کنم. از این لحاظ کارنامه 
چپ ایران در سطح سراسرى چندان برجسته نیست. چپ رادیکال در انقالب فعال و سخت کوش بود. 
اما نتوانست به معنى واقعى کلمه در موقعیت رهبرى کارگران و مبارزات توده هاى وسیع زحمتکش قرار 
بگیرد. رابطه سازمانها و طبقه در حد رابطه محافل و عناصرى از طبقه با سازمانها محدود ماند. در این بین 
یک استثنا وجود داشت که در تشکیل حزب کمونیست نقش اساسى اى داشت و آن کومه له است. کومه له 
از معدود سازمانهاى کمونیستى انقالبى بود (نه فقط در مقیاس ایران بلکه در مقیاس جهانى) که توانسته بود 
خودش را در راس جنبش توده زحمتکشان قرار بدهد و عمال به بیان سیاسى و تشکیالتى منافع آنها تبدیل 
بشود؛ همان یکى شدن تجربه و تاریخ زحمتکشان و حزبشان که قبال از آن صحبت کردم. این در کردستان 
در طول انقالب 57 رخ داد. در هیئت کومه له کمونیسم در کردستان یک نیروى اجتماعى بود. این پیوند 
مبارزاتى عمیق با توده زحمتکشان، یکى دیگر از عواملى بود که شکل گیرى حزب کمونیست را ممکن 
کرد. بهرحال اینها را گفتم تا این را توضیح داده باشم که حزب کمونیست خودش یک محصول عینى تاریخ 
مبارزه طبقاتى در یک دوره معین است. اما بدرجه اى که این محصول بوجود مى آید. خودش باید بر این 
سیر تاریخى تاثیرات آگاهانه خودش را بگذارد. اینجاست که به ارزیابى حزب بمعنى اخص کلمه میرسیم. 
اگر بخواهم ماحصل عمومى عملکرد حزب را در چند کلمه ذکر کنم، باید بگویم که حزب کمونیست در به 
پیش راندن این روندها موفقیت نسبى داشته، یعنى اینکه مسیر را ادامه داده، بدون آنکه توانسته باشد کار را 
به سرانجام رسانده باشد، روند حرکت پیش رونده کمونیسم کارگرى را ادامه داده، بدون آنکه توانسته باشد 
این جریان را بشکل غالب سازمانیابى و ابراز وجود سیاسى پیشروان و رهبران عملى طبقه کارگر تبدیل 
کند؛ در روشن کردن بنیادهاى نظرى، برنامه اى و سیاسى این کمونیسم کوشیده و دستاورهائى داشته، بدون 
اینکه توانسته باشد هنوز اشکال مختلف رویزیونیسم را بطور قطع در درون جنبش چپ و طبقه کارگر ایران 
منزوى بکند. در متن همین موفقیت نسبى عمومى هم، در برخى از عرصه ها، دستاوردها چشمگیرترند و در 
برخى دیگر پیشرفتها محدود بوده اند. اجازه بدهید در جزئیات وارد اینها نشوم و فقط به چند نکته اصلى 

چه درباره دستاوردها و چه در زمینه کمبودها بپردازم: 

یکى از مهمترین نتایج تشکیل حزب کمونیست ایران ادامه پیداکردن روند رشد و تکامل کمونیسم انقالبى 
ایران در یکى از خطیرترین شرایط بود. تشکیل حزب کمونیست ایران موجب شد که بورژوازى و رژیم 
اسالمى اش در هجوم خودشان به چپ انقالبى قادر به درهم شکستن آن نشوند. یورش 30 خرداد 60 به 
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بعد سیر رشد کمونیسم در ایران را با مخاطرات جدى روبرو کرد. بسیارى از تشکل هاى چپ رادیکال که 
در بحران سیاسى و نظرى درونى گرفتار بودند، متاسفانه در برابر این یورش تاب نیاوردند. در چنین اوضاعى 
حزب کمونیست به یک سنگر مقاومت کمونیسم و کانونى براى حفظ و تجدید سازمان کادرهاى کمونیست 
و ادامه کارى کار کمونیستى تبدیل شد. این بمعناى حراست از یکى از مهمترین دستاوردهاى انقالب 57 
بود. تشکیل حزب کمونیست و فعالیت آن در عین حال اجازه داد تا سیر رادیکالیزه شدن چپ، احیاى اصول 
مارکسیستى و کاربست آن در چهاچوب مسائل مبارزه طبقاتى و همینطور روند کارگرى شدن کمونیسم در 
شرایط نامساعد بعد از 30 خرداد، همچنان ادامه پیدابکند. و نه فقط این، بلکه دستاوردهاى جدى جدیدى 
کارگر  طبقه  رادیکال  مطالبات  و  برنامه  فشار  توانست  کمونیست،  حزب  بیاید.  بدست  عرصه  این  در  هم 
را همچنان بر تمام اپوزیسیون بورژوائى و خرده بورژوائى حفظ بکند. وجود این قطب انقالبى-پرولترى 
نزدیک  بشکل  چه  بورژوا-سوسیالیست  خرده  سازمانهاى  انحطاط  روند  داد،  امکان  که  بود  اپوزیسیون  در 
شدنشان به قطب هاى اصلى و بین المللى رویزیونیسم و چه بشکل ائتالف سیاسى شان با احزاب جناح 
راست بورژوازى کند بشود و یا حتى متوقف بشود. در دوران عقب نشینى و افت انقالب، احزاب بورژوازى 
و خرده بورژوائى دست از رادیکال نمائى خودشان در دوران انقالب مى کشند و هرکدام براى تعیین تکلیف 
و موضع گیرى خودشان از احزاب راست تر از خودشان الهام مى گیرند و به آنها متکى میشوند (درست 
برعکس دوران انقالب) حزب کمونیست اجازه نداد این به راست چرخیدن در مورد ایران تحقق پیدا بکند. 
شکل گیرى یک قطب رادیکال کمونیستى، احزاب چپ غیر پرولترى را در منگنه اى گذاشت که امان سازش 
با راست را از آنها سلب میکرد. امروز بخش زیادى از مطالبات کارگرى و دمکراتیک حزب کمونیست عمال 
به احزاب و فراکسیونهاى مختلفى در چپ خرده بورژوا تحمیل شده. حزب کمونیست توانست با کار جدى 
روى اصول فعالیت کمونیستى در درون طبقه کارگر با نقد شیوه هاى رایج در چپ سنتى و با در پیش گرفتن 
یک سیاست سازماندهى اصولى گامهاى جدى اى را در جهت مرتبط کردن کمونیسم انقالبى با طبقه کارگر 
بردارد. این اقدامات حزب کمونیست تاثیراتى بسیار وسیع تر ازمحدوده خود حزب داشته؛ از یک طرف 
بخش مهمى از رهبران عملى کارگران را نسبت به کمونیسم و حزب کمونیست حساس کرده، توجهشان 
را بطور جدى به سرنوشت حزب جلب کرده، و از طرف دیگر یک تاثیر عمومى بر ذهنیت چپ ایران در 
جهت کار در درون طبقه کارگر گذاشته. در کردستان، حزب کمونیست توانست در حادترین شرایط پیوند 
خودش را با توده هاى وسیع زحمتکشان حفظ بکند. و در تندپیچ هاى تعیین کننده اى تاثیرات سیاستهاى 
شکست طلبانه و انفعالى بورژوازى در جنبش کردستان را خنثى بکند. به لطف مبارزه پیگیر و فداکارى 
مبارزان کمونیست کومه له، امروز کمونیسم در بین زحمتکشان کرد اشاعه وسیعى پیدا کرده. این کمونیسم 
نشان داده که آمده است که بماند و با هیچ توطئه اى، با هیچ درجه فشار بورژوازى مرکزى و محلى، از سنگر 
دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و دمکراسى انقالبى عقب نمى نشیند. فشار نظامى جمهورى اسالمى به 
جنبش انقالبى در کردستان فقط میتواند به شیوه اى مکانیکى و موقت، دامنه تماس و پیوند عملى حزب با 
توده هاى طبقه خودش را در کردستان محدود بکند. اما بگذارید تا در آینده اى نه چندان دور تناسب قوا یک 
ذره به نفع زحمتکشان تغییر کند تا بورژوازى در کمال وحشت ابعاد و عمق نفوذ اندیشه هاى کمونیستى و 

پایگاه وسیع کومه له در بین کارگران و زحمتکشان کردستان را ببیند. 

همه اینها یعنى اینکه حزب کمونیست یک دستاورد ارزنده جنبش کارگرى و کمونیستى در ایران است. این 
ابزارى است براى پیشبرد انقالب کارگرى، که باید با تمام قوا از آن حراست کرد. 

قبال هم گفتم که حزب ما عیب و ایراد زیاد دارد، و اگر نداشت مایه تعجب بود. اما با همه کم و کاستى 
هایش حزب کمونیست نقطه درخشانى در تجربه کمونیسم ایران است. نه فقط براى کارگران و انقالبیونى 
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که در صف حزبند بلکه براى هر کس که به سرنوشت کمونیسم در ایران اهمیت میدهد، براى هر کس که 
قلبش براى انقالب کارگرى میزند، حراست از حزب کمونیست، تقویت حزب و کمک به حزب براى رفع 
همان کم و کاستى ها هم یک وظیفه اساسى است. اما هیچ کدام از اینها به این معنى نیست که کادرهاى 
حزب کمونیست میتوانند به آنچه که بدست آمده دل خوش کنند و کار را تمام شده فرض کنند. برعکس 
فراخوان کنگره این بود که آنچه که تاکنون انجام شده، در مقایسه با آنچه که باید انجام بشود، هنوز بسیار 
کم است. یا باید بار را تا به آخر برد و یا اینکه دستاوردهاى فعلى هم، در یک مقیاس تاریخى کم ارزش 
کمونیسم  یک  بنیادهاى  آمده  فراهم  ایران  کمونیستهاى  براى  که  معینى  فرصت  در  نتوانیم  ما  اگر  میشود. 
کارگرى را آنچنان محکم بکنیم که پرونده دوره تفوق سوسیالیسم غیر پرولترى بر جنبش کمونیستى را، 
بطور قطع ببندد، اگر ما نتوانیم کمونیسم ایران را بطور جدى به یک پدیده کارگرى تبدیل بکنیم، اگر نتوانیم 
این کمونیسم کارگرى را به بستر اصلى و رسمى کمونیسم در ایران تبدیل کنیم، و باالخره اگر نتوانیم این 
کمونیسم را، این حرکت کارگران کمونیست را به یک نیروى اجتماعى قدرتمند تبدیل بکنیم که به تفوق 
احزاب بورژوائى و خرده بورژوائى در صحنه سیاست ایران خاتمه بدهد، آنوقت کارى که ما کرده ایم نهایتا 
چیزى جز سازماندهى یک جناح رادیکال در اپوزیسیون در فاصله سالهاى فالن تا فالن نبوده است. هدف 
ما نمیتواند صرفا این باشد که "باشیم"، یک سازمان وسیع باشیم، جناح چپ اپوزیسیون باشیم، فعال باشیم 
و غیره. اگر کمونیستهاى این دهه وظیفه اى دارند این است که کمونیسم ایران را از یک نقطه عطف حیاتى، 
از یک دوره انتقالى تعیین کننده عبور بدهند. دوره ما دوره برپائى کمونیسم مستقل و انقالبى است. دوره 
انتقال مرکز ثقل این کمونیسم از میان روشنفکران به درون کارگران است. یعنى طبقه ایکه این کمونیسم از 
آنها مایه گرفته و به آنها تعلق دارد. یا این کار را مى کنیم یا صرفا نقطه درخشانى در یک صفحه تاریک 
باقى مى مانیم. انقالبیونى که طبقه کارگر در آینده، درباره آنها و تالشهاى امروزشان به صیغه ماضى بعید 

سخن خواهد گفت. 

کمونیست: کنگره بحث نسبتا مفصلى درباره کارگرى شدن حزب داشت، این بحث قدیمى در میان ماست 
که در کنگره موسس طرح شده و در سر مقاله دومین شماره کمونیست هم آمده، مباحثات کنگره دوم چه 

پیشرفتى را نسبت به بحث هاى سابق نشان مى داد. 

منصور حکمت: همانطور که گفتید مساله کارگرى شدن براى ما موضوع تازه اى نیست، آنچه که در کنگره 
دوم حائز اهمیت بود، تازه بودن نگرش ما به این مساله است. پیش از این، مساله کارگرى شدن عمدتا 
بصورت امر کارگرى شدن حزب،و آنهم بمعنى محدود کارگرى شدن بافت حزب یا جلب کارگران پیشرو 
به حزب مطرح میشد (میگویم عمدتا این طور بود). امروز ما این مساله را بعنوان جزئى از یک موضوع 
وسیع تر مى بینیم. مساله ما بر سر شکل دادن به کمونیسم کارگرى در ایران است. سازمان دادن گرایش 
کمونیستى در درون خود طبقه کارگر، تبدیل کردن کمونیسم به پرچم گرایشى در درون خود طبقه. مساله 
صرفا برسر این نیست که چگونه حزب خودمان را کارگرى کنیم؛ مساله بر سر اینست که چگونه کمونیسم 
ایران را به یک پدیده کارگرى تبدیل کنیم. اینجا دیگر باید به موانع فکرى، اجتماعى و عینى این پروسه دقت 
کرد (که قبال هم به آنها اشاره کردم). این ما را به اقداماتى میرساند که دامنه آنها خیلى از کار تشکیالتى با 
کارگران و تماس با پیشروان طبقه، فراتر میرود. ما باید آبروى شبه سوسیالیستى که مبارزه اقتصادى کارگران 
را تحقیر میکند ببریم و به کارگران نشان بدهیم که این کمونیسم نیست. ما باید پایه هاى تفکر سازمانى 
سکتاریستى چپ سنتى را که نه وحدت کارگران، بلکه رهبرى فرقه و سکت خودش بر آحاد متفرق طبقه 
کارگر را دنبال میکند، درهم بریزیم. ما باید شبه سوسیالیستى را که کوچک ترین آشناى اى با طبقه کارگر، 
زیست این طبقه، نیازهاى این طبقه،محظورات این طبقه در صحنه مبارزه و مکانیسم هاى مبارزه طبقاتى 
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این طبقه نداشت، را کناربزنیم و به کمونیستى شکل بدهیم که انعکاس واقعى زندگى و منافع یک طبقه 
ذهن  از  را  بورژوائى  خرده  بدآموزى  سالها  میراث  باید  ما  است.  ایران  ناراضیان  سایر  از  متمایز  اجتماعى 
فعالین کمونیست ایران پاك کنیم. کارى که تا بحال کرده ایم در همین راستا بوده، اما این تالش باید بسیار 
فراتر از این برده شود، چپ سنتى ایران، چپى بیگانه از زندگى واقعى، منافع سیاسى و اجتماعى و شرایط 
و ملزومات مبارزه کارگرى بود. هنوز مهر محدودنگرى این چپ این جا و آنجا بر ما هست. کارگرى شدن 

حزب، بدون درهم کوبیدن همه سنتهاى غیر کارگرى این چپ، عملى نیست. 

بهرحال توضیح بیشتر درباره مساله کارگرى شدن را به بحثهایى موکول میکنم که قرار است درباره مساله 
سازماندهى کارگرى در نشریه کمونیست مطرح بکنیم. 

کمونیست: چقدر به قابلیت واقعى ما در تحقق دورنمایى که در این گزارش طرح شده خوشبین هستید؟ 
 

منصور حکمت: ما خیلى خوشبینیم، چراکه اوال این ما، به من و شما منحصر نیست بلکه طیف وسیعى از 
انقالبیون کمونیست و کارگران پیشرو را در بر مى گیرد. کسانى که از دل یک تجربه انقالبى بیرون آمده اند. 
معضلى که گفتم صرفا معضل حزب کمونیست ایران نیست. بلکه یک نیاز عینى اجتماعى است که خودش 
را براى بخش پیشرو طبقه کارگر بطورکلى- مطرح کرده. حزب کمونیست به سهم خودش ثابت قدمى 
خودش را در این مسیر نشان داده. واضح استکه این خوش بینى بمعنى اعتقاد به ناگزیر بودن و جبرى بودن 
موفقیت نیست. تمام قضیه به همت، روشن بینى، پشتکار، و دلسوزى کادرهاى کمونیست و کارگران انقالبى 
اى گره خورده که امروز در صفوف حزب و به گرد آن متشکل شده اند. کارى که اینها باید بکنند هم، کار 
عجیب و غریبى نیست. جلو ما مجموعه اى از وظائف تئوریک، تبلیغى، ترویجى، سازماندهى و مبارزاتى 
قرار گرفته. قبل از هر چیز باید اهمیت انجام این وظایف و تسریع در به ثمر رساندن آنها را فهمید. باید 
هرچه سریعتر خود را براى انجام این وظایف رشد داد. باید محو معضالت لحظه اى، فشارهاى مقطعى و 
گرایشات و روندهاى نامساعد نشد. باید در کار جارى و روزمره افق عمومى را از دست نداد. در یک کلمه 
باید هدف را شناخت و جنبید. کنگره دوم تالش کرد تا این افق را جلو فعالین حزب کمونیست و جنبش 

کارگرى باز بکند. و به آنها براى یک تالشى متحدانه و فشرده در این جهت فراخوان بدهد. 

کمونیست: در بخشهاى قبلى این گفتگو، شما از لزوم تشریح و تدقیق مبانى فکرى یک گرایش متمایز، 
یعنى کمونیسم کارگرى، صحبت کردید. بى شک ترتیب کار به این صورت نیست که کمیسیونهایى بنشینند 
و متونى تهیه کنند و کار تمام شود. بنظر میرسد یک روند کار نظرى و مبارزه ایدئولوژیک خالق در درون 
حزب به این منظور الزم است. خود شما چه تصویرى از این مساله دارید. براى مثال آیا این امر مستلزم 
تغییراتى در ضوابط فعالیت ارگانهاى تئوریک حزب، مثال بسوى سوسیالیسم یا انتشارات حزبى نیست، مانند 

ظوابطى آزادتر، نظیر آنچه اکنون بر بولتن مباحث مربوط به شوروى حاکم است؟ 
 

منصور حکمت: اجازه بدهید بازهم اول مقدماتى را ذکر کنم. کمونیسم کارگرى به نظر من، همانطور که 
قبال هم گفتم، یک رگه فکرى و عملى متمایز است که امروز در درون جنبش موسوم به جنبش کمونیستى 
در مقیاس جهانى در موقعیت یک اقلیت، آنهم یک اقلیت پراکنده، غیر منسجم و فاقد هویت تعریف شده 
و جاافتاده قرار گرفته است. وقتى از کمونیسم کارگرى صحبت میکنم منظورم چیزى بیشتر از یک مترادف 
نوعى  اساسا  که  است  عناوینى  بطورکلى  و  انقالبى  مارکسیسم  واقعى،  مارکسیسم  اصیل،  مارکسیسم  براى 
کمونیسم  عبات  از  هدف  آورد.  مى  ذهن  به  را  سیاسى  و  عملى  رادیکالیسم  و  پیگیرى  و  فکرى  خلوص 
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کارگرى اینست که عالوه بر استوارى نظرى این گرایش به تئورى مارکس، نقطه رجوع و پایه اجتماعى و 
طبقاتى این گرایش مورد تاکید قرار بگیرد. اگر بخش اعظم گرایشات در جنبش کمونیستى عمال موجود، 
بطور بالفعل گرایش سیاسى و ظرف تشکیالتى مبارزه کارگران بودند، اگر این گرایشات از لحاظ اجتماعى 
از پایه طبقاتى کمونیسم نگسسته بودند و سیر تکامل خود را به اقشار اجتماعى دیگر، از خلقهاى کشورهاى 
تحت سلطه تا روشنفکران در کشورهاى صنعتى پیشرفته متکى نکرده بودند، اگر تاریخ کمونیسم و تاریخ 
حرکتهاى کارگرى از هم دور نیافتاده بود، آنگاه عبارت کمونیسم کارگرى یک دوباره گویى بى مصرف 
میبود. اما امروز این تاکید بر خصلت کارگرى کمونیسم مبین یک ویژگى و یک گرایش ویژه است. مبارزه 
علیه نظریات رویزیونیستى و تالش براى دستیابى به سیاست و سازمان مارکسیستى در تقابل با رویزیونیسم، 
این منشاء عبارت مارکسیسم انقالبى است. اما نکته اساسى این است که این تالش و جهت گیرى فکرى 
و سیاسى باید با عامل اساسى دیگرى، که به همان درجه مهم و حیاتى است، تکمیل شود. در کنار بازیابى 
مارکسیسم، بازیابى طبقه کارگر به مثابه رکن، پایه و نیروى محرکه کمونیسم، این نیز حیاتى است. کمونیسم 
کارگرى گرایشى است که میخواهد به هردو این ارکان به مارکسیسم و به طبقه کارگر به مثابه یک واقعیت 
اجتماعى، متکى شود. کمونیسم کارگرى این دو رکن را در نگرش خود قابل تفکیک نمیداند، و به این 
ترتیب چه از لحاظ تاریخ تکامل تاکنونى خود، چه از لحاظ پراتیک جارى خود و چه در نگرش عملى 
و اولویتهاى مبارزاتى خود، گرایشى است که حتى با رادیکال ترین و خالص ترین جریانات مارکسیستى 
موجود تفاوتهایى دارد. در تاریخ کمونیسم کارگرى نه فقط تالشهاى انتقادى علیه استالین وتروتسکى و مائو 
و خروشچف و غیره، بلکه مبارزات واقعى کارگران، از معدنچیان انگلیسى گرفته تا جنبش اتحادیه اى در 
لهستان، علیرغم تفکر و رهبرى هاى غیر مارکسیستى، غیر پرولترى و یا سازشکارى که بر آنها مسلط بوده 
است، جاى خود را پیدامیکند. تحرك طبقه ما جزء تاریخ ماست، همچنانکه مبارزه نظرى ما، تالشهاى ما 

براى ایجاد احزاب متکى به اندیشه ها و روشهاى مارکس و لنین جزء تاریخ ماست. 
 

این نگرش مارا به مجموعه اولویتهاى متفاوتى میرساند. برخالف رادیکال ترین جناحهاى جنبش مارکسیستى 
موجود در سطح بین المللى، که هرچه برخلوص نظرى خود بیشتر پافشارى میکنند، سکتاریست تر میشوند، 
نسبت به مبارزه اقتصادى و اوضاع زیست طبقه کارگر و در قبال مبارزات جارى براى اصالحات بى تفاوت 
تر میشوند، و از تاثیرگذارى بر محیط سیاسى معاصر خود بیشتر عاجز مى مانند، کمونیسم کارگرى استوارى 
نظرى خود را در خدمت قدرت یابى اجتماعى کمونیسم، رشد جنبش کارگرى، پیشروى هاى عملى طبقه 
به  مارکسیسم  برخالف  میدهد.  قرار  کارگران  مختلف  بخشهاى  اتحاد  و  گوناگون  هاى  عرصه  در  کارگر 
را  پرولترى  دولت  پرولترى،  دولت  به  گام  به  گام  را  سوسیالیستى  انقالب  که  تاکنونى  رادیکال  اصطالح 
به حزبى انقالبى و حزب انقالبى را به ایدئولوژى تقلیل میدهند، کمونیسم کارگرى در سوسیالیسم و در 
انقالب سوسیالیستى قدرت یابى کل طبقه کارگر و تحول و بهبودمادى عمیق در زیست اقتصادى، اجتماعى، 
سیاسى و فرهنگى توده هاى وسیع کارگران و مردم زحمتکش را جستجو میکند. خالصه کالم اینکه اگر ما 
مارکسیسم و جنبش مارکسیستى راصرفااز دریچه افکار و عقاید و سیاستها نگاه نکنیم، بلکه آنرا به عنوان 
جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر در نظربگیریم، آنوقت نگرش مان به تاریخ تاکنونى جنبش چپ، درك مان 
از سیرى که باید در آینده پیمود و همینطور مالك ها و ارزشهاى عملى مان در قضاوت اوضاع و روندهاى 
احیاى  دیگرى  بیند،  مى  را  ها  پرنسیب  و  اصول  نقض  شوروى  تجربه  در  یکى  میشود.  دگرگون  موجود 
دیکتاتورى را، ما قبل از هرچیز از کف رفتن قدرتى را مى بینیم که طبقه ما براى درهم کوبیدن یک سنگر 
مالکیت خصوصى و نجات میلیونها انسان از بردگى سرمایه با شایستگى کامل بدست آورده بود. براى یکى 
شاخص پیشرفت کارش تعداد نشریه و تراکتى است که در کوى و برزن پخش میکند، براى ما درجه اتحاد و 
قدرت عملى است که کارگران بدست مى آورند. کمونیسم کارگرى نمونه مجسم تصویرى است که مارکس 
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در مانیفست بدست میدهد: یک جنبش اجتماعى- طبقاتى علیه سرمایه دارى، براى کمونیسم، در تمایز با 
خصوصیت فرقه اى و شبه مذهبى اى که فراکسیونهاى چپ رادیکال امروز بخود پذیرفته اند. 

 
حال در پاسخ به سوال شما، باید پرسید آیا حزب کمونیست ایران هم اکنون در سنت کمونیسم کارگرى 
جاى گرفته و تثبیت شده است؟ قطعا ما مجازیم که در تبلیغ و ترویج و در مبارزه نظرى و غیره، خود را 
با عنوانى بنامیم که براى آن تالش میکنیم ما محقیم و میتوانیم خود را متعلق به سنت کمونیسم کارگرى 
بدانیم، زیرا براى جاى گرفتن در این سنت مبارزه میکنیم. اما بعنوان یک ارزیابى عینى از اوضاع موجود 
نمى توانیم همین را بگوئیم. حزب کمونیست هنوز در این سنت جایگیر نشده است. به این دلیل ساده که 
ما هنوز تازه در مرحله تعریف خصوصیت این گرایش و شناساندن آن هستیم. حزب کمونیست یک حزب 
مارکسیستى رادیکال و اصولى با گرایشات قوى کارگرى است. اما کمونیسم کارگرى تنها گرایشى نیست که 
در درون ما عمل میکند. امروز تفکر ما تنها با اصول و مبانى این گرایش هدایت نمیشود. حزب ما خود اولین 
جوالنگاه و محل تالقى گرایشات اصلى در مارکسیسم رادیکال در دوره معاصر است. تفاوت آنجاست که 
کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران از موقعیت و محیط بسیار مساعد و تشویق کننده اى براى رشد 
برخوردار است. اما از این وضعیت تا اوضاعى که در آن ساختمان حزب، رهبرى و کادرهاى آن، پراتیک 
روزمره حزب، سنتهاى عملى حزب و غیره کامال و تماما در چهارچوب اصول روشن و جاافتاده کمونیسم 
کارگرى مارکس و لنین قرار بگیرد، فاصله اى است که باید طى شود. این مستلزم یک مبارزه نظرى است. 
ساده هم نیست. در این مبارزه باید سایر گرایشات را، چه در درون و چه در بیرون حزب، نقد کرد. کمونیسم 
کارگرى باید با بیان اثباتى نگرش خود در عرصه هاى گوناگون به یک جریان فراگیر و بازتولیدشونده در 
حزب تبدیل شود. اینجا ابزار ما بیش از آنچه تحقیق باشد، نقد است. یا بهتر بگویم هر تحقیق ما باید در 
خدمت این نقد قرار بگیرد. بنابراین ضمن اینکه معتقدم کار کمیسیونى طبعا مکان و ارزش خود را دارد، اما 

کلید اصلى نیست. مبارزه و تقابل آراء بستر اصلى این تالش است. 
 

اما آیا به این منظور باید ارگانهاى مرکزى حزب را، با ضوابطى نظیر بولتن شوروى (بصورت بحث آزاد) 
(اگر  خطوط  هم  و  اعضاء  هم  ما  حزب  در  خیر.  میگویم  بخواهید  را  من  شخصى  نظر  اگر  کنیم؟  منتشر 
خطوط فرموله و تعریف شده اى وجود داشته باشند) حق انتشار نظراتشان را دارند. بولتن شوروى تنها یک 
نمونه است. چاپ مقاالت با امضاء اشخاص، آنجا که تعداد کافى اى از اعضا خواستار چاپ آن باشند که 
تخصیص امکانات و انرژى انتشاراتى حزب به این امر را موجه کند شکل دیگرى است. چاپ مقاله به هزینه 
و مسئولیت شخصى با هیچ مانعى روبرو نیست و باالخره خود بسوى سوسیالیسم ستون آزادى براى چاپ 
مباحثات و جدلها دارد. اینها مجارى اظهار نظر علنى و آزادانه رفقاى حزبى است. اما ارگان مرکزى وظیفه 
دارد بر طبق خط معینى سازمان و فعالیت حزبى را هدایت کند. تا بحال کنگره ها و مراجع تصمیم گیرنده 
رسمى حزب در تعریف خط مشى عمومى حزب ما به مشکلى بر نخورده اند. سیاستهاى حزبى بسیار روشن 
است و ارگانهاى مرکزى ما ابزار پیشبرد این سیاستها و توضیح آنهاست. بسوى سوسیالیسم، نه یک جنگ یا 
تریبون جدل نظرى، بلکه نشریه اى در خدمت توضیح مبانى فکرى سیاستها و جهت گیریهایى است که در 

کل پراتیک چند ساله حزب کمونیست بدفعات مورد تائید و تاکید قرار گرفته است. 
کمونیست: بنظر شما با توجه به مباحث کنگره 2 مبرم ترین عرصه هاى فعالیت حزب، در عرصه نظرى و 

همچنین در عرصه عملى کدامند؟ 
 

منصور حکمت: فکر مى کنیم باید ابتدا بین حزب و سنت و گرایشى که حزب به آن تعلق دارد از نظر 
وظایف و اولویتها تفاوت گذاشت. ما به عنوان یک حزب سیاسى وظایف و اولویتهایى داریم و بعنوان یک 
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گرایش و یک سنت مارکسیستى مشخص، وظایف و اولویتهاى دیگرى. اینها کامال بر هم منطبق نیستند، 
اما ربط جدى باهم دارند. قبال در بحث دیگرى (سرمقاله بسوى سوسیالیسم 1)، اشاره کرده ام که شادابى 
فعالیت حزبى ما ربط مستقیمى به پویایى و بالندگى گرایش و خط ایدئولوژیک و نظرى عمومى ما دارد. 
حزب سیاسى جدا از یک بستر نظرى قابل تصور نیست. کسى نمیتواند به یک گرایش میرنده تعلق داشته 
باشد و حزبى قوى بسازد. الاقل براى دوره اى طوالنى نمیتواند چنین کند. متقابال وجود گرایشات فکرى 
و سیاسى قدرتمند بدون وجود بازتاب عملى آن در شکل احزاب سیاسى قابل تصور نیست. مرگ سنت 
موضوعیت  فدایى  سنت  کشاند.  بحران  به  را  طویل  و  عریض  سازمانهاى  خود  همراه  ایران،  در  پوپولیسم 
تاریخى خود را از دست داد، و همراه آن فدایى به مثابه یک سازمان آنچه شد که دیدیم و مى بینیم. بحران 
مائوئیسم و عاقبت سازمانهاى مائوئیستى نمونه دیگرى است. چپ نو، نقطه مقابل این است. سنتى که قادر 
به پیشروى در عرصه حزبى نشد و الجرم به یک حرکت فکرى در طول دو دهه قبل محدود ماند و به 
زوال کشیده شد. ما باید این دو سطح در وظایف مان را درست بشناسیم و به هر دو وجه آن عمل کنیم. 
به این ترتیب من ترجیح میدهم این دو سطح را تفکیک کنیم. وظایف و اولویتهاى حزب کمونیست بطور 
اخص، و وظایف و اولویتهاى کمونیسم کارگرى بعنوان یک جریان رو به اعتال. مبرم ترین وظایف در این 

دو چهارچوب مختلف معانى مختلفى بخود میگیرد. 
 

کمونیست: بسیار خوب، براى حفظ پیوستگى بحث بهتر است از اولویتهاى کمونیسم کارگرى به عنوان یک 
سنت و گرایش در جنبش مارکسیستى صحبت کنیم. سوال ما اینست که پاسخگویى به کدام مسائل در این 

مرحله در رشد و قوام یابى این جریان تاثیر تعیین کننده دارد. 
 

منصور حکمت: چون قبال درباره این موضوع زیاد صحبت کرده ایم اجازه بدهید فقط عنوان مسائل را ذکر 
کنم و بگذرم. اولین و محورى ترین موضوع، مساله تجربه انقالب پرولترى در روسیه است، یا به اصطالح 
و  سوسیالیسم  در  اقتصادى  مناسبات  مساله  از  کننده،  تعیین  مباحثات  از  بسیارى  سرنخ  شوروى"  "مساله 
ساختار دیکتاتورى پرولتاریا تا تئورى حزب و رابطه حزب و طبقه، از سیر تحوالت کمینترن، تا روابط میان 

طبقات در فرداى انقالب پرولترى در این مبحث است. 
 

مساله دوم، تبیین اثباتى خصوصیت کمونیسم کارگرى و بر این مبنى نقد گرایشات و سنتهاى اصلى موجود 
در طیف عمومى مدعیان کمونیسم است. اینجا ما هم به یک بیان ایدئولوژیک و هم به یک تحلیل تاریخى 

از مساله کمونیسم کارگرى نیاز داریم. 

موضوع دیگر، ارزیابى عینى و مارکسیستى از اوضاع جهان سرمایه دارى امروز، چه از لحاظ اقتصادى و 
چه از نظر سیاسى است. این مبحث نقطه آغازى خواهد بود براى حل و فصل یک سلسله از مسائلى که 
کمونیستها با آن روبرو هستند. اوضاع عملى جنبش اقتصادى طبقه، مساله بحران تریدیونیونیسم، جنبش 
هاى اعتراضى علیه نظام موجود و عواقب آن، انقالب کارگرى و مساله رفرم، انقالبات در کشورهاى تحت 

سلطه، مساله جنگ امپریالیستى و غیره در این چهارچوب مطرح میشود. 
به درجه اى که بتوانیم در این عرصه ها، و شاخ و برگهاى مشخص تر آنها، به تحلیل هاى روشن دست پیدا 
کنیم، نه فقط خواهیم توانست حزب کمونیست را براى یک دوره کمابیش طوالنى در یک موقعیت پیشرو و 
قدرتمند قرار بدهیم، بلکه کمک خواهیم کرد که نیروها و گرایشات نزدیک به ما در کشورهاى دیگر شکل 
بگیرند و پا به صحنه بگذارند. برخورد به این مسائل براى بلندکردن پرچم یک کمونیسم انقالبى در سطح 
بین المللى حیاتى است. اما آن حلقه اى که این وظایف را مستقیما به حزب کمونیست ایران مربوط میکند، 
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اینست که به تناسب پیشروى در این زمینه ها باید پراتیک سیاسى متناسب با آن را معنى کرد و سازمان داد. 
حزب کمونیست مهم ترین و حاضر و آماده ترین ابزارى است که کمونیسم مورد نظر ما امروز براى مادیت 
بخشیدن به اهدافش دارد. بنابراین یک وجه اصلى کار ما تبدیل کردن ماحصل این تحلیل ها، به خط مشى 

ها و سیاستهاى روشن براى فعالیت حزب در عرصه هاى مختلف است. 
 

کمونیست: وظایف و اولویتهاى حزب طبعا هم از دورنماى آتى کار ما نتیجه میشود و هم در ادامه کارى 
است که تابحال کرده ایم، یعنى پراتیکى که هم اکنون در آن درگیریم. مهمترین مسائل ما امروز کدام است؟ 

 
منصور حکمت: براى توضیح این مسائل میتوان به عرصه هاى اصلى فعالیت حزب یک به یک اشاره کرد. 
سازماندهى  و  کارگران  میان  در  کار  کارشان  محور  که  حزب،  مخفى  تشکیالتهاى  اصلى  عرصه  سه  یعنى 
حزبى و غیر حزبى آنهاست، کار در جنبش انقالبى در کردستان و کار در خارج کشور. در عرصه فعالیت 
کارگرى و سازماندهى حزبى مساله محورى ما در این دوره شکل دادن به یک صف قدرتمند از کارگران 
کمونیست و تبدیل کردن حزب به ظرف مبارزه سیاسى و انقالبى آنهاست. این به سهم خود مستلزم تثبیت 
ادراکات و روشهاى معینى در فعالیت جارى ماست. ماداریم یک دوره غنى بازآموزى کمونیسم عملى را 
مى گذرانیم. همانطور که از صفحات همین نشریه کمونیست پیداست، در دوره چندساله اخیر نگرش کامال 
تازه و زنده اى به کار کمونیستى دارد در میان ما جا بازمیکند. وظیفه ما ادامه دادن این روند تاحدى است 
که سنتهاى کمونیستى کار در میان کارگران، سنت هاى کمونیستى متحد کردن و سازمان دادن کارگران و 
مبارزات کارگرى در صفوف ما به شکل غریزى و طبیعى فعالیت تبدیل شود. به نحوى که هر کس به ما 
میپیوندد همرنگ این سنتها بشود، بطور خودبه خودى بر این مبنا کار کند. ما فرصت معینى براى اینکار 
داریم. تا ابد وقت نداریم. این فرصت تا دوره آتى اعتالى جنبش توده اى در ایران است، که بنظر میرسد 
چندان دور نیست. اگر حزب کمونیست بتواند در این دوره به یک ستون فقرات محکم از رهبران عملى 
کارگرى متکى شود، آنوقت بطور قطع در اعتالى سیاسى آتى نقش تعیین کننده اى در به میدان کشیدن 
کارگران به مثابه یک نیروى مستقل خواهدداشت. در غیر اینصورت بیم آن میرود که یا اساسا (مگر در 
کردستان) نظیر چپ رادیکال در دوره قبل به حاشیه وقایع رانده شود، و یا همراه با فعال شدن وسیع اقشار 
غیر پرولترى خصلت کارگرى حزب تحت الشعاع رادیکالیسم عموم خلقى اى قرار بگیرد که در دوره هاى 
انقالبى شدت مییابد. در چنان دوره اى این ستون فقرات کارگرى حزب خواهد بود که تعیین میکند که آیا 
حزب ما قدرت هدایت این رادیکالیسم را، بدون کمرنگ کردن خصلت طبقاتى خود خواهد داشت یا اینکه 

در آن غرق خواهد شد.
 

سازماندهى  مساله  ماست،  روبروى  کارگرى  جنبش  و  کارگر  طبقه  با  رابطه  در  که  دیگرى  مبرم  مساله 
اتحادعملهاى واقعى میان جریانات مختلف درون جنبش کارگرى حول نقاط اشتراك موجود است. ما نه 
خود را تنها گرایش موجود در درون کارگران میدانیم و نا از هرکس که با ما نیست دست شسته ایم. ما 
معتقدیم ابراز وجود جدى طبقه کارگر در برابر سیاستهاى ضد کارگرى رژیم ایجاب میکند که گرایشات 
اشتراك  نقاط  معینى که  عمل  هاى  مطالبات و برنامه  شعارها،  حول  کارگر  درون طبقه  در  مبارزه  مختلف 
آنها را بیان میکند بدرجات مختلف متحد شوند. خود ما، بدور از هر تعصب فرقه اى، براى چنین حرکتى 
آماده ایم. مطالباتى نظیر 40 ساعت کار، بیمه بیکارى، اضافه دستمزد، حق اعتصاب و غیره تنها خواست ما 
نیست، خواست تمام محافل مبارز در درون طبقه ماست. این مطالبات میتواند مبناى وحدت عمل باشد. از 
این فراتر، ما فکر میکنیم گرایشات مختلف میتوانند حتى حول یک طرح قانون کار دموکراتیک که بتواند 
وجوه مختلف مبارزه کارگران را در این مقطع هماهنگ و هم جهت کند، به توافق برسند. این جهتى است 
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که ما باید به کار خود بدهیم. قطعا زحمت زیادى خواهد داشت. اما بنظر ما امکان جدى موفقیت در این 
عرصه وجود دارد. 

 
در کردستان عالوه بر مسائل کار پایه اى کمونیستى در طبقه کارگر، ما مشخصا باید به مسائل یک جنبش 
انقالبى معین پاسخگو باشیم. بدالیل مختلف، الاقل از 28 مرداد 58، مبارزه طبقاتى و انقالبى در کردستان 
سیرى متفاوت از کل ایران داشته است. شکل گیرى یک مبارزه مسلحانه وسیع علیه جمهورى اسالمى، 
طرح شدن مطالبات ویژه براى رفع ستم ملى و به پیش رانده شدن این مطالبات در مقایسه با سایر مطالبات 
دموکراتیک و وجود تناسب قوایى متفاوت میان انقالب و ضد انقالب در کردستان شرایط ویژه اى را براى 
مبارزه کارگرى و کمونیستى در کردستان بوجود میاورد. شاید آن سازمانهایى که حضورشان در کردستان 
بیشتر خصلتى فرمال و یا سمبلیک دارد، یا کردستان "پشت جبهه"شان محسوب میشود، بتوانند سیاست 
"انتظار" پیشه کنند تا ببینند در تهران چه اتفاقى مى افتد، و این انتظارشان را هم در زرورق احکامى نظیر 
اینکه "سرنوشت جنبش در کردستان ارتباط تنگاتنگى با انقالب سراسرى در ایران دارد" بپیچند و خودشان 
را راضى نگاهدارند. براى ما چنین سیاست و چنین اظهارات پیش پاافتاده اى بدرد نمیخورد. جنبش در 
کردستان ارتباط تنگاتنگى با جنبش سراسرى دارد. در این تردید نیست و فهمیدن این هم عقل سرشارى 
نمیخواهد. اما مساله اینست که قبل از اینکه بتوان در مورد رابطه جنبش در کردستان با جنبش سراسرى 
صحبت کرد، باید بدوا وجود یک جنبش بالنده و زنده در کردستان را فرض گرفت. براى حزب ما کردستان 
پشت جبهه نیست، یک جبهه مهم مبارزه است. کومه له خود از ارکان این جنبش و سازمانده صف کارگران 
و زحمتکشان در کردستان در این جنبش است. بنابراین ما باید براى پیشروى و پیروزى این جنبش برنامه و 
استراتژى معینى داشته باشیم. ما باید بتوانیم جبهه هاى اصلى نبرد در کردستان را سازمان بدهیم، راه پیشروى 
در آنها را جلوى چشم کارگر و زحمتکش کرد ترسیم بکنیم. ما باید بتوانیم پاسخگوى معضالت جارى و 
امروزى جنبش باشیم. کنگره دوم حزب، و باتفصیل بیشترى کنگره پنجم تشکیالت کردستان حزب، دست 
روى نکات کلیدى گذاشته است. صف انقالبى کارگران و زحمتکشان کردستان در سه جبهه اصلى در برابر 
ضد انقالب بورژوایى و رژیم اسالمى اش قرار گرفته است. مبارزه مسلحانه علیه نیروهاى سرکوبگر رژیم، 
مبارزه سیاسى همگانى براى تحقق مطالبات دموکراتیک و بویژه خواست رهایى از ستم ملى، که سرکوبگرى 
بورژوازى ایران آن را به صدر مطالبات دموکراتیک مردم رانده، و مبارزه مستقیم کارگران کرد در عرصه 
اقتصادى و حول مطالبات اخص کارگرى (اعم از سیاسى و اقتصادى). در وهله اول باید مبارزه در این سه 
عرصه اصلى را سازمان داد. با توجه به کم کارى طوالنى کمونیست ها در قبال سازماندهى مبارزات جارى 
و مستقیم کارگرى و نیز با توجه به این واقعیت که بعد سیاسى مبارزه توده اى در کردستان در سالهاى اخیر 
تحت الشعاع مبارزه مسلحانه قرارداشته، روشن کردن خطوط و سیاست هاى ما در سازماندهى این وجوه 
مبارزه توجه بسیار جدى اى را میطلبد. اما اشکال و شیوه هاى مبارزه مسلحانه هم، که ضامن عملى وجود 
تناسب قواى مساعدتر به نفع مبارزه زحمتکشان در کردستان بوده و وجه مشخصه و متمایزکننده اوضاع 
ویژه کردستان در دوره اخیر است، باید در پرتو اوضاع نظامى جدید مورد بازبینى و تدقیق قرار بگیرد. 
کردستان به یک جبهه اصلى در جنگ ارتجاعى ایران و عراق تبدیل شده و بشدت میلیتاریزه شده است. 
نحوه فعالیت مسلحانه ما، اهداف عملى عملیات هاى ما، طپش و ریتم آن و اشکال توسعه آن باید با توجه 
به موقعیت کنونى بررسى و روشن بشود. ثانیا، ما باید بتوانیم این جبهه هاى سه گانه اصلى را در یک مبارزه 
واحد و هماهنگ به هم مرتبط کنیم. فعالیت ما در هر یک باید به توسعه دیگرى خدمت کند. هر اعتصاب 
موفقیت آمیز کارگران، هر اعتراض توده اى به سربازگیرى رژیم و هر عملیات مسلحانه پیشمرگان، همه 
اینها عالوه بر ارزش مستقیم و درخودشان، میتوانند به شکل گیرى یک اعتالى سیاسى در کردستان و رشد 
یک جو مقاومت و هدفمند توده اى خدمت کنند. اوضاع و تناسب قواى موجود در کردستان امروز چنان 
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است که اگر ما براى مثال بتوانیم کمک کنیم تا سندیکاى کارگران ساختمانى، یا کوره پزخانه ها در کردستان 
بوجود بیاید (امرى که کامال پایه و زمینه دارد)، تنها یک ابزار دفاعى براى کارگران در عرصه اقتصادى ساخته 
نشده، بلکه یک جهش اساسى در کل جنبش همگانى رخ میدهد. یک ضربه اساسى به اقتدار بورژوازى در 
کردستان وارد میشود که نتایج خود را در عرصه نظامى نیز خواهد داشت. به همین ترتیب عملیات نظامى ما، 
سازماندهى اعتراضات توده اى علیه جلوه هاى مختلف حاکمیت ستمگرانه رژیم توسط ما، تاثیرات فورى 
و جدى بر کل تناسب قواى موجود میگذارد و گسترش مبارزه در اشکال دیگر را تقویت میکند. کومه له 
امروز این توانایى، موقعیت و نفوذ اجتماعى را دارد که بتواند دورنماى یک مبارزه هدفمند، همه جانبه و 
موثر را در برابر توده زحمتکشان کردستان قرار بدهد، مراحل مختلف و جبهه هاى گوناگون آن را به آنها 

بشناساند و آنها را به میدان بکشد. 
 

بطور خالصه یک عرصه مبرم کار ما در این دوره ترسیم خطوط اساسى این دورنما و شدت بخشیدن به 
مبارزه براى تحقق عملى آن است. بویژه باید توجه کرد که اگر کمونیستها نتوانند این افق را به روشنى ترسیم 
کنند، آنگاه حرکت واقعى توده ها در کردستان بناگزیر قربانى کوته نظرى ناسیونالیستى اى خواهد شد که 
در هر جنبش علیه ستم ملى زمینه و ریشه دارد و در خود کردستان هم نمایندگان حى وحاضر خود را دارد. 
ناسیونالیسمى که نشان داده است نسبت به مطالبات و حقوق کارگر و زحمتکش و نسبت به امر دمکراسى 
چگونه مى اندیشد، و به مبارزه مسلحانه نیز صرفا به عنوان اهرم فشارى براى کسب امتیازات کوچک در 

چهارچوب سیاست اساسا سازشکارانه مینگرد. 
 

کنگره پنجم کومه له گامهاى جدى اى در جهت پاسخگویى به این مسائل برداشتد است، اما هنوز انرژى 
بیشترى باید از جانب کل حزب براى روشن کردن جوانب مختلف مساله صرف بشود. 

 
در خارج کشور هم وظایف فورى و مهمى جلوى ماست. باید اذعان کرد که در فعالیت ما در خارج کشور 
براى دوره اى طوالنى نابسامانى هاى جدى اى وجود داشته. اینها بعضا اجتناب ناپذیر و بعضا قابل اجتناب 
بوده است. علت اصلى این مشکالت، غفلت طوالنى خود ما از اهمیت کار در خارج کشور و الجرم تاخیر 
و  موجودیت  نفس  امر  ابتداى  در  است.  بوده  عرصه  این  در  ما  فعالیت  اصول  و  اهداف  تعریف  در  زیاد 
فعالیت ما در خارج کشور اساسا مدیون رفقایى بود که راسا، با کمترین ارتباط عملى با حزب، دست بکار 
سازماندهى فعالیت کمونیستى شده بودند. این سطح از فعالیت شاید در بدو امر، بویژه تا قبل از آغاز موج 
سرکوب پلیسى در ایران و محسوس شدن عواقب آن در خارج کشور، دچار تناقضات و مشکالت اساسى 
نمیشد. اما با روى آورى وسیع فعالین سیاسى و مهاجرین ایرانى به خارج کشور و با تبدیل شدن مجدد 
خارج کشور به یک مرکز ثقل مهم فعالیت سیاسى براى اپوزیسیون ایران، توجه جدى حزب به این عرصه 
الزم شد. به این نیاز دیر و بطور ناکافى پاسخ داده شد. یک خصلت مشخصه تشکیالت ما در خارج، وجود 
یک بافت ناهمگون از فعالین، با افق هاى عملى متفاوت، اسلوب ها و عادات متفاوت، اولویت هاى متفاوت 
و تجارب سیاسى متفاوت است. براى مثال رفقایى که از قدیم تر در خارج کشور فعالیت کرده اند؛ به خوبى 
توانایى کار در عرصه بین المللى و تماس و تاثیرگذارى بر تشکل هاى کارگرى و کمونیستى غیر ایرانى و 
غیره را دارند. اما لزوما همه به اهمیت کار در میان مهاجرین ایرانى بهاى کافى نمیدهند. در قطب دیگرى، 
رفقایى را داریم که براى نخستین بار پا به این عرصه گذشته اند، تجاربشان به کار مخفى در شهرهاى ایران 
و یا کار در شرایط ویژه کردستان مربوط میشود، اما درك ملموسى از کار در عرصه بین المللى ندارند و یا 
اگر دارند، تطبیق عملى با نیازهاى این عرصه فعالیت برایشان کار دشوارى است. در واقع تنوع موجود از 
این دو مثالى که زدم بسیار بیشتر است. این تجارب متفاوت، نگرش ها و شیوه برخوردها و حتى عادات 
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و اخالقیات گوناگونى را به همراه دارد. بوجودآوردن یک تشکیالت یکدست حزبى، تشکیالتى که بتواند 
فعالیت روتین و منسجمى را به پیش ببرد تا بحال کار ساده اى نبوده است. ایجاد یک چنین تشکیالتى، دادن 
یک افق و نگرش اصولى و مشترك به آن، یکدست کردن فعالیت واحدهاى حزبى و به جریان انداختن یک 
فعالیت روتین و همه جانبه در خارج کشور وظیفه مبرم ما در این دوره است. این کارى است که از مدتى 
قبل بطور جدى آغاز شده و امیدواریم در ظرف چند ماه آینده به سرانجام مطلوبى برسد. اینها مسایل فورى 
ما در عرصه هاى اصلى فعالیت جارى حزب بود. در سطح تاکتیکهاى اصلى حزب، به یکى دو نکته اشاره 
میکنم. مساله اول ، امر سرنگونى جمهورى اسالمى است. مواضع تاکتیکى ما در این مورد کامال روشن است. 
نکته مهم اینست که امروز جمهورى اسالمى دستخوش بحرانهاى جدیدى هم از لحاظ اقتصادى و هم از 
نظر سیاسى شده است. این بحران ها جدى اند و دورنماى یک بحران انقالبى در کل جامعه و واژگوى 
رژیم اسالمى را میگشایند. مساله اساسى کسب آمادگى براى به استقبال چنین شرایطى رفتن و تضمین این 
امر است که انقالب علیه جمهورى اسالمى اشتباهات انقالب57 علیه رژیم شاه را تکرار نمیکند. در این 
رابطه موضوعى که باید توجه بیشترى به آن کرد اینست که چطور میتوان نیروهاى دموکراسى انقالبى را 
عمال متمرکز کرد و به آلترناتیو دموکراتیک انقالبى یک قالب و پیکره مادى داد. ما معتقدیم بخش حداقل 
برنامه حزب کمونیست چکیده خواستهاى دموکراتیک و انقالبى توده هاى وسیع مردم را بیان میکند. اما 
به درجه اى که دورنماى سرنگونى عملى رژیم نزدیک بشود، باید بتوانیم نکات گرهى این برنامه را به 
پرچم مبارزات واقعى اقشارى تبدیل کنیم که جانشان در جمهورى اسالمى به لب رسیده است. مطالبات 
مربوط به نحوه اداره جامعه پس از انقالب، برابرى زن و مرد، آزادى مذهب، قانون کار دموکراتیک و نظایر 
آن میتواند به نحوى هم تدقیق و هم برجسته شود که نقطه تمرکزى براى بخشهاى مختلف جنبش علیه 

جمهورى اسالمى باشد. 
 

در همین رابطه مساله اپوزیسیون غیرپرولترى رژیم هم مطرح میشود. این سوال که چه چیز میتواند عمال 
جریان  در  نیروها  واقعى  تناسب  به  و  است  بازى  کامال  مساله  امروز  بشود،  اسالمى  جمهورى  جایگزین 
و  جایگزینى  خواهان  مختلفى  طبقاتى  و  اجتماعى  نیروهاى  یافت.  خواهد  بستگى  سرنگونى  براى  مبارزه 
یا سرنگونى رژیم فعلى اند. ما باید بتوانیم ماهیت واقعى و تمایالت واقعى این جریانات را به توده مردم 
زحمتکش بشناسانیم. این بویژه با توجه به تغییر و تبدیالتى که در اپوزیسیون در جریان است اهمیت پیدا 
میکند. سرنوشت مجاهدین و شوراى ملى مقاومت نیازى به توضیح ندارد. کل اپوزیسیون بورژوایى تبعیدى 
رژیم، امروز تحت الشعاع شکل گیرى گروهبندى هاى اپوزیسیون در داخل خود حکومت قرار گرفته و 
این تحول هم اکنون تاثیر خودش را بر ائتالف هاى درون گرایشات بورژوایى مخالف رژیم گذاشته است. 
از سوى دیگر ماجراهاى اخیر در درون حزب توده و نقشى که راه کارگر دارد در سازمان دادن یک جریان 
آلترناتیو حزب توده در درون همین طیف بازى میکند را شاهدیم. همه اینها ایجاب میکند که یک بازبینى 
از موقعیت امروزى احزاب غیر پرولترى بعمل بیاوریم و شیوه برخورد عملى مان به این جریانات را یکبار 

دیگر تعریف کنیم. 
 

و باالخره باید به مساله مالك ها و ضوابط برخوردمان به گروه ها و احزاب کمونیستى در سطح بین المللى 
اشاره کنم. همین امروز جریانى که از نظر مواضع نظرى و عملى خودعینا مانند ما باشد، وجود ندارد. ما با 
گرایشات چپ و رادیکال درون جنبش مارکسیستى به معنى عمومى آن روبروئیم که بدرجات مختلف به 
ما نزدیکند. آنچه ما باید بدست بیاوریم نوعى ضوابط و مالکهاى حداقل براى روشن کردن حد و مرزهاى 
آن طیفى از نیروهاست که نزدیکى شان به ما بدرجه اى هست که بتوان آگاهانه وارد یک روند همفکرى و 

همکارى با آنها شد. این شرط فعال تر شدن روابط بین المللى ماست. 
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کمونیست: باتوجه به نکاتى که گفتید، در مدت پس از کنگره دوم تابحال، دفتر سیاسى حزب چه فعالیتهایى 

در جهت پاسخگویى به مسائلى که مطرح کردید داشته است؟

منصور حکمت :به غیر از دوره کوتاهى پس از کنگره که مطابق معمول انرژى موجود را بر حسب ارگانها و 
عرصه هاى فعالیت تقسیم کردیم، متوجه شدیم که یک تمرکز انرژى دسته جمعى براى حل و فصل لیستى 
از اولویتها ضرورى است. در حاشیه اشاره کنم که این یک مساله قدیمى ماست. دفتر سیاسى حزب بعنوان 
یک ارگان وظایف متنوعى دارد. از مدیریت روزمره شاخه هاى مختلف فعالیت حزب، تا کار نظرى و امر 
هدایت سیاسى. در اغلب اوقات انرژى که در اختیار دفتر سیاسى قرار دارد میان این جنبه هاى مختلف 
تقسیم میشود. آن عرصه اى که بیشتر از همه لطمه میخورد معموال کار نظرى و تحلیلى است، چون بقیه 
امور معموال جنبه عاجل و غیر قابل تعویق انداختن دارند. این یک نقطه ضعف است که رفع آن هم چندان 
ساده نیست. بارها تجدید آرایش هایى بدلیل نیازهاى عملى به ما تحمیل میشود. همین که ما نتوانسته ایم 
امر سردبیرى ارگان مرکزى را براى یک دوره طوالنى تر بر عهده یک رفیق باقى بگذاریم نمونه اى از این 
محدودیت هاست. بهر حال پس از کنگره ما توانسته ایم این تمرکز حواس و فعالیت را بوجود بیاوریم. 
لیستى از اولویت ها تهیه شد که به تصویب دفتر سیاسى رسید. بر مبناى این لیست یک دوره کار فشرده 
متمرکز (یا کمابیش متمرکز) با شرکت رفقاى بیشترى از کمیته مرکزى حزب آغاز شد، که هنوز هم ادامه 
دارد. موضوع این مباحثات مرکزى، یا همان لیست اولویت ها، همان نکاتى است که به آن اشاره کردم. 
هدف ما اینست که در دوره معینى به بخش هرچه بیشترى از این مسائل پاسخ بدهیم. تاکنون جلسات و 
سمینارهایى در باره موضوعاتى نظیر مساله شوروى، فعالیت ما در شهرها و مساله کارگرى شدن حزب، 
فعالیت در خارج کشور، اوضاع سیاسى، جنگ و جمهورى اسالمى، اپوزیسیون بورژوایى، مالك هاى ما در 
روابط بین المللى، مسائل جنبش در کردستان و غیره داشته ایم. بدرجه اى که این مباحثات پخته و قابل ارائه 
میشوند، مستقیما به انتشار آنها اقدام میکنیم. و امر اتخاذ سیاست هایى را که از آن ناشى میشود به مجراى 
روتین آن، یعنى به ارگانها و مسئولین مستقیم آن میسپاریم. همانطور که میدانید در مورد فعالیت کارگرى 
حزب و فعالیت حزب در خارج کشور، چکیده و نتیجه نهایى این مباحثات منتشر شده و کمیته هاى مسئول 
این عرصه ها در سطح عملى ترى مسئولیت پیشبرد این سیاست ها را برعهده گرفته اند. در مورد اوضاع 
سیاسى و موقعیت رژیم اسالمى، مقاله هایى که گوشه هاى مهم این بحث ها را منعکس میکند در نشریه 
کمونیست چاپ شده و یا از صداى حزب کمونیست پخش شده است. بحث ما در مورد شوروى یک بحث 
ادامه دار است. بولتن شوروى، که قاعدتا باید در همین حوالى شماره دوم آن منتشر شده باشد، ظرفى است 
که ما براى طرح علنى این مباحثات از آن استفاده میکنیم. این تذکر را هم باید بدهم که قصد ما از مباحثات 
مربوط به مساله شوروى اعالم موضع رسمى دفتر سیاسى در مورد جزئیات تجربه شوروى نیست. اصوال 
یک چنین مبحثى نمیتواند در قطعنامه ها و مصوبات رسمى پاسخ خود را بگیرد. هدف ما اینست که تحلیل 
هاى موجود در سطح حزب به اندازه کافى پخته و ارائه شوند. در مورد مالك ها و ضوابط کار بین المللى 
بحث ما به اندازه اى پیش رفته است که بتوان فعالیت عملى اى را بر آن بناگذاشت. با این وجود هنوز باید 
براى ارائه یک بحث تحلیلى همه جانبه کار کنیم. بخصوص که این مساله ارتباط نزدیکى با یکى دیگر از 

مباحث ما، یعنى خصوصیات و خاستگاه مارکسیسم ما، دارد و این بحث هنوز در جریان است. 
 

تذکر میدهم که پرداختن به این اولویتها تنها مساله دفتر سیاسى نبوده و همانطور که گفتم در هر لحظه 
مجموعه مسائل مربوط به فعالیت حزب در سطوح مختلف در دستور کار دفتر سیاسى است. تعیین تکلیف 
هر یک از این مباحث هم مجموعه جدیدى از وظایف عملى تر را در دستور قرار میدهد. براى مثال پس از 
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بحث مربوط به اصول سیاست سازماندهى کارگرى ما، باید دست بکار برنامه ریزى براى ترویج این سیاست 
در بین فعالین حزب شد. یک سلسله مقاالت براى نشریه و برنامه هایى براى صداى حزب الزم میآید و 

غیره. به این باید مجموعه امور اجرایى مربوط به پیاده کردن این سیاست را نیز افزود. 
 

کمونیست: چه موانعى بر سر راه تسریع در به سرانجام رساندن این مباحثات هست. آیا نحوه پیشرفت این 
مباحثات در مجموع رضایتبخش بوده است؟ 

 
منصور حکمت: اگر این دوره را با دوره هاى قبل در کار خود مقایسه کنیم باید بگوییم قطعا کار بیشترى 
انجام شده. اما با این وجود هنوز میتوان از این بهتر و موثرتر کار کرد. اما در مورد اینکه کدام موانع در این 
کار وجود دارد، میتوان زیاد صحبت کرد. از معضالت فنى و اجرایى، تا پیچیدگى هاى نظرى مباحث باعث 
کندى کار میشود. اما اگر من بخواهم به مهمترین تک عامل در این میان اشاره کنم روى همان نکته اى 
دست میگذارم که قبال گفتم، یعنى این واقعیت که کار روى این اولویت ها باید در متن پرداختن به مجموعه 
وسیعى از فعالیت هاى روتین اجرایى و ارگانى انجام بشود. بطور قطع میتوان امکانات و توانایى هاى موجود 

را بهتر و با راندمان بیشترى بکار گرفت. سعى خودمان را میکنیم. 
 

کمونیست: چرا این مباحثات فقط در سطح مرکزى سازمان داده شده و بطور وسیع در دستور کل حزب 
قرار نمیگیرد؟

است  شده  انجام  آنچه  نشده.  محدود  مرکزى  سطح  به  هیچوجه  به  مباحثات  این  حکمت: اتفاقا  منصور 
اینست که ما در سطح مرکزى پرداختن به این موضوعات را در اولویت قرار داده ایم وسازمان داده ایم. 
خود مباحثات به سطح مرکزى محدود نیست. موضوعات مورد بحث ما مدتهاست که نه فقط در جلسات 
حزبى، بلکه توسط نشریات علنى ما به عنوان مسائل مهمى که اعضاء و فعالین حزب باید توجه خود را به آن 
معطوف کنند عنوان شده. همین بولتن شوروى نشان میدهد که چگونه رفقاى حزب در ارگانهاى گوناگون 
به بحث و اظهار نظر حول آن میپردازند. مساله کارگرى شدن حزب یا مساله کار در خارج کشور، موضوع 
سمینارها و جلسات متعددى در حزب بوده است. بنابراین این موضوعات موضوعاتى است که رفقاى حزبى 
بارها به بحث و تعمق در باره آن فراخوان داده شده اند. رفقاى ما میتوانند بسته به تمایل و آمادگى خود، یا 
اولویت هایى که در کار خود و ارگان خود قائلند در بحث پیرامون این موضوعات فعال باشند یا نباشند، اما 
دفتر سیاسى بعنوان یک ارگان خود را موظف کرده است که به این مسائل بپردازد. مباحثات سطح مرکزى 
در واقع پروسه فکر کردن یک ارگان است، و هرجا صاحبان این فکرها آندرجه پختگى و انسجام در نظرات 
خود بیابند که آن را قابل عرضه بکنند، قطعا، نه صرفا در سطح حزب، بلکه در سطح علنى در جنبش ارائه 

خواهند کرد، همچنانکه تا بحال چنین بوده است. 
 

کمونیست: آنچه گفتید کمابیش تصویرى از مشغله هاى رهبرى حزب و فعالیت هایى که در سطح مرکزى 
حزب انجام میشود میدهد، بد نیست در انتهاى بحث ارزیابى تان را از جو عمومى در کل حزب پس از 
کنگره دوم هم بدهید. بنظر شما جهت گیرى هاى کنگره دوم تا چه حد در حزب تعمیم یافته و چه پیشروى 

ها و کمبود هایى در این زمینه به چشم میخورد؟

منصور حکمت: اگر از تشکیالت کارگرى حزب در شهرها بگذریم که به اعتقاد من از ابتدا به جهت گیرى 
هاى کنگره دوم نزدیک تر از سایر بخش هاى حزب بوده است، بنظر من در سایر بخش ها بیش از آنکه تاثیر 
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جهت گیرى هاى اصلى کنگره دوم (یعنى کال کمونیسم کارگرى) را ببینیم، نتایج فرعى تر و جانبى آن را، که 
آنها هم مثبت هستند، مشاهده میکنیم. تاکید میکنم که این استنباط شخصى من است. کنگره دوم کوشید تا 
حزب را متوجه این واقعیت کند که تالش هاى تاکنونى اش در راستاى یک سنت ویژه در مارکسیسم، سنت 
مارکسیستى به معنى واقعى کلمه، قرار دارد، که محور آن خصلت طبقاتى و تعلق طبقاتى فعالیت ماست. ما 
باید پایه اجتماعى کمونیسم یعنى طبقه کارگر را بیدار کنیم و به میدان بکشیم. بدون این حتى اصالت نظرى 
نیز فاقد یک برد و کارآیى اجتماعى خواهد بود. بخشى از کادرها و فعالین ما این جهت گیرى را تماما 
گرفته اند. اما در مجموع آنچه ما تاکنون شاهدیم تاثیرات جانبى کنگره دوم است. یک تاثیر مهم و با ارزش 
کنگره دوم بر حزب ما این بود که افق فکرى و سیاسى گسترده اى را گشود. کنگره فراخوان داد که بجاى 
احساس رضایت و دلخوش کردن به دستاوردهاى "درونى" سازمان خود، باید به معضالت پاسخ نگرفته 
پاگذاشتن به عرصه هاى  اشتیاقى سالم و زنده براى  جنبش کمونیستى اندیشید. این موجى از فکر نو و 
جدید و متنوع نظرى را بوجود آورده است. انتظارات باال رفته است، مشغله ها بیشتر شده است، دگماتیسم 
و یکجانبه نگرى، محدودنگرى و قناعت به دانسته ها و گفته هاى موجود، جاى خود را به جستجوگرى و 
تالش براى جذب و هضم تمام دستاوردهاى فکرى رگه هاى مختلف جنبش مارکسیستى داده است این یک 
روانشناسى و روحیه بسیار مثبت است که هر کس نشریات ما را دنبال کرده باشد و یا از نزدیک با رفقاى 
حزبى در تماس باشد بسادگى متوجه آن میشود. اما این روحیه مثبت به تنهایى پاسخ مسائل ما را نمیدهد. 
چنین روحیه اى اگر به درك روشنى از پروسه مادى رشد جنبش انقالبى مارکسیستى و ملزومات مادى 
پاسخگویى به معضالت انقالب پرولترى متکى نباشد، به همان سرعتى که بوجود آمده است سرخورده و 
عقیم میشود. پیشروى ما اینطور نخواهد بود که بدنبال یک سلسله کارهاى نظرى متفکرینى ظهور کنند که 
پاسخ جامع و کافى به مسائل موجود بدهند. مقاالتى را به چاپ برسانند و مارکسیسم امروز را مانند دوران 
مارکس یا لنین بر مسائل زمانه خود مسلط کنند. مسائل اجتماعى توسط نیروهاى اجتماعى پاسخ میگیرد. 
سیر پاسخگویى به سواالت گرهى و محورى جنبش مارکسیستى بین المللى از سیر پیشرفت مادى و قدرت 
گیرى اجتماعى و دخالت گرى سیاسى و عملى کمونیسم کارگرى جدا نیست. قبال هم گفتم که افکار و 
آرایى که در عصر حاضر قدرت ابراز وجود سیاسى و حزبى نداشته اند، عمال به مثابه افکار و آراء هم به 
بن بست رسیده اند. حزبیت کمونیسم به اندازه آراء کمونیستى در پیروزى کمونیسم حیاتى است. بنابراین 
فراخوان کنگره دوم همانقدر که تدقیق نگرش طبقاتى ما را مدنظر داشت، این را هم داشت که این نگرش 
باید تسهیل کننده و تقویت کننده فعالیت یک حزب معین در یک دوره معین باشد. بنظر من این وجه مساله 
هنوز به اندازه کافى مورد توجه قرار نگرفته است. تصور میکنم یکى از وظایف ما در این دوره متمرکز 
کردن و جهت دادن به انرژى اى است که کنگره دوم آزاد کرده است. ما باید بتوانیم بر مبناى روحیه مثبت 
و خالقیت هایى که بوجود آمده است، توجه عمومى فعالین حزب را به آن مسائل و آن پراتیک مشترکى 
معطوف کنیم که پاسخگویى به آنها و اتخاذ آنها یک پیشروى مادى و اجتماعى براى حزب را ممکن میکند. 
بیشتر از هر بخش، بنظر من این وظیفه رهبرى حزب است که با دخالت نظرى و سیاسى خود، این تمرکز 

انرژى و هم جهتى عملى را بوجود بیاورد. 

به نقل از کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران. شماره هاى 26، 27 و 29
در مورد مسائل گرهى در بحث شورا و سندیکا

الف - در ارزیابى اتحادیه هاى کارگرى درك تجریدیى وجود دارد که مبتنى بر تعمیم خصوصیات اتحادیه ها 
در اوان تشکیل آنها در قرن گذشته است. در این نگرش اتحادیه ها جدا از پروسه تکوین تاریخى شان، صرفا 
به مثابه ابزار دفاعى کارگران براى حفظ سطح معیشت، اوضاع اقتصادى و شرایط کارشان، در نظر گرفته 
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میشود. حال آنکه در هر نوع بررسى اتحادیه ها باید این نکات را در نظر گرفت:

و  دموکرات  سوسیال  بورژوایى  احزاب  کارگرى  ارگانهاى  به  اتحادیه ها  تاریخى  تکامل   -1
رفرمیست.

این  توسط  کارگران  توده  کنترل  و  اتحادیه ها  در  محافظه کار  بوروکراسى  یک  تکامل   -2
بوروکراسى.

ارگانهایى  عنوان  به  اروپا  در  بورژوازى  حکومتى  ساختار  کل  در  اتحادیه ها  گرفتن  قرار   -3
قراردادهاى  تحمیل  کارگران،  رادیکالیزاسیون  از  جلوگیرى  کارگرى،  اعتراضات  کنترل  براى 
عسرت،  سیاست هاى  به  کارگران  درآوردن  انقیاد  تحت  آنان،  به  سازشکارانه  دسته جمعى 

افزایش بیکارى و... 

4- رو در رو قرار گرفتن اتحادیه ها در مقاطع انقالبى با تشکل هاى رادیکال کارگران نظیر 
شوراها و کمیته هاى کارخانه، بویژه با ادعاى نمایندگى انحصارى طبقه به شکل "مستقل" در 
جناح  در  انقالبى  دوره  در  کارگرى  تشکلهاى  میان  در  اتحادیه ها  رفاهى.  و  اقتصادى  عرصه 

محافظه کار قرار میگیرند.

5- ناتوانى موجود اتحادیه ها در شرایط بحران اقتصادى، بیکارى میلیونى، کاهش قدرت خرید 
کارگران و تنزل شدید سطح معیشت آنان.

  Closedسیاست وجود  علیرغم  کارگران  اکثریت  سازماندهى  از  اتحادیه ها  ناتوانى   -6
بودن  قانونى  و  شده)،  اعالم  اتحادیه اى ممنوع  غیر  کارگر  استخدام  آن  طبق  ( Shopکه بر 

فعالیت اتحادیه ها.

ب - عوامل فوق مانع از آن است که یک حزب کمونیست انقالبى رأسا، بعنوان یک سیاست، کارگران را به 
سازماندهى اتحادیه ها فراخوان دهد. مسأله براى حزب کمونیست انقالبى امروز، نحوه برخورد به اتحادیه ها 
و گرایش سندیکالیستى در میان کارگران و احزاب رفرمیست است. اتحادیه سازى نه یک گرایش "طبیعى" 
و "خودبخودى" کارگران در مبارزه براى وحدت، بلکه شکل پیشنهادى و جا افتاده گرایش معیّنى در جنبش 

کارگرى  -  گرایش سوسیال دموکراتیک -رفرمیست است.

ج - در مورد مسأله اتحادیه ها، این مالحظات با توجه به شرایط ویژه ایران اضافه میشود:
جنبش  یک  ایجاد  براى  کافى  تجارب  و  اتحادیه اى  قوى  سنت  یک  ایران  کارگر  1-  طبقه 
اصالحات  اختناق،  رفرمیست،  احزاب  ادامه کارى  (فقدان  است.  نداشته  کار  ادامه  اتحادیه اى 
ارضى، تغییر سریع بافت کارگرى و چندین برابر شدن کارگران صنعتى در طول مدت کوتاه، 
افزایش درآمد نفت، اشتغال کامل و افزایش خودبخودى و سریع دستمزدها تحت عرضه و 

تقاضا در سالهاى 1975-1976، عوامل سهیم در این وضعیت هستند.)

2- در شرایط متعارف تولید بورژوایى در ایران (یعنى به استثناى دوره هاى بحران سیاسى) 
بورژوازى وجود یک جنبش اتحادیه اى مستقل را تحمل نمیکند (الاقل تا کنون چنین بوده. 

گرایشات مستبدانه سرمایه دارى ایران قبًال در ادبیات ما مورد بحث قرار گرفته است.(
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3- جنبش کارگرى ایران هم به دلیل اوضاع سیاسى و هم به دلیل نبود سندیکاهاى رسمى که 
بتواند رادیکالیزاسیون آن را کنترل کند، بسرعت با هر درجه احساس قدرت، سیاسى میشود. 
مبارزه کارگرى در ایران براى هیچ دوره طوالنى در سطح اقتصادى و در چهارچوب قوانین و 
نظام موجود باقى نمیماند. این کارآیى اتحادیه ها را براى کارگر ایران کم میکند و اتحادیه را 
در صورت وجود بسرعت یا بى مصرف میکند یا در مقابل کارگران قرار میدهد. نفس وجود 
اتحادیه هاى کارگرى در ایران عملى براى از میان بردن فلسفه وجودى آنهاست، چرا که تشکل 
کارگران چنانچه در سطح اقتصادى (و مستقل) توسط دولت به رسمیت شناخته شود، جنبش 

کارگرى مطالبات سیاسى خود را طرح میکند.

توسط  اساسًا  توده اى)  تشکل  اشکال  سایر  با  تقابل  (در  اتحادیه  مطالبه  اخیر  دوره  در   -4
جناحهاى راست و رفرمیست در اپوزسیون چپ ایران طرح شده است. این مطالبات عمدتا 
توسط "متفکران" خلق گرا و روشنفکر فرموله شده، و نشانه اى از اقبال عمومى کارگران به آن 
در دست نیست. بطور مشخص "خط سندیکا" در برابر "خط شورا" در مباحثات دوره انقالب 

بازنده شد، و نتوانست تأثیرى جدى بر پراتیک کارگران داشته باشد.

5 - روى آورى بخشى از چپ ایران به سیاست ایجاد اتحادیه ها (راه کارگر - رزمندگان)، 
یک عقب گرد سیاسى براى جلب توجه بخشهاى عقب افتاده تر جنبش کارگرى را نمایندگى 
سیاست  ایران.  کارگرى  جنبش  مقدورات  و  مقدرات  از  واقع بینانه  ارزیابى  یک  نه  و  میکند، 
اتحادیه سازى، در مقایسه با سیاست شورا و مجمع عمومى (که تا بحال مورد تبلیغ ما بوده 

است) بسیار ناموفق تر و غیر واقعى تر به نظر میرسد.

د - ایجاد اتحادیه هاى کارگرى در ایران باتوجه به آنچه گفته شد:
1- بعنوان سیاست ما در مورد ایجاد تشکلهاى توده اى مطلوبیت ندارد. اتحادیه نمیتواند شعار 

اصلى ما و شکل اصلى تشکل توده اى کارگران در ایران باشد.
2- مقدور نیست. ایجاد اتحادیه هاى کارگرى، مگر بصورت مقطعى و جزیى، ذهنى گرایانه 

است.

ه - تبلیغ شورا و مجمع عمومى (منظم و سازمانیافته) خط درست در قبال مسأله تشکلهاى توده اى کارگران 
در ایران است زیرا:

اقتصادى،  عرصه  به  نبودن  (محدود  ایران  کارگران  مبارزه  نیازهاى  به  سیاسى  لحاظ  از   -1
محدود نبودن به قانونیت) نزدیکتر است.

اعتراضات  اغلب  طبیعى  شکل  عمومى  (مجمع  است  مقدور  آن  ایجاد  عملى  لحاظ  2- از 
به  میپوشاند،  را  پیچیده  و  هرمى  سازمانهاى  ایجاد  در  ایران  کارگران  ضعف  است،  کارگرى 

قدرت مستقیم توده متجمع متکى است، دفاع از آن ساده است.)

بار  است.  اکتبر  و  کمون  بلکه  دموکراسى،  سوسیال  و  رفرمیسم  نه  آن  عملى  3- پشتوانه 
آموزشى آن براى طبقه کارگر بسیار است.

4- با رشد انقالب و رادیکالیزاسیون توده ها ظرفیت مبارزاتى خود را نه فقط از دست نمیدهد 
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بلکه بیشتر آن را باز مییابد. مجمع عمومى رکن دموکراسى مستقیم کارگرى و شورا (سویتها) 
است.

5- جنبش کارگرى هم اکنون قابل عمل بودن این سیاست را اثبات کرده است.

و - موضع ما در قبال خط سندیکالیستى در جنبش کارگرى بر مبانى زیر استوار است:
1- ما رأسا، مگر در موارد معیّن، کارگران را به ایجاد سندیکا فراخوان نمیدهیم، بلکه در مقابل شورا، 

مجمع عمومى و جنبش مجامع عمومى مرتبط با  هم را دامن میزنیم.
2- ما از تالشهاى کارگران براى ایجاد سندیکا (درست مانند تالشهایشان براى هر نوع تشکل یابى 

دیگر) دفاع میکنیم و به آن یارى میرسانیم.

3- ما در اتحادیه هاى مستقل کارگرى شرکت میکنیم و براى کسب رهبرى در آن میکوشیم. در درون 
هر اتحادیه خط مستقل خود را متحد میکنیم.

4- ما براى نزدیک کردن هرچه بیشتر اتحادیه ها به یک شکل ساختمانى غیر بوروکراتیک و بویژه 
براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تالش میکنیم.

این مطلب در زمستان 1365 بعنوان سند داخلى حزب کمونیست ایران نوشته شد و براى اولین بار در بسوى 
سوسیالیسم شماره 3، دوره دوم، بتاریخ مهرماه 1368 بچاپ رسید.

باز هم درباره شورا

تحریریه  هیات  جلسه  در  متعاقبا  و  سندیکا")  و  شورا  بحث  گرهى  مسائل  مورد  ("در  قبلى  نوشته  در 
حرکت  با  مقایسه  (در  عمومى  مجمع  و  شورا  ایده  ارجحیت  مورد  در  را  دالیلى  رئوس  مرکزى 
و  شورا  ایده  که  بود  این  شد،  نشان  خاطر  رفقا  توسط  که  بحث،  نواقص  از  یکى  کردم.  ارائه  اتحادیه اى) 
است،  شده  تجربه  و  شده  شناخته  مفهومى  که  کارگرى  هاى  اتحادیه  ایده  با  مقایسه  در  عمومى،  مجمع 
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نمیتواند  عمومى  "مجمع  است.  نا معین  و  ناپخته  هنوز  سراسرى  مقیاس  در  آن  فعالیت  نطر  از  بویژه 
ایده  طرفداران  ما،  بحث  ادامه  در  تا  شد  این  بر  قرار  باشد".  اى - محلى  توده  تشکل  یک  از  بیشتر  چیزى 
مجمع  ایده  بر  متکى  شورائى،  جنبش  میتوان  چگونه  کنیم.  ارائه  را  خود  طرح  سراسرى  دورنماى  شورا 
دارد.  یافتن  مادیت  قابلت  ایده اى  چنین  حد  چه  تا  و  کرد  مجسم  سراسرى  مقیاس  در  را  عمومى، 
2  

این نوشته حاوى رئوس پاسخ ما به این سئوال است. ابتدا تصویرى از ساختمان سراسرى جنبش شورایى مورد نظر 
خود بدست میدهیم و سپس رابطه این تصویر تجریدى را با واقعیات موجود در جنبش کارگرى ایران بحث میکنیم. 

 
شوراها بعنوان یک آلترناتیو در سازمانیابى سراسرى کارگرى

میدهد،  تشکیل  اى  رشته  یا  صنفى  سازمانیابى  آنرا  مبناى  که  کارگرى،  هاى  اتحادیه  با  تمایز  در   -1
در  کارگاهى  و  اى  کارخانه  شوراهاى  عملى  اتحاد  و  پیوستن  بهم  به  متکى  شورایى  سراسرى  سازمان 
این  از  هایى  نمونه  گیالن،  شوراهاى  و  شرق  شوراهاى  است.  معین  ادارى  و  اقتصادى  جغرافیاى  یک 
سلول  ترین  اى  پایه  که  معناست  بدان  این  داده اند.  بدست  را  شوراها  اى  فرا کارخانه  سازمانیابى  نوع 
سراسرى  سازمان  دیگر  بعبارت  است.  عیار  تمام  شوراى  یک  خود  همچنان  شورایى،  سراسرى  جنبش 
شوراها، در نهایت چیزى جز یک هرم سازمانى متشکل از شوراها نیست. در مورد نحوه ایجاد این هرم 
پایه  واحد  چنانچه  که  است  مساله  این  درك  اساسى  مساله  نبود.  دگم  میتوان  آن  خصوصیات  و  سازمانى 
کل  بتواند  که  شورایى،  سراسرى  سازمان  یک  ایجاد  آنگاه  شود،  شناخته  معتبر  پدیده  یک  بعنوان  شورا 
سیاسى  اقتصادى،  خصوصیات  کارگرى،  مبارزه  سیر  عمل  در  نیست.  ناممکن  کند،  نمایندگى  را  کارگران 
کل  با  شورا  هر  ارتباط  نحوه  شوراها،  هرم  عملى  مشخصات  دیگر  متعدد  عوامل  و  جامعه  فرهنگى  و 
میکنیم،  طرح  اینجا  ما  آنچه  کرد.  خواهد  تعیین  را  غیره  و  سراسرى  اتحاد  این  موازین  سراسرى،  سازمان 
است.  شوراها  سراسرى  سازمانیابى  براى  ایجاد،  قابل  عینى  لحاظ  از  اما  تجریدى،  شماتیک  الگوى  یک 

 
2- شوراى پایه همان مجمع عمومى سازمانیافته است. این ایده براى حزب ما آشناست و لزومى به توضیح 

آن نیست. چند نکته را میتوان براى روشنى مطلب اضافه کرد:

الف- قاعدتا اندازه هاى کمى (تعداد اعضاء واحدى که یک شورا در آن تشکیل میشود و 
غیره) تابع عوامل فیزیکى و سیاسى مختلفى است. کارخانه 20000 نفرى نمیتواند یک شوراى 
سیاسى  لحاظ  از  اى  کارخانه  چنین  نیز  واقعى  بطور  باشد.  داشته  عمومى)  مجمع  پایه (یک 
هم ارز یک کارگاه 50 نفرى نیست. این دشوارى اى در طرح شورایى بوجود نمیاورد. در 
عین اینکه کارخانه مورد نظر میتواند یک شورا داشته باشد، این شوراى واحد میتواند شوراى 
نمایندگان مجامع عمومى قسمت ها باشد. این شورا میتواند 40 برابر تعداد نمایندگانى که 
کارگاه 50 نفره به ارگان باالتر میفرستد، نماینده بفرستد و غیره. بحث شوراى متکى به مجمع 

عمومى در حل این مساله با دشوارى روبرو نیست. 
 

ب- مجمع عمومى سازمانیافته به معنى مجمع عمومى همیشه دائر نیست. مجمع عمومى، شورا و 
منشاء قدرت آن است. اما سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکیل میشود که توسط مجمع عمومى 
انتخاب میشوند. در طرح مقدماتى ما، همه این مقامات را در یک کمیته اجرایى شورا، که در فاصله 
دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل میکند، جلسات شورا را اداره میکند و به مجمع 
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عمومى گزارش میدهد، خالصه میکنیم. بنابراین شوراى پایه یک سازمان است که در آن تصمیم 
گیرى، سیاست گذارى و اجراء میتواند مانند هر سازمان دیگر بطور پیوسته و مستمر سازمان 
یافته باشد. کمیته اجرایى شوراى یک کارخانه، معادل ادارى مقامات اتحادیه ها در کارخانه است. 
8  

ج- خاصیت اساسى شوراى پایه، اعمال دموکراسى مستقیم است. یکى از تفاوتهاى اساسى 
جنبش شورایى با جنبش اتحادیه اى وجود این دموکراسى مستقیم در سطوح مختلف است و 
همین است که آن را در اساس از انحرافات بوروکراتیکى که اتحادیه ها به آن دچار میشوند 

مصون میکند.

3- در سطح باالتر از فابریکها، ما شوراى نمایندگان شوراها را خواهیم داشت (در عمل این میتواند کانون 
شوراهاى فالن منطقه و غیره اسم بگیرد یا هر چیز دیگر، بحث بر سر محتواى واقعى این شوراى عالیتر 
است) خود این شورا نیز یک مجمع عمومى متشکل از نمایندگان شوراهاى پایه، با خواص مجمع عمومى 
نشست  که  عمومى  مجمع  با  تمایز  "دائمى" (در  ادارى  مقامات  و  اجرایى  کمیته  نیز  شورا  این  است.  پایه 
هاى هر چند وقت یکبار دارد) خود را انتخاب میکند. مصوبات شوراى عالیتر براى شوراى پایینتر الزم 
االجراست. در واقع با ایجاد شوراهاى عالیتر، نمایندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل میشود و از 
حیطه اختیارات شوراى پایه حذف میشود (البته در حالت ایده آل - واال در شرایط واقعى تمام قوانین مبارزه 
و کشمکش میان نیروهاى واقعى اینجا هم حکم میکند) و لذا با تعریف و تفکیک اختیارات هر شورا، الاقل 

روى کاغذ، حیطه نفوذ تصمیمات هر یک معلوم میشود. 
 

نمایندگان شوراى باال، از مجمع عمومى شوراى پایین انتخاب میشوند و توسط همین ارگان قابل فراخواندن 
و تعویض هستند. شوراى باال نیز به نوبه خود نمایندگانى را براى شوراى باالتر انتخاب میکند. حق عزل و 
نصب شوراى پایین تر فقط در یک حلقه وجود دارد (یعنى اگر نماینده کارخانهA در شوراى منطقه B به 
نمایندگى این شورا در شوراى استان C انتخاب شد، دیگر کارخانه Aحق فراخواندن او را ندارد، بلکه این 
از حقوق شوراى سطح B است) شوراى محلى با انتخاب نمایندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله باالتر، 
باید آنها را جایگزین کند. در صورت عزل اینگونه نمایندگان، آنها یکسره به پایین ترین شورایى که هنوز 
اعتبارنامه شان را قبول دارد رجعت میکنند. (به دو مرحله پایین تر. در مثال باال، کسى که از B به C  انتخاب 

شده - و در B توسط A جایگزین شده - با عزل توسط B به مجمع عمومى A برمیگردد .)
 

4- این سلسله مراتب شوراها و شوراهاى نمایندگان تا هر درجه که الزم باشد بسط مییابد. ممکن است 
یک  تنها  سپس  و  شوند  جمع  بزرگتر  شوراى  یک  در  ابتدا  کوچک  کارگاه  چندین  شوراهاى  نمایندگان 
و  قرار  از  تابعى  این  بفرستند.  اى  منطقه  شوراى  به  بزرگ،  کارخانه  یک  مستقیم  نماینده  ارز  هم  نماینده، 
مدار و توافقات خود شوراها و جزئى از هر نوع سازمانیابى کارگران است و پیچیدگى اى در عمل بوجود 
نمیآورد. در این شبکه، بهر حال، هرمى از شوراها و به موازات و متصل به آن، هرمى از کمیته هاى اجرایى 
"مجمعى"  و  گذار  سیاست  گیرنده،  تصمیم  هاى  شبکه  عمومى،  مجامع  هاى  شبکه  میآید.  بوجود  شوراها 
هستند و شبکه هاى کمیته اجرایى ها (و مقامات ستادى هر مجمع عمومى) سازمان ادارى جنبش شورایى 
سراسرى را میسازند. در راس این هرم شوراى سراسرى و کمیته اجرایى شوراى سراسرى قرار میگیرد. 

 
5- سیستم شورایى وجود اتحادیه ها و اتحاد آنها در این شوراها را یکسره منتفى نمیکند. براى مثال میتوان 
تصور کرد که در اصناف معینى که اتحادیه فرم مناسب تشکل آنهاست (کارگران ساختمانى منفرد، کارگران 
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خدمات خانگى، رانندگان بنگاههاى ترابرى کوچک و...) در سطوح معینى نمایندگان خود را به شوراهاى 
نمایندگان بفرستند و بعبارت دیگر وابستگى خود را به سازمان شورایى سراسرى اعالم کنند. در اینحالت 
یک شرط حیاتى، اتکاء این سازمانها به مجامع عمومى و راى عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن 
که  دارد  را  امکان  این  همچنین  شورایى  سیستم  بود.  خواهد  مستقیم  کنندگان  انتخاب  توسط  آنها  مقامات 
طبقه کارگر و زحمتکشان دیگر را در جهات دیگر و در هیاتهاى اجتماعى دیگر به خود متصل نگاهدارد. 
شوراهاى "روستایى" و یا شوراهاى سربازان، میتوانند در سطوح معینى به این جنبش متصل شوند. (جنبش 
تعاونى هاى کارگرى و غیره نیز میتواند جاى خود را در وابستگى به این شبکه پیدا کند). به این ترتیب 
سیستم شورایى امکانات بسیار وسیعترى را براى ایجاد یک اتحاد سیاسى وسیع در درون طبقه کارگر بوجود 

میآورد که تاریخا اتحادیه ها به انجام آن مایل نبوده اند و یا از آن ناتوان بوده اند. 
 

همانطور که گفتیم طرح سراسرى شوراها (همچنان که طرح سراسرى اتحادیه ها)، در این مقطع بناگزیر 
طرحى تجریدى است. آنچه مورد نظر ماست تاکید بر اینست که جنبش شورایى بخوبى امکان ابراز وجود 
بعنوان یک آلترناتیو سراسرى با ساختار ادارى ادامه کار را دارد. خصلت شورایى این جنبش اساسا از پایین 
به باال سرایت میکند. شوراى پایه الگوى حرکت کل سازمان را تعیین میکند. اگر تشکیل اتحادیه ها در عمل 
بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان به اتحادیه از پیش تعریف شده صورت میگیرد، سازمان 
سراسرى شوراها حاصل اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود شورا هستند. جنبش شورایى 
تنها بعنوان جنبش شوراها میتواند بوجود آید و لذا از پایین به باال ساخته میشود. (و یک نقطه قدرت آن 

در شرایط ما همین است.)
15 

جنبش مجمع عمومى ها، نقطه حرکت اصولى و واقعى
طرفداران ایده سندیکا در خارج از حزب به تناقضات معینى برخورده اند که ناگزیرشان نموده عمدتا به 
ایده سندیکاهاى مخفى متوسل شوند. در واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ایده هیات 
موسس هاى مخفى سندیکا وجود دارد. صورت مساله به این ترتیب عمال تغییر کرده است بحث قرار بود 

بر سر تشکل توده اى کارگران باشد، مدافعان سندیکا فعال از خیر این گذشته اند. 
 

در مقابل، طرح جنبش شورایى راه حل واقعى به مساله نشان میدهد. واقعیات دوره اخیر مبارزه کارگرى بر 
این عوامل تاکید کرده است:

1- کارگر ایرانى در این مقطع با سهولت بسیار بیشترى قادر به سازمانیابى در سطح محلى 
جغرافیایى است تا سطح صنفى و رسته اى (حتى شوراهاى اسالمى رژیم ناگزیر شده اند مبنا 

را بر جغرافیا بگذارند) 
 

2- ساختمان ادارى پیچیده در قیاس با ابزارهایى (نظیر مجمع عمومى) که بتواند به سرعت 
به ظرف عمل مستقیم کارگران تبدیل شود، از شانس موفقیت بسیار کمترى برخوردارند. هم 
امروز ایده مجمع عمومى براى کارگران بسیارى جا افتاده است و مجمع عمومى پدیده شناخته 

شده اى در میان کارگران است. 
 

مجامع  و  تجمعات  با  زرد  سازمانهاى  رویاروئى  از  حاکى  کارگرى  جنبش  اخبار  تمام   -3
عمومى کارگرى است. عمال در برابر سازمانهاى زرد، کارگران اجتماع اعتراضى خود را، غالبا 

حتى تحت نام مجمع عمومى، قرار داده اند. 
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4- کلیه احزاب سیاسى اپوزیسیون (مدعى سوسیالیسم) ایده مجمع عمومى را پذیرفته اند. 

 
5- سطح کنونى مبارزه کارگران ایران، سطح اقدام سراسرى نیست و حتى در بهترین حالت 
اقدام همزمان و مشابه محلى، از طریق اجتماعات فابریکى - منطقه اى است. رهبرى سراسرى 
نیست، موضوع مبارزه (نظیر قانون کار و بیمه بیکارى) عمومى است. اما رهبرى محلى است 

و عمدتا از طریق اجتماعات مستقیم کارگرى اعمال میشود. 
 

6- پیدایش رهبران سرشناس کشورى، در خارج جریان سازمانهاى زرد، در کوتاه مدت مقدور 
نیست. این رهبران اوال: امکان ابراز وجود در این مقیاس را ندارند. (دسترسى به رسانه هاى 
جمعى، امکان سخنرانیهاى خارج کارخانه اى و سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب کل 
کارگران با دولت) و ثانیا: به سرعت سرکوب میشوند. مساله رهبرى محلى یکى از داده هاى 
امروزى جنبش کارگرى است که در هر طرح سازمانیابى کارگرى باید ملحوظ شود (بنظر من 
اتحادیه کارگران ماشین ساز را نمیتوان براى مثال با یک هیات موسس صرفا آذربایجانى در  

تبریز ایجاد کرد، یا در ناسیونال، یا...)
تمام اینها، و فاکتورهاى متعدد دیگر، حاکى از اینست که سازمانیابى سراسرى کارگران باید امروز از سطح 
محلى شروع شود. این سازمانیابى باید بعالوه از هم اکنون توده اى - علنى باشد. همه این عوامل به یک چیز 
اشاره میکند و آن مجمع عمومى است. ما باید طرفدار جنبش مجمع عمومى ها باشیم و این جنبش را، که 
هم اکنون عمال در شکل ابتدایى وجود دارد، رشد بدهیم. سازماندهى جنبش مجامع عمومى گام اول در راه 

ایجاد یک حرکت شورایى سراسرى است. 
 

جنبش مجامع عمومى یعنى چه؟

شاید توضیحات زیر مساله را ملموس تر کند. 
 

1- این سطحى از سازمانیابى شورایى است که در آن هنوز اوال، کارگران از شوراى پایه فراتر نرفته اند. 
تجمع نمایندگان هنوز مقدور نیست. ثانیا، مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه، بلکه بعنوان مجمع 
عمومى و در نقش ارگان آلترناتیو سازمانهاى زرد کارخانه اى عمل میکند، و ثالثا، مستقل از درجه ارتباط 
عملى و فنى مجامع عمومى باهم، ایده صالحیت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر کارگرى تا 
درجه اى اشاعه یافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى میان نمایندگان مجامع عمومى با یکدیگر براى جلب 

همبستگى و کسب اطالعات آغاز شده است. 
2 7  

2- به رسمیت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان تصمیم گیرى، هنوز مد نظر نیست. 
مقابل  در  و  بشناسند  رسمیت  به  کارگران  سخنگوى  بعنوان  را  خود  مجامع  این  که  اینست  اساسى  مساله 
شوراهاى اسالمى قد علم کنند. این مجامع باید هرچه بیشتر در قلمرو قرارداد دسته جمعى، حل اختالف، 
ابراز نظر در باره طرحهاى دولت، فعال شوند. رسمیت یافتن مجامع باید بعنوان یک شعار از طرف این 

جنبش مطرح شود. 
 

3- منظم بودن مجامع عمومى نیز هنوز مالك نیست. مساله اصلى تشکیل آنها در شرایط رو در رویى کارگران 
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با دولت و کارفرماست. تالش براى منظم کردن تشکیل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در 
واحد) کارى است که باید در دل جنبش مجمع عمومى به پیش برده شود. 

 
4-  تالش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نیز یکى از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى 
رهبرى  یک  بعنوان  کارخانجات  در  مجامع  این  ایجاد  هم  یعنى  انداختن  راه  عمومى  مجمع  جنبش  است. 
آلترناتیو محلى، و هم ایجاد ارتباط میان مجامع براى ایجاد یک حرکت وسیعتر، با رهبرى هاى منطقه اى و 
سراسرى، قطعنامه ها و مصوبات و غیره اش. اینها کارى است که یک کارگر فعال "جنبش مجمع عمومى" 

در دستور میگذارد. 
 

5- تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورایى شاید هنوز مساله بازى باشد. شاید طرفداران اتحادیه نیز 
این فاز را فازى در کار اتحادیه سازى تلقى کنند (که فعال چنین برنامه اى ندارند). اگر چنین شود، چه بهتر. 
اما مشخصات این مجامع آنها را براى تبدیل شدن به پایه هاى جنبش شورایى بسیار مناسب تر میکند. کار 

بعدى ما، پس از این مرحله تالش در طى کردن مراحل زیر خواهد بود:
1 - منظم کردن مجامع. تشکیل هیات اجرایى 

2 - اطالق نام شوراهاى کارگرى به اینها 
یافتن  حقوقى  شخصیت  دولت.  به)  آنها  شدن  (تحمیل  توسط  شدن  شناخته  3- برسمیت 

مجامع 
4 - تشکیل ارگانهاى هماهنگى میان مجامع بعنوان پایه هاى شوراى نمایندگان 

5 - تشکیل شوراى نمایندگان در سطح منطقه اى و هیاتهاى اجرایى مربوطه. 
6 -تشکیل فراکسیون هاى کمونیست (مخفى و اعالم نشده) در درون مجامع، قرار گرفتن 

آژیتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غیره. 
7 - وجود نشریات، مصوبات و غیره به اسم مجامع، شوراها و یا شوراهاى نمایندگان. 

8 -گسترش اختیارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته جمعى.

بعنوان شعارهاى تبلیغى و عبارات کلیدى در این دوره باید اینها را بگوییم: "جنبش مجمع عمومى"، "منظم 
شدن مجمع عمومى"، "شوراى اسالمى نه، مجمع عمومى کارگران"، "تشکیل هیات اجرایى مجامع عمومى"، 
"مجمع عمومى سازمانیافته شوراى واقعى کارخانه است"، "سیاست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى 
کارگرى است"، "مجمع عمومى اراده مستقیم کارگران را بیان میکند"، "مجامع عمومى کارگرى باید با هم 
تماس و ارتباط بگیرند"، "تنها مجامع عمومى کارگرى و نمایندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران 
را دارند" و غیره. در یک کالم زبان تبلیغى اى که مجامع عمومى را نه بعنوان پدیده هاى ایزوله، بلکه بعنوان 

یک جنبش کارگرى براى ایجاد ارگانهاى تصمیم گیرى توده اى کارگرى مجسم کند. 

 
موخره: تکرار برخى استدالالت

شد.  طى  روسیه  در  شورایى  جنبش  در  عمال  پروسه  همین  نیست.  نوظهورى  طرح  شورایى  جنبش  طرح 
جنبش شوراى (و کمیته کارخانه اى) کارگران خود روشى در سازمانیابى کارگرى است که به موازات (و 
نه در تداوم) جنبش اتحادیه کارگران ایجاد شده و وجود داشته است. این البته یک واقعیت است که ما 
بروز علنى و گسترده این جنبش را در دوره هاى انقالبى مشاهده کرده ایم. سوالى که باید به آن پاسخ داد 
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اینست که آیا این سرنوشت محتوم جنبش شورایى است؟ آیا این خصلت دورانى و گسستگى در پراتیک 
شوراها ناشى از خواص در خود و یا موانع و ضعفهاى در شکل سازمانى این جنبش است، یا عوامل دیگرى 
(که چه بسا در ایران امروز- یا حتى در دوران حاضر- موجود نباشند یا حتى برعکس باشند) مانع تبدیل 
جنبش شورایى به یک آلترناتیو دائمى جنبش سندیکایى شده اند. بنظر من، بدون اینکه بخواهم اصرار داشته 
باشم، این تعبیر دوم موجه تر است. ادامه کارى اتحادیه ها گواه کارآیى ذاتى باالتر آنها و یا تناسب بیشتر 
آنها با مبارزه کارگرى نیست بلکه ناشى از عوامل معینى است که امروز تا حدود زیادى موضوعیت خود 

را از دست داده اند. 
 

1- جنبش اتحادیه اى میتواند باقى ماندن در محدوده قانونیت بورژوایى را تضمین کند. این خاصیت اتحادیه 
است که عمل مستقیم کارگران را کنترل کند و به مجارى بوروکراتیک بیاندازد (دولت اتحادیه هاى انقالبى 
به اندازه شوراها مستعجل بوده است). لذا بخش معینى از بورژوازى خود خواهان ادامه کارى اتحادیه هاست 
(همان بخشى که در شرایط انقالبى رسما صالحیت و رسمیت اتحادیه ها را در برابر هر جنبش عمل مستقیم 

کارگرى جار میزند.) 
 

2- جنبش اتحادیه اى با یک جریان حزبى دولتى بورژوازى جوش خورده است. ادامه کارى جنبش اتحادیه 
اى روى دیگر سکه ادامه کارى سوسیال دمکراسى در تمایز با کمونیسم و آنارکوسندیالیسم است. اتحادیه 
آلترناتیو سوسیال دموکراسى در سازماندهى کارگران است. کمونیست ها میتوانند (و در موارد زیادى که 
کار دیگرى از دستشان بر نمى آید، باید) این آلترناتیو را بپذیرند. اما تاریخ جنبش انقالبى طبقه کارگر گواه 
آنست که شوراها، به مثابه ارگانهاى اعمال اراده مستقیم کارگران - نه فقط در امر اداره جامعه، بلکه در هر 

مبارزه اقتصادى و رفاهى نیز- آلترناتیو مستقل کمونیست ها هستند. 
 

3- تداوم قانونیت بورژوایى- رونق سرمایه دارى. ظرفیت اتحادیه ها در کار قانونى و یا در چهارچوب 
قانونیت بورژوایى، نهایتا به پا برجایى خود این قانونیت محدود میشود. ثبات سیاسى بورژوازى عاملى در 
تحکیم اتحادیه ها و بى ثباتى آن عاملى در تضعیف آن (به نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقیم 
بحرانهاى  فرکانس  بویژه  و  اقتصادى  نوسانات  است.  شوراها)  و  کارخانه  هاى  کمیته  نظیر  کارگران -  تر 
بیکارى  متن  در  باشد  توانسته  که  کارگرى  اتحادیه  یک  امروز  تا  دارد.  را  نقش  همین  نیز  اقتصادى  عمیق 
میلیونى مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته، یا جنبش کارگرى از زیر دست اتحادیه خارج شده 
در  را  سندیکایى  جنبش  دارد  امروز  واقعیت  همین  شده.  کشیده  رکود  و  اضمحالل  به  خود  اتحادیه  یا  و 
سرزمینهایى که مادر این جنبش اند به قهقرا میبرد، و هم اکنون تالشهاى کارگران رادیکال و پیشرو براى 
ایجاد آلترناتیوهاى عملى و اشکال نوینى از مبارزه در کنار و یا حتى در تقابل با اتحادیه آغاز شده است. 
بى ثباتى سیاسى آتى ایران و زیر سوال بودن تاریخى قانونیت بورژوایى در ایران (حتى در اوج استبداد 
آریامهرى) عاملى مهم در عدم رشد اتحادیه هاى کارگرى است. این فاکتورى است که ما نیز باید در افقى 

که جلوى کارگر ایرانى امروز میگذاریم مد نظر داشته باشیم. 
 

4- مبارزه جنبش اتحادیه اى علیه رادیکالیسم کارگرى در اشکال دیگر. چرا جنبش شورایى استمرارى مشابه 
اتحادیه ها نداشته است؟ یکى از دالئل ساده این امر مخالفت سیستماتیک جریان اتحادیه اى با سازمانیابى 
آلترناتیو کارگرى است. در آمریکا این مساله پاى کانگستر ها را به محیط کار گشوده است. در انگلستان 
هیچ رهبر TUC را پیدا نمیکنید که در این یا آن مقطع در فعالیتش اعتصابى را نخوابانده و کمیته اعتصاب 
و کمیته عملى را از رسمیت نیانداخته باشد. جنبش اتحادیه بطور قانونى (یعنى به حمایت دادگسترى کشور 
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مربوطه)، بطور منظم حق عضویت دریافت میکند و به بودجه هاى کالنى دسترسى دارد. بخش مهمى از 
این بودجه صرف آموزش سنت اتحادیه اى به کارگران فعال و ترویج ایده اتحادیه میشود (که بجاى خویش 
نیکوست). اینکه امروز هر جا نام مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگران برده میشود، "اتحادیه" به ذهن متبادر 
میشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحادیه به این امر نیست، بلکه حاصل پراتیک اجتماعى معینى 
است که یکى از آلتوناتیوهاى موجود در سازمانیابى کارگران را - در تقابل با بقیه اشکالى که بدفعات در 
جنبش کارگرى پیشنهاد شده و حتى پا گرفته است- به کرسى نشانده و در ذهنیت خودبخودى توده کارگران 

جاى داده است. 
 

عوامل زیادى را میتوان در توضیح رونق اتحادیه ها در قرن بیستم برشمرد. عواملى که امروز با کمرنگ شدن 
خود جنبش اتحادیه اى را به موقعیت نابسامانى سوق داده است. بحث ما اینست که مبارزه اقتصادى و 
رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحادیه تداعى نمیشود، بلکه میتوان در خود جنبش کارگرى تالشهاى دیگرى 
را نیز مشاهده کرد. یکى از اینها تالش در جهت سازماندهى جنبش شورایى و کمیته هاى کارخانه است که 

سنتا با جناح چپ جنبش کارگرى تداعى میشود. 

در زمستان 1365 بعنوان یک سند داخلى حزب کمونیست ایران نوشته شد و اولین بار در بسوى سوسیالیسم 
3، دوره دوم، بتاریخ مهرماه 1368 بچاپ رسید. 

قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر شورا، مجمع عمومى، سندیکا
باتوجه به اینکه:

مبارزه  اساسى  رکن  یک  طبقه،  حزبى  تشکل هاى  کنار  در  کارگرى،  توده اى  1- تشکل هاى 
طبقاتى کارگران است و پیشروى و پیروزى در این مبارزه بدون پیدایش و تقویت این تشکلها 
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و اتحاد وسیع توده هاى طبقه کارگر از طریق آنها، مقدور نیست؛
2- طبقه کارگر ایران تاریخا از تشکل هاى توده اى و علنى ادامه کار محروم بوده است و فقدان 
این تشکل ها هم امروز یک ضعف اساسى مبارزه طبقه کارگر علیه بورژوازى است. پرولتاریاى 
ایران براى دخالت موثر در تحوالت سیاسى - اجتماعى آتى و ایفاى نقش تاریخى خود باید 

بر این نقطه ضعف فائق آید؛

3- یک شرط اساسى براى پیشروى، تعمیق و پیروزى مبارزات جارى کارگرى، که در سالهاى 
اى  توده  تشکلهاى  برپایى  است،  داشته  ادامه  اى  بیوقفه  نحو  به  و  سابقه  بى  ابعاد  در  اخیر 

کارگرى است؛

4- تمایل به سازمانیابى و متشکل شدن، یک خواست و گرایش فراگیر در میان توده هاى 
کارگر است و مبارزه براى ایجاد این تشکلها خود یک وجه دائمى جنبش کارگرى در دوره 
اخیر بوده است، جمهورى اسالمى مداوما این مبارزات را سرکوب کرده و سازمانهاى توده اى 
مستقل کارگران را که در جریان انقالب و در سالهاى پس از آن شکل گرفتند، مورد هجوم 

قرار داده و متالشى کرده است؛

5- بر متن این شرایط، جمهورى اسالمى تالش میکند تا با تبلیغ و ایجاد سازمانهاى زرد و 
جنبش  و  کرده  تحریف  را  کارگران  مطالبات  تولیدى،  واحدهاى  و  ها  کارخانه  در  ارتجاعى 

کارگرى را محدود و مهار کند؛

و  کارانه  محافظه  گرایشات  تقویت  موجب  کارگرى،  جنبش  به  اسالمى  رژیم  فشار   -6
سندیکالیستى در برخى محافل کارگرى و بویژه سازمانهاى چپ خلقى شده است. عالوه بر 
این طرح ها و ایده هاى ذهنى و غیره عملى نظیر "سندیکاى مخفى"، که نه فقط مقدورات 
و نیازهاى واقعى جنبش کارگرى را ندیده میگیرد، بلکه اصوال از پاسخگوئى به نیاز کارگران 
ایران به تشکل هاى توده اى و علنى شانه خالى مینماید، از جانب برخى گروه ها طرح شده 
است. این ایده ها، هرچند با استقبال وسیعى در میان کارگران روبرو نشده است، اما به هر 
اندازه که نفوذ و اشاعه پیدا کند، باعث آشفته فکرى کارگران شده و به مانعى در راه سازمانیابى 

توده اى طبقه کارگر تبدیل خواهد شد؛

با توجه به نکات فوق این وظیفه مبرم در برابر کمونیستها قرار میگیرد که نقطه نظرات و طرح مشخص خود 
را براى سازماندهى توده اى کارگران بروشنى اعالم دارند.

الف: رئوس سیاست ما
سیاست کمونیستها در امر سازماندهى توده اى کارگران باید بر عوامل زیر مبتنى باشد:

1- مبارزه اقتصادى کارگران در ایران، عموما خصلتى فراصنفى و سراسرى دارد. در پایه اى 
عمده  بخش  بر  دولتى  مالکیت  تولید،  مختلف  هاى  رشته  در  ها  سرمایه  ادغام  سطح،  ترین 
سرمایه هاى صنعتى، نقش اقتصادى دولت و سیاستهاى دولتى در تنظیم رابطه عمومى بین کار 
و سرمایه، و نزدیکى ارگانیک و بهم پیوستگى بیش از پیش مطالبات و خواستهاى بخشهاى 
مختلف طبقه کارگر موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در هر کارخانه، خصلت 

و جایگاهى عمومى و فرا صنفى داشته باشد.
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2- در این شرایط سازمانهاى کارگرى براى پیشبرد مبارزات اقتصادى میباید بر تشکل هاى 
فابریکى- منطقه اى، و نه صنفى و رسته اى کارگران، مبتنى باشد.

3- سازمان توده اى کارگرى باید دخالت هرچه وسیعتر و فعالتر توده هاى کارگر در مبارزه را 
تامین کند و بر دموکراسى اعمال اراده مستقیم کارگران مبتنى باشد. در غیر این صورت، شکل 
کارگرى  تشکل هاى  در  کارگر  توده هاى  از  جدا  تصمیم گیرى  مراجع  و  بوروکراسى  گرفتن 
اجتناب ناپذیر بوده و خود به مانعى بر سر راه پیشرفت مبارزات کارگران تبدیل خواهد شد.

4- جنبش کارگرى ایران، تحت شرایط اختناق و رویاروئى ناگزیر مبارزه و اعتصابات کارگرى 
با دولت، به مبارزه سیاسى سوق پیدا میکند و براى هیچ دوره طوالنى در سطح اقتصادى و 
در چهارچوب قوانین و نظام موجود باقى نمیماند. لذا تشکل هاى توده اى طبقه باید بتوانند 
قابلیت بسیج توده اى کارگران در هر شرایطى را داشته باشند و خود را به مبارزه در چهارچوب 

قانون و قانونیت بورژوائى محدود نکنند.

5- تجربه جنبش کارگرى در دوره اخیر بر واقعیات فوق تاکید کرده و شکل سازمانى متناسب 
با این واقعیات را عرضه داشته است. این شکل سازمانى تشکلهاى شورائى طبقه کارگر است. 
در دوره انقالب بخش وسیعى از فعالین و پیشروان جنبش کارگرى به جنبش شورائى روى 
آوردند و در بسیارى از واحد هاى تولیدى شوراهاى کارخانه و در برخى مناطق، شوراهاى 
منطقه اى کارگران تشکیل شد. این جنبش، با سرکوب 30 خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد 
محدودترى در شکل جنبش مجمع عمومى ادامه یافت و هم اینک نیز خواست ایجاد شوراها 

یک گرایش وسیع و عمومى در میان توده هاى کارگر است.
با توجه به نکات فوق، ما اعالم میداریم که:

1- شعار اصلى و سیاست عمومى حزب کمونیست ایران در زمینه سازماندهى توده اى و 
سازماندهى توده اى کارگران، تبلیغ و ایجاد شوراهاى کارگرى و سازماندهى شورائى طبقه 

کارگر است.
2- ما سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل یابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء 
سایر تشکل هاى توده اى کارگرى میدانیم و براى پیوند دادن دیگر تشکل هاى توده اى کارگرى 

بر محور سازمان شورائى طبقه کارگر مبارزه میکنیم.

3- سازمان شورائى، پیشروترین شکل سازمانیابى توده اى کارگران و ناظر بر سازمانیابى بخش 
متمرکز و پیشرو طبقه کارگر در صنایع و واحدهاى بزرگ کار است. از اینرو ما براى برپائى 
یک جنبش فراگیر و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه میکنیم. با این وجود در کارگاههاى 
کوچک و کال در آن رشته هائى که بخاطر موقعیت اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در 
واحدهاى کار محدود است و اتحاد حرفه اى، در مقایسه با اتحاد محل کار، کارگران را در 
موقعیت قوى ترى در برابر سرمایه داران قرار میدهد، کارگران را به ایجاد اتحادیه هاى حرفه اى 
فرا میخوانیم و براى ایجاد این اتحادیه ها مبارزه میکنیم. ما تالش خواهیم کرد تا سازمانهاى 
اتحادیه اى در این رشته ها در ارتباط و پیوستگى نزدیک با جنبش سراسرى شورائى طبقه 

کارگر قرار بگیرند.

ب: خصوصیات شوراهاى کارگرى
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خصوصیات اصلى شوراها و چشم انداز سازمانیابى شورائى کارگران، که باید در تبلیغات ما مورد نظر قرار 
بگیرد، عبارتست از:

1- شوراها از پائین شکل میگیرند و خصلت اساسى آنها دمکراتیسم و اعمال اراده مستقیم 
توده هاى کارگرست.

2- شورا مجمع عمومى منظم و سازمانیافته کارگرانست. در هر واحد تولیدى، همه کارگران 
عضو شوراى آن واحد هستند و مجمع عمومى کارگران بدنه و ارگان تصمیم گیرنده شورا 
است. مجمع عمومى براى اجراى تصمیمات خود افرادى را (بعنوان کمیته اجرائى و یا تحت 
هر نام دیگر) انتخاب میکند. این افراد در هر جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد 

هستند.

شوراى  نیست،  عملى  کارگران  همه  عمومى  مجمع  تشکیل  که  بزرگ  کارخانه هاى  در   -3
کارخانه از نمایندگان چندین مجمع عمومى، مثال مجمع عمومى قسمت ها، تشکیل میشود.

4- سازمان سراسرى شوراها یک سازمان هرمى است که شوراهاى فابریکى واحدهاى پایه آن 
هستند. در سطح باالتر از فابریکها، شوراهاى نمایندگان شوراهاى کارخانه تشکیل میشود (و 

بهمین ترتیب در سطوح باالتر)

5- سیستم شورائى وجود اتحادیه ها و اتحاد آنها در این شوراها را منتفى نمیکند. اصنافى که 
اتحادیه شکل مناسب تشکل آنهاست میتوانند در سطوح معینى نمایندگان خود را به شوراهاى 

نمایندگى بفرستند و باین ترتیب وابستگى خود را به سازمان سراسرى شوراها اعالم کنند.

6- سیستم شورائى این امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را در جهات دیگر و در 
هیات هاى اجتماعى دیگر به خود متصل نگاه دارد. شوراهاى روستائى و یا شوراهاى سربازان 
میتوانند در سطوح معینى به این جنبش متصل شوند. جنبش تعاونى هاى کارگرى و غیره نیز 

میتواند جاى خود را در وابستگى به شبکه شوراها بیابد.

ج: جنبش مجمع عمومى
به عنوان گام نخست در سازماندهى شورائى کارگران و به عنوان یک راه حل فورى و قابل تحقق براى پر 
کردن خالء ناشى از فقدان تشکلهاى توده اى کارگرى، حزب کمونیست خواهان شکل گیرى و گسترش 
جنبش مجمع عمومى کارگرى است. هدف جنبش مجمع عمومى ایجاد یک شبکه وسیع از مجامع عمومى 
کارگران در کارخانه ها و واحدهاى تولیدى و اقتصادى مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنها با هم و از 
اینطریق ایجاد هرچه سریعتر یک ابزار تشکیالتى موثر و یک رهبرى عملى کمابیش سراسرى در مبارزات 

جارى کارگرى است.
جنبش مجمع عمومى، که باید با فعالیت آگاهانه کارگران کمونیست بر پا شود، از این نقطه قدرت اساسى 
برخوردار است که در عین اینکه گام نخست در سازماندهى شوراهاى کارگرى است، هم اکنون بدلیل وجود 
زمینه هاى مادى بسیار مناسب در جنبش کارگرى قابلیت تحقق سریع اهداف خود را دارد. واقعیات موجود 

جنبش کارگرى ایران صحت و حقانیت این سیاست را تاکید میکند.
1- واقعیات دوره اخیر مبارزات کارگرى به روشنى نشان میدهد که هم امروز ایده و خواست 
مجمع عمومى در جنبش کارگرى تثبیت شده و مجمع عمومى پدیده شناخته شده اى در میان 
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توده هاى کارگر است. در دوره اخیر کارگران براى پیشبرد مبارزات خود و در برابر سازمانهاى 
زرد عمال اجتماعات اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، بر پا داشته اند.

2- هر طرح سازماندهى توده اى - علنى کارگران، در صورتى قابلیت فراگیرى توده اى و تحقق 
خواهد داشت که هم امروز و در هر قدم از سیر پیشرفت جنبش، به ضروریات و نیازهاى مبارزه 
جارى طبقه پاسخگو باشد. جنبش مجمع عمومى، در شکل موجود خود، این ظرفیت را از خود 

نشان داده است.

نوع  هر  که  میکند  ایجاب  کارگرى  جنبش  مختصات  و  ایران  اجتماعى - سیاسى  3- شرایط 
جنبش  محلى  رهبران  به  ثانیا  شود،  آغاز  محلى  سطح  از  اوال  کارگر  طبقه  توده اى  سازماندهى 
کارگرى متکى باشد و ثالثا از هم اکنون تشکلى توده اى باشد. مجمع عمومى این خصوصیات و 

ملزومات را به خوبى برآورده و متحقق میکند.

حزب کمونیست و کارگران کمونیست و مبارزه بطور کلى باید بر مبناى این زمینه مساعد و با اتکاء به 
تمایالت و گرایشات موجود در میان کارگران براى اتکاء به مجامع عمومى در مبارزات جارى، جنبش مجمع 
عمومى را به عنوان یک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسیع در میان کارگران سازمان و گسترش دهند. کارگران 

کمونیست و فعالین جنبش مجمع عمومى وظیفه دارند:
1- ایده کارآیى مجمع عمومى به عنوان یک ارگان مبارزاتى موثر و رکن شوراهاى کارگرى، و 
نیز افق وسیعتر جنبش مجمع عمومى را در میان کارگران تبلیغ و تثبیت نمایند و کارگران را به 

تبدیل شدن به فعالین جنبش مجمع عمومى فراخوان دهند.
2- در هر واحد تولیدى کارگران را به تشکیل مجامع عمومى فراخوانند.

3- براى منظم کردن تشکیل مجامع عمومى (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در هر واحد) 
مستمرا فعالیت کنند.

4- مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به رسمیت بشناسانند.

5- براى مرتبط کردن مستمر و سازمان یافته مجامع عمومى با یکدیگر مداوما تالش نمایند.

6- مجامع عمومى را هر چه بیشتر در قلمرو قراردادهاى دسته جمعى، حل اختالف، ابراز نظر و 
تصمیم گیرى درباره طرحها و اقدامات دولت فعال نمایند.

د: درباره اتحادیه
نظر به عوامل متعدد نظیر محدودیتهاى تاریخى و عملى اتحادیه ها در ایجاد اتحاد وسیع طبقاتى و رهبرى 
مبارزه کارگرى، پیوند تاریخى جنبش اتحادیه اى با سیاست سوسیال دموکراتیک، گرایش اتحادیه ها به دور 
شدن از دموکراسى مستقیم و شکل گیرى یک بوروکراسى مافوق کارگران در آنها و باالخره با توجه به فقدان 
زمینه هاى مادى براى تشکیل آنها در شرایط کنونى در ایران، حزب کمونیست سیاست تشکیل اتحادیه ها را 
در مرکز ثقل مبارزه خود براى ایجاد تشکل هاى توده اى قرار نمیدهد. سیاست عمومى حزب ایجاد شوراهاى 

کارگرى است. در عین حال اعالم میکنیم که:
1- آزادى بى قید و شرط تشکیل اتحادیه هاى کارگرى، جزئى از حق مسلم کارگران براى 
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ایجاد هرنوع تشکل صنفى و سیاسى است و ما قاطعانه از این حق دفاع میکنیم.
2- از تالشهاى کارگران براى ایجاد سندیکا حمایت میکنیم و به آن یارى میرسانیم.

3- در اتحادیه هاى کارگرى مستقل شرکت میکنیم، براى تقویت رهبرى کارگران کمونیست 
در آنها میکوشیم و در درون هر اتحادیه خط کمونیستى را متحد میکنیم.

4- براى نزدیک کردن هرچه بیشتر اتحادیه ها به یک شکل ساختمانى غیر بوروکراتیک و 
بویژه براى متکى شدن آنها در سطح محلى به مجامع عمومى کارگران تالش میکنیم.

5- به درجه اى که سیاست ما براى ایجاد شوراهاى کارگرى و بسط جنبش مجمع عمومى 
بعنوان نخستین گام آن با تالشهاى محافل کارگرى و جریانات مبارز طرفدار اتحادیه همسویى 
داشته باشد (نظیر ایجاد مجامع عمومى که مورد تائید برخى هواداران تشکیل اتحادیه ها قرار 

دارد)، آماده اتحاد عمل با این محافل و جریانات هستیم.
 

پلنوم دهم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران 
آبانماه 1366، کمونیست شماره 35 - دیماه 1366 

مبانى کارکمونیستى در میان کارگران 
چند حکم پایه اى

از  نیز  شرایط  بدترین  در  حتى  بلکه  نیست.  منفرد  آحاد  از  مرکب  شکل  بى  توده  یک  کارگر  1) طبقه 
اشکال معینى از سازمانیابى "خودبخودى" و سوخت و ساز و آرایش تشکیالتى برخورداراست. سازماندهى 
کمونیستى طبقه کارگر بدون برسمیت شناختن این اشکال، بسط و گسترش دادن به آنها و متکى شدن به 
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آنها امکانپذیر نیست. 

2) طبقه کارگر یک صف بدون رهبر نیست. کارگران تحت هر شرایطى اعم از اینکه سازمانهاى حزبى و 
غیر حزبى کارگرى موجود باشد یاخیر، یک مکانیسم درونى رهبرى و شبکه رهبران عملى و مستقیم خود 

را دارند. حزب کمونیست باید بتواند در درجه اول حزب متشکل کننده رهبران عملى کارگران باشد.

3) طبقه کارگر، ولو در غیاب احزاب سیاسى کارگرى، همواره بستر مجموعه اى از گرایشات و خطوط 
فکرى و سیاسى فعال متشکل از طیف هاى گوناگون کارگران پیشرو و مبارز است. این خطوط و جریانات 
خود پایه عینى فعالیت احزاب سیاسى در درون طبقه کارگر را تشکیل میدهند. از اینرو، محور و اساس 
سازماندهى حزبى و کمونیستى در درون طبقه کارگر، نه جذب کارگران به مثابه آحاد به شبکه سازمانى 
حزب، بلکه وسعت دادن، متشکل کردن و انسجام بخشیدن به آن گرایش و جریان فعالى در درون طبقه 
کارگر است که افق، تمایالت و مطالباتى شبیه و نزدیک به حزب کمونیست ایران دارد. این طیف معین، 
طیف رادیکال - سوسیالیست، طیف کارگران کمونیست، هم امروز یک گرایش نیرومند در درون کارگران 

پیشرو ایران است. حزب کمونیست باید به سازمانده این طیف و به ظرف فعالیت حزبى آن بدل شود.

از  یکى  بدهیم.  توضیحاتى  آنها  باره  در  همینجا  باید  و  دارند  قرار  هم  با  نزدیکى  ارتباط  در  نکته  سه  این 
در  تصور  این  در  است.  ها  توده  حزب -  قطبى  دو  ایران  در  پرولترى  غیر  چپ  تشکیالتى  نگرش  ارکان 
یکسو حزب یا سازمان قرار دارد به مثابه یک ارگانیسم فشرده، منضبط، رزمنده و آگاه براى عمل انقالبى، 
و در سوى دیگر، توده هاى کارگر قرار میگیرند، بصورت جمع عددى آحاد کارگر، یک توده بى شکل از 
کارگران منفرد، متفرق، مظلوم واقع شده ساده دل و بى اطالع از علل فقر و رنجشان، سازمان "درد" کارگران 
را میداند، آنان را آگاه میکند، به ضرورت مبارزه واقف شان میسازد و یک به یک آنان را به صفوف خود، 
یعنى به مبارزه مضبط تشکیالتى در درون سازمان، جذب میکند. این شاید بیان ساده و اغراق شده اى از 
تفکر سازمانى چپ سنتى در ایران باشد، اما به هر حال جوهر این تفکر را بیان میکند. دو قطبى سازمان 
- توده ها موضوع و تم هزاران جزوه و اعالمیه و مقاله در نشریات سازمانهاى چپ پوپولیست ایران بوده 
است. این برداشت از رابطه حزب و طبقه در واقع تعمیمى مبتنى بر زیست اجتماعى و مکانیسم رهبرى و 
مبارزه سیاسى خورده بورواژى است. قشرى که در سطح سیاسى نیز مطالباتش توسط همین چپ تحت نام 

کمونیسم تبلیغ میشد.

براى درك اصول سازماندهى حزب کمونیسم درون طبقه کارگر باید جدا این نگرش را کنار گذاشت. شرط 
الزم براى موفقیت در سازماندهى کمونیستى و انقالبى طبقه کارگر، درك خصوصیات عینى این طبقه و 

مکانیسم سازمانیابى و مبارزه آن است.

وجوهى که تزهاى فوق بر آن انگشت میگذارد اینهاست. اوال طبقه کارگر حتى در بدترین شرایط نیز در 
درون خود به درجات و اشکال مختلف به هم بافته شده است. ابن یک خصوصیت ذاتى طبقه اى است 
که محصول تولید بزرگ است. اگر کسى بپذیرد که مبارزه کارگرى با پیدایش احزاب کارگرى آغاز نشده، 
اگر کسى بپذیرد که مقاومت در برابر استثمار هر روزه جز هویت طبقاتى کارگران است، آنگاه باید این را 
نیز بفهمد که این مبارزه همراه خود اشکالى از اتحاد و همبستگى طبقاتى را ببار میاورد. اشکالى که به اجزا 
دائمى سیماى اجتماعى طبقه کارگر تبدیل شده اند. از انفراد درآمدن و خود را به مثابه جزئى از یک جمع 
وسیعتر تعریف کردن در میان کارگران چیزى نیست که حاصل طرح و نقشه احزاب سیاسى باشد، هر چند 

که فعالیت احزاب بر ابعاد و خصوصیات این سازمانیابى تاثیرات جدى داشته است و دارد.
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سازمانیابى خودبخودى طبقه کارگر اشکال متنوعى بخود میگیرد. خانواده کارگرى که مفهومى کامال متمایز 
از خانواده تک هسته اى بورژوازى دارد، خانواده اى که نه حول مالکیت بلکه حول نان آور زنده و کار هر 
روزه او تشکیل شده است، ابتدایى ترین شکل تمرکز کارگران است. کسى که میخواهد کارگران را سازمان 
بدهد و آگاه کند، قبل از هر چیز باید بداند که موضوع کار او نه افراد منفرد کارگر بلکه خانواده هاى گسترده 

کارگرى است. اما این تازه نقطه شروع در تمرکز و سازمانیابى کارگران است.

کارخانه و تقسیم کار تولیدى، خود مبنایى براى اتصال متقابل کارگران است. بورژوازى، علیرغم تمام تالش 
حساب شده اش نمیتواند مانع از آن شود که ترکیب بندى تولیدى کارگران در قسمتها و واحدها، به نوعى 
آرایش سیاسى و اجتماعى در میان آنان منجر نشود. انسانهایى که ساعات متمادى در شرایط مشترك و با 
ابزار کار مشترك زیر یک سقف براى موجودیتى خارج از خود کار میکنند و از او مزد میگیرند، نمیتوانند 
به یکدیگر نزدیک نشوند ومناسبات ویژه اى میان خود برقرار نکنند. واحد تولیدى، اعم از اینکه سندیکا و 

شورایى در کار باشد یا خیر، نقطه شروع یک سلسله همبستگیهاى عینى میان کارگران است.

یک شکل دائمى سازمانیابى در درون طبقه کارگر، که در آن روابط خانوادگى و شغلى هر دو نقش جدى 
بازى میکنند، سازمانیابى به صورت محافل کارگرى است. شبکه محافل کارگرى خود پدیده متنوع و گسترده 
اى است. از محافل ساده اى که صرفا عده اى از کارگران را در یک رابطه رفاقت و آمد و شد ساده گرد هم 
میاورد، تا شبکه محافل کارگران پیشروئى که اهداف مبارزاتى و سیاسى کمابیش تعریف شده اى را دنبال 

میکنند، نمونه هایى از شکل محفلى سازمانیابى کارگرانند.

به این اشکال بسیار میتوان افزود. در واقع فاصله فرد کارگر تا حزب سیاسى با طیف بسیار گسترده اى از 
تشکل ها و آرایش هاى سازمانى مختلف پوشیده شده است. این اشکال سازمانیابى طبقه کارگر نه تنها 
حزب  واقع  در  بلکه  نیست،  حزبى  سازمان  آلترناتیو  تنها  نه  ندارد،  کارگران  حزبى  سازمانیابى  با  مغایرتى 
سیاسى طبقه کارگر بدون این اشکال، بدون اتکا به آنها و بدون رشد دادن آنها نمیتواند قدم از قدم بردارد. 
این اشکال جز هویت طبقاتى کارگران است که اساسا حزبیت یافتن طبقه کارگر را ممکن میکند. اقشارى 
نظیر دهقانان و تولیدکنندگان خرد شهر، بدرجه اى که فاقد اینگونه آرایش هاى درونى اند، سنتا از منعکس 

کردن منافع خود در یک حزب سیاسى سراسرى نیز ناتوان بوده اند.

مستقیما  که  است  کارگران  از  بورژوازى  تصور  این  نیست.  گنگ  و  خط  بى  توده  یک  کارگر  طبقه  ثانیا، 
به احزاب خرده بورژوا- سوسیالیست نیز منتقل شده است. تصورى که از جمله موجب میشود احزاب 
پوپولیستى آنجا که کارگران را مخاطب قرار میدهند، زبانى مناسب حال کودکان را بکار ببرند. طبقه کارگر 
در هر مقطع محل تالقى اى از گرایشات و خطوط سیاسى و فکرى و سنت هاى مبارزاتى گوناگون است. 
از آنارشیسم تا سندیکالیسم، از رفرمیسم تا سوسیالیسم رادیکال در درون کارگران وجود دارد. اشاره ما 
صرفا به تمایالت ذهنى این یا آن کارگر نیست، بلکه از خطوط فکرى و سیاسى اى صحبت میکنیم که بر 
اشکال سازمانیابى خودبخودى طبقه سوارند و از درون و مجراى این شبکه ها بر آگاهى سیاسى و حرکت 

مبارزاتى طبقه کارگر تاثیر میگذارند.

این گرایشات و خطوط پدیده هاى مادى اند، اردوهاى مبارزاتى و احزاب سیاسى غیر رسمى و اعالم نشده 
را  خود  ویژه  شعارهاى  و  پراتیک  رهبرى  متشکل،  کار  مکانیسم  سیاسى،  خط  که  کارگرانند  درون  در  اى 
دارند. وجود این خطوط نیز یک خصوصیت ذاتى و همیشگى طبقه استثمار شونده و انعکاسى از تالشهاى 
طبقه در طول تاریخ براى از بین بردن و یا کاهش مشقات ناشى از این موقعیت است. این گرایشات حاصل 
موقعیت طبقه کارگر بعنوان یک طبقه استثمار شونده و انعکاسى از تالشهاى طبقه در طول تاریخ براى از 
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بین بردن و یا کاهش مشقات ناشى از این موقعیت است. این گرایشات "خودبخودى"اند، نه به این عنوان 
سازمان یافته اى در  که عنصر آگاهى، تئورى و تعقل نقشى در پیدایش آنها نداشته است و یا جریانات 
طول حیات طبقه کارگر آگاهانه براى تقویت این خطوط تالش نکرده اند، بلکه به این عنوان که حزبى که 
امروز، در انتهاى قرن بیستم، در درون طبقه کارگر کار میکند این گرایشات را بعنوان خصوصیات داده شده 
طبقه کارگر، به عنوان جزئى از سیماى موجود این طبقه و محصول یک تاریخ طوالنى مبارزات کارگرى 
مشاهده میکند. نه سندیکالیسم ایده و سنت نو وتازه اى در درون طبقه کارگر است و نه کمونیسم. نه کارگر 
سندیکالیست پدیده کم یاب و نوظهورى است و نه کارگر کمونیست. اینها دیگر اجزا طبقه کارگرند و 
جزئى از سوخت و ساز سیاسى و مبارزاتى دائمى آنند. این اجزا توسط مکانیسم هاى درونى خود طبقه باز 

تولید میشود.

همه این گرایشات در درون طبقه کارگر به "درد" کارگران اندیشیده اند و اساسا در پاسخ به این درد شکل 
گرفته اند. تمام مساله این جریانات بر سر به حرکت در آوردن طبقه کارگر حول پاسخ هایى است که هر 
یک به مسائل کارگران میدهند. اهمیت این نکته در این است که بدانیم مستقل از حضور و یا عدم حضور 
احزاب سیاسى در هر مقطع معین مستقل از درجه نفوذ آنها، وجود خطوط فکرى و سیاسى مختلف در 
درون طبقه کارگر امرى دائمى و تعطیل ناپذیر است. این نه محصول کار حزبى در میان کارگران، بلکه نقطه 
عزیمت آن است. حزب سیاسى اى که کارگران را مخاطب قرار میدهد، حزبى که میخواهد آنان را در این یا 
آن جهت سازماندهى کند، همانطور که صرفا با مجموعه اى از افراد منفرد روبرو نیست، با لوح هاى پاك، با 
ذهن هاى دست نخورده نیز مواجه نیست. بر عکس، شروع فعالیت حزبى به میدان فراخواندن و متحدکردن 
گرایش نزدیک به حزب در درون کارگران است. فعالیت سازماندهى هر حزبى در درون طبقه کارگر اساسا 
به اعتبار وجود گرایشات فکرى و عملى متمایل به سیاست ها و نظرات آن حزب امکانپذیر میشود. حتى 
مانیفست کمونیست هم به یک طبقه کارگر بى خبر از سوسیالیسم عرضه نشد، بلکه مخاطب خود را گرایش 
سوسیالیستى فى الحال موجود در میان کارگران قرار داد. کمونیست ها مبدع سوسیالیسم در جنبش کارگرى 

نبودند، بلکه بخش پیگیر، پیشرو و آگاه گرایش سوسیالیستى موجود در درون طبقه بودند.

ثالثا، بدیهى است که چنین طبقه کارگرى با متابولیسم سیاسى درونى و سازمانیابى خودبخودى اش، یک 
صف بدون رهبر نیست. تجسم طبقه کارگر بدون رهبران کارگرى غیر ممکن است. هیچ مبارزه اى نمیتواند 
بدون رهبرى شکل بگیرد و طبقه کارگر بدون مبارزه، بدون مقاومت هر روزه در برابر بورژوازى قابل تصور 
نیست. این چیزى است که دو قطبى "حزب - توده ها" بطور کلى از آن غافل است. این چیزى است که 
چپ پوپولیست، که رهبرى را صرفا از مقوله "تئورى" و "آگاهى" استنتاج میکند نمیتواند بفهمد. کارگران 
در هر شرایط رهبران خود را دارند. این رهبران ممکن است خوب باشند یا بد، ممکن است انقالبى باشند 
یا اصالح طلب، ممکن است دامنه نفوذ و اقتدارشان وسیع باشد یا محدود، اما بهرحال به مثابه رهبر عمل 
میکنند. این رهبران، رهبران همان مقاومت اجتناب ناپذیر و تعطیل ناپذیر کارگران در مواجهه روزمره با 
نمیتواند  حزبى  هیچ  کارگرانند.  توده  مستقیم  و  محلى  حضورى  رهبران  اینها  اند.  داران  سرمایه  و  سرمایه 
بدون رهبران مستقیم، بدون رهبران محلى، و یا از باالى سر آنان صرفا با اتکا به حقانیت شعارها و "رسالت 

تاریخى اش" در رهایى کارگران، طبقه را به حرکت در آورد.

در بخش آخر این مقاله به نتایج عملى این نکات براى سیاست سازماندهى ما خواهیم پرداخت. اینجا همینقدر 
کافى است که بگوئیم کار حزبى و کمونیستى در میان کارگران مستلزم ملحوظ داشتن تمام این خصوصیات 
عینى کارگر است. در واقع اگر حزبى کارگرى باشد جز این چاره اى ندارد. سازمانیابى خودبخودى طبقه ما 
بخشى از واقعیت این طبقه است. سازماندهى حزبى و کمونیستى باید به اشکال گوناگون با این سازمانیابى 
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خودبخودى مرتبط و چفت شود. رهبران عملى کارگرى ستون فقرات احزاب کارگرى اند. حزب کمونیست 
باید در درجه اول بتواند حزب رهبران عملى باشد. و باالخره، حزب کمونیست تنها آنهنگام شایسته عنوان 
حزب کارگرى خواهد بود که تجسم و آرایش حزبى گرایش رادیکال - سوسیالیست، گرایش کمونیست، در 
درون خود طبقه کارگر باشد و این گرایش حزب کمونیست را بعنوان یک ظرف مهم تشکیالتى در مبارزه 

همه جانبه اش به رسمیت بشناسد. به این نکات باز خواهیم گشت.

4 )مبارزه اقتصادى طبقه کارگر یک رکن اساسى و حیاتى مبارزه طبقاتى و زمینه اصلى آگاهى توده هاى 
وسیع طبقه به هویت طبقاتى شان است. تنها حزبى میتواند شایسته نام "حزب کارگران باشد" و در موقعیت 
رهبرى مبارزه طبقاتى کارگران قرار بگیرد که با مبارزه اقتصادى کارگران عجین شده باشد و در تک تک 

سنگرهاى روزمره این مبارزه، به مثابه پیشرو، سازمانده و هدایت کننده طبقه کارگر ظاهر شود.

است.  کارگران  اقتصادى  مبارزه  و  مطالبات  تحقیر  ایران  در  پرولترى  غیر  چپ  اصلى  مشخصات  از  یکى 
جالب اینجاست که این برخوردها تاریخا تحت پوشش مبارزه علیه "اکونیسم" توجیه شده است. هم امروز 
جریانات مائوئیستى از نوع اتحادیه کمونیستها حزب کمونیست ایران را به دلیل طرح خواست 40 ساعت 
کار و اضافه دستمزد و بیمه بیکارى به لقب اکونومیست مفتخر کرده اند. در واقع آنچه در اغلب موارد تحت 
عنوان اکونومیسم از جانب پوپولیستها محکوم شده و میشود نفس موجودیت مستقل طبقه کارگر و پایه اى 

ترین و دائمى ترین اشکال ابراز وجود سیاسى او در برابر بورژوازى و سرمایه است.

پوپولیسم در تخطئه مطالبات اقتصادى کارگران و جریانات فعال در قلمرو مبارزه اقتصادى، به مباحثات 
بلشویسم دربرابر اکونومیستها در اوایل قرن متوسل میشود. هیچ مثالى از این نامربوط تر نمیتواند وجود 
داشته باشد. در روسیه اوایل قرن بخش کمونیست طبقه کارگر، یعنى پیشروان و رهبران عملى کارگرى 
اى که خود در صف مقدم مبارزه اقتصادى قرار داشتند، آن گرایشى در درون طبقه را که افق مقدم مبارزه 
براى ایجاد تحول در قدرت سیاسى را از چشم دور میدارد، مورد انتقاد قرار میدهد. بلشویک ها مصرند 
که کارگران نباید، بویژه در شرایطى که جامه در آستانه یک انقالب عظیم علیه تزاریسم و استبداد است، از 
نقش خود به مثابه رهبر مبارزه براى دمکراتیزه کردن کل جامعه عقب بنشینند، خودرا در محدوده مبارزات 
اقتصادى محبوس کنند و رهبرى توده هاى وسیع را در قلمرو سیاست به بورژوازى بسپارند. دو جریان در 
درون طبقه کارگر بر سر اهمیت مبارزه سیاسى به بحث میپردازند. خرده بورژوازى ناراضى ایران به خیال 
خود در این مباحثه برگ برنده اى براى تحقیر مطالبات و مبارزه اقتصادى کارگران و منحل کردن آن در 
مبارزه ضد رژیمى خلق پیدا میکند. مبارزه ضداکونومیستى توسط چپى که اساسا چه در سطح نظرى و چه 
در اهداف سیاسى و چه در موجودیت اجتماعى واقعى خود خلق را جایگزین طبقه کرده است نمیتواند جز 

پوششى شبه مارکسیستى براى تخطئه هویت و مطالبات مستقل طبقه کارگر باشد.

سندى  را  طیف  این  جانب  از  اکونومیسم  اتهام  و  میکنیم،  رد  را  اکونومیستى"  ضد  "مبارزه  سنت  این  ما 
میگیریم دال بر جهت گیرى و تعلق کارگرى حزب کمونیست ایران، مبارزه اقتصادى رکن مبارزه طبقاتى 
کارگر  طبقه  حیات  اعظم  بخش  در  انقالبى،  هاى  دوره  در  مگر  است.  کمونیستى  مبارزه  الیتجزاى  جز  و 
رهبران  مبارزه  این  دل  در  میدهد.  اختصاص  بخود  را  کارگران  مبارزاتى  انرژى  بیشترین  اقتصادى  مبارزه 
انقالبى کارگران پرورده میشوند و طبقه کارگر به هویت مستقل و قدرت خود واقف میشود. آن جریان 
مدعى کمونیسم که نتواند پیشروان مبارزه اقتصادى کارگران را در بربگیرد، جریانى که نتواند در این عرصه 
از مبارزه راهگشا، سازمانده و رهبر باشد، هرگز نمیتواند یک جریان کارگرى باشد. کمونیسم کارگرى در 
ایران و حزب کمونیست بطور اخص باید مبارزه اقتصادى را به یک محور اساسى فعالیت خود تبدیل کند.
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5 )کمونیست ها هیچ منافعى جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند. مبارزه براى وحدت طبقه کارگر و و بهم 
بافته شدن کارگران در هر شکل ممکن، که تشکل حزبى تنها یکى از آنهاست، جز الیتجزاى کار کمونیستى 
است. یک شرط حیاتى در سازماندهى کمونیستى کارگران توسط حزب، گسست قاطع از سکتاریسم سنتى 

چپ خرده بورژوازى در ایران است.

یک خصلت مشخصه چپ پوپولیست در کار سازمانى سکتاریسم بود. اما سکتاریسم چیست؟ پا فشارى بر 
اختالفات سیاسى و نظرى در میان سازمانها سکتاریسم نیست. معتقد بودن به حقانیت اعتقادات، سیاست ها 
و مواضع حزب خود، تبلیغ آن و دفاع پر حرارت از آن در صفوف طبقه کارگر سکتاریسم نیست. سکتاریسم 
به معناى جدا کردن منافع حزب و سازمان کمونیستى از منافع طبقه کارگر بطور کلى است. سکتاریسم یعنى 
ظاهر شدن در طبقه کارگر نه بعنوان عضوى از طبقه، بلکه بعنوان عضوى از یک فرقه خاص که منافعى جدا 

و مقدم بر منافع کل طبقه دارد.

خرده  و  بورژوازى  براى  است.  روشن  کامال  بورژوایى  خرده  چپ  سکتاریسم  سیاسى  خاستگاه  و  منشا 
بورژوازى کارگران چه در عرصه سیاسى تنها باید به آن درجه و به آن اشکالى متحد شوند که سیاست هاى 
بورژوازى و مصالح جامعه بورژوایى ایجاب میکند. اتحاد همه جانبه طبقه کارگر براى بورژوازى نه تنها 
بى ارزش بلکه مخرب است و باید از آن ممانعت به عمل آید. همین ذهنیت طبقاتى در عملکرد پوپولیسم 
انعکاس مییابد. بدیهى است که براى خرده بورژواى معترضى که تحت نام سوسیالیسم حداکثر میخواهد این 
یا آن رژیم مستبد را سرنگون کند، این یا آن بانک و صنعت را ملى کند، این یا آن آلترناتیو بورژوایى را در 
برابر وضع موجود برقرار سازد، و در این میان به طبقه کارگر بعنوان یک نیروى کمکى در این امر مینگرد، 

وحدت کارگران فى النفسه هدف نیست.

براى سوسیالیسم خرده بورژوایى اشکال مختلف متحد شدن و مبارزه کردن کارگران براى بهبود اوضاع 
اقتصادى شان، ایجاد تشکل هاى صنفى شان، گسترش حقوق اجتماعى شان و غیره نه فقط زائد بلکه حتى 
در مواردى میتواند دست و پا گیر و "انحرافى" معنى شود. این نگرش در عرصه تشکیالتى خود را بصورت 
مطلق شدن و قدوسیت ماورا طبقاتى "سازمان سیاسى" آشکار میکند. براى کارگران متحد شدن در محافل، 
در صندوقها، در کمیته هاى کارخانه، در اتحادیه ها و شوراها و نظایر آن، طرق حیاتى براى ابراز وجود 
طبقه  سازمانیابى  و  وحدت  اشکال  این  بورژوا،  خوده  سوسیالیست  براى  است.  طبقه  یک  مثابه  به  مستقل 
کارگر، حداکثر پلکانى براى ترقى کارگران تا آستانه ورود به "سازمان" است. به زعم اینان، در مقایسه با 
وحدت در "سازمان"، هر شکل غیر حزبى تشکل و مبارزه کارگران لزوما شکلى عقب مانده یا انتقالى است. 

"سازمان" آلترناتیو و رقیب این اشکال است.

به درجه اى که کمونیسم ایران توانسته است از نگرش سیاسى و بنیادهاى فکرى سوسیالیسم خرده بورژوائى 
خالص شود، به همان درجه امکان خالصى از سکتاریسم سازمانى را نیز یافته است. شرط الزم گسستن 
قطعى از این سکتاریسم نقد عمیق بقایاى این تلقیات در شکل عادات واخالقیات سازمانى و از آن مهم تر، 
مبارزه براى متکى کردن حزب کمونیست به یک ظرف عمل متحدانه طیف کارگران کمونیست در درون 
طبقه کارگر است. ،ر واقع بدرجه اى که حزب ما جایگاه خور را در درون طیف رادیکال - سوسیالیست 
در طبقه کارگر باز یابد، سکتاریسم به عنوان یک عامل بازدارنده و منفى کم تاثیرتر میشود. زیرا بر خالف 
"احزاب سیاسى چپ"، کارگران کمونیست عمدتا از چنین گرایشات سکتاریستى بدورند. کارگر کمونیست 
ارزش متحد شدن ومتحد ماندن هر دو انسان هم طبقه اى خود را میشناسد. از اتحاد سه کارگر در یک 
محفل تا تجمع هزار کارگر در مجمع عمومى، از همبستگى خانواده هاى کارگرى در یک کوچه، تا تشکیل 
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اتحادیه هاى سراسرى، از تشکیل یک تعاونى تا تشکیل حزب سیاسى، اینها همه اشکالى از اتحاد کارگران 
است که کارگر کمونیست در آن تحقق رویاى دائمى خود را میبیند: وحدت همه جانبه طبقه کارگر، به هم 
بافته شدن کارگران و تبدیل آنها به یک تن واحد در برابر بورژوازى. بخش اعظم کارگرانى که در تمام طول 
انقالب 57 به این تالش مشغول بودند و از جانب چپ پوپولیست ایران "تشکل گریز" و "اکونومیست" 
لقب گرفتند، در واقع جز همان طیف کمونیست و رادیکال سوسیالیست طبقه کارگر نبودند که نمیتوانستند 

با سکتاریسم مسلط به چپ رادیکال کنار بیایند.

حزب کمونیست باید به نیروى هدایت کننده و سازمانده طبقه کارگر بدل شود و نه سازمان منحصر به فرد 
طبقه. بدرجه اى که طبقه کارگر در اشکال مختلف متحد شده باشد، بدرجه اى که سازمانهاى گوناگون 
کارگرى بخش هاى مختلف کارگران را از انفراد در آورده باشند و بدرجه اى که طبقه کارگر توانسته باشد 
به طرق گوناگون و از طریق تشکل هاى متنوع در برابر بورژوازى سنگربندى کرده باشد، امکان مادى انقالب 
سوسیالیستى و ایفاى نقش حزب کمونیست بمثابه نیروى پیشرو در این مبارزه بیشتر فراهم است. حزب 
کمونیست فقط آلترناتیو سایر اشکال سازمانى طبقه نیست، بلکه خود براى گسترش این اشکال تالش میکند. 

اتحاد طبقه فى النفسه یک هدف در خود حزب کمونیست ایران است.
نگاهى اجمالى به فعالیت تاکنونى

اولین مساله اى که در بدو تشکیل حزب در مقابل ما قرار داشت، مساله بازسازى تشکیالتهاى شهرها بود. ما 
در این کار دو مالحظه اساسى داشتیم. اوال، سیاست سازماندهى ما میبایست متکى بر اصولى میبود که در نقد 
سبک کار خرده بورژوائى به آن رسیده بودیم، و ثانیا، تشکیالتهاى ما میبایست به نحوى سازمان مییافتند که 
بتوانند در شرایط امنیتى فوق العاده نامناسب و در جو سرکوب پلیسى ادامه کارى خود را حفظ کنند. اصول 
سبک کار کمونیستى، تا آن حد که توانسته بودیم آنرا تدقیق کنیم، برخى از خطوط اساسى سازماندهى ما را 
معین میکرد. در درجه اول هدف ما راه انداختن تشکیالتهاى کارگرى بود. مساله ما راه انداختن شکیالتهاى 

"هوادارى" و دانش موزى، "جوخه هاى رزمى" و هسته هاى پخش اعالمیه و تراکت و غیره نبود.

و  ایجاد  ما  هدف  بود.  کمونیست  حزب  در  آنان  کردن  متحد  و  کمونیست  کارگران  سازماندهى  ما  هدف 
تحکیم پایه هاى حزب در درون کارگران بود. حوزه هاى حزبى در محل زیست و کار، حوزه هائى که 
و  اصلى  شکل  شوند،  احاطه  حزب  دوستدار  کمونیست  کارگران  محافل  از  هائى  شبکه  توسط  میبایست 
محورى سازماندهى ما در شهرها تعریف شد. بعالوه، با تعریف و توضیح کار روتین کمونیستى در درون 
طبقه کارگر، کارى که هر سلول پایه کمونیستى میتوانست و میبایست در محیط بالفصل پیرامون خود به 
پیش ببرد، کوشیدیم تا هم به گسترش و افزایش سریع تعداد حوزه هاى مرتبط با حزب کمک برسانیم و 
هم کارى کنیم تا هر حوزه حزبى در محل فعالیت خود با درجه باالئى از "خود کفائى" قادر باشد تحت 
هدایت عمومى ارگانهاى رهبرى از طریق رادیو و نشریات حزبى فعالیت همه جانبه خود را انجام بدهد. 
در مجموع، با اتکا به نقدى جدى از شیوه ها و سبک کار رایج در چپ سنتى ایران با بررسى واقع بینانه 
اوضاع امنیتى و توانائى هاى بالفعل نیروهاى حزب در شهرها خطوط کلى یا سیاست سازماندهى اصولى، 
سیاستى سازگار با اهداف کمونیستى حزب و مشخصات اوضاع جارى، ترسیم شد و تجدید سازمان حزب 

در شهرها بر این مبنا پى گرفته شد.

سازماندهى  اصل  داشت.  ما  فعالیت  سازمانى  اشکال  بر  اى  کننده  تعیین  تاثیر  خود  سهم  به  امنیتى  اوضاع 
منفصل پاسخ ما به این اوضاع بود. در این طرح ارتباط افقى میان حوزه هاى حزب با یکدیگر، تشکیل 
اشکال ترکیبى سازمانى از حوزه ها نظیر تشکیالتهاى محلى و کارخانه اى، و ایجاد ارگانهاى رهبرى در 
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سطوح باالتر از حوزه براى جلوگیرى از انتقال ضربات احتمالى از دستور خارج شد. هر حوزه میبایست 
بر مبناى هویت کمونیستى خود، و با اتکاء به تعاریف روشنى که از کار روتین حزبى بدست داده شده 
بود، فعالیت جارى خود را در وجوه مختلف به پیش ببرد. همه حوزه ها مستقیما توسط باالترین مرجع 
و  ایران  کمونیست  حزب  صداى  طریق  از  میبایست  حزب  رهبرى  شوند.  هدایت  حزب  در  سازماندهى 

نشریات حزب امر تبلیغ و ترویج سراسرى و هدایت حوزه هاى حزبى را به انجام برساند.

جمعبندى جامع دستاوردها و نقاط قدرت و ضعف کار سازماندهى ما در چند سال گذشته باید در فرصت 
دیگرى مسقال ارائه بشود. اینجا همینقدر میتوانیم اشاره کنیم که سیاست سازماندهى ما در رابطه با اهداف 
معینى که تعقیب میکرد در مجموع موفقیت آمیز بود. حوزه ها و شبکه هاى متعددى از کارگران و انقالبیون 
کمونیست در محالت کارگرى و کارخانجات بوجود آمد. رابطه مستقیم و سازمانى حزب با بخش هاى 
مختلفى از طبقه کارگر برقرار شد و بسط یافت. در صفوف حزب طیف قابل توجهى از فعالین و کارگران 
کمونیست بوجود آمد که از قدرت تشخیص، اعتماد به نفس و توانائى عملى و سیاسى کافى براى پیشبرد 
مستقالنه کار حزبى در عرصه فعالیت خود برخوردارند. بافت غالب تشکلهاى حزبى اى که از درون این 
پروسه شکل گرفتند، کارگرى است. به این فعالیت مستقیم سازمانى، باید سازمانیابى و آرایش مبارزاتى اى 
را که گروه ها و محافل مختلف کارگرى به ابتکار خود، حول مواضع حزب و تحت هدایت عمومى صداى 
حزب کمونیست، بخود گرفته اند، افزود. بعالوه، در مجموع ادامه کارى حوزه ها، استحکام امنیتى آنها در 

شرایط دشوار سه سال گذشته رضایت بخش بوده است.

در مورد اشکاالت و نواقص کار نیز به تفصیل میتوان صحبت کرد. جاى این هم طبعا اینجا نیست. با این 
همه از آنجا که نواقص کار تاکنونى ما سرنخ هائى براى درك اقدامات و اولویت هاى ما در دوره آتى بدست 
میدهد، روى این موضوع مکث بیشترى میکنیم. اشکاالت کار ما در عرصه سازماندهى را میتوان در کلى 
ترین سطح به دو دسته تقسیم کرد. اول، اشکاالت ناشى از نحوه اجراى سیاست سازماندهى حزب، تا همان 
حدى که این سیاست و نکات گرهى و سایه روشن هاى آن معلوم و تعریف شده بود. دوم اشکالت ناشى 
از ابهامات و کمبودهاى موجود در خود سیاست سازماندهى ما، و یا نواقص موجود در شیوه فرمولبندى و 

عرضه این سیاست.

در مورد اشکاالت نوع اول، یعنى اشکاالت اجرائى، به ذکر نمونه هائى اکتفا میکنیم. در سیاست سازماندهى 
ما جاى مهمى به امر گسترش طیف کارگران دوستدار حزب، کارگران کمونیست، و سازماندهى آنها در 
اشکال متنوع اختصاص داده شده بود. در عمل این وظیفه در قیاس با سازماندهى حوزه ها و شبکه هاى 
کارگرى مرتبط با حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفت. رفع این نقص دخالت موثرترى را از جانب ارگانهاى 
رهبرى حزب ایجاب میکرد. در سیاست ما اهمیت آموزش کار پایه کمونیستى به فعالین و لذا کمک به 
مستقل کردن آنها از رهنمودهاى هر روزه "باال" تاکید شده بود، اما براى دوره اى این سیاست آنطور که 
باید پى گرفته نشد. حجم آموزش ما در این زمینه ناکافى بود و حتى گرایش معکوسى در جهت وابسته 
شدن فعالین و حوزه هاى حزبى به رهنمودهاى جزئى مستمر از رادیو مشاهده میشد. برخى دیگر از نواقص 
اجرائى نتیجه تبعى محدودیت هاى سازماندهى منفصل بوده است. از جمله میتوان به ضعف هاى تدریجى 
ما در سطح محلى اشاره کرد. در غیاب یک سازمان متصل حزبى که بتواند مروجین با تجربه و دستچین شده 
اى را به کار با محافل پیشرو کارگرى اختصاص دهد، ترویج و دیالوگ سیاسى ما با محافل کارگرى راسا در 
تمام سطوح توسط خود حوزه ها در محل انجام میشود. در مواردى حوزه هاى ما از کمبود تجربه و توانائى 
خود در این عرصه نالیده اند. این خالء قاعدتا میبایست با ارتقا سطح برنامه هاى رادیوئى، مقاالت ترویجى 
در نشریات حزبى و بویژه با جزوات پایه در باره اصول کمونیسم و رئوس مواضع کلیدى حزب پر شود. 
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کارى که در این عرصه انجام شده کافى نبوده است. مسائل امنیتى خاص سبک کار منفصل نیز، که پیش از 

این در نشریه کمونیست اشاراتى به آن داشته ایم، توجه جدى تر و مستمرترى را میطلبد.

اینها صرفا نمونه هائى از مشکالتى است که در پیشبرد و اجراى سیاست سازماندهى ما وجود داشته است. 
اما اشکاالت نوع دوم مهمترند و تالش در جهت رفع آنها وظیفه اصلى نوشته حاضر است. براى اینکه 
بتوانیم به جوانب ضعف و ابهام در سیاست سازماندهى تاکنونى خود برخورد سیستماتیک ترى بکنیم بهتر 
است تزهائى را که در بخش قبل آوردیم مبناى بحث قرار بدهیم. سیاست سازماندهى ما تا چه حد در مورد 

اهمیت این نکات روشن بوده است و یا بهرحال صراحت و تاکید کافى داشته است.

1- خود جزوه "حوزه ها" گواه اینست که از ابتدا به اهمیت اشکال متنوع سازمانیابى طبقه کارگر توجه 
کرده ایم. اما بررسى مباحثات ما در سه سال گذشته نشان میدهد که نتوانسته ایم آنطور که باید نقش اساسى 
نقطه  یک  بعنوان  را  کارگران  محفلى  سازمانیابى  بویژه  و  را،  کارگر  طبقه  سازمانیابى  خودبخودى  اشکال 
عزیمت اصلى در کار سازماندهى کمونیستى کارگران برجسته کنیم و آموزش بدهیم. رفقاى ما نه فقط بطور 
یکجانبه اى به سازماندهى حوزه ها و شبکه هاى پیرامونى آن معطوف شده اند، بلکه حتى آنجا که متوجه 
لزوم تقویت اشکال دیگرى در سازماندهى کارگرى بوده اند، به وجود عینى این اشکال در صفوف کارگران 
مبارز و نقش مبارزاتى آن در مقطع کنونى کم توجه بوده اند. شاید بتوان گفت در تفکر تعداد زیادى از 
رفقاى ما گسترش آشنائى ها و رفاقت هاى کارگرى، ایجاد محافل در سطوح مختلف، مرتبط کردن کارگران 
پیشرو و کمونیست در روابط نسبتا "گل و گشاد" و نظایر آن هنوز تا انعکاس مستقیمى در ابعاد حوزه ها و 
شبکه هاى کارگرى مرتبط با حزب نداشته باشد، "سازماندهى" محسوب نمیشود. براى بسیارى از رفقاى ما 
مساله هنوز بر سر آرایش دادن، سازمان دادن "نیروهاى خود" است، و نه تقویت اشکال متنوع سازمانیابى 
طبقه و تبدیل این اشکال به مجارى و تسمه نقاله هائى براى اشاعه افکار و سیاست هاى کمونیستى و رواج 
اشکال مبارزه مورد نظر حزب کمونیست. وجه دیگرى از این مشکل، کمبود حساسیت در برخى رفقاى ما 
نسبت به تالشهاى کارگران پیشرو براى سازماندهى طبقه کارگر در تشکل هاى غیر حزبى نظیر صندوق ها، 
تعاونى ها و اتحادیه هاست. سیاست آتى ما باید جاى بسیار جدى ترى به اشکال متنوع سازمانیابى طبقه 

اختصاص بدهد.

2- ما از ابتدا در باره لزوم گسترش طیف کارگران کمونیست بطور کلى و کارگرانى که بطور اخص خود 
را دوستدار و نزدیک به حزب میدانند، صحبت کرده ایم. اما طیف کمونیستى در درون طبقه کارگر از زاویه 
اى که امروز طرح میکنیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان گفت که ما بیشتر در باره جایگاه 
و نقش این طیف در مبارزه حزب صحبت کرده ایم تا جایگاه حزب در مبارزه این طیف. امروز باید حزب 
کمونیست و طیف کارگران کمونیست را بعنوان ارکان تفکیک ناپذیرى که کمونیسم کارگرى ایران باید با 
اتکاء بر آنها بنا شود تصویر کنیم. حزب کمونیست باید تشکل سیاسى و تجسم تشکیالتى این طیف وسیع 
باشد. قدرت حزب کمونیست در هر مقطع به اندازه قدرت این طیف است. قدرت این طیف به سهم خود 
به روشنى نظرات آن، انسجام درونى آن، مسلح بودن آن به سیاست هاى عملى کارساز در مبارزات جارى، 
استحکام پیوند آن با توده کارگران، توانائى آن در نقد سیاست هاى گرایشات غیر کمونیست و انقالبى در 
در  کارگران کمونیست  سازماندهى  با  ما  سازماندهى  است. مساله  اینها وابسته  نظایر  و  کارگر  طبقه  درون 
حزب شروع نمیشود، بلکه با انسجام بخشیدن و سازمان دادن به طیف کارگران کمونیست در عرصه مبارزه 
طبقاتى شروع میشود. سازماندهى حزبى این طیف حاصل عملى پیشروى در این پروسه است. سیاست ما 

در دوره آتى باید به این وجه مساله توجه بیشترى مبذول کند.
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3- در مورد مساله اهمیت رهبران عملى هم مشکل ما کمابیش همین بوده است. در سطح کلى و بویژه در 
رابطه با امر گسترش نفوذ حزب، از ابتدا اهمیت رهبران عملى کارگران تاکید شده است (براى مثال رجوع 
کنید به کمونیست شماره 2 آبان ماه 62)، اما توضیح و نقش و جایگاه رهبران عملى، چه در حیات حزب و 
چه در مکانیسم مبارزه روزمره طبقه، بعنوان یک جزء ارگانیک تفکر سازمانى ما در واقع کارى است که با 
بحث هاى مربوط به آژیتاتور کمونیست بطور جدى شروع شده است. درك امروز ما از جایگاه تعیین کننده 

این قشر باید به استنتاجات عملى وسیعترى منجر شود.

4- فعالیت و حساسیت ما در قبال مبارزه اقتصادى باید بسیار بیش از این افزایش یابد. این جنبه یکى از نقطه 
عطف هاى اصلى در کار تاکنونى ما بوده است - باز نه باین عنوان که "اهمیت" مساله درك و تاکید نشده، 
بلکه به این عنوان که نقش حیاتى و تعیین کننده این عرصه فعالیت در کارگرى شدن حزب و در تبدیل 
حزب به حزب رهبران عملى کارگران به اندازه کافى برجسته نشده است. گسرش دخالت و شرکت حزب 
در مبارزات اقتصادى، و نیز تشدید حساسیت عمومى و هوشیارى کل حزب در قبال مسائل این عرصه یکى 

از محورهاى اصلى در سیاست سازماندهى کارگرى ما در دوره آتى است.

5- اسناد تبلیغى و ترویجى حزب در دوره گذشته از لحاظ توضیح ارزش در خود اتحاد طبقه و از نظر 
مرزبندى با سکتاریسم حاکم بر چپ سنتى گویاست. اما بروزات ظریف تر سکتاریسم، بویژه در برخورد به 
محافل کارگرى که با حزب ما اختالف نظر دارند، هنوز در در صفوف ما دیده میشود. در دوره آتى فعالیت 
و انرژى بسیار بیشترى باید به نقد این عوارض و میراث سوسیالیسم خرده بورژوائى و گسترش ارتباطات 
متقابل، تبادل نظر، همفکرى و همکارى تشکل هاى حزبى با بخش هاى مختلف جنبش کارگرى اختصاص 

داده شود.

6- از لحاظ انطباق اشکال سازمانى حزب با خصوصیات عینى زیست و مبارزه طبقه کارگر نیز با اوضاع 
سیاسى و عمومى جامعه دستاوردهاى جدى اى داشته ایم. حوزه هاى محل زیست و کار و سازماندهى 
منفصل نمونه هائى از این دستاوردها هستند. اما این بهیچوجه کافى نیست. هنوز نمیتوان گفت که متشکل 
شدن با حزب کمونیست براى کارگران مبارز به اندازه کافى ساده شده است. هنوز نمیتوان گفت که اشکال 
تشکیالتى اى که حزب کمونیست بوجود مى آورد، آرایشى که به خود میدهد و مناسباتى که بر تشکل هاى 
حزبى حاکم است، حزب کمونیست و پیکره سازمانى آن را به ظرفى طبیعى و مناسب براى ابراز وجود 
سیاسى و مبارزاتى کارگران پیشرو تبدیل کرده است. در همین رابطه باید به کمرنگ بودن امر سازماندهى 
کارگران در اشکال "بازتر" و غیر رسمى تر، و بویژه به سازماندهى شبکه هاى محفلى اشاره کرد. این روشى 

است که در دوره آتى در صدر اولویت هاى ما جا میگیرد. 
رئوس سیاست سازماندهى ما در دوره آتى

اصلى  محورهاى  ایم.  گرفته  پیش  در  تاکنون  که  است  روشى  شده  اصالح  ادامه  ما  سازماندهى  سیاست 
سیاست تاکنونى ما، نظیر کارگرى کردن حزب، پیوند با رهبران عملى، کار حوزه اى، سازماندهى منفصل 
و غیره همچنان در این دوره نیز مبناى کارما خواهد بود. نکاتى که اینجا مطرح میکنیم باید اوال کمک کند 
تا درك جامع تر و "سیاسى" ترى از اهداف و روشهاى سازمانى ما در بین رفقاى حزبى تثبیت شود، ثانیا 
توجه رفقا را به آن اقدامات و جهت گیرى هایى که تا کنون در کار ما کمرنگ بوده یا فراموش شده است، 
معطوف کند و ثالثا سیر و مراحل آتى فعالیت سازماندهى ما را روشن تر نماید و یک افق واحد از دورنماى 
کار ما در میان فعالین حزب بوجود بیاورد. واضح است که این نوشته نمیتواند وارد جزئیات اقداماتى بشود 
که در این دوره در دستور ماست. از این رو بدوا نکات اصلى در سیاست سازماندهى حزب در دوره کنونى 
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را فهرست وار ذکر میکنیم و سپس تحت چند سرفصل اصلى در باره این نکات توضیحاتى میدهیم. بحث 
مشخصتر در باره جوانب عملى کار را باید به مقاالت دیگرى واگذار نمود.

مبانى اصلى سیاست سازماندهى ما در این دوره اینهاست:
1- سازماندهى حزبى در قدم اول مستلزم آن است که حزب کمونیست بتواند جناح رادیکال 
و سوسیالیست در میان کارگران پیشرو و رهبران عملى جنبش کارگرى را متحد کند و به 
تحرك درآورد. این طیف پایه مادى بالفصل حزب کمونیست ایران در درون طبقه کارگر و 

حلقه واسط در پیوند حزب با توده هاى وسیع طبقه است.
هاى  شبکه  شکل  طیف  این  سازماندهى  براى  مناسب  شکل  کنونى،  شرایط  به  توجه  2- با 
محافل کارگرى است. حوزه ها و سازمان حزبى ما در میان کارگران باید به مثابه کانون هاى 

پیشرو در درون این شبکه ها کار کنند.

3- با گسترش اتحاد درونى و افزایش دخالت این طیف در سرنوشت جنبش کارگرى و در 
رهبرى اعتراضات و مبارزات جارى، سیاست ها و شعارهاى حزب کمونیست عمال تاثیراتى 
بسیار پردامنه تر در جنبش کارگرى خواهد داشت و دخالت موثرتر از جانب حزب در هدایت 

مبارزات جارى امکانپذیر خواهد شد.

4- با اعتالى جنبش کارگرى بویژه با تغییر تناسب قوا به نفع طبقه کارگر و جنبش توده اى 
در آینده، اشکال نوین و جدى ترى در سازمانیابى حزبى این طیف امکانپذیر میشود. بدرجه 
اى که در این دوره حزب کمونیست توانسته باشد اتحاد و آگاهى سیاسى این طیف را افزایش 
بدهد و موقعیت آن را در راس جنبش اعتراضى تثبیت کند، بهمان درجه پیوند تشکیالتى 
و عملى اکثریت عظیم کارگران در این طیف با حزب کمونیست در آینده سهلتر و سریعتر 

انجام خواهد شد.

5- حزب کمونیست از هم اکنون میکوشد تا فعالترین و آگاهترین رهبران این طیف را به 
صفوف سازماندهى حزبى خود جلب کند و سازماندهى حزبى را به سازمان رهبران عملى 

کمونیست کارگران، تشکل کارگران کمونیست، تبدیل سازد.
1) گسترش دادن، منسجم کردن و متحد کردن طیف کارگران کمونیست

روبرو  خالء  با  نمیکند،  شروع  صفر  از  کارگر  طبقه  درون  در  کمونیست  حزب  گفتیم،  قبال  که  همانطور 
نیست، بلکه با مابه ازاء اجتماعى خود در درون کارگران روبروست. یک طیف کمونیست، طیف رادیکال 
- سوسیالیست، فى الحال در درون طبقه کارگر ایران وجود دارد که حزب کمونیست باید قبل از هر چیز 

خود را به آن مرتبط کند و به ظرف زندگى حزبى آن تبدیل شود.
مشخصات این طیف چیست؟ وقتى ما از گرایش کمونیستى و یا رادیکال - سوسیالیستى در درون کارگران 
سخن میگوییم که به حزب کمونیست ایران نزدیک است، منظورمان صرفا قشرى نیست که مسائل را دقیقا 
و نعل بالنعل همانطور میبیند که در نشریات حزبى مطرح شده است. منظور ما صرفا کارگران طرفدار حزب 
نیست. ما از گرایشى بسیار وسیع تر و فراگیرتر در صفوف کارگران پیشرو سخن میگوییم که با خصوصیات 

اصلى زیر مشخص میشود.
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1) کارگرانى که خود را، حال با هر تعبیر و یا شناخت تئوریک، کمونیست یا سوسیالیست میدانند. کارگرانى 
که معتقد به ضرورت نابودى سرمایه دارى بعنوان علت العلل مصائب و مشقات کارگرانند و واقف اند که 

نابودى سرمایه دارى جز از طریق انقالب کارگرى و برقرارى حکومت کارگران مقدور نیست.

2) کارگرانى که تصویرى آرمانخواهانه و بدون تخفیف از سوسیالیسم و حکومت کارگرى دارند و لذا، 
ولو بر بناى مشاهدات محدود، حاضر نیستند آنچه را که امروز در شوروى و چین و نظایر آنها میگذرد و 
آن تفکر و پراتیکى را که امثال حزب توده و مشابهانش نمایندگى میکنند، بعنوان نمونه هاى سوسیالیستى 

بپذیرند.

3) کارگرانى که نسبت به اوضاع طبقه کارگر و مبارزه کارگرى در همه جبهه ها حساس و دخالت گرند. 
که  سیاستى  و  مشى  خط  هر  مقابل  در  و  میدهند  قرار  کارگرى  طلبانه  حق  اعتراض  هر  راس  در  را  خود 
متضمن پایمال شدن حقوق کارگران و یا خدشه دار شدن حرمت اجتماعى و انسانى آنان است میایستند. 
کارگرانى که قطب نماى حرکتشان بهبود عینى وضع طبقه کارگر، ارتقاء حرمت و موقعیت احتماعى کارگر 

و قدرت یابى اوست.

4) کارگرانى که از تفرقه در صفوف کارگران رنج میبرند و دائما، در زندگى و در مبارزه خود، در جستجوى 
راه و روزنهاى براى متحد کردن هر چه بیشتر کارگران، کاهش دادن و از میان بردن رقابت در صفوف آنان 

و بهم بافتن و آگاه کردن آنان به منافع طبقاتى شان اند.

اینها مشخصات عمومى و اساسى طیف رادیکال - سوسیالیست در درون طبقه کارگر است. هریک از این 
به  متوهم  گرایشات  و  سازشکارى  آنارشیسم،  رفرمیسم،  از  میکند،  متمایز  گرایشى  از  را  طیف  این  وجوه 
جناحهاى مختلف بورژوازى. واضح است که این مشخصات کلى و شماتیک است و صرفا میتواند نکات 
برجسته را در سیماى عمومى یک قشر رادیکال در درون طبقه کارگر بیان کند. اما بهر حال این مشخصات 

براى ترسیم خصوصیات کلى این طیف کافى است.

آیا یک چنین طیفى واقعا وجود دارد؟ آیا این مخلوق تصورات ما نیست؟ این طیف وجود دارد و بسیار 
فعال در درون طبقه  یکى از گرایشات زنده و  رادیکال، کمونیسم،  سوسیالیسم  گسترده نیز هست. امروز 
کارگر ایران است. این طیف کارگرانى را در بر میگیرد که قبل از اینکه سازمانهاى چپ "تغییرایدئولوژى" 
داده باشند یا "سیاسى تشکیالتى" شده باشند، نوشته هاى مارکس و لنین را در محافل کارگرى میگرداندند. 
کارگران مبارزى که توده کارگران را در انقالب علیه رژیم سلطنتى به میدان کشیدند، و از همان فرداى 
استقرار جمهورى اسالمى، علیرغم تمام توهمات خلقى حاکم بر چپ رادیکال دست بکار بسیج کارگران 
براى کسب مطالبات مستقل شان شدند. این طیف در طول انقالب 57 به سرعت رشد کرد و فعال ترین 
کارگران را در خود جاى داد. این طیفى بود که پس از انقالب دست رد به سینه سیاست هاى توده ایستى 
حمایت از رژیم زد و در برابر جمهورى اسالمى و توجیه گران و حامیان "مشروط" و غیر مشروطش، با 
جنبش شورایى و با اعتصابات و تحصن ها قد علم کرد. این طیف به خط 3 نزدیک شد تا ضمن حمایت 
کارگرانى  اینها  کند.  نقد  را  آن  بورژوایى  خرده  هاى  مشغله  و  آوانتوریسم  سکتاریسم،  آن،  رادیکالیسم  از 
بودند که درسهاى انقالب 57 را جذب کردند، آشنایى وسیعترى با مارکسیسم بدست آوردند، بورژوازى 
و خرده بورژوازى و احزابشان را در صحنه عمل سیاسى تجربه کردند و شناختند. این طیفى است که تنها 
بخش بسیار کوچکى از آن، در مقایسه با ابعاد وسیع آن، به اعضا، دوستداران و حامیان حزب کمونیست 
تبدیل شده است. این طیف نه فقط حاصل آموزش هاى عمیق انقالب 57، نه فقط حاصل نفوذ جدى ایده 
و  ها  ایده  تاریخى  خوردن  جوش  حاصل  بلکه  اخیر،  سالهاى  در  مبارز  کارگران  میان  در  کمونیستى  هاى 
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آرمانهاى کمونیسم با طبقه کارگر در یک مقیاس بین المللى است. امروز در ایران تعداد کارگرانى که خود 
را کمونیست میدانند، به نابودى سرمایه دارى و به حکومت کارگرى میاندیشند و میکوشند تا این ایده ها 
و آرمانها را بدرون صفوف کارگران ببرند، اگر بیشتر از کارگران سندیکالیست یا فراکسیون ها و گرایشات 
دیگر در درون کارگران نباشد ابدا کمتر نیست. طیف رادیکال سوسیالیست، طیف کمونیست، در درون طبقه 

کارگر ایران یک واقعیت عینى و ملموس است.

منسجم کردن و متحد کردن این طیف عین کار کمونیستى است. کمونیسم ایران تا امروز اساسا محصول 
رادیکالیزه شدن "جنبش چپ" و بیانگر فعل و انفعاالتى در سطح قشر فعالین سیاسى بوده است. اما مقصد 
این کمونیسم تبدیل شدن به یک نیروى اجتماعى است. پایه اجتماعى این کمونیسم بطور کلى طبقه کارگر 
است، اما رابطه این کمونیسم با طبقه کارگر على العموم نمیتواند جز از طریق جناح رادیکال در درون خود 
طبقه کارگر برقرار شود. بعبارت دیگر طیف کارگران کمونیست یک رکن اساسى و حیاتى در شکل گیرى 
کمونیسم کارگرى در ایران را تشکیل میدهد. این قشر مابه ازا طبقاتى فورى مارکسیسم انقالبى در ایران 
است و باید جاى خود را در سیر تکامل کمونیسم در ایران پیدا کند. در شرایطى که کمونیسم در ایران 
در سطح تئورى، برنامه و تاکتیک پیشروى هاى جدى داشته است، در شرایطى که چپ ایران سیر تغییر و 
تبدیلهاى درونى خود را تاحد ایجاد یک حزب کمونیست انقالبى طى کرده است، پایه طبقاتى بالفصل این 
کمونیسم، رادیکالترین جناح در درون خود طبقه کارگر، از انسجام بسیار اندکى برخوردار است و رابطه 
عملى ضعیفى با سیر تکامل تاکنونى در ایران داشته است. این شکاف و فاصله باید از میان برداشته شود. 
در یک کلمه، گام بعدى در سیر تحکیم حزب کمونیست ایران سرو سامان دادن به پایه اجتماعى بالفعل 
حزب، یعنى طیف رادیکال و کمونیست در درون طبقه کارگراست. قدرت این طیف، قدرت کمونیسم و 
حزب کمونیست است، حتى اگر در این مرحله، و براى دوره هاى کمابیش طوالنى، تنها اقلیتى از عناصر 
فعال این طیف به عضویت حزب در آیند. پیوند سازمانى وسیع حزب با کارگران کمونیست امرى است که 
تحت شرایط متفاوتى در آینده به سرعت عملى خواهد شد. آنچه امروز باید انجام شود و بدلیل وجود حزب 
کمونیست میتواند در یک مقیاس وسیع انجام شود، ساختن و منسجم کردن این پایه هاى مادى کمونیسم 
و حزب کمونیست کارگرى در درون طبقه کارگر است. در تقویت و سازماندهى طیف کارگران کمونیست 

وظایف مشخصى بر عهده ماست.

1- باید هویت نظرى و سیاسى این طیف را منسجم کرد. این یک محور کار ترویجى ماست. ماحصل کار 
ما باید این باشد که کارگران کمونیست هر چه بیشتر به هویت سیاسى و فکرى خود، در تمایز با سایر 
انقالب  تئورى  به  شوند.  واقف  غیره  و  ایست  توده  آنارشیست،  سندیکالیست،  گرایشات  نظیر  گرایشات، 
ایندسته  مارکسیستى  تفکر  کنند.  پیدا  احاطه  جهانى  کارگر  طبقه  مبارزه  تجارب  و  ها  درس  و به  پرولترى 
از کارگران باید خلوص و شفافیت بسیار بیشترى پیدا کند. بویژه باید، با توجه به بدآموزى هاى چندین 
ده ساله رویزیونیسم، این طیف خصلت انترناسیونالیستى طبقه کارگر(در تمایز با تمایالت ملى) و اهداف 
دهه  در  ایران  چپ  در  رایج  اى  مرحله  تفکر  و  گرایى  خلق  با  تمایز  را (در  خویش  طبقاتى  سوسیالیستى 
اخیر)، با روشنى بیشترى تشخیص دهد. کارگران کمونیست باید پاسخ سیاسى و نظرى گرایشات دیگر در 
درون طبقه کارگر، بویژه گرایشات رفرمیستى و رویزیونیستى را داشته باشند. در نتیجه فعالیت ما، کارگران 
کمونیست باید بتوانند افق انقالب کارگرى و مراحل و جبهه هاى مختلف آن را روشن تر ببینند وروشن 
تر براى توده کارگران توضیح بدهند. در یک کلمه این به معنى بردن مارکسیسم، مسائل گرهى در جدال 
مارکسیسم و رویزیونیسم و تجربه انقالب کارگرى در مقیاس بین المللى به درون این طیف و تثبیت کردن 

آن است.
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در گام بعد، یعنى در مراحل پیشرفته تر انسجام و خود آگاهى این طیف شاخص هاى مشخص ترى پیدا 
میکند. این طیف باید بیش از پیش بطور آگاهانه خود را با حزب کمونیست و حزب کمونیست را با خود 
تداعى کند، حزب را یکى از آرایش هاى درونى خود و یک دستاورد و ابزار خود ببیند و در سرنوشت آن 
عمال دخیل شود. نشریات حزب را ارگانى متعلق به خود بداند و با حساسیت سیاستها و شعارهاى حزب 

کمونیست را تعقیب کند.

2- باید قدرت این طیف را در مبارزات کارگرى افزایش داد. از لحاظ سیاسى این به معنى مجهز کردن 
کارگران کمونیست به شعارها، سیاست ها و مواضع روشن در قبال مسائل متنوع مبارزه طبقاتى و انقالبى در 
عرصه هاى مختلف است. کارگر کمونیست باید حس کند که پاسخ مسائل جارى مبارزه را دارد. حساسیت 
سیاسى و موضعگیرى به موقع حزب  اوضاع  کارگرى و  جنبش  در تحلیل مسائل  عمل حزب  و سرعت 
در قبال مسایل مبارزات جارى تاثیر جدى در ارتقاء موقعیت سیاسى و عملى کارگران کمونیست در میان 
کارگران و در مبارزات کارگرى خواهد داشت. از لحاظ عملى، قدرت یابى طیف کارگران کمونیست در 
وهله اول در گرو متحد شدن آن و متحدانه برخورد کردن آن به مبارزات جارى است (به این مساله پایین 
تر باز میگردیم). ثانیا، روشهاى عملى سازماندهى تودهاى کارگران، چه در آکسیون و چه در زندگى و کار 
روزمره، باید جمعبندى شود و به بخشى از آموزش کارگران کمونیست تبدیل شود. در این میان جمعبندى 
تجارب کارگران پیشرو ایران و نیز انتقال تجارب بخش هاى مختلف طبقه کارگر جهانى نقش مهمى خواهد 
داشت. ثالثا، کارگران کمونیست باید بتوانند ابتکار عمل را در ایجاد روابط متقابل، تبادل نظر و همکارى و 

اتحاد عمل با جریانات مبارز دیگر در درون طبقه کارگر، بویژه گرایش سندیکالیستى بدست بگیرند.

3- باید این طیف را عمال در اشکال معینى سازمان داد. طیف کارگران کمونیست نمیتواند و نباید بصورت 
تصادفى،  درونى  اتحاد  نوعى  و  بخودى  خود  هاى  سنت  بر  متکى  و  سیاسى  عمدتا  یا  صرفا  گرایش  یک 
مقطعى و آماتورى، باقى بماند. سازمانیابى در حزب کمونیست یکى از اشکال تحقق این امر است. اما این 
از یکسو تمام پاسخ مساله نیست و از سوى دیگر به سرعت عملى نمیشود. مساله بر سر انتخاب آن اشکال 
سازماندهى غیر حزبى این طیف است که هم با موقعیت فکرى، توانایى مبارزاتى و سنت هاى کار تشکیالتى 
این طیف و هم با تناسب قواى سیاسى موجود در سطح جامعه و ابعاد فشار پلیسى رژیم بورژوایى حاکم 
خوانایى داشته باشد. مهمترین و موثرترین شکل سازمانیابى وسیع طیف کارگران کمونیست در این مقطع 
به اعتقاد ما سازمانیابى بصورت شبکه هاى محافل کارگرى است. ما باید شبکه محافل کارگران کمونیست 

را بوجود بیاوریم. به این نکته در یک سر فصل مجزا خواهیم پرداخت.

2) محافل و شبکه هاى روابط محفلى مناسب ترین شکل سازماندهى وسیع کارگران کمونیست در 
شرایط کنونى است.

متحد کردن طیف کارگران کمونیست اشکال متنوعى میتواند به خود بپذیرد. سازماندهى در حزب و روابط 
پیرامونى آن یکى از اشکال ممکن و الزم است. اما در این مرحله توجه اصلى ما، تا آنجا که سازماندهى 
وسیع تر این طیف را مد نظر داریم، باید به سازماندهى محافل کارگرى معطوف شود. تنها بر مبناى ایجاد 
یک جریان کمابیش متحد از کارگران کمونیست در شبکه هاى وسیع محفلى است که میتوان اشکال پیچیده 

تر و خاص تر مبارزاتى را بوجود آورد.
همانطور که گفتیم سازمانیابى محفلى یک شکل "خودبخودى" سازمانیابى کارگران پیشرو است. این شکل 
"خودبخودى" است به این معنى که حاصل طرح سازمانى احزاب سیاسى نیست، بلکه یک سنت جا افتاده 
در درون کارگران و جزئى از مناسبات طبیعى در درون طبقه کارگر است. اما لفظ "خودبخودى" ابدا به این 
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معنى نیست که سازمانیابى کارگران در محافل اتوماتیک اتفاق میافتاد. در واقع این شکلى است که کارگران 
پیشرو در ایران، رفقایى که چندین دهه تحت شاق ترین شرایط پلیسى و محروم از تشکل هاى علنى و 
قانونى امر متحد کردن و سازمان دادن کارگران را دنبال کرده اند، آگاهانه آن را دردرون طبقه کارگر بوجود 
آورده و تثبیت کرده اند. اگر ظرف تشکیالتى متعارف فعالیت و ابراز وجود مبارزاتى کارگر اروپایى اتحادیه 
است، در ایران این ظرف محافل و شبکه هاى محفلى است. این محافل ضوابط و آئین نامه هاى مکتوب 
تشکیل  همفکر  کارگران  از  اى  شبکه  از  بلکه  ندارند،  پائین  و  باال  وظایف  شرح  و  مراتب  سلسله  ندارند، 
میشوند که بر مبناى مشترك رفاقت و اعتماد متقابل و اصل رهبرى طبیعى عناصر پیشرو و با تجربه گرد هم 
میایند و مجموعه نسبتا گسترده اى از وظایف مبارزاتى، از آموزش کارگران جوان و تازه کار و باال بردن 
سطح معلومات سیاسى و آگاهى طبقاتى اعضاى محفل، تا دخالت و ایفاى نقش رهبرى کننده در اعتراضات 

و اعتصابات کارگرى را به پیش میبرند.

صحبت امروز ما اینست که ما باید آن طیف خاصى را که ذکر کردیم هم امروز فورا با این مکانیسم متحد 
کنیم. باید توجه کرد که ما لزوما از ایجاد محافل کارگرى اى که رسما از حزب جانبدارى کنند صحبت 
نمیکنیم. این صرفا بخشى از تصویر است. صحبت بر سر متشکل کردن کارگران کمونیست و رادیکال، 
مختلف به  بدرجات  است  ممکن  شبکه محفلى  است. هر  کارگرى  محافل  در  حزب،  کارگران نزدیک به 
حزب، نزدیک یا از آن دور باشد. در درون یک شبکه یا یک محفل از یک شبکه، ممکن است کارگرانى 
عضو حزب باشند و کارگرانى هنوز اختالفات چندى میان خود و حزب احساس کنند. آنچه مهم است 
اینست که این محافل ظرف فعالیت و اتحاد کارگران کمونیستى باشد که نقطه عزیمت و نگرشى رادیکال 
و سوسیالیستى دارند و خواهان اتخاذ سیاست هاى پیشرو در جنبش کارگرى هستند. پیوستن عملى این 
محافل و یا عناصر هر چه بیشترى در درون آنها به حزب امرى است که دیگر تابعى از فعالیت آگاهگرانه 
و سازماندهنده ما در درون این محافل خواهد بود. بنابر این نزدیکى بالفعل این محافل به حزب، به معناى 
تشکیالتى کلمه، نقطه عزیمت ما نیست بلکه خصلت کمونیستى آنها و این واقعیت که چنین شبکه هاى 
محفلى کارگران کمونیست را متحدتر میکند و راه آنان را براى دخالت در سرنوشت جنبش کارگرى و طبقه 

کارگر هموارتر مینماید، مورد توجه ماست.

سازماندهى محافل کارگران کمونیست مرکز ثقل کار تشکیالتى ما در دوره کنونى است. حول این فعالیت 
پایه اى است که سازماندهى حزبى ما، ایجاد حوزه هاى حزبى ازکارگران در محل زیست و کار، دخالت 
در مبارزات جارى و نظایر آن جاى خود را پیدا میکند. در باره روش هاى عملى تشکیل و گسترش این 
محافل و خصوصیات آنها در فرصت دیگرى باید در جزئیات صحبت کرد. تاآنجا که به این مقاله مربوط 

میشود، ذکر نکات زیر ضرورى است:
1-  در ایجاد این محافل به درجه زیادى باید به سنت هاى موجود در درون کارگران پیشرو 
اتکاء کرد. براى ایجاد این محافل نیازى به پالتفرم و اساسنامه از پیشى نیست. خطوطى که در 
توضیح هویت سیاسى کارگران کمونیست نزدیک به حزب ذکر کردیم، شرط و شروط ورود و 
یا عضویت در این محافل نیست، بلکه، چهره اى است که محافل کارگران کمونیست در روند 
شکل گیرى و رشد خود و با کار آگاهگرنه ما باید بخود بگیرند. در زندگى واقعى، کارگران 
مبارزى که با درجات مختلفى از آگاهى سیاسى و ایدئولوژیک خود را کمونیست میدانند، 
در ارتباط با هم قرار میگیرند. در وهله اول ما باید آگاهانه این ارتباطات را برقرار کنیم و به 
آن خصلتى ادامه کار بدهیم. برجسته شدن هویت متمایز کمونیستى این محافل حاصل کارى 
خواهد بود که ما در درون این محافل به پیش خواهیم برد. در هر شبکه محفلى کارگرانى با 
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سطوح مختلف آگاهى طبقاتى و سیاسى وجود خواهند داشت. برخى در مرکز و برخى دیگر 
در پیرامون این محافل قرار میگیرند. مبارزه فکرى در درون این محافل براى ارتقاء عناصر 

پیرامونى تا سطح کمونیست هاى آگاه و روشن بین امرى تعطیل ناپذیر خواهد بود.
2- این محافل، هر قدر هم که خود آگاهانه به نزدیکى شان به حزب کمونیست واقف باشند، 
این  رابطه  نگاهداشتن  غیررسمى  واقع  در  نیستند.  حزب  تشکیالت  از  جزئى  رسمى  بطور 
محافل با حزب در شرایط کنونى از لحاظ ادامه کارى این محافل، انعطاف پذیرى آنها در کار 
با کارگران مختلف و دخالت در مبارزات جارى، براى ما مطلوب نیز هست. تنها در صد کمى 
از فعالترین و آماده ترین عناصر و هسته هاى این محافل در حزب سازمان خواهند یافت. این 
محافل اعالم موجودیت علنى نمیکنند و حتى در درون خود نیز تنها در سطوح معینى، بسته 
به سطح سیاسى و عملى رفقاى فعال در محفل، نسبت به خصلت هدفمند و متعهد محفل، 
آگاهى خواهند داشت. باید حتى المقدور سعى شود که این محافل بر زمینه روابط طبیعى 
کارگران با یکدیگر رشد کنند و آنچه این محافل را از اشکال خودبخودى تماس کارگران 
پیشرو بایکدیگر متمایر میکند نه ظاهر روابط، بلکه محتواى سیاسى اى خواهد بود که به همت 

رفقاى حزبى و عناصر فعال و محورى این محافل، در آن به جریان میافتد.

3- دامنه این محافل به محل کار و زیست محدود نیست. در واقع باید کوشید تااین شبکه هاى 
محفلى تا حد امکان رشد کنند. بدیهى است که تمرکزهایى در درون این محافل بر حسب 
محل کار و زیست بطور خودبخودى بوجود خواهد آمد. اما یک شبکه محفلى معین کانون 
هاى اینچنینى متعددى را در بر میگیرد که با روابط نسبتا ادامه کارى با یکدیگر در ارتباط 

قرار دارند.

4- قدرت حزب در هدایت این محافل تماما تابعى از نفوذ معنوى و قابلیت هاى سیاسى 
حزب خواهد بود و نه اتوریته تشکیالتى - چیزى که در این چهارچوب معنى پیدا نمیکند. 
در واقع شبکه محافل کارگران کمونیست باید بستر و زمینه عمومى فعالیت مبلغین و مروجین 

ما باشد.

5- واضح است که شکل سازمانیابى محفلى در قیاس با انواع اشکال سازمانیابى که وحدت 
کارگران کمونیست باید بخود بگیرد، هنوز شکل خام و محدودى است. اما همین شکل در 
شرایط کنونى تنها راه و مجراى واقعى براى سازماندهى کمونیستى طبقه کارگر در مقیاس 
شکلى  این  عملى  لحاظ  از  است.  حیاتى  شروع  نقطه  یک  محفلى  هاى  شبکه  است.  وسیع 
است که کارگر کمونیست ایرانى با محدودیت هاى سیاسى موجود و با فقدان سنت هاى 
حفظ  و  ایجاد  به  قادر  تالش  باقدرى  ایران،  کارگر  طبقه  درون  در  تحزب  و  سندیکایى  کار 
ادامه کارى آن است. این شکل پاسخ مناسبى به نیازهاى فورى سازمانیابى کارگران کمونیست 
میدهد. بعالوه، از لحاظ امنیتى، سازمانیابى محفلى کارگران به دلیل اتکاء آن به روابط، طبیعى 
- و در واقع بدلیل اینکه خود یکى از روابط طبیعى در درون طبقه است - و بسیار بیشتر از 
اشکال پیچیده تر سازمانى در برابر فشار پلیس مقاوم است. کارگران کمونیست بدون ایجاد 
این حداقل سازمانیابى در درون خود قادر به شکل دادن به سازمانهاى پیچیده تر در مقیاس 
وسیع و حفظ ادامه کارى آن نخواهند بود. بعالوه این شکل در این مقطع با موقعیت ذهنى 
کارگران کمونیست، موقعیتى که در آن تعلق متقابل آنان و حزب کمونیست به یک جریان 
واحد تازه باید روشن و تثبیت شود، تناسب بیشترى دارد. اشکال جا افتاده و حرفه اى تر 
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سازمانیابى کارگرى مستلزم سنت هاى ریشه دارتر کار حزبى و کمونیستى متشکل در درون 
طبقه است. و باالخره این شکل براى ابراز وجود طیف کارگران کمونیست در راس جنبش 
اعتراضى کارگران، در کوتاه ترین مدت ممکن بسیار مناسب است. ایجاد شبکه هاى محفلى 
کارگران کمونیست سریعا به یک رهبرى کمونیستى غیر رسمى در راس جنبش شکل خواهد 

داد.
3) سازماندهى حزبى، حوزه ها و محافل

بعنوان  کمونیست  کارگران  محفلى  سازماندهى  بر  تاکیدات  این  که  اینست  میاید  پیش  که  سوالى  نخستین 
محور کار تشکیالبى ما، آیا به معناى فرعى شدن سازماندهى حزبى به معنى اخص، محدود شدن رشد بدنه 
خود حزب و تحت الشعاع قرار گرفتن امر ایجاد حوزه هاى حزبى در محل زیست و کار نخواهد بود؟ به 
اعتقاد ما خیر. کامال بر عکس، با در اولویت قرار دادن سازماندهى طیف کارگران کمونیست در اشکال بازتر 
و بویژه در شکل شبکه هاى محافل، ما در واقع پایه هاى واقعى رشد و گسترش سریعتر حزب به معنى 
اخص کلمه را ایجاد میکنیم. کار حوزه اى ما تنها با خم شدن روى این وجه سازماندهى کارگران کمونیست 

میتواند به معنى واقعى کلمه و در ابعادى بسیار وسیع تر از سطح فعلى رشد کند.
سازماندهى حزبى کارگران پیشرو تابعى از درجه نفوذ عمومى حزب کمونیست و انسجام و تحرك مبارزاتى 
طیفى در درون طبقه کارگر است که فى الحال با حزب کمونیست به یک جریان تعلق دارد. سازماندهى و 
گسترش محافل کارگران کمونیست به این امر دوم خدمت میکند. ما نمیتوانیم در متن یک رکود و تفرقه در 
میان طیف رادیکال کارگران، یک سازمان حزبى وسیع و محکم کارگرى ایجاد کنیم. حزب در هر مقطع در 
صد معینى از این طیف را مستقیما در بدنه خود سازمان میدهد، یعنى رهبران و فعالین کوشا و پر تحرك 
این طیف را. یکى از اشکاالت کار تاکنونى ما کمرنگ بودن کار پایه براى وحدت عمومى طیف کارگران 
کمونیست بوده که نمیتواند ماحصلى جز محدود ماندن سازمان حزبى و انزواى نسبى حوزههاى ما از توده 

وسیع کارگران داشته باشد.

اما نکته مهم تر اینست که معطوف شدن به ایجاد و گسترش محافل کارگران کمونیست نه فقط یک بهبود 
کمى بلکه یک ارتقاء کیفى در کار حوزه اى ما بوجود میآورد. حوزه هاى ما خصوصیات و ظرفیت هاى 
جدیدى کسب میکنند و به تصویرى که از یک حوزه قابل و جامع الشرایط داریم، نزدیک تر خواهند شد. 
بدیهى است که همواره الزم است که رفقاى کارگرى که به لزوم پیوستن به حزب کمونیست ایران پى میبرند 
و توانایى کار به مثابه اعضاى حزب را دارا هستند در حوزه هاى حزبى در محل زیست و کار متشکل شوند. 
این حوزه ها سلولهاى پایه و تشکیل دهنده حزب کمونیست ایران هستند. اما اینک، با نکاتى که طرح کرده 
ایم، حوزه هاى حزبى باید بتوانند، یا بکوشند که بعنوان عنصرى سازمانده و هدایت کننده در شبکه هاى 
محفلى کارگران کمونیست نقش ایفاء کنند. پیش از این ما از "احاطه شدن" حوزه ها توسط قشر بسیار 
وسیعترى از کارگران دوستدار حزب سخن گفته ایم. اکنون از قرار گرفتن حوزه ها درمتن محافل و شبکه 
هاى کارگران کمونیست کمابیش نزدیک به حزب سخن میگوئیم. ایجاد این شبکه ها به اندازه ایجاد خود 
حوزه ها حیاتى است. شبکه ها و حوزه ها در ترکیب با هم امکان کار کمونیستى گسترده توسط حزب را 
بوجود میآورند. بدون زنجیره محافل کارگران کمونیست نزدیک به حزب، حوزه ها، منزوى کم تاثیر و فاقد 
یک بستر مناسب براى فعالیت خواهند بود. بدون حوزه ها، اوال ایجاد شبکه محافل توسط حزب عملى 
نیست و ثانیا، در صورت وجود چنین شبکه هایى جذب آنها به سیاست هاى روشن کمونیستى و نزدیک 
کردن آنها به پراتیک حزبى مقدور نیست. در سیاست سازماندهى مورد نظر ما حوزه ها خود تمرکزهایى در 
درون شبکه هاى محافل کارگرى محسوب میشوند. حوزه سلولى از حزب و درعین حال کانونى پیشرو در 
درون محفل است. اعضاى حوزه اعضاى این شبکه ها هستند، اما وظایفى وسیعتر و حساس تر از کارگران 
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غیر حزبى بر دوش آنها است. حوزه هاى حزبى کانون هایى هستند براى نزدیک کردن سیاسى و عملى 
این شبکه ها به حزب و حزب به آنها. کانون هایى که آگاهانه براى گسترش این محافل، فعال شدن آنها 
درمبارزات کارگرى و بوجود آوردن شفافیت سیاسى و نظرى در درون محافل تالش میکنند. ما خواهان 
آنیم که حوزه هاى ما خود دست بکار ایجاد این محافل بشوند و کیفیت خود را تا سطحى ارتقا بدهند که 

بتوانند به مثابه اتوریته هاى معنوى و سیاسى در این محافل عمل کنند.

اگر بخواهیم تصویرى کلى از یک موقعیت مطلوب در شرایط فعلى بدست بدهیم چنین خواهدبود. تعداد 
زیادى از کارگران کمونیست، با خصوصیات فکرى و جهت گیریهایى که قبال به آن اشاره کردیم، بصورت 
ارتباط اند. این شبکه محافل اجازه میدهد تا  رادیکال در میان کارگران با هم در  مجموعه اى از محافل 
کمونیسم رادیکال در میان کارگران، الاقل در شهرهاى صنعتى و در صنایع اصلى، به یک جریان مبارزاتى 
فعال و صاحب موجودیت مبارزاتى تبدیل شود و کارگران پیشرو و کمونیست بدرجه بیشترى بطور آگاهانه 

و در یک هماهنگى و ارتباط وسیعتر براى قرار گرفتن در صف رهبرى اعتراضات کارگرى فعال شوند.

را  اخص  بطور  جارى  مبارزات  و  کارگرى  جنبش  مسائل  و  کلى  بطور  طبقاتى  مبارزه  مسائل  محافل  این 
مورد بحث قرار میدهند. یک فعل و انفعال فکرى زنده در این محافل بوجود میاید. این شبکه عرصه اى 
براى آموزش سیاسى و ایدئولوژى کارگران است. از اعضاى حزب تا کارگران کمونیستى که هنوز با حزب 
کمونیست آشنایى کافى ندارند و یا در موارد خاصى میان مواضع خود با حزب اختالفاتى حس میکنند، 
درسطوح مختلف در این محافل شرکت دارند و یا با آن در ارتباطند. نظرات مختلف در درون این محافل 
و  سیاسى  خط  با  که  کمونیستى  جریان  بعنوان  کمونیست  حزب  نظرات  طبعا  و  میگیرد  قرار  بحث  مورد 
نظرى این محافل تشابه و نزدیکى اساسى دارد جاى ویژه اى را در این مباحثات اشغال میکند، و بدرجات 
مختلف توسط رفقاى مختلف مورد حمایت و تائید و یا نقد قرار میگیرد. درعین حال این محافل ظرف و 
شبکه ارتباطى اى براى اتحاد عمل کارگران کمونیست در مبارزات جارى ایجاد میکند. تعداد اعتراضات و 
اعتصاباتى که این جریان و کانونهاى مختلف آن در واحدهاى گوناگون در آن نقش پیشرو و رهبرى کننده 
داشته اند، افزایش مییابد. گام به گام شبکه محافل کارگران کمونیست بعنوان فعالین یک خط، بعنوان بخش 
پیشرو و فعال تمایالت رادیکال طبقه کارگر خود را میشناسد و به حزب کمونست که تشکیالت حزبى این 

طیف است نزدیک میشود.

در این میان رفقاى حوزه هاى حزبى نقش اشاعه و توضیح نظرات و مواضع حزب را انجام میدهند. رفقاى 
ما باید تضمین کنند که این محافل با نظرات و سیاست هاى حزب آشنا شوند. حوزه هاى ما باید کارى 
کنند که نشریات حزب کمونیست بتواند در درون این محافل بچرخد و به نقطه تمرکز مباحثات تبدیل 
شود. حوزه هاى ما باید تضمین کنند که حهت گیرى ها، مالحظات و نظرات این طیف کارگران جمعبندى 
شود و در حزب مطرح گردد. حوزه هاى ما همچنین کار ویژه اى را با رفقاى کارگر پیشروتر و نزدیک تر 

به حزب به پیش میبرند.

بدیهى است که حوزه هایى که اینچنین در متن و در سلسله اعصاب طیف کارگران کمونیست جاى گرفته 
باشند، چیزى بیشتر از حوزه هاى محل زیست و کار به معنى محدود و اخص کلمه خواهند بود. برخى 
حوزه هاى ما ممکن است بتوانند چنین نقشى را بر عهده بگیرند و برخى دیگر نتوانند. در هر حال حوزه 
ها چیزى در حاشیه محافل نخواهند بود، بلکه کانون هاى متشکل و حزبى در درون این شبکه ها خواهند 
بود که به سهم خود در سوق دادن کل این طیف به سمت اتخاذ سیاست هاى حزب و در اشاعه نفوذ حزب 
در درون این طیف تالش میکنند. وظایفى را که یک حوزه در شرایط مطلوب در این طرح به پیش میبرد 
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میتوان چنین خالصه کرد:
1- ایجاد و اشاعه شبکه هاى محفلى کارگران کمونیست. متحد کردن و مرتبط کردن کارگران 

پیشرو و رادیکال در این محافل.
2- برجسته کردن و جا انداختن سیماى سیاسى ویژه این طیف، یعنى سوسیالیسم رادیکال و 
انقالبى از طریق کار ترویجى و آگاهاگرانه دائمى. آموزش اصول و مبانى مارکسیسم و پراتیک 

کمونیستى.

3- تالش براى گسترش نفوذ کارگران کمونیست در میان توده کارگران و تحکیم موقعیت آنها 
در راس مبارزات جارى کارگرى.

4- افزایش حساسیت این طیف نسبت به حزب و نظرات آن، ترویج و توضیح دائمى مواضع 
و سیاست هاى حزب در مورد مسائل مختلف مبارزه طبقاتى، نزدیک کردن سیاسى، نظرى و 

عملى این طیف به حزب.

5- رساندن نشریات حزبى به محافل کارگران کمونیست و سازمان دادن بحث و تبادل نظر 
پیرامون آنها.

6- مطلع نگهداشتن حزب از تمایالت، جهت گیریها و معضالت کارگران کمونیست و محافل 
آنها.

7- تالش براى آماده کردن عناصر فعال و پیشرو در این محافل براى سازمانیابى مستقیم با 
حزب کمونیست.

4) سازماندهى منفصل، حوزه ها و محافل
در این دوره نیز اصل سازماندهى منفصل در رابطه با تشکیالت حزب به معنى اخص کلمه، یعنى حوزه ها و 
شبکه هاى حزبى همچنان صادق است. مادام که اوضاع امنیتى فعالیت ما چنین است که هست، سازماندهى 
منفصل بعنوان یک روش حفظ ادامه کارى و امنیت کارگران و فعالین عضو حزب و ارگانهاى حزبى در 

دستور باقى میماند. حوزه هاى حزبى باید اصل انفصال را همچنان رعایت کنند.
اما سازماندهى منفصل در مورد شبکه هاى محفلى کارگران کمونیست دیگر مصداق ندارد. این شبکه ها 
باید بر مبناى روابط طبیعى درون طبقه کارگر و با اتکاء به آن درجه از پنهانکارى که هم امروز یک سنت 
جا افتاده در درون کارگران پیشروست، گسترش یابد. شبکه هاى محفلى کارگران در گسترش خود هیچ 
محدودیتى ندارند. بدیهى است که معناى این حرف این نیست که هر کس میتواند به آن بپیوندد و یا حتى از 
وجود آنها مطلع شود، بلکه اینست که این محافل محدود به محل زیست و کار معین نیست و اندازه هاى از 
پیش تعریف شده اى براى گسترش خود ندارد. این محافل لزوما حتى به یک شهر یا صنعت خاص محدود 
نیست. یک محفل در ناسیونال با محفلى از کارگران ساختمانى، گروهى از کارگران نفت، جمعى از کارگران 
فصلى کرد و با عناصرى در این یا آن کارگاه و کارخانه ممکن است یک شبکه محفلى کارگران را بسازند.

در واقع این شبکه به استقبال روابط جدید در عرصه هاى جدید میرود. هر عضو محفل میکوشد تا با اتکاء 
به آشنایى هاى خود در عرصه هاى دیگر، کارگران کمونیست جدیدى را به این جریان مرتبط کند. درهیچ 
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مقطعى، هیچکس، اعم از یک محفل یا فرد، در باره دامنه شبکه در کارخانه ها و محالت و مناطق دیگر 
اطالعات دقیق و مشخص ندارد. ممکن است عده اى از عناصر پیشروتر و فعال تر در شبکه بدانند که براى 
مثال تعدادى از رفقا در فالن کارخانه یا فالن شهر هستند، اما شناخت حضورى و مستقیم هر محفل از 
تعداد و هویت واقعى اعضاى محافل دیگر محدود است و تابعى از نیازهاى مبارزه جارى است. هر محفل 
از طریق رفقایى که خود آشنایى ها و تماس هاى خود در عرصه هاى دیگر را سازمان داده اند با محافل 
دیگر مربوط میشود. محافل با هم "قرار تشکیالتى" اجرا نمیکنند، بلکه بر مبناى آشنایى هاى طبیعى که آنها 
را به هم متصل کرده است رابطه خود را حفظ میکنند. آنچه که مهم است این است که این ارتباطات چنان 
زنده و فعال باشد که بتواند یک متابولیسم سیاسى و یک هم نظرى و اتحاد عمل واقعى میان تجمع هاى 
محفلى مختلف کارگران بوجود آورد. این محافل یک "سازمان" تشکیل نمیدهند، هر قدر هم که محتواى 
نباید خود را رسما متعلق به  سیاسى باشد. هیچ کارگر مرتبط با این محافل  آنها حرکت متشکل  فعالیت 
سازمان یا یک جریان متشکل بداند، بلکه باید خود را جزئى از یک سنت، یک جریان آشنایى ها و رفاقت 
هاى کارگرى و یک حرکت تلقى کند. بطور اخص محافل کارگران کمونیست در این مرحله هیچ تعلق 
حزبى (تعلق به حزب کمونیست) ندارند و خود نیز نباید چنین تصویرى از خود بدست بدهند. ضامن ادامه 
کارى امنیتى این شبکه ها چفت شدن آنها به روابط و رفاقت هاى طبیعى و متکى شدن آنها به اخالقیات 
مبارزاتى طبقه کارگر است. بدرجه اى که تناسب قوا در جامعه به نفع طبقه کارگر تغییر کند، به درجه اى 
که جنبش اعتراضى پا بگیرد و بحران انقالبى اوج پیدا کند، این شبکه ها بطور طبیعى بصورت یک جناح و 
جریان متشکل رادیکال - سوسیالیست در درون طبقه کارگر که سمپاتى جدى اى به حزب کمونیست دارند 

پا به جلوى صحنه خواهند گذاشت.

قرار  را  مبارزاتى  و  سیاسى  تعبیر  یک  باید  محافل،  شبکه  این  از  رسمى  و  تشکیالتى  تعبیر  یک  مقابل  در 
داد. این شبکه ها یک سنت مبارزاتى ویژه در درون کارگران را میسازند. کارگرى که به این جریان متصل 
میشود باید بداند که به سنت هاى خاص و وظایف خاصى، به مثابه یک کارگر انقالبى و مبارز، متعهد 
شده است. تالش در افزایش دانش سیاسى خود و دیگران، تالش در متحد کردن طبقه، تالش در به ثمر 
رساندن مبارزات کارگرى، مبارزه با جریانات ضد کارگرى اسالمى و یا خنثى کردن خط مشى هاى فرصت 
طلبانه رویزیونیستى امثال حزب توده، مبارزه با فردگرایى، یاس و انفعال در درون صفوف کارگران. اینها 

گوشههایى از سنت هاى این جریان است که آگاهانه باید تحکیم شود.

یک چنین شبکه زنجیره اى از محافل کارگران کمونیست احتماال ممکن است چند حوزه حزبى را در این 
یا آن کارخانه و محله در بر بگیرد. این با اصل انفصال حوزه هاى حزبى مغایرتى ندارد. انفصال یک اصل 
تشکیالتى - اطالعاتى است و نه یک نحوه زیست و فعالیت اجتماعى. حوزه هاى حزبى هم اکنون نیز در 
دل مبارزات کارگرى به هم برخورد میکنند. در دل شبکه محافل کارگران کمونیست، حوزه هاى حزبى 
میتوانند و باید اصل انفصال سازمانى را رعایت کنند. حزبیت هر رفیق و حوزه حزبى جزو اسرارى است 
که نباید در سطح این محافل، و لذا براى رفقاى حوزه هاى دیگر که در همان شبکه قرار گرفته اند، علنى 
شود (صرفنظر از مواردى که اعالم تعلق حزبى رفقاى ما شرط الزم جلوتر بردن رابطه سیاسى تشکیالتى 
با رفقاى کارگرى است که در جریان جذب به حزب هستند.) در درون شبکه ها، حوزه ها نیز در ظرفیت 
اعضا و کانون هاى شبکه ابراز وجود میکنند. جانبدارى از حزب در شبکه هاى محفلى کارگران کمونیست 
امرى قابل انتظار است و فى النفسه چیزى را در مورد عضویت این یا آن رفیق کارگر در یک حوزه حزبى 
بیان نمیکند. رفقاى ما باید همین سطح را در مناسبات خود حفظ کنند. هر رفیق عضو حوزه ها در مواجهه 
احتمالى با رفقاى عضو حوزه هاى دیگر حکم یک کارگر مبارز دوستدار حزب را دارد و نه بیشتر. تا آنجا که 
در حوزه در چهار چوب شبکه محافل کارگرى با هم مواجه میشوند هیچ وظیفه اى جز عمل کردن به نقش 
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خود به عنوان اعضاى فعال و پیشرو این محافل ندارند و هیچ لزومى ندارد که رفقاى عضو حزب از چند 
حوزه مختلف رابطه ویژه اى را فراتر از دوستداران حزب در میان خود برقرار کنند. هیچ حوزه اى حتى اگر 
خود رهبر و عنصر فعال در ایجاد و گسترش این شبکه هاى محفلى است، نباید محافل را "شبکه ها و روابط 
پیرامونى خود" تلقى کند. شرط الزم حفظ ادامه کارى این محافل متکى کردن آنها بر مبناى روابط طبیعى و 
سنت هاى سازمانیابى خودبخودى کارگرى است. اگر حوزه هاى ما اصول این سازمانیابى را بدرستى درك 

و رعایت کنند، مخاطراتى که این محافل را تهدید میکند، به حداقل خواهد رسید.

5) محافل کارگران کمونیست و دخالت حزب در مبارزات جارى
گسترش محافل کارگران کمونیست مجراى واقعى و مناسبى براى دخالت موثر حزب کمونیست در مبارزات 
جارى  مبارزات  با  حزب  رابطه  باره  در  تاکنونى  هاى  بحث  در  میاورد.  بوجود  کارگران  جارى  اعتراضى 
کارگرى ما به یک حلقه اساسى انگشت گذاشته ایم، و آن اهمیت رهبران عملى و حضورى کارگران است. 
تنها جریانى میتواند امید به دخالت فعال و رهبرى در مبارزات اعتراضى داشته باشد که عمال رهبران عملى 
و آژیتاتورهاى کارگرى را در بر گرفته باشد. هیچ سلول مخفى و هیچ مرکز غیبى نمیتواند بدون رهبران 
عملى اعتراضى را رهبرى کند. به همین دلیل است که بخش اعظم و قریب به اتفاق اعتراضات کارگرى 
امروز نه توسط سازمانهاى سیاسى و اندام هاى مخفى آنها بلکه توسط عناصر مستقل و صاحب نفوذ در میان 
کارگران هدایت میشوند. این عناصر ممکن است گرایش و جهت گیرى معینى به این یا آن حزب سیاسى 
داشته باشند، اما قدرت اعمال رهبرى آنها بندرت متکى به سازمان بوده است. هم امروز محافل کارگرى 
نقش اساسى را در تامین همین حداقل رهبرى عملى بر جنبش هاى اعتراضى دارند. باید این واقعیت را 
برسمیت شناخت و مبناى کار قرار داد. کارگران کمونیستى که ما از آنها سخن میگوییم هم اکنون عناصر 
پیشتاز مبارزات اعتراضى اند. اما این عمل را بدرجه زیادى بر مبناى ابتکار فردى و یا صالح و مصلحت 
ها در روابط محفلى محدود انجام میدهند. به راه انداختن یک جریان از کارگران کمونیست در شکل شبکه 
هاى محفلى، سر و سامان دادن به این محافل، فعال کردن آنها در بحث در مورد شیوه هاى هدایت جنبش 
در  کمونیستى  سیاست  تقویت  براى  واقعى  راه  این  آنها،  میان  تر  وسیع  هاى  عمل  اتحاد  ایجاد  کارگرى، 

مبارزات جارى است.
ما نمیخواهیم مهر و آرم حزب را به اعتراضات کارگرى بکوبیم، مامیخواهیم در جهان واقعى اعتراضات 
کارگرى بطور روز افزونى از رهبرى کمونیستى برخوردار شوند. ما میخواهیم سیاستها و شعارهاى حزب 
کمونیست وسیع تر در میان رهبران جنبش اعتراضى جا باز کند. ما میخواهیم کارگران همفکر و هم خط 
ما اعم از اینکه عضو حزب و یا متصل به آن باشند یا خیر در صدر اعتراضات کارگرى جاى خود را پیدا 
کنند. پیش از آنکه از رهبرى جزب بر مبارزات جارى سخن بگوئیم، باید از رهبرى طیف سوسیالیست 
رادیکال، طیف کارگران کمونیست بر این اعتراضات حرف بزنیم. این گام اول است. تبدیل کردن ایندو به 
یک چیز، یعنى بوجود آوردن شرایطى که در آن رهبرى کمونیستى بر جنبش کارگرى، جز رهبرى به سیاق 
حزب کمونیست، جز رهبرى مطابق رهنمودها و شعارها و سیاست حزب کمونیست، معنایى نداشته باشد. 
و این مستلزم مبارزه براى نزدیک کردن طیف کارگران کمونیست به حزب است. راه میان برى براى دخالت 
در مبارزات جارى در مقیاس وسیع از باالى سر این طیف وجود ندارد. آنجا که سازمان حزب، حوزه ها 
و روابط پیرامونى آنها، عمال در بر گیرنده رهبران عملى کمونیست است، دخالت ما مستقیم، تشکیالتى و 
صد در صد خواهد بود. آنجا که کارگران کمونیست بدون ارتباط با ما، با برداشت خودشان از سیاست ها و 

شعارهاى ما در رهبرى قرار میگیرند، دخالت ما غیر مستقیم، معنوى و سیاسى است.

حزب کمونیست در رهنمودهاى خود در قبال مبارزات جارى کل طیف کارگران کمونیست را مخاطب 
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قرار خواهد داد. حزب خواهد کوشید که هر کارگر کمونیستى که پا به عرصه رهبرى مبارزات کارگرى 
میگذارد بخوبى نظرات و مواضع حزب را بداند. حزب خواهد کوشید که بخش هر چه وسیع ترى از این 
کارگران به صحت این سیاست ها و شعارها متقاعد شوند و در عمل بر مبناى آن عمل کنند. حزب در عین 
حال خواهد کوشید که آنجا که خود مستقیما توان مادى و قابلیت اجتماعى آن را دارد رهبرى کمونیستى 
بر حرکت هاى اعتراضى را تامین کند. درشرایط کنونى این حالت آخر به احتمال قوى بندرت امکان پذیر 
خواهد بود. حالت متعارف و محتمل تر حالتى خواهد بود که کارگران کمونیست با یک سمپاتى عمومى 
به حزب، تحت رهنمودهاى عام و سیاسى حزب، به ابتکار خود وارد عمل شوند. این حالت را باید بطور 
سیستماتیکى تقویت کرد و سر و سامان داد. گسترش شبکه هاى محفلى کارگران کمونیست در درجه اول 
با تقویت اتحاد عمل درونى کارگران کمونیست و با نزدیک کردن سیاسى و معنوى آنها به حزب به این امر 
خدمت خواهد کرد. اینجاست که دیگر نگرانى از آکسیونیسم سازمانى و حوزه هاى کم نفوذ حزبى جایى 
ندارد. رفقاى کارگر ما در این محافل کسانى اند که دخالت در مبارزات جارى و پاگذاشتن به جلوى صحنه 
کار روز و شب شان است. تمام راه و چاه و فوت و فن کار علنى را میدانند. آنچه ما به این توانائیها اضافه 
میکنیم خط سیاسى، شفافیت نظرى و قدرت عملى از طریق پیوند دادن این رفقا در شبکه هاى محفلى است 
که امکان کار فشرده حزب با آنان را فراهم میسازد. در دل این پروسه سازمانهاى حزب کارگرى تر و از 
لحاظ مبارزاتى موثرتر خواهند شد و کارگران کمونیست و مبارز حزبى تر و خط دارتر. دخالت حزب به 

مثابه یک حزب در راس اعتراضات طبقه کارگر نقطه اى در امتداد این راه است.

6) گسترش سازمان حزب
همانطور که قبال گفتیم، سیاست ما مبنى بر اولویت دادن به ایجاد محافل غیر حزبى از کارگران کمونیست 
ابدا ناظر بر انقباض تشکیالت حزبى یا کمرنگ شدن امر گسترش سازمان حوزه اى حزب نیست. برعکس، 
ما راه واقعى به گسترش سازمان حزبى را جستجو میکنیم. مادام که تشکیالت ما بکوشد خود را از طریق 
کار روى روابط پراکنده و فردى در درون طبقه کارگر را ندیده بگیرد و کارگر به مثابه فرد را موضوع کار 
اصلى خود قرار بدهد، گسترش ما الك پشتى خواهد بود و از این مهمتر، لزوما متناظر با پیوستن پیشروترین 
رهبران عملى کارگران به حزب نخواهد بود. ما ابدا کار با کارگران منفرد، در هر سطح سیاسى و عملى که 
باشند را رد نمیکنیم، برعکس، معتقدیم تنها راه واقعى براى جلب هر تک کارگر در این محله و آن کارخانه 
به حزب، مرتبط کردن آنها با یک جریان مبارز در درون خود طبقه و فعال کردن آنها به مثابه جزیى از یک 

حرکت زنده کارگرى است.
در تماسهاى روزمره در کارخانه ها و محالت کارگرى، ما ارتباطات و آشنائى هاى متعددى با کارگران تازه 
کار، کمتر فعال، اما پرشور و جستجوگر برقرار میکنیم. اساس کار ما این نیست که تک تک این رفقا را در 
یک رابطه فردى تا حد عضویت در حزب ارتقاء بدهیم. کار ما اینست که آنها را در کوران مبارزه سیاسى و 
آموزش طبقاتى قرار بدهیم. شبکه محافل کارگران کمونیست این بستر آموزش و مبارزه براى اینگونه رفقاى 
کارگر است. حزب کمونیست باید در انتهاى دیگر این جریان، فعال ترین، پیشروترین و کارآزموده ترین 
مبارزان سیاسى طبقه را به خود جذب کند، بنابراین گسترش سازمانى ما تابعى از گسترش طیف ماست. خود 
ما آگاهانه و با کار روزمره با هر رفیق کارگر در کارخانه و محله اعضاى جدید به این طیف جذب میکنیم. 
با این روش ما قابلیت بسیار بیشترى براى سازماندهى کارگران در سطوح مختلف خواهیم یافت. حزب 
به معنى اخص سازمان رهبران عملى خواهد بود، اما به معنى عام، به معنى تجسم سیاسى طیف کارگران 
کمونیست، سازمان همه کارگرانى است که به نحوى از انحاء تحت تاثیر نظرات و سیاست هاى کمونیستى 

است. هررفیق کارگرى جاى خود را در فعالیت سازماندهى پیدا میکند.
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به این ترتیب فعالیت سازماندهى حوزه هاى ما فعالیتى متنوع و گسترده است. از جذب کارگران تازه کار و 
کم تجربه به محفل تا تالش براى جذب رهبران پر نفوذ و صاحب اتوریته به حزب، از سازماندهى فعالیت 
روتین محافل، اتحاد عمل میان رهبران اعتراضات کارگرى در کارخانه هاى مختلف، تا سازمان دادن فعالیت 
جارى اعضا حزب در درون این شبکه ها، همه اجزا کار سازماندهى حوزه هاى ماست. شاخص موفقیت 
حوزه هاى ما در امر سازماندهى دیگر نه صرفا گسترش سازمان حزبى، بلکه همچنین گسترش طیف سر 
و سامان یافته کارگران کمونیست، منظم شدن و جا افتادن کار محافل، و نزدیک شدن پیوندهاى سیاسى و 

عملى آنها با حزب است.

7) نکاتى در باره مسائل دوره انتقالى
حوزه ها و سازمانهاى موجود ما در انتقال به این شیوه عمل دچار مسائل مشخصى خواهند شد. برخى 
حوزه هاى ما از توان کافى براى ایفاى نقش هدایت کننده در این شبکه ها برخوردار نیستند. برخى دیگر 
هم اکنون عمال چنین دامنه فعالیتى دارند. ایجاد رابطه درست میان گسترش زنجیره اى محافل و کارکرد 
منفصل حوزه ها نیز خود نیازمند طرح هاى انتقالى فکر شده و سنجیده اى است. در برخى واحدها تجدید 
آرایش هایى ضرورى خواهد بود. بیشتر این مسائل باید در رابطه مستقیم رفقاى حزبى با ارگانهاى رهبرى 
طرح و حل و فصل شود. هدف این مقاله ارائه رهنمودهاى مشخص سازمانى در قبال این مسائل نیست. اما 

اشاره چند نکته کلى ضرورى است.
1 - حوزه هاى باتوانایى کمتر میتوانند ضمن کار روتین در محله و یا کارگاه خود، عمال در حد یک تجمع 
محفلى ساده در این شبکه ها کار کنند. ایجاد روابط محفلى گسترده باید در دستور حوزه هایى قرار بگیرد 

که ترکیب و موقعیت آنها اجازه چنین فعالیتى را به آنها میدهد.

2- کانون هاى هدایت این شبکه ها در موارد زیادى لزوما حوزه هاى ما نخواهند بود. چه بسا شبکه هایى 
عمال تحت رهبرى کارگران غیر حزبى ذینفوذ و با تجربه قرار بگیرند و یا ترکیبى از رفقاى حزبى و غیر 
حزبى به کانون هدایت این یا آن شبکه بدل شوند. این نه فقط ایرادى ندارد، بلکه جزئى از مکانیسم طبیعى 
و ضرورى این سبک کار ماست. تالش ما باید این باشد که رفقاى غیر حزبى صاحب اتوریته هر چه عمیق 
تر با نظرات حزب آشنا شوند و با کار ترویجى و مباحثات ما به صحت آنها متقاعد شوند. جذب رفقایى در 
این سطح به عضویت در حزب براى ما بسیار پر ارزش است. باید تاکید کرد که عضویت در حزب نباید 

سر سوزنى از امکان عملى ادامه فعالیت این رفقا به مثابه رهبران عملى کم کند.

3- کانون هاى رهبرى این محافل در واقع حوزه هاى طراز نوینى هستند که با حوزه هاى محل زیست و 
کار در حزب تفاوت دارند. اینها در واقع اشکال جنینى کمیته هاى رهبرى تشکیالتى حزب درسطح مناطق، 
بخش ها و کارخانه ها هستند. ما باید براى شکل دادن به این کانون ها تالش کنیم. بطور مشخص تر این 
کانون ها، اعم از اینکه حزبى باشند یا غیر حزبى، یا ترکیبى از ایندو، باید با رهبرى حزب در تماس و ارتباط 
نزدیک باشند. نظرات و مالحظات این رفقا جاى ویژهاى براى حزب ما دارد و قطعا در ارگانهاى مختلف 

حزبى انعکاس خواهد یافت.

محفلى  سازمانیابى  و  سازماندهى  مبانى  و  اصول  درك  براى  بویژه  باید  شهرها  در  حزبى  رفقاى  4- تمام 
کارگران تالش کنند. نشریه کمونیست و صداى حزب کمونیست خواهند کوشید تا حتى المقدور تجارب 
موجود را جمعبندى کرده و در اختیار رفقا بگذارند. اما بخش مهمى از این آموزش را باید در صحنه عمل 
و با مطالعه و تعمق در سبک کار رهبران عملى مجرب جنبش کارگرى بدست آورد. آنچه که فعالین حزب 
باید از عناصر پیشرو طیف کمونیست کارگران بیاموزند، از آنچه که خود باید به آنان آموزش بدهند، کمتر 
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نیست.

...
شک  بدون  میکنیم،  دنبال  و  طرح  کمونیست  کارگران  طیف  با  رابطه  در  امروز  ما  که  سازمانى  اشکال 
سیستماتیک  و  کارعمیق  پروسه  یک  روند  در  باید  کمونیست  کارگران  است.  انتقالى  و  اولیه  اشکالى 
شوند.  متشکل  خود  حزبى  سازمانهاى  در  اخص  بطور  و  کمونیست  حزب  بگرد  طبقه،  درون  در  حزب 
سیاسى  هویت  بتوانیم  ما  اگر  است.  حیاتى  دورنما  این  تحقق  براى  انتقالى  و  اولیه  گامهاى  این  اما 
کنیم،  متحد  امکان  حد  تا  را  طیف  این  بتوانیم  اگر  کنیم،  وتدقیق  ترسیم  را  کارگر  طبقه  رادیکال  طیف 
با  بویژه  و  آتى،  مراحل  در  آنگاه  کنیم،  محکم  حزب  با  را  طیف  این  عملى  و  سیاسى  رابطه  بتوانیم  اگر 
کارخانه  اى،  منطقه  هاى  بشکل  و  ها  کمیته  گسترده  سازماندهى  براى  اقدام  سیاسى،  اوضاع  نسبى  تغییر 
بسیار  بسهولت  کارگران  قشر  این  در  حزب  بالفعل  عملى  و  سیاسى  نفوذ  به  اتکا  با  حزب،  محلى  و  اى 
بیشترى عملى خواهد شد. آنچه محور سیاست سازماندهى ما در این دوره و نکته اصلى در بحث کنونى 
طیف  یک  شکل  به  طبقه،  درون  در  انقالبى  و  رادیکال  کمونیسم  مادى  پایههاى  کردن  محکم  لزوم  است، 
است.  حزبى  وسیع  سازماندهى  نوع  هر  شرط  پیش  مثابه  به  کمونیست،  کارگران  سازمانیافته  کمابیش 

به نقل از کمونیست شماره 28 مهر ماه 1365 

تشکلهاى توده اى طبقه کارگر
گفتگو با کمونیست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم
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علنى بطور  کمونیست: در بخش اول قطعنامه اشاره میشود که طبقه کارگر ایران از تشکلهاى توده اى و 
تاریخى محروم بوده است. مهمترین علل این محرومیت چیست ؟ ... حال سئوال اینست که با وجود این 
دالئل چرا تشکل شورایى ممکن است بتواند بطور وسیع بوجود بیاید و بطور ادامه کار به موجودیت و 
فعالیتش ادامه دهد؟ آیا تفاوت تشکل شورایى با دیگر الگوهاى تشکل توده اى بحدى است که این واقعیات 
بازدارنده در مقابلش خنثى میشوند؟ آیا تشکل شورایى فى النفسه مقاومت بیشترى در مقابل سرکوبگرى 

بورژوازى دارد؟ 
 

منصور حکمت: اجازه بدهید مقدمتا این را بگویم که "محرومیت تاریخى" طبقه کارگر ایران از تشکلهاى 
توده اى را نباید یک امر مطلق تصور کرد. دوره هائى در تاریخ جنبش کارگرى ایران وجود داشته است، نظیر 
دوران قبل از استبداد رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى 28 مرداد و باالخره دوره انقالب 57، که 
شاهد شکل گیرى و گسترش اشکال مختلفى از تشکلهاى توده اى کارگران بوده است. اما بهرحال اگر 30-
20 ساله اخیر (یعنى تجربه یک تا دو نسل اخیر کارگران) را مبنا قرار بدهیم، متوجه تفاوت هاى جدى اى در 
سطح سازمانیابى توده اى کارگران ایران با سایر کشورها، و نه فقط کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته تر، بلکه 

بسیارى از کشورهاى تحت سلطه میشویم. 
 

این اوضاع علل متعددى دارد که در سطوح مختلف میتوان درباره آنها صحبت کرد. اولین عواملى که به 
ذهن میرسد اینهاست: اوال تغییر سریع بافت طبقه کارگر پس از اصالحات ارضى دهه 40 و ورود بخش 
عظیمى از جمعیت روستایى به عرصه کارمزدى در شهرها، هم به رقابت در درون طبقه کارگر شدت بخشید 
(رقابتى که تنها در اواسط دهه 50 شمسى با باال رفتن درآمد نفت و افزایش سطح اشتغال کاهش یافت) و 
هم بر سطح خود آگاهى طبقاتى طبقه کارگر ایران تاثیر گذاشت. تجربه مبارزات سندیکایى پیشین به اصناف 
هم  و 50،  هاى 40  دهه  در  که  غیره،  و  چاپ  صنعت  نساجى ها،  نظیر  میشد،  محدود  معینى  حرفه هاى  و 
جایگاه خود را در تولید و هم به درجه زیادى در اشتغال کارگران از دست دادند. نسل جدید کارگران مزدى 
ایران همراه با صنایع جدید، تکنولوژى متفاوت و رشته هاى جدید تولیدى رشد کرد. سنت هاى تشکیالتى 
موجود دهه هاى قبل، که تازه چندان قوى و ادامه کار نبود، در این شرایط تضعیف شد. طبقه کارگر جوانى پا 
به میدان گذاشت که بخش اعظم آن در سنت مبازره متشکل کارگرى بار نیامده بود و از تاریخچه مبارزات 
متشکل کارگرى تاثیرات جدى اى نپذیرفته بود. عامل دیگر، وجود کمابیش دائمى اختناق شدید سیاسى و 
حاکمیت رژیمهاى سرکوبگر پلیسى در ایران قرن بیستم است که تنها در طول دوره هاى معینى، در شرایط 
بحرانهاى سیاسى، از دامنه آن کاسته شده است. تالشهاى جنبش کارگرى در ایران براى متشکل شدن و 
متشکل ماندن همواره با خشن ترین سرکوب پلیسى مواجه بوده و رهبران و فعالین جنبش کارگرى تحت 

شدیدترین پیگردها قرار داشته اند. 
 

اینها عوامل عمومى اى است که شکل گیرى و ادامه کارى تشکلهاى کارگرى را در ایران دشوار کرده است. 
اما ذکر اینها هنوز هم بدرستى پاسخ مسئله را نمیدهد. سئوال میتواند این باشد که چرا جنبش کارگرى 
نتوانسته است بر این محدودیتها فائق بیاید؟ اینجا دیگر باید قدرى مشخص تر از "تشکلهاى توده اى" حرف 
بزنیم. و این به قسمت دوم سئوال شما مربوط میشود. آنجا که از شورا و سندیکا بعنوان "الگو هایى" از 
تشکل توده اى یاد میکنید. واقعیت اینست که شورا، سندیکا، کمیته هاى کارخانه و غیره صرفا "الگو هاى" 
تشکل توده اى نیستند، الگو هائى که گویا به یک نیاز واحد جواب میدهند و کارگران مخیرند این الگو یا 
آن الگو را انتخاب کنند. سندیکا و شورا آلترناتیو هاى جنبش هاى اجتماعى متفاوت و گرایشات متفاوت در 
درون جنبش طبقاتى اند. بعبارت دیگر اینها را نباید بصورت طرحها و الگو هاى سازمانى تجریدى و خارج 
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از زمان و مکان و بدون پیشینه و محتواى اجتماعى و تاریخى معین در نظر گرفت. 
 

جنبش سندیکایى و جنبش شورایى و نیز جنبش کمیته هاى کارخانه و غیره، جنبشهاى متمایزى در درون 
طبقه کارگر هستند. جنبشهائى که محتواى سیاسى و افق عملى متفاوتى را نمایندگى میکنند و حتى نفوذ 
آنها در الیه هاى مختلف طبقه کارگر یکسان نیست. بنابراین سئوال باید بطور مشخص تر طرح شود. علل 
عدم موفقیت جنبش سندیکائى و تریدیونیونى در ایران چه بوده است؟ و یا، جنبش شورائى مشخصا چرا 
نتوانسته به نیازهاى سازماندهى توده اى کارگران پاسخگو باشد؟ اینجا دیگر باید از بحث موانع و دشوارى 

هاى عام فراتر رفت و به دینامیسم حرکت خود این جنبشهاى معین و مشکالت آنها در ایران پرداخت. 
 

اگر مسئله را اینطور در نظر بگیریم، فورا متوجه میشویم که جنبش هاى واقعى براى سازماندهى توده اى 
کارگران، اجزاء حرکتهاى اجتماعى وسیعترى هستند که نه فقط در قبال سازمانیابى کارگرى، بلکه در رابطه با 
کل اوضاع اقتصادى و سیاسى در جامعه آلترناتیو خود را ارائه میدهند. جنبش سندیکائى یا جنبش شورائى، 
اجزاء حرکات وسیعترى براى تغییر کل جامعه هستند در جهت خاصى. این تصور خام اندیشانه سنتى در 
چپ را باید کنار گذاشت که گویا احزاب سیاسى مبارزه آگاهانه و هدفمند سیاسى را نمایندگى میکنند و 

تشکلهاى کارگرى فعل و انفعال "خودبخودى" کارگران براى بهبود اوضاعشان را منعکس میکنند. 
 

واقعیت اینست که تریدیونیونیسم و جنبش اتحادیه اى هر قدر هم که در گامهاى اول خود در قرن گذشته 
حرکتى "خودبخودى" بوده باشد (که نبوده)، دهها سال است که جزء تفکیک ناپذیر یک خط مشى عمومى 
اجتماعى است، یعنى رفرمیسم و سوسیال دمکراسى. تریدیونیونیسم آلترناتیو مشخص رفرمیسم و سوسیال 
دمکراسى بعنوان یک جریان متعین و تعریف شده سیاسى و طبقاتى براى سازماندهى کارگران است. این 
آلترناتیو بسیار از محدوده کارگرى و تشکیل اتحادیه فراتر میرود. همراه این، افق معینى در باره شکل کل 
دولت، اشکال و شیوه هاى تصمیم گیرى اقتصادى و حتى تئورى ها و برنامه عمل هاى اقتصادى معین نیز 
طرح میشود. اگر شما سایر بخشهاى این آلترناتیو اجتماعى - رفرمیستى و سوسیال دموکراتیک را قلم بگیرید، 
جنبش  ندارد.  را  اجتماعى  وسیع  حرکت  یک  به  شدن  تبدیل  ظرفیت  خود  بخودى  سندیکالیسم  آنوقت 
اتحادیه اى، بازوى کارگرى یک حرکت سیاسى و اجتماعى است که اجزاء دیگرى را نظیر رهبران و احزاب 
سیاسى، آلترناتیو هاى اقتصادى براى کل جامعه، سیستم ادارى خاص خود و غیره را نیز طلب میکند و الزم 
دارد. علل محرومیت کارگر ایرانى از اتحادیه فقط این نیست که بورژوازى مانع تشکیل اتحادیه شده است، 
بلکه اساسا در این است که الاقل بعد از 28 مرداد رفرمیسم در ایران به پایان یک دوره تعیین کننده در حیات 

سیاسى خود میرسد و پس از آن جایى جدى در صحنه سیاسى ایران اشغال نمیکند. 
 

در مورد جنبش شورائى هم عین این مسئله صادق است. اینهم فقط یک الگو نیست، بلکه آلترناتیو یک 
جریان اجتماعى خاص و یک گرایش خاص در درون طبقه کارگر براى سازماندهى کارگرى است. شوراها 
اگر چه تاریخا بدرجه زیادى مورد توجه آنارشیسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که بطور روزافزونى با 
و  شوراها  ایده  اکتبر،  انقالب  و  پاریس  کمون  نظیر  تجاربى  است.  خورده  پیوند  و  شده  تداعى  کمونیسم 
سازمانیابى شورائى کارگران را به تئورى کمونیسم و سیاست کمونیستى جوش داده است. جنبش شورائى 
نیز به این ترتیب جزئى از یک حرکت اجتماعى متمایز، با افق و دورنماى سیاسى، اقتصادى و ادارى خاص 
خود است. اوضاع جنبش شورائى هم دقیقا به اوضاع کمونیسم در ایران مربوط میشود. اینکه در انقالب 57 
ایده شوراها بر ایده سندیکاها در درون طبقه کارگر ایران غلبه یافت، انعکاس بى پایگى و ضعف رفرمیسم 
و سوسیال دمکراسى و غلبه عمومى ایده هاى عام کمونیستى و سیاست رادیکال در بین کارگران بود (تحت 
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شرایط انقالبى). و اینهم که این جنبش شورائى نتوانست آن قدرت و گسترش الزم را بدست بیاورد ناشى 
از محدودیتهاى فکرى و عملى خاص کمونیسم ایران در آن دوره معین بود. 

 
خالصه کالم، بحث شورا و سندیکا، بحثى بر سر انتخاب یکى از "الگو هاى" تشکل توده اى کارگرى نیست. 
این انعکاس جدال آلترناتیو هاى دو گرایش اساسى در درون طبقه کارگر است. گرایش کمونیستى و رادیکال 
و گرایش رفرمیستى و سوسیال دمکراتیک. اگر شوراها (در مقایسه با اتحادیه ها)، به اعتقاد ما، از پایه مادى 
بسیار مناسب ترى براى شکل گیرى و رشد در ایران برخوردارند، صرفا به دلیل مناسب بودن الگوى سازمانى 
آنها نیست. بلکه خود این کارآئى بیشتر نیز ناشى از غلبه گرایشهاى رادیکال در دورن کارگران پیشرو و 
رهبران عملى، و قوى تر بودن زمینه هاى مادى نفوذ سیاست کمونیستى در درون جنبش طبقه کارگر در 
مقایسه با سیاستهاى سوسیال دمکراتیک و رفرمیستى است. این صرفا ادعاى ما نیست. تجربه انقالب 57، 
نحوه عملکرد کارگران پیشرو، اوضاع و احوال حرکتهاى سندیکائى در مقایسه با حرکتهاى شورائى و نیز 

امروز نقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى در مبارزات جارى کارگران گواه این امر است. 
1 1  
تذکر بدهم که این گفته به این معنى نیست که کمونیست ها جائى براى اتحادیه ها در سیاست خود قائل 
نیستند، فعال جنبش اتحادیه اى نباید باشند و یا تاریخا نبوده اند. بحث من اینست که کمونیست ها همواره 
اجتماعى  گرایشات  عملکرد  محصول  بعنوان  کارگرى،  جنبش  در  عینى  واقعیت  یک  بعنوان  را  اتحادیه ها 
غیر کمونیستى در میان کارگران دیده اند و وجود آنها را برسمیت شناخته اند. به همین دلیل است که ما 
همواره در ادبیات کمونیستى با مسئله "شیوه برخورد" کمونیست ها به جنبش تریدیونیونى مواجه میشویم و 
کمتر با راه انداختن جنبش هاى تریدیونیونى توسط کمونیست ها. (تجربه سندیکا هاى سرخ کمینترن هم دقیقا 
تالشى در جهت ایجاد یک آلترناتیو رادیکال در برابر تریدیونیونیسم واقعا موجود که تحت تاثیر سوسیال 

دمکراسى قرار داشت بود.) 
 

بحث اینست که تریدیونیونیسم آلترناتیو ویژه کمونیسم براى سازماندهى کارگرى نیست. این آلترناتیو ویژه 
کمونیسم جنبش شورائى است. با اینحال کمونیستها در موارد زیادى تحت شرایط اجتماعى معینى، با وظیفه 
شرکت فعال در اتحادیه هاى کارگرى یا حتى تالش در جهت ایجاد اتحادیه روبرو میشوند. کمونیستها 
همواره عناصر فعال جنبش هاى اتحادیه اى بوده اند، اما تاریخ جنبش کارگرى نشان داده است که هر جا 
سیاست کمونیستى به سیاست غالب در جنبش کارگرى تبدیل شده، شوراها سر بر آورده اند و گسترش 

یافته اند. 
 

پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از این نیست که این الگو شانس بیشترى براى پیاده شدن دارد، یا در برابر 
بشود.  اینطور  که  میکردیم  کارى  باید  ما  نبود  اینطور  هم  اگر  میکند.  مقاومت  بهتر  بورژوازى  سرکوبگرى 
ما داریم، بعنوان کمونیست، آلترناتیو جنبش خود را براى سازمانیابى طبقه خود یکبار دیگر طرح میکنیم. 
میگویم یکبار دیگر، چون تاریخ جنبش کارگرى همواره صحنه تقابل آلترناتیو کمونیستى و رفرمیستى در 
عرصه سازماندهى و عمل کارگرى بوده است. اینکه اتحادیه ها در کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته به شکل 
ادامه کارترى براى متحد کردن کارگران (البته با افق و محدودیت هاى اتحادیه اى) تبدیل شده اند، به این 
دلیل نبوده که کارگران در خواص این "الگو"ها غور کرده اند و سندیکا را مناسب تر تشخیص داده اند، 
بلکه به این دلیل بوده است که سیاست رادیکال بطور کلى، با توجه به ثبات سرمایه دارى پس از جنگ 
دوم، با توجه به پشتیبانى جناح چپ بورژوازى در این کشورها از رفرمیسم و با توجه به بقدرت رسیدن 
متناوب احزاب سوسیال دمکرات در کشورهاى اروپائى، در برابر سیاست رفرمیستى عقب نشسته است. این 
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کشمکش میان این دو خط مشى را در شرایط انقالبى و بحرانى بهتر میبینیم. پس از انقالب اکتبر، جدال 
اتحادیه ها با شوراها و کمیته هاى کارخانه باال گرفت. همین امروز هم شاهدیم که چگونه با ناتوان شدن 
جنبش سندیکایى در اروپاى غربى، تالش براى ایجاد آلترناتیو هاى کارگرى براى سازماندهى توده اى در 

خارج ساختار اتحادیه ها شدت گرفته است.
 

ما آلترناتیو ویژه خود را بار دیگر طرح میکنیم، بى آنکه به جنبش سندیکائى (اگر موجود باشد) پشت کنیم 
و یا مطلوبیت آنرا (باتوجه به اوضاع موجود کارگران ایران) انکار کنیم. قطعا اگر سندیکاها، حتى به فرض 
که رفرمیست هم میبودند، در ایران امروز وجود داشتند، این یک نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ایران 
محسوب میشد. قطعا کمونیست ها در این سندیکاها دخالت وسیعى میکردند، قطعا اوضاع کارگران از این 
بهتر بود. اما تمام مساله بر سر همین "اگر" است. جنبش سندیکائى در ایران حتى بیشتر از جنبش شورائى از 
تبدیل شدن به یک موجودیت مادى دور است. درچنین شرایطى دلیلى ندارد که کارگر رادیکال سوسیالیست 
مستقیما آلترناتیو خودش را طرح نکند، آلترناتیوى که بدلیل شرایط خاص ایران، که در قطعنامه ذکر شده 
حتى اقبال عمومى کارگران به آن بیشتر است و هم اکنون ماتریال زیادى براى شکل گیرى آن بوجود آمده. 
ما میگوئیم شوراها روشهاى طبقاتى ترى براى سازمانیابى کارگران ارائه میدهند، اراده مستقیم کارگران را 
بهتر بیان میکنند، اتحاد عمیقترى بوجود مى آورند، شکافهاى صنفى و رسته اى در میان کارگران را تشدید 
کارگرى  رادیکالیسم  بیان  براى  بهترى  ظرف  میدهند،  بورژوائى  سیاست  نفوذ  به  کمترى  اجازه  نمیکنند، 
هستند، تاریخا مورد تبلیغ کمونیستها بوده اند، در ایران از زمینه هاى مادى مناسبى براى رشد برخوردارند 
و غیره. از اینرو خود را فعال جنبش شورائى در ایران بحساب مى آوریم و کارگران را به مبارزه در راستاى 

تشکیل شوراها فرا میخوانیم. 
 

کمونیست: تجربه نشان داده است که حتى وقتى تشکل کارگرى خودش را به بورژوازى تحمیل میکند و 
دولتها ناگزیر از برسمیت شناختن موجودیت آنها میشوند تالش سیستماتیکى صورت میگیرد که این تشکلها 
از درون مهار شوند و دیگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. آیا ممکن نیست که تشکل شورائى 

کارگران هم به همین سرنوشت دچار شود همانطور که بعضى از اتحادیه ها در آمریکا و اروپا شده اند؟ 
 

از  که  شوراهائى  نمونه  است  کم  اما  است.  داده  نشان  اتحادیه ها  مورد  در  را  این  تجربه  حکمت:  منصور 
"درون" مهار شده باشند و به عمر خود ادامه داده باشند. شوراها، اگر به همان صورت که مورد نظر ماست 
ظرف عمل مستقیم و دمکراسى مستقیم کارگرى بوده باشند، عمدتا با تفوق بورژوازى سرکوب و تعطیل 
واقعى  محتواى  از  بتدریج  هم  شوراها  آن  در  که  کرد  فرض  را  شرایطى  بتوان  است  ممکن  البته  میشوند. 
خودشان تهى بشوند. اما از آنجا که براى بورژوازى هم شورا تنها یک شکل سازمانى کارگران نیست بلکه 
یک جنبش رادیکال واقعى است که باید سرکوب بشود، معموال ضعف شوراها و تفوق ارتجاع به درهم 
شکسته شدن و تعطیل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانه تر و قابل کنترل تر سازمانیابى کارگران منجر 

شده است. 
 

میتوانند  هم  غیر انقالبى  دوره هاى  در  شوراها  آیا  که  اینست  بحث  این  منطقى  ادامه  واقع  در  کمونیست: 
موجودیت و مبارزه جوئى خود را بعنوان تشکل هاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرایط غیر انقالبى 
و اختناق سیاسى عمال نمایندگان آگاه و رهبران رادیکال طبقه کارگر امکان عرض اندام در مجامع عمومى 
کارگرى را - بهتر است بگوئیم بطور ادامه کار - پیدا نمیکنند و این میدان را براى رهبران سازشکار و 
محافظه کار باز میگذارد که توده کارگران را حتى اگر در شورا جمع شده باشند، به دنبال خواست بورژوازى 
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بکشانند. آیا واقعا امکانپذیر است که تحت یک استبداد سیاه تشکالت توده اى اى وجود داشته باشند که طبق 
تعریف خودشان از خودشان "نمیخواهند در چهارچوب نظام قوانین موجود باقى بمانند"؟ 

 
منصور حکمت: اینکه یک تشکل توده اى بتواند در شرایط غیر انقالبى رزمنده بماند به عوامل زیادى بستگى 
دارد. باید دید تناسب قوا در جامعه مورد نظر چگونه است. چهارچوب قانونى مبارزه تا چه حد تنگ شده. 
تبعیت  سیاست هائى  چه  از  کارگران  دوره  آن  رهبران  است،  دار  ریشه  چقدر  کارگرى  مبارزه  هاى  سنت 
میکنند و کال رزمندگى و مبارزه جوئى در چنان شرایطى چه معنا و چه دامنه مشخصى میتواند داشته باشد. 
اما بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحادیه اى، البته عموما نفیا، نشان داده است، ادامه کارى و رزمندگى 
یک تشکل کارگرى کامال بستگى به این دارد که چقدر بتواند توده کارگران را در میدان نگاهدارد، چقدر 
بتواند ظرف مبارزه وسیع و توده اى باشد و چقدر کارگران را در تصمیم گیرى و تعیین سیاست ها و پیشبرد 
آنها دخیل کند. به این ترتیب شورا هنوز بیشترین امکان را دارد، چون فلسفه وجودى اش، برخالف تجربه 

بسیارى از سندیکاها، سازماندهى عمل توده اى و ابراز وجود توده اى کارگران است. 
 

بهر صورت طرح سئوال به این شکل خیلى مجرد و فرضى است. حزب کمونیست ایران در زمان و مکان 
معین، در کشور معین و در مقطع معینى از مبارزه طبقاتى در ایران، کارگران را به جنبش مجمع عمومى و 
جنبش شورائى فرا میخواند. همین امروز این استبداد سیاه و این شرایط غیر انقالبى وجود دارد، و همین 
امروز مبارزات جارى کارگرى نه توسط اتحادیه هائى که قانونیت بورژوایى را پذیرفته اند، بلکه به یمن 
کارگرانى پیش میرود که آماده اند پایشان را از محدوده امکانات قانونى مبارزه (که در ایران بسیار ناچیز 
بطور غیر قانونى مجمع  او،  سرکوب  عمال  چشم  جلوى  و  دولت  دستور  برخالف  بگذارند،  بیرون  است) 
که  بشود  پیدا  کسى  اگر  غیره.  و  کنند  تظاهرات  کنند،  اعتصاب  غیر قانونى  بطور  بدهند،  تشکیل  عمومى 
به روشى غیر از این، یعنى به طریق "قانونى"، اتحادیه اى تشکیل بدهد که از نظر دولت حق داشته باشد 
قانونا اعتصاب کند، قانون کار را نپذیرد و کارگران را علیه آن بسیج کند، در انجمن هاى اسالمى را ببندد و 
شوراهاى اسالمى را جارو کند و به رهبران کارگرى میدان فعالیت بدهد، ما اولین کسانى خواهیم بود که 

دست او را بفشاریم !
 

مسئله اینست که خود چنین اتحادیه قانونى اى را هم باید به زور به دولت تحمیل کرد. استبداد آنقدر سیاه 
و سنگین است که هر اعتراض کارگرى غیرقانونى است. در این شرایط تنها آن جنبشى با واقعیات سازگار 
است که قادر باشد مبارزه بهرحال موجود و غیرقانونى کارگران را رهبرى کند، سازماندهى کند و متحد 
نماید. جنبشى که بتواند حقوق پایه اى کارگران را به بورژوازى و قانون بورژوازى تحمیل کند. این جنبش، 
جنبش شورائى است، جنبش مجامع عمومى است، و نه جنبشى که نقطه عزیمت خود را رسمیت قانونى 
از پیشى خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد. جنبش تریدیونیونى به درجه اى ثبات در قانونیت 
بورژوایى و درجه اى از اجازه عمل قانونى احتیاج دارد که در ایران بندرت فراهم بوده است و امروز کمتر 

از همیشه وجود دارد. 
 

ما براى مبارزه قانونى کارگران اهمیت حیاتى قائلیم، اما این نمیتواند به معناى ارجحیت سیاسى تریدیونیونى 
به سیاست شورائى باشد. تذکر میدهم که در واقع امروز کسى، مگر در طیف توده اى و اکثریتى، چنین 
توهماتى ندارد. هر سندیکالیستى که بخواهد قدرى واقع بین و الجرم قدرى رادیکال باشد، این را میفهمد که 
حتى ایجاد سندیکاها مستلزم یک مبارزه وسیع "غیر قانونى" کارگران است که سازمان خودش را میخواهد. 
از همین روست که عده اى از "سندیکاى مخفى" سخن میگویند، یعنى سندیکالیسم غیر قانونى، سندیکالیسم 
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غیر علنى و غیر توده اى. که این دیگر به تمامى نقض غرض است، چون قرار بود بحث شورا و سندیکا پاسخ 
مسئله سازمانیابى علنى و توده اى کارگران را بدهد. بحث ما اینست که حتى در شرایط استبداد بورژوایى 
و اسالمى کنونى امکان ایجاد تشکلهاى علنى و توده اى کارگرى که وجود خود را به دولت تحمیل کنند 
کارگران  مخفى  آرایش هاى  و  حزبى  مخفى  سازمانهاى  با  نزدیکى  رابطه  قطعا  که  تشکلهایى  دارد،  وجود 
پیشرو خواهند داشت. نه سندیکاى قانونى پاسخ مسئله است، نه سندیکاى مخفى. اولى توهم آمیز و توهم 
برانگیز است و تخیالت رفرمیسم سترون در ایران را بیان میکند و دومى گواه دیگرى بر عجز سوسیالیسم 
خلقى ایران از درك نیازهاى مبارزه کارگرى در بعد علنى و توده اى است و آلترناتیوى ذهنى، روشنفکرانه 

و نامربوط به مساله مورد بحث است. 
 

راه واقعى، راه کمونیستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش شوراهاى کارگرى است. اینکه اگر 
این جنبش رشد کند و در دوره انقالبى بعدى اوج بگیرد، بعدا در صورت شکست انقالب به چه سرنوشتى 

دچار خواهد شد، بحثى نیست که کمکى به روشن شدن مسئله مورد اختالف در مقطع حاضر بکند. 
 

کمونیست: در مقدمات قطعنامه گرایشات سندیکالیستى همردیف با گرایشات محافظه کارانه و بصورت 
منفى مورد اشاره قرار گرفته اند. آیا سندیکالیسم مستقل از نقشى که در دوره هاى مختلف تاریخى و اوضاع 

و احوال متفاوت جنبش میتواند بعهده بگیرد یک گرایش منفى در درون جنبش کارگرى است؟ 
 

منصور حکمت: مقدمات بخش کلیات قطعنامه اصوال اشاره مستقیمى به سندیکا ندارد. شاید منظور شما 
مقدمه قسمت آخر (بخش د: "در باره سندیکا") است. اینجا هم از سندیکالیسم بطور کلى بعنوان گرایش 
منفى صحبت نشده. بحث بر سر مشاهده یک سیر تجربى و واقعى است که در آن نقاط ضعف سندیکاها 
آشکار شده است. تجربه سندیکاهاى تاکنونى، تاریخ جنبش سندیکائى تاریخ نیات سندیکالیست ها نیست، 
تاریخ خود سندیکاهاست. ناتوانى از ایجاد یک وحدت وسیع طبقاتى، نزدیک شدن عملى تا حد رابطه 
مستقیم  دمکراسى  از  شدن  دور  دمکراتیک،  سوسیال  و  رفرمیستى  حزبى  جریانات  و  سیاست  با  تنگاتنگ 
بى  و  ها  اتحادیه  برخى  در  العمر  مادام  روساى  تعیین  حد  (تا  بوروکراتیک  ادارى  سیستم  یک  پیدایش  و 
اختیارى تجمعات اعضاء و توده هاى عضو اتحادیه) و غیره که در قطعنامه به اختصار به آنها اشاره شده، 
جزء خصوصیات مشخصه تریدیونیونیسم است، آنطور که عمال این جریان تا امروز حرکت کرده است. اما 
هیچیک از اینها براى این ادعا که سندیکالیسم بطور کلى یک "گرایش منفى" است کفایت نمیکند. نقش 
سندیکاها را باید در چهارچوب اجتماعى و تاریخى معین بررسى کرد. در بخش اعظم اوقات سندیکاها تنها 
ابزارهاى مبارزاتى توده کارگران بوده اند. امروز معدنچى بریتانیائى عمال ابزارى جز اتحادیه معدنچیان براى 
دفاع از حقوق خود ندارد. در آفریقاى جنوبى اتحادیه هاى کارگرى نقش بسیار پیشروترى از سندیکاهاى 
ابزارهاى  معین  مقاطع  یک  در  اینها  باشد،  هرچه  سازمانها  این  ایراد  و  عیب  میکنند.  بازى  غربى  اروپاى 

مبارزاتى کارگرانند. 
 

دارد  اوضاعى  چه  متن  در  و  آلترناتیوى  چه  با  مقایسه  مقام  در  تریدیونیونى  سازمانیابى  اینست  مسئله  اما 
جناحهاى  پناهگاه  به  مدتى  براى  روسیه،  در  کارگرى  اتحادیه هاى  اکتبر،  انقالب  از  پس  میشود.  ارزیابى 
حتى  که  کار  ادامه  اتحادیه  یک  وجود  امروز  ایران،  کارگران  براى  شدند.  تبدیل  رفرمیست  و  سازشکار 
از حقوق یک بخش از کارگران دفاع کند، یک دست آورد مثبت و ارزنده است. اما اگر ما در شرایطى 
حرف میزنیم که این اتحادیه ها وجود ندارند، شرایطى که جنبش مجامع عمومى و شورائى خود آلترناتیو 
واقعى ترى را عرضه میکنند، دیگر نمیتوان بر این اعتقاد که "سندیکا باالخره از هیچ چیز بهتر است" مرکز 



760

برگزیده آثار  منصور حکمت

ثقل سیاست یک حزب کارگرى را به تشکیل سندیکا معطوف کرد. 
 

کمونیست: تالش براى ایجاد سندیکا در شرایطى که کارگران از هر نوع تشکل توده اى محرومند الزاما به 
این معنى نیست که طرفداران سندیکا خواستار باقى ماندن در چهارچوب جامعه سرمایه دارى اند. استدالل 
آنها میتواند این باشد که اگر مسئله اساسى متشکل کردن کارگران در سازمانهاى توده اى است باید به این 
شکل شناخته شده از تشکل روى آورد، چرا که آسانتر میتوان وجود آنرا به دولت قبوالند. این کار ممکن 
است و موارد زیادى از عملى بودنش در دست است. واضح است که وقتى جامعه و طبقه کارگر به انقالب 
روى آورد سندیکا هم به تبع شرایط نقش غیر متعارف یعنى متناسب با شرایط را بعهده خواهد گرفت. در 

مقابل این استدالل چه میگوئید؟ 
 

منصور حکمت: اجازه بدهید باالخره تکلیف یک نکته را روشن بکنیم. آیا سندیکا باالخره یک "تشکل 
شناخته شده" هست یا خیر، بر حسب میل تشکیل دهندگان آن تغییر میکند؟ 

 
بنظر من اولى درست است. سندیکا یک شکل شناخته شده از سازمانیابى کارگرى است و دقیقا قول امروزى 
هیات موسس سندیکاى فرضى ما مبنى بر اینکه سندیکا در دوره انقالبى متناسب با شرایط نحوه کارش را 
تغییر خواهد داد، مثال رادیکالتر خواهد شد یا در ظرفیت هاى دیگرى و به اشکال دیگرى عمل خواهد کرد، 
ارزش عملى زیادى ندارد. همانطور که ما نمیتوانیم امروز به دلیل اختناق حزب رفرمیست بسازیم و قول 
بدهیم که در آستانه انقالب سرموقع آنرا به یک حزب کمونیست تبدیل خواهیم کرد، طرفداران سندیکا هم 
نمیتوانند امروز سندیکاى مجاز بسازند (یعنى سندیکاى قابل قبوالندن به دولت) و قول بدهند در فرداى 
بحران سیاسى آنرا به ارگان قدرت و عمل مستقیم توده اى تبدیل خواهند کرد. سیر مبارزه طبقاتى اینچنین 
بلکه  میکنند،  تعیین  را  سندیکا  آتى  مقدرات  که  نیستند  سندیکا  موسسین  این  نمیپذیرد.  را  هائى  سناریو 
خصوصیات خود حرکت سندیکایى و ظرفیت هاى سندیکا بعنوان "یک شکل شناخته شده" است که دامنه 

عمل سیاسى و مبارزات آتى آن، رهبران آن و کارگران سازمان یافته در آن را مشروط میکند. 
 

جنبش سندیکائى، تا آن حد که بهرحال در شکل گیرى آگاهى سیاسى کارگران نقش بازى میکند، آنان را با 
افق و روحیه سندیکائى بار خواهد آورد. این تعریف سندیکا از خود و جایگاه اجتماعى موجود آن است 
که انسانهاى متناسب با خود را به میدان میکشد و به فعالین خود تبدیل میکند. نمیدانم آیا واقعا جریانى 
چنین  که  اینست  من  پاسخ  بهرحال  خیر.  یا  است  کرده  طرح  سندیکا  از  دفاع  در  را  شما  فرضى  استدالل 
استداللى متکى به تعبیرى ذهنى و ولونتاریستى از مختصات و خصوصیات جنبشهاى اجتماعى بطور کلى 

و جنبش کارگرى بطور اخص است. 
 

اما بحث اصلى من اینست که اصوال این استدالل گرهى از کار ما باز نمیکند. چرا که بنظر من شرط مطلوبیت 
یک تشکل توده اى در ایران امروز این نیست که لزوما در فرداى انقالب هم ارگان عمل انقالبى کارگران 
نیست.  اینجا  مسئله  دارد.  را  خود  خاص  ارزش  ما  براى  هم  کارگرى  صندوق  و  تعاونى  یک  حتى  باشد. 
مسئله بر سر واقعى بودن این آلترناتیو، جدى بودن آن در رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و اوضاع 
اجتماعى و سیاسى حاکم بر جامعه و ارزش آن در قیاس با آلترناتیو سوسیالیست رادیکال براى همین شرایط 
جارى است. ما طرفدار شورا نشده ایم چون صرفا "فردا" شورا انقالبى عمل خواهد کرد، و سندیکا نه. 
بلکه همچنین و از آن مهمتر به این دلیل که همین امروز جنبش شورایى و جنبش مجمع عمومى قابلیت 
سازماندهى کارگران براى دفاع از حقوق و منافعشان را دارد. البته باید باز هم اشاره کنم که سندیکالیست 



761

برگزیده آثار  منصور حکمت

هائى که میخواهند واقعا فردا انقالبى عمل کنند، امروز برخالف مثال شما، نه از سندیکاى علنى و قانونى و 
توده اى، بلکه از سندیکاى مخفى حرف میزنند. و گفتم که این در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله 
نیاز کارگران ایران به تشکل هاى توده اى با ظرفیت مبارزه علنى و وسیع است. مسئله اى که به اعتقاد ما 

جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى به آن را دارد. 
 

کمونیست: با این تفاصیل این نکته را که قطعنامه میگوید ما از تالشهاى کارگران براى ایجاد سندیکا حمایت 
میکنیم کمى از لحاظ عملى بیشتر باز کنید. آیا تالش همزمان براى ایجاد تشکل شورائى و در عین حال 
حمایت فعال از کارگرانى که در همانجا قصد ساختن سندیکا را دارند در عمل با اشکال مواجه نمیشود؟ 

 
منصور حکمت: ما از تالشهاى کارگران براى تشکیل سندیکا حمایت میکنیم زیرا به صرف اعالم موضع 
حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران رادیکال و کمونیست به جنبش مجامع عمومى و به 
آلترناتیو جنبش شورائى، همه کارگران پشت سرما صف نمیکشند. طبقه ما همچنان در اشکال گوناگونى در 
کار سنگر بندى در برابر بورژوازى خواهد بود و یکى از این اشکال تالش براى ساختن سندیکاهاست، اعم 
از مخفى و علنى و غیره. ما از هر سنگربندى طبقه کارگر حمایت میکنیم و براى تقویت آن تالش میکنیم. 
ما هیچ دو خشتى را که کارگران در مبارزه روى هم چیده باشند برنمى چینیم، بلکه میکوشیم با دخالت 
خود، با حمایت خود و با فداکارى در صف هر نبرد طبقاتى، این تالشها را به آن جهتى برانیم که به اعتقاد 

ما منافع واقعى کارگران در آن تامین میشود. 
 

هدف ما اینست که جنبش کارگرى در برابر بورژوازى هرچه قدرتمند تر باشد. اگر سیاست ما به سیاست 
همه گیر در درون طبقه کارگر تبدیل شده باشد، مطمئنیم قدرت کارگران به بهترین وجه به ظهور خواهد 
رسید، اما مادام که همگام با ما گرایشات مبارز دیگر در درون جنبش طبقه دست بکار ایجاد اشکال دیگرى 
از اتحاد باشند، ما به آنها یارى میرسانیم و در عین حال میکوشیم جنبش مجامع عمومى و شوراها بیشترین 
نفوذ و اعتبار را در میان کارگران پیدا کنند، زیرا معتقدیم کارگران از این طریق به قدرت واقعى خود در 
مبارزات جارى و در مبارزه بر سر قدرت سیاسى دست پیدا میکنند. اگر کارگرانى بخواهند امروز سندیکائى 
سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها را به مثبت تر بودن تالش براى ایجاد شوراها از طریق دامن زدن به جنبش 
مجامع عمومى جلب میکنیم. اما اگر کسانى هم اکنون چند گام در این مسیر پیش رفته باشند، اگر واقعا 
گامى در جهت ایجاد سندیکاى مورد نظر خود پیش رفته باشند، میتوانند روى کارگران کمونیست بعنوان 
حامیان و تقویت کنندگان خود حساب کنند. البته در چنین شرایطى نیز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، 
ما خواهیم کوشید حرکت سندیکائى مقهور نقاط ضعف سنتى سندیکاها نشود و از تجارب مثبت جنبش 
شورائى، مانند اتکاء به دمکراسى مستقیم و اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتیسم، حفظ فاصله از جریانات 

رفرمیستى و غیره استفاده کنند. 
 

بعالوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد خاصى، خود ما مستقیما براى ایجاد سندیکاها خواهیم 
کوشید، اما تالش خواهیم کرد که این سندیکاها در آینده رابطه تنگاتنگى با جنبش شورائى داشته باشند و 

تحت موازین معینى به آنها متصل شوند. 
کمونیست: در بخش رئوس سیاست ما آمده است که ادغام سرمایه ها در رشته هاى مختلف و مالکیت 
دولتى موجب میشود که سازماندهى بهتر کارگرى بر تشکلهاى فابریکى - منطقه اى استوار باشد. سوال 
یک  سرمایه  که  چرا  گیرد.  نمى  قرار  مالک  مقابل  در  مستقیم  بطور  اقتصادى  مبارزه  در  کارگر  که  اینست 
بنگاه میتواند متعلق به تعداد نسبتا زیادى سهامدار باشد که حتى یکبار هم کارگران تحت استخدام شرکت 
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خود را ندیده باشند. کارگر با کارفرما یا نمایندگانى از سرمایه مواجه است که کار را سازمان داده او را به 
استخدام در آورده و از او کار میکشد. مبارزه اقتصادى روزمره در مقابل این دستگاه صورت میگیرد. مثال 
کارگر صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق با توانیر. سازمانى که بخواهد در هر 
سطح کارگر را بطور یکپارچه و بسادگى در مقابل این حریفان قرار بدهد البته یک سازمان رسته اى یا 
صنفى نیست اما در عین حال یک سازمان منطقه اى هم نیست. اگر کارگران پاالیشگاه تهران و پاالیشگاه 
شیراز بالواسطه با هم در یک سازمان باشند حربه براترى در مبارزه اقتصادى خود دارند تا اینکه با واسطه 
سازمانهاى منطقه اى بیکدیگر مربوط شده و متمرکز شده باشند. آیا سازمان شورائى با این نوع از کار مبارزه 
اقتصادى خوانائى دارد؟ این مورد را یک مثال فرض کنید و در کل توضیح بدهید که این جنبش مجمع 
عمومى مورد نظر قطعنامه به چه طرقى به مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقه بى آنکه ظاهرا نیازمند تغییر 

شکل باشد پاسخ میدهد؟ 
 

منصور حکمت: منظور قطعنامه اینست که با تمرکز تولید و گسترش مالکیت هاى بزرگ دولتى و انحصارى، 
و نیز با ورود دولت به صحنه بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، مسائلى که اوضاع زیست و کار کارگران 
را تعیین میکند، و نیز روشهاى بهبود سطح زندگى و آزادى عمل سیاسى کارگران، هرچه بیشتر خصلتى 
سراسرى و فراصنفى بخود میگیرند. اگر به مبارزه چند ساله اخیر طبقه کارگر ایران توجه کنید این واقعیت 
را به روشنى مى بینید. قانون کار، طرح طبقه بندى مشاغل، ساعات کار، بیمه بیکارى و غیره، مسائل گرهى اى 
در این دوره بود. در ایران بطور مشخص هر اعتراض کارگرى، و در یک کارگاه کوچک بخش خصوصى، 
فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قیم کارفرما به میان میکشد. در ایران، اتحادیه هاى کارفرمایان خصوصى 
در رشته هاى معین کمتر وجود داشته و عمدتا دولت این نقش را براى بخش خصوصى انجام میدهد. کارگر 

ایرانى خیلى سریع خود را در برابر دولت، وزارت کار و قوانین و مقررات دولتى مییابد. 
 

اما بهرحال بحث شما دست روى نکته درستى میگذارد. موارد زیادى هست و خواهد بود که در آن کارگران 
یک رشته یا شاخه تولیدى معین در مقابل مسائل مشترکى قرار میگیرند که فورا قابل تعمیم به سایر شاخه 
ها نیست. هر سازمانیابى توده اى کارگرى باید بتواند رهبرى مبارزه در این موارد را تامین کند. اتحادیه هاى 
کارگرى، البته در همان شکل بیشتر شناخته شده شان، سنتا این کار را میکنند، اما به بهاى منزوى کردن مبارزه 
در این شاخه از شاخه هاى دیگر. تجربه مبارزات معدنچیان یا کارگران چاپ درانگلستان در چند ساله اخیر 
نمونه کالسیک این نقطه ضعف اتحادیه هاست. معدنچى براى حفظ اشتغال خود یک سال تمام قهرمانانه 
اعتصاب میکند، دهها هزار خانواده و گاه کل شهر هائى که حول تولید ذغال سنگ شکل گرفته است، به فقر 
بیسابقه اى دچار میشوند، اما اتحادیه حمل و نقل، یا اتحادیه کارگران برق و غیره، از آنجا که فورا خود را 
مورد مخاطره نمى بینند، دست روى دست میگذارند و یا از آن بدتر در خدمت شکستن اعتصاب معدنچیان 

عمل میکنند. این هویت رشته اى و شاخه اى اگر بیش از حد برجسته شود به کارگران ضربه میزند. 
 

جنبش شورائى این ضعف را ندارد. یعنى مبنا را هویت طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقه اى آنها 
قرار میدهد. اما این نگرانى میتواند وجود داشته باشد که همانطور که گفتید آن حساسیتى را که اتحادیه هاى 
شاخه اى و صنفى در مقابل مسائل ویژه کارگران یک صنف و یا رشته معین دارند نداشته باشد. باید براى 
این فکرى کرد. بنظر ما جنبش شورائى و سیستم شورائى ظرفیت انطباق با این شرایط را دارد. ساختمان 
محلى و منطقه اى ساختار اصلى و ستون فقرات سیستم شورائى را تشکیل میدهد. اما این مانع از این نیست 
که آرایش هاى دیگرى در درون سیستم شورائى، براى همسو کردن و هدایت مبارزه شوراهاى کارگرى در 
یک رشته معین بوجود نیاید. شوراهاى منطقه اى یا شوراى سراسرى میتواند کمیسیون ها و کمیته هاى ویژه اى 
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براى تمرکز روى امور کارگران در شاخه هاى مختلف تولیدى در حیطه فعالیت خود داشته باشند. شوراى 
منطقه اى یا سراسرى میتواند اختیارات این کمیسیون ها و کمیته ها را بنحوى تعریف کند که به نیازهاى رهبرى 
مبارزه در چنین مواردى پاسخگو باشند. بهرحال باید نقطه مبدا و ساختار اصلى را تعریف کرد و خود را 
با واقعیات منطبق نمود. جنبش اتحادیه اى اساس را هویت و موقعیت کارگر در تقسیم کار قرار میدهد، و 
سپس، البته معموال با موفقیت کمى، میکوشد تا با ایجاد ائتالف ها و آرایش هاى ترکیبى میان اتحادیه هاى 
مختلف، بنوعى رهبرى سراسرى براى کل کارگران شکل بدهد. به همین دلیل، ایجاد همبستگى طبقاتى و 
فرا صنفى و فرا رشته اى مشکل دائمى جنبش تریدیونیونى است. در مقابل، جنبش شورائى از موقعیت عمومى 
کارگر بعنوان مزدبگیران تحت استثمار در برابر سرمایه حرکت میکند، یعنى از هویت طبقاتى کارگران، و 
شکل  دو  هر  باشد.  پاسخگو  تولیدى  مختلف  رشته هاى  و  شاخه ها  در  کارگران  ویژه  نیازهاى  به  میکوشد 

معضالت خود را دارد. اما این دومى بنظر ما، شیوه طبقاتى تر و اصولى ترى است. 
 

کمونیست: اگر قرار است ایده شوراها به واقعیت بپیوندد باید همه اجزایش بیان عملى و ملموس پیدا کند 
که همانطور که الگو هاى کامال تعریف شده اى از تشکل سندیکائى، نهادهاى مختلفش، قواعد فعالیت در این 
تشکل و حتى آئیننامه ها و مقررات داخلى اش وجود دارد. آیا حزب تدقیق ایده شورا از جنبه هاى عملى و 

اجرائى را وظیفه خودش میداند یا این را به خود این جنبش واگذار کرده است؟ 
 

منصور حکمت: اجازه بدهید یکبار دیگر خاطرنشان کنم که بنظر من "الگو هاى کامال تعریف شده تشکل 
سندیکایى و نهاد ها و قواعد و آئین نامه ها و مقررات آن" نه فقط دیگر نقطه قدرت جنبش سندیکائى نیست، 
بلکه مانع مهمى براى این جنبش در ایجاد رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران است. هر سندیکالیستى که 
امروز میخواهد خود را با مبارزه رادیکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از این الگو ها و 

قواعد و موازین "کامال تعریف شده" را ملغى اعالم کند. این بخصوص در مورد ایران صدق میکند. 
 

الگو ها و موازین "کامال تعریف شده" سندیکاها، یعنى الگو هاى سندیکاهاى قانونى در کشورهاى سرمایه 
دارى اروپا و آمریکا. قطعا متوسل شدن به اینها در ایران کسى را یک قدم به هیچ نوع سندیکائى نزدیک 
نمیکند. براى همین عناصر رزمنده تر جنبش سندیکائى امروز نه از این موازین "تعریف شده"، بلکه از 

تجدید نظرهاى خود در آن حرکت میکنند. 
 

مجمع عمومى با اختیارات وسیع جزء قواعد تعریف شده سندیکا نیست. طرفداران رادیکالتر سندیکا در 
ایران حاضرند سندیکاهاى خود را به مجامع عمومى متکى کنند. پذیرش محدودیت به مبارزه اقتصادى در 
چهارچوب قوانین موجود، یکى از موازین "تعریف شده و شناخته شده" است که احدى از سندیکالیست هاى 
سندیکائى  مبارز حاضر به پیروى از آن نیست. بنابراین تعریف الگو ها و موازین الزم براى خود جنبش 
هم یک مسئله است. سندیکالیست ایران در انتهاى قرن بیستم و تحت رژیم اسالمى استفاده خیلى کمى 
میتواند از میراث جنبش سندیکائى در عرصه موازین و قواعد و مقررات سندیکاها بکند و خود باید از 
نو تعابیر جدیدى از سندیکا و موازین آن بدست بدهد. در واقع اگر دقت کنیم، نظرات سندیکالیست هاى 
امروز بسیار مبهم تر از ایده هاى طرفداران شورا است. از اکثریت و حزب توده تا جناح چپ سوسیالیستهاى 
خلقى طرفدار ایجاد سندیکا هستند، اما الگو هایشان کمتر شباهتى به هم دارد - اگر اصوال الگوئى را مد 

نظر داشته باشند. 
 

اما در مورد شوراها، آیا حزب الگوى تعریف شده ترى دارد؟ بله. تا امروز ما در باره شوراها و خصوصیات 
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آنها زیاد صحبت کرده ایم. در مورد ساختمان سیستم شوراهاى کارگرى این نکات را میتوان برجسته کرد: 
 

1 - شوراى پایه، مجمع عمومى کارگران یک واحد و یا قسمت هائى از یک واحد (بزرگتر) تولیدى و 
اقتصادى است. هر کارگرى، نه به اعتبار دریافت کارت عضویت و پرداخت حق عضویت، بلکه به اعتبار 

کارگر بودن، عضو مستقیم و صاحب راى شوراست. 
 

شوراى  باالتر،  شوراى  یعنى  صنفى.  یا  رشته اى  نه  و  میکند،  تبعیت  منطقه اى  ساختمان  یک  از  2 - شورا 
نمایندگان شوراهاى پایه در یک منطقه تعریف شده است. این ساختمان هرمى تا تشکیل شوراى سراسرى 

بسط مییابد. 
 

3 - نمایندگان شوراها در شوراهاى باالتر، هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و فراخوانده 
میشوند. 

 
هر  گیرى  تصمیم  مرجع  عالیترین  نمایندگان،  شوراى  تا  پایه  شوراى  از  سطح،  هر  در  عمومى  4- مجمع 
شوراست. مجمع عمومى واحدها مسئولین اجرائى خود را براى انجام وظیفه در فاصله نشست هاى خود 

تعیین میکند. این مقامات نیز در هر زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغییر خواهند بود. 
 

5 - اساسنامه و موازین شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادى محدود نمیکند. شوراها خود را مجاز میدانند در 
هر مسئله اجتماعى، سیاسى و ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئله اى که 

الزم بدانند در این حیطه دست به اقدام اعتراضى کارگرى بزنند. 
 

6 - شوراهاى کارگرى میتوانند سایر تشکلهاى کارگرى را چه در سطح محلى و چه در سطح سراسرى به 
خود متصل و ملحق کنند. موازین این الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعیین خواهند کرد. 

 
این نکات تصویر کلى اى از ساختمان یک سیستم شورائى بدست میدهد. اما موازین عملى تر و کنکرت تر را 
خود جنبش در سیر حرکت خود تعریف خواهد کرد. دامنه عمل واقعى شوراها در تحلیل نهائى تابع تناسب 
قواى طبقاتى خواهد بود. هیچ مقررات و اساسنامه از پیشى اى این دامنه عمل شوراها را نباید محدود کند. 

 
در مورد جنبش شورائى و شوراها باید یک نکته را اضافه کنم که براى توضیح اساس موضع حزبى الزم 
است. کارگر در جامعه سرمایه دارى هم باید بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع کند و اوضاع خود 
را بعنوان فروشنده نیروى کار بهبود بدهد، و هم باید انقالب خود علیه سرمایه دارى را سازمان بدهد و خود 
را براى بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پایه هاى قدرت طبقات استثمارگر آماده کند. 
تا آنجائى که چپ اصوال براى تشکلهاى توده اى کارگرى نقشى قائل بوده، معموال نقش اول را به اتحادیه ها 

و نقش دوم را به شوراها محول کرده است. 
 

این تصور قطعا به سیر رویداد هاى تاکنونى در جنبش کارگرى مربوط میشود. دوره هاى غیر انقالبى شاهد 
فعالیت اتحادیه ها و غیبت شوراها بوده است و در دوره هاى انقالبى نقش شوراها برجسته شده است. اما 
این یک قاعده از پیشى نیست. اتحادیه ها و شوراها الگو هائى نیستند که کارگران بنا بر یک تصمیم و طرح 
شورا و اتحادیه  شوند.  در دوره هاى رکود به دیگرى متوسل  یکى و  انقالبى به  در دوره  پیش معلوم  از 
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همانطور که گفتم دو افق سیاسى و مبارزاتى مختلف را نمایندگى میکنند که در دوره هاى متفاوت تقویت و 
تضعیف میشوند. در غیر اینصورت اتحادیه ها میبایست در شرایط انقالبى قاعدتا به نفع شوراها کنار بروند 
و شوراها در شرایط رکود رسما خود را به نفع اتحادیه ها منحل کنند. واقعیت اینست که چنین قرار و مدار 
نفوذ  گسترش  و  حفظ  براى  و  میمانند  باقى  انقالبى  شرایط  در  اتحادیه ها  ندارد.  وجود  قانونمندى اى  و 
خود میکوشند و تا آنجا که تاریخ انقالبات گواه بوده است در این شرایط رقابت میان جنبش شورائى، یا 
کمیته هاى کارخانه، با اتحادیه ها بر سر رهبرى جنبش کارگرى باال میگیرد. شوراها به سهم خود با اوجگیرى 
ضد انقالب در برابر انحالل و تعطیل خود مقاومت میکنند. بنابراین رابطه شورا و سندیکا با دوره بندى هاى 

سیاسى در جامعه، یک رابطه تئوریک نیست و یک دستورالعمل قرار دادى ندارد. 
 

سوالى که به این ترتیب پیش مى آید اینست که آیا جنبش شورائى و شوراها میتوانند خود را با نیازهاى 
مبارزه کارگرى در یک دوره غیر انقالبى تطبیق بدهند - همانطور که اتحادیه ها میکوشند تا در دوره انقالبى 
خود را با واقعیات جدید دمساز کنند. بنظر ما این امکان وجود دارد. شوراها به فعالیت در محدوده دوره هاى 
انقالبى محکوم نیستند. کارگران میتوانند از شوراها بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان فروشندگان نیروى 
کار استفاده کنند. در مورد ایران معتقدیم نه فقط این امکان وجود دارد، بلکه فقدان یک جنبش اتحادیه اى 
جدى و فقدان زمینه هاى اجتماعى و سیاسى مساعد به حال تریدیونیونیسم در ایران، جنبش شورائى را به 
جنبش براى انجام این وظیفه در ایران امروز زمینه ها و پایه هاى  پرکردن این خالء موظف میکند، و این 
مادى مناسبى دارد. شک نیست که جنبش شورائى در چنین شرایطى به تمام افق مبارزاتى خود دست پیدا 
بود.  خواهد  برخوردار  زیادى  محدودیت هاى  از  اولیه  مراحل  در  شورائى  جنبش  که  نیست  شک  نمیکند. 
به همین دلیل ما در وهله اول، بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى سخن میگوئیم. این جنبشى براى 
شکل دادن به شوراهاى پایه و ایجاد نوعى رابطه بالفعل و غیر رسمى میان آنهاست که در مراحل بعدى 

ایجاد شوراهاى عالیتر را ممکن میکند. 
 

باین ترتیب جنبش مجمع عمومى هم یک پاسخ در خود و مستقل به نیازهاى مبارزات جارى است و هم 
یک سنگ بناى اساسى براى جنبش شورائى در کل. طرفداران اشکال دیگر سازمانیابى توده اى کارگران، 
مثال مدافعان سندیکاهاى رزمنده، میتوانند و محق خواهند بود که جنبش مجامع عمومى را پایه پیشروى هاى 
بعدى خود در جهت ایجاد سندیکاها تلقى کنند. ما نه فقط ایرادى در این مسئله نمى بینیم، بلکه فکر میکنیم 
اگر این درجه همسوئى میان جناحهاى رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از دورنماى دراز مدت تر آنها، وجود 
داشته باشد، جنبش مجمع عمومى و به تبع آن، مبارزات جارى کارگرى با سرعت بیشترى رشد خواهد 
کرد. اما به سهم خود مطمئنیم که جنبش مجامع عمومى تناسب بیشترى با شکل گیرى بعدى شبکه شوراهاى 
کارگرى خواهد داشت تا اتحادیه ها و نیز تضمینى خواهد بود براى اتکاء بیشتر تشکلهاى توده اى کارگرى 

در آینده، از هر نوع که باشند، به دمکراسى مستقیم کارگرى. 
 

بوضوح  قطعنامه  این  در  اما  میکردیم  صحبت  تشکل  نوعى  بعنوان  شورا  باره  در  حال  تا  ما  کمونیست: 
چه  با  جنبش  این  چیست؟  عمومى  مجمع  جنبش  از  منظور  میشود.  صحبت  عمومى"  مجمع  "جنبش  از 
خصوصیاتى مشخص میشود بجز یک شکل معین از تشکل چه هدفى را تعقیب میکند و قرار است بکجا 

برسد؟ 
 

منصور حکمت: تبلیغات ما در باره مجمع عمومى تا بحال معطوف به توضیح مطلوبیت و کارآئى مجمع 
عمومى، بعنوان یک ظرف مبارزاتى، براى کارگران بوده است. آنچه ما امروز میگوئیم اینست که باید از 
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یک جنبش مجامع عمومى سخن گفت. دوره هائى در تاریخ مبارزات کارگرى وجود دارد که با پا گرفتن 
جنبشهاى معینى تعریف میشود. مثال جنبش کمیته هاى کارخانه در روسیه، جنبش سندیکائى در اوائل قرن 
در ایران، و یا جنبش شورائى در طول انقالب 57، جنبش کنترل کارگرى و غیره. فرق تبلیغ مجمع عمومى 
بعنوان یک ارگان مفید با تالش در ایجاد یک جنبش مجمع عمومى در این است که در اینمورد اخیر ما 
میخواهیم مبارزه براى برپائى این مجامع به قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى یک دوره مبارزات 
کارگرى تبدیل بشود. مبارزات کارگرى باید با جنبش مجمع عمومى جوش بخورد، هر چه بیشتر این ارگانها 
تشکیل بشوند، قوام بگیرند و در اعتراضات کارگرى نقش محورى پیدا کنند. جنبش مجمع عمومى پاسخ 
فورى و عملى ما به سازماندهى اعتراضات توده اى کارگران در دوره کنونى است. شوراها و جنبش تمام 

عیار شورائى تنها میتواند حاصل درجه اى از پیشرفت جنبش مجمع عمومى باشد. 
 

ما ایده مجمع عمومى را بسیار پیش از این طرح کرده ایم. در آن زمان کل چپ روشنفکرى و کلیشه اى خلقى 
این ایده را ذهنى و غریب نامید. چند سال مبارزه کارگران ایران معلوم کرد که آنچه ذهنى و غریب است 
نحوه تفکر سوسیالیسم خلقى ایران در باره جنبش توده اى کارگرى است. نه فقط کارگران عمال بطور روز 
افزونى این مجامع را تشکیل دادند و در مبارزه خود به آنها متکى شدند، بلکه شعار و ایده مجمع عمومى 
جاى خود را در ذهنیت کارگر آگاه و پیشرو ایران باز کرد. امروز خوشبختانه خیلى ها صحت ایده مجمع 
عمومى را پذیرفته اند و یا به آن تسلیم شده اند. ما میگوئیم کارگران کمونیست باید فعالین جنبش مجامع 
عمومى باشند، چرا که این تنها راه واقعى براى سازماندهى کارگران در مقیاس وسیع و براى پر کردن خالء 
کار سازمانیافته توده اى - علنى کارگرى است. چپ خلقى و روشنفکرى میتواند از این مسئله صرفنظر کند، 
میتواند این مشغله ما را اکونومیسم بخواند، همه چیز را به بعد از سرنگونى رژیم اسالمى حواله بدهد. امثال 
اکثریت و حزب توده میتوانند به شوراهاى اسالمى بپیوندند و بعد هم سرخود نماینده ندیده و نشناخته 
کارگران ایران(!) را به کنگره هجدهم اتحادیه هاى شغلى به اتحاد شوروى بفرستند! سندیکالیست هاى سنتى 
میتوانند منتظر شرایطى بشوند که دولت اسالمى اجازه تشکیل اتحادیه به آنها بدهد و سندیکالیست هاى 
"مخفى" میتوانند فعال از سازماندهى عمل توده اى کارگران چشم پوشى کنند. براى ما مسئله بنحو دیگرى 

مطرح است. 
 

ما معتقدیم هم کمونیسم و ایده هاى اساسى جنبش شورائى، و هم تجربه جارى کارگران ایران در مبارزات 
چند ساله اخیر روش مبارزه توده اى کارگرى در دل همین شرایط اختناق را بدست داده است. انسان باید 
فقط چشمش را باز کند و آن را ببیند. این روش برپا کردن جنبش مجامع عمومى کارگرى است. مبارزه توده 
صدها هزار نفرى کارگران تحت هیچ شرایطى نمیتواند مخفى باشد. رهبرى سراسرى کارگران میتواند مخفى 
باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم دخالت مستمر رهبران عملى و علنى و تشکیل تجمعات 
گوناگون کارگران است، نمیتواند در بعد علنى صورت نگیرد. حزب کارگران باید راه واقعى و عملى براى 

سازماندهى عمل توده کارگران را نشان بدهد. جنبش مجمع عمومى این راه واقعى است. 
 

کمونیست: در قطعنامه فقط چند وظیفه براى فعالین جنبش مجمع عمومى برشمرده شده است آیا میتوانید 
یک تصویر ملموس تر و همه جانبه ترى از چهره فعال این جنبش بدست بدهید؟ براى اینکه بتوان رهبران 
خوب و خستگى ناپذیرى براى این جنبش تربیت کرد باید آموزش و تبلیغ چه مقوالت و موضوعات دیگر 

را عالوه بر اهداف مستقیم خود این جنبش در دستور گذاشت؟ 
 

منصور حکمت: در این باره باید مفصل و مکرر صحبت کرد. من از این فرصت براى اشاره به چند نکته 
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استفاده میکنم. فعال جنبش مجمع عمومى کسى است که نه از یک ایده آل مجرد در باره مجمع عمومى، 
بلکه از مبارزات جارى کارگران حرکت میکند. بحث شورا و سندیکا در درون چپ هر چه باشد، اعتراض 
را  خود  فورى  پیشروى  دورنماى  و  مناسب  رهبرى  مناسب،  سازمان  و  دارد  جریان  اکنون  هم  کارگرى 
باید  که  بدانیم  پیشرویى  کارگر  بگیریم،  نظر  در  شورا"  به  "مومنین  اینکه  بجاى  را  خود  اگر  میکند.  طلب 
به مسئله سازماندهى اعتراضات معین در واحد هاى معین پاسخ بدهد، آنوقت ارزش مبارزه براى تشکیل 
مجامع عمومى و ایفاى نقش آنها را بهتر درك میکنیم. فعال مجمع عمومى کسى است که در اعتراضات 
تا  میکوشد  میخواند.  فرا  موثر  مبارزاتى  ارگان  یک  بعنوان  عمومى  مجمع  از  استفاده  به  را  جارى کارگران 
این عمل در واحدهاى هر چه بیشترى تکرار شود، میکوشد که این مجامع خصلت ادامه کارترى بخود 
بگیرند، با هم مرتبط شوند و به رهبرى هاى اجرائى شکل بدهند. براى فعال مجمع عمومى انطباق مجامع 
با یک الگوى از پیشى آنقدر مسئله نیست که ایجاد آنها و گسترش نقش آنها. فعال مجمع عمومى کسى 
است که دائما از نفوذ خود بعنوان یک کارگر پیشرو براى متقاعد کردن کارگران و رهبران عملى براى اتکاء 
به این ارگان سود میجوید، نقاط قدرت آنرا به کارگران مى شناساند، و تالش میکند عناصر و محافل هر 
چه بیشترى از کارگران پیشرو را به یک حرکت هماهنگ براى برپائى این مجامع جلب کند. براى تربیت 
فعالین جنبش مجمع عمومى، حزب باید بیش از هر چیز روى رابطه این جنبش با مبارزات جارى تاکید 
کند. بنظر من رهبران و فعالین جنبش مجمع عمومى عمدتا از درون رهبران عملى جنبش اعتراضى موجود 

پیدا خواهند شد. 
 

دل  در  حتى  که  است  واقعیت  این  توضیح  باشد،  باید  ما  تبلیغات  الیتجزاى  جزء  که  موضوعاتى  از  یکى 
اختناق میتوان کار علنى و توده اى کارگرى را سازمان داد. روابط پنهانى کارگران پیشرو، روابط حزبى و 
مخفى کارگران کمونیست به تنهایى براى سازماندهى مبارزات جارى کافى نیست. حیاتى است، اما کافى 
نیست. اگر امکان اعتراض دستجمعى را از کارگران بگیرید، هیچ چیز از جنبش کارگرى باقى نمى ماند. کسبه 
میتوانند به فتواى غیابى فالن مرجع یک روز چهارشنبه همگى دکانهایشان را تعطیل کنند. کارگر در مبارزه 
نیازمند تجمع فیزیکى و اعمال قدرت دستجمعى است. تنها به این شکل کارگران احساس قدرت میکنند، 
تنها به این شکل کارگران پیشرو میتوانند نقش خودشان را در رهبرى صف کارگران بازى کنند. بنابراین ایده 
هاى متکى به مراکز غیبى و تبعیت اتم هاى کارگرى از آن را باید کنار گذاشت. باید امکان مبارزه دستجمعى 
و دوشادوش کارگران را ایجاد کرد. کسى که میگوید اختناق نمیگذارد، باید برود خانه و استراحت کند. ما 
میگوئیم مجمع عمومى ظرف امتحان پس داده این مبارزه است. تبلیغات ما باید اعتماد به مجامع عمومى و 

قدرت آنها را افزایش بدهد. 
 

کمونیست: و باالخره در پایان میتوانید کمى در باره رابطه حزب یا فعالین حزبى با این تشکلهاى توده اى و 
مشکالتى که ممکن است در عمل براى آنها بوجود بیاید صحبت کنید؟ 

 
منصور حکمت: پاسخ جامع به این سوال هم تنها میتواند به آینده و به سیر عملى فعالیت ما موکول بشود. 
بسیارى از سوالهاى پراتیک هنوز بطور جدى طرح نشده اند. بنابراین اینجا صرفا به برخى جوانب کلى 
مسئله اشاره میکنم. بطور واقعى ما با این مسائل روبروئیم: تثبیت و آموزش ایده شوراها، براه انداختن یک 
جنبش واقعى مجامع عمومى و برقرارى یک رابطه سالم و خالق با مدافعان سایر اشکال تشکلهاى توده اى. 
در مورد اولى نکته پیچیده اى وجود ندارد. ما باید حقانیت شوراها و اصولیت جنبش شورائى را مداوما و 
بطور زنده، با ارجاع به خصوصیات بنیادى شورا (سازمانیابى حداکثر نیروى توده اى کارگران، میدان دادن 
به رهبران عملى وارد و آشناى کارگرى، دمکراسى مستقیم، آمادگى براى کسب قدرت و غیره) توضیح 
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بدهیم. 
 

در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومى، قبال صحبت کردم. باید از الك تبلیغى صرف بیرون آمد و دست 
بکار برپا کردن، گسترش دادن و به هم مرتبط کردن آنها شد. فقط این نکته را اضافه و تاکید میکنم. همانطور 
که گفتم جنبش مجمع عمومى جنبشى براى ممکن کردن عمل توده اى و وسیع کارگران است. اما این به 
آن معنى نیست که این جنبش تماما به یک فعل و انفعال علنى و توده اى متکى است. کارگران کمونیست و 
فعالین این جنبش باید روابط نزدیک تر و از لحاظ اجرائى مخفى خود را براى هدایت این جنبش سازمان 
بدهند. پشت سر جنبش مجمع عمومى، شبکه هاى بهم مرتبط کانونها و محافل کارگرى و سازمانهاى حزبى 
کارگران پیشرو قرار دارد. در باره جوانب مختلف تلفیق کار مخفى با فعالیت علنى و توده اى قبال صحبت 
کرده ایم (رجوع کنید به مقاالت مختلف در باره آژیتاتورها، سیاست سازماندهى حزب و غیره). فقط تاکید 
میکنم که این فعالیت مخفى براى موفقیت جنبش مجمع عمومى و هدایت اعتراضات کارگرى از طریق 

مجامع عمومى حیاتى است. 
 

در مورد نکته آخر، یعنى رابطه ما با مدافعان سایر اشکال سازماندهى توده اى، نظیر سندیکاها و غیره، باید 
و  کمونیست  کارگران  طیف  به  متعلق  ما  بدهم.  ارجاع  سکتاریسم  نقد  در  حزب  قبلى  بحثهاى  به  را  رفقا 
رادیکال و عنصر سازمانده و فعال این طیف هستیم. رابطه درونى این طیف با خود و رابطه آن با سایر 
گرایشات درون طبقه کارگر، رابطه اى مبتنى بر درك منافع بنیادى کل طبقه ماست که اتحاد و تقویت صف 
کارگران در مبارزه علیه بورژوازى محور اساسى آن است. ما نظرات خود، سیاست هاى خود و آلترناتیو هاى 
خود را با حرارت تمام تبلیغ میکنیم و میکوشیم به نظر و سیاست بخش هرچه وسیعترى از کارگران و 
رهبران و محافل پیشرو آنها تبدیل شود. اما در همان حال هرجا حرکتى در جریان است که ابزارى براى 
مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنها، ولو در یک بخش، بیافزاید، حقى از حقوق انکار شده کارگران را بگیرد، 
خود ما اولین کسانى هستیم که آستین باال میزنیم و در این حرکت شرکت میکنیم. هیچ تالش کارگرى نیست 
که ما به سرنوشت آن بى اعتنا باشیم. ما آلترناتیو خود را با شرکت بخش هر چه بیشترى از کارگران پیشرو و 
مبارز میسازیم، ما ارجحیت سیاست عملى خود را همیشه و در هر شرایطى توضیح میدهیم، اما در عین حال 
عنصر فعال هر سنگر بندى واقعى کارگران خواهیم بود. مهم تشخیص حرکتهاى اصیل کارگران براى اتحاد 
و مبارزه (در هر شکل) از حرکتهاى غیر واقعى، تخیلى و یا مضر بحال مبارزه کارگرى است. تشخیص این 
مسئله در هر مورد، براى کمونیست و کارگر پیشروى اى که از نزدیک با حرکات کارگرى در تماس باشد 
و منافع کل طبقه را مد نظر قرار داده باشد، دشوار نیست. مشروط بر اینکه فعالین ما در هر مورد معین با 

حساسیت و دلسوزى الزم این حرکات را مطالعه و تحلیل کنند. 
 

سیاست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش شورائى است. سیاست ما تضعیف تالشهاى 
گرایشات دیگر براى ایجاد سندیکاها و تشکلهاى توده اى دیگر نیست. امید ما اینست که با تالش ما جنبش 
مجمع عمومى و جنبش شورائى بخش هر چه بیشترى از نیروهاى طبقه کارگر براى متشکل شدن و متحد 

شدن را بخود کانالیزه کند. 

نشریه کمونیست شماره 37، اسفند 1366

درباره سیاست سازماندهى کارگرى ما
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سخنرانى در یک سمینار حزبى 

رفقا موضوع بحث امروز سیاست سازماندهى ماست. مقاله "سیاست سازماندهى ما" در مهرماه 56 چاپ 
شده و از نظر صرف گذشت زمان باید قاعدتا در موقعیتى باشیم که بتوانیم نتایج این سیاست را جمعبندى و 
ارزیابى کنیم. اما مساله اینجاست که ارزیابى ما، که در پلنوم سیزدهم کمیته مرکزى و در کنگره سوم حزب 
هم طرح شد، اینست که این سیاست هنوز خود به درستى درك و تثبیت و الجرم به معناى واقعى کلمه 
اتخاذ نشده تا بتوان از نتایج آن سخن گفت. این سیاست بدرستى به فعالین ما منتقل نشده و خود همین 
مساله دشواریها و مشکالتى نیز ببار آورده است. بنابراین در واقع ما در مقطع جمعبندى نیستیم بلکه در 
موقعیت طرح مجدد آن هستیم و بحثى که من امروز ارائه میکنم مقدمه اى است بر توضیح و تشریح مجدد 
این سیاست و یک دوره فعالیت فشرده از جانب کمیته تشکیالت براى اتخاذ عملى این سیاست و به نتیجه 
رساندن آن. با این تفاوت که امروز مجموعه اى از بدفهمى ها و سوء تعبیرها از این بحث هم به مسائل ما 

اضافه شده است که در بدو امر با آن روبرو نبودیم. 
 

بار قبل ما از نقد مجموعه اى از نگرشها و عملکردهاى عینى در جنبش چپ آغاز کردیم. اینبار باید عالوه 
بر اینها از این نیز حرف بزنیم که چطور براى مثال این یا آن مقوله که در بحث سیاست سازماندهى مطرح 
شده خود مورد سوء تعبیر قرار گرفته است و به پراتیک نادرستى میدان داده است. براى مثال مقوله طیف 

"کارگران رادیکال سوسیالیست" خود چه آشفته فکرى به دنبال داشته است و غیره. 
 

در این جلسه امید من اینست که با توجه به حضور تعداد زیادى از رفقا که در این عرصه صاحب نظرند و 
بویژه خود در عرصه اى کار میکنند که میتوانند مستقیما بفهمند ابهامات و سواالت واقعا چیست، پس از پایان 
صحبتهاى من بتوانیم در مورد اینگونه ابهامات و اشکاالت بحثى داشته باشیم و حتى المقدور به آنها پاسخ 
بدهیم. بهرحال با این مقدمات به اصل بحث امروز بپردازیم. فرض اینست که رفقا مقاله سیاست سازماندهى 
را بدقت مطالعه کرده اند. الجرم قصد ندارم آن بحث را عینا اینجا تکرار کنم بلکه به نکاتى میپردازم که به 

تشریح بهتر آن بحث کمک میکند. 
 

که  شده  مطرح  مقاله  این  در  نکاتى  اوال،  است.  مهمى  بسیار  نوشته  سازماندهى  سیاست  مقاله  من  نظر  به 
میبایست و هنوز هم باید نگرش ما را نسبت به جنبش طبقه کارگر و کار در درون طبقه کارگر متحول کند. 
توجه به تزهائى که دراین بحث درباره اشکال وجودى طبقه کارگر و سوخت و ساز درونى این طبقه مطرح 

شده براى حزبى که میخواهد در درون طبقه کارگر کار کند حیاتى است. 
 

ثانیا، این بحث رهنمود و نسخه اى بود براى آنکه حزب ما رشد و گسترش پیدا کند و ابعاد فعالیت آن 
دگرگون بشود. بنظر من اتخاذ این سیاست یک راه حل واقعى و عملى براى رشد فعالیت حزب در شهرها و 
در درون جنبش کارگرى است و عدم اتخاذ این سیاست به معناى محروم شدن حزب از امکانات واقعى اى 

بوده است که براى نیرومندى خود در اختیار داشته و هنوز دارد. 
 

ثالثا، این سیاست میبایست و هنوز باید بافت و مختصات طبقاتى حزب ما را دگرگون کند. حزب ما باید 
به یک حزب کارگرى تبدیل شود و این سیاست ابزارى بوده است در این جهت که متاسفانه بدرستى بکار 
گرفته نشده است. نکته دیگر اینکه این بحث از نظر عملى حاوى جمعبندى معینى از ضعفهاى فعالیت عملى 
دوره قبل ما بود. عدم تفهیم و تثبیت این بحث الجرم به معناى کند شدن و کم اثر شدن جمعبندى انتقادى 
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ما در قبال دوره قبل هم هست. بحث سیاست سازماندهى طبعا فعالین ما را متوجه ایراداتى در کار گذشته ما 
میکند، اما عدم تشریح پیگیر این سیاست و جا نیافتادن وجوه اثباتى آن ناروشنى هائى بجا میگذارد. نه نقد به 
کار گذشته بدرستى معلوم میشود و نه راه اصالح آن. و باالخره، از همه اینها مهمتر، این بحث یک استنتاج 
عملى مهم از مبحث کمونیسم کارگرى بود. بدرجه اى که بحث سیاست سازماندهى روى زمین بماند، بحث 

کمونیسم کارگرى بطور کلى هم لطمه میخورد. 
 

بخش مهمى از آن مقاله در واقع به "سیاست سازماندهى" ما به معنى اخص کلمه مربوط نبود. بلکه مقدماتى 
بود براى آنکه اعوجاج و کج فهمى هائى که در چپ ایران و همینطور در حزب کمونیست ایران نسبت به 
کار در طبقه کارگر وجود داشت را کنار بزند تا تازه بتوان پس از آن بطور شسته و رفته درباره کار در درون 
طبقه کارگر و فعالیت تشکیالتى حزب در شهرها فکر کرد. بعبارت دیگر چنانچه این نگرش هاى نادرست 
و وارونه درباره طبقه کارگر، جنبش کارگرى و سازماندهى حزبى و غیر حزبى در درون طبقه کارگر و 
غیره را، که پائین تر توضیح خواهم داد ابدا جنبه معرفتى ندارند، بدور انداخته باشیم، درك بحث ما درباره 
سیاست سازماندهى حزب بسیار ساده میشود. آنگاه سیاست سازماندهى ما در تعدادى تز زمینى و قابل فهم 
خالصه میشود که هرکس میتواند در ظرف چند دقیقه براى رفیق پهلودستى خود توضیح بدهد. بدون این 
نقد، همین تزهاى ساده هم قربانى غامض بینى و ذهنى گرائى اى خواهند شد که مشخصه چپ غیرکارگرى 

دوران ماست. 
بدفهمى ها

اجازه بدهید با توجه به تجربه سه ساله اخیر و تفسیرهائى که از بحث سیاست سازماندهى ما بعمل آمده 
است ابتدا به این بپردازم که سیاست سازماندهى ما اساسا بر سر چه چیز نیست. 

 
1- محافل کارگرى جاى بسیار پراهمیتى در بحث ما دارند، اما اطالق "سیاست سازماندهى محفلى" به بحث 
ما بسیار نادرست است. گویا حزب کمونیست دارد بحثى را در تقدم شکل محفلى فعالیت به کار حوزه اى 
مطرح میکند و این محور سیاست دوره اى ماست. یا گویا ما قبال اشکال منضبط کار حزبى در شهرها را دنبال 

میکرده ایم و مثال االن داریم به سازماندهى گل و گشاد و غیر رسمى روى میاوریم. بحث ما این نیست. 
 

حزبى  غیر  و  اى  توده  تشکل  براى  آلترناتیو  شکل  یک  ارائه  سر  بر  بحثى  سازماندهى  سیاست  2- بحث 
و  شوراها  فقدان  و  ایران  در  کارگرى  متشکل  مبارزه  سنت  ضعف  به  توجه  با  گویا  که  نیست  کارگران 
سندیکاها و غیره ما راهى پیدا کرده ایم و آن مثال این است که بجاى شوراها و سندیکاها شبکه هاى محافل 
را قرار بدهیم. این بحث ما نیست. بحث سیاست سازماندهى بحثى در چهارچوب مساله تشکلهاى توده اى 
طبقه کارگر نیست. موضع و سیاست حزب در این عرصه کامال روشن است. ما شوراها و جنبش مجامع 
عمومى را ظرف مناسب مبارزه توده اى و علنى کارگران میدانیم و رابطه آن با اتحادیه ها را هم به تفصیل 

توضیح داده ایم. 
 

سازماندهى  سیاست  که  تصور  این  نیست.  طلبى  انحالل  و  سکتاریسم  چهارچوب  در  بحثى  ما  3- بحث 
بحثى در جهت کمرنگ کردن تعین حزبى و ایدئولوژیکى حزب به نفع تقویت همسوئى هاى عملى با سایر 
جریانات در مبارزات جارى است، کامال نادرست است. بحث سیاست سازماندهى مقدمه اى بر بحث "اتحاد 
گرایشات" نیست. این عبارت اخیر اگر یادتان باشد در رابطه با بحث قانون کار مطرح شد و هنوز هم مطرح 
است. به این معنى که اگر بتوانیم قانون کار انقالبى را ارائه بکنیم مبنائى براى اتحاد گرایشات مبارز در 
درون طبقه کارگر در مبارزات جارى بوجود مى آید و خود ما باید براى این اتحاد مبارزاتى حول قانون کار 
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تالش کنیم. بحث سیاست سازماندهى ابدا بحثى در رد تعین حزبى و رادیکالیسم سیاسى و ایدئولوژیکى 
حزب نیست و بعدا اشاره خواهم کرد که اجتماعى شدن حزب نه فقط مستلزم کمرنگ کردن اعتقادات 
ایدئولوژیکى حزب نیست بلکه این اعتقادات و تبلیغ و بیان هرچه صریحتر آن در درون طبقه کارگر شرط 

حیاتى اجتماعى شدن حزب ماست. 
 

4- سیاست سازماندهى ما بحثى بر سر انتخاب موضوع کار تبلیغ و ترویج و سازمانگرى ما نیست. من با 
این تصور بسیار نادرست و شگفت انگیز برخورد کرده ام که در حالى که تا کنون موضوع و مخاطب کار 
حزب طبقه کارگر بطور کلى بوده است، حاال گویا با بحث سیاست سازماندهى میخواهیم این مخاطب را 
محدود کنیم و صرفا بخش "رادیکال سوسیالیست" طبقه کارگر را مد نظر قرار بدهیم. سیاست سازماندهى 
بحثى بر سر محدود کردن عرصه فعالیت حزب در درون طبقه کارگر نیست، بلکه بر سر چگونگى فعالیت 
ما در درون کل طبقه است. در این میان ما جایگاه ویژه اى براى طیف رادیکال و سوسیالیست کارگران در 

امر سازماندهى و رهبرى کل طبقه قائل هستیم که آن را بروشنى توضیح داده ایم. 
 

اینها فقط نمونه اى از بدفهمى هاست. رفقا میتوانند در ادامه بحث نمونه هاى دیگرى را که با آن برخورد 
داشته اند مطرح کنند. 

 
مبانى سیاست سازماندهى ما

اما بحث سیاست سازماندهى ما در باره چه چیز هست. ابتدا فهرست وار به نکات اصلى اشاره میکنم و 
سپس توضیحاتى درباره هر یک میدهم. 

 
1- مقاله سیاست سازماندهى بحثى است بر سر درك مادى و عینى از روند شکل گیرى یک حزب انقالبى 
و کمونیستى در درون طبقه کارگر. شناختن مکانیسمهاى مادى این روند. این بحث میخواهد این مساله را 
توضیح بدهد که براى شکل گیرى یک حزب انقالبى کارگرى بطور کلى چه فعل و انفعاالت عینى و مادى اى 
باید صورت بگیرد. این بحثى است علیه ذهنى گرائى چپ سنتى در ایران. بنابراین در یک سطح عمومى 

بحث بر سر مکانیسمهاى رابطه حزب و طبقه است. 
 

2- این بحث حاوى تاکیدى بر برخى خصوصیات اساسى طبقه کارگر در زیست و مبارزه است که اساسا 
از چشم چپ سنتى غیرکارگرى مخفى مانده است. تزهاى اصلى اى که در مقاله بحث میشود و همانطور که 
در آنجا گفته شده مکمل بحثهاى قبلى ما، از کنگره اتحاد مبارزان کمونیست به بعد، درباره سبک کار و امر 
سازماندهى کارگرى است، همه گواه این مساله است که ما داریم طبقه کارگر را آنطور که هست به چپ 
ایران "معرفى" میکنیم. کسى که قصد سازماندهى طبقه کارگر را دارد حداقل باید طبقه کارگر را بعنوان یک 
پدیده اجتماعى بشناسد. باید بداند حرکت طبقه کارگر، چه در زیست و تولید و چه در مبارزه و اعتراض از 
چه قانونمندى اى تبعیت میکند. چرا این را باید گفت؟ به این دلیل که همانطور که بدفعات بحث کرده ام و 
اینجا هم باز خواهم گفت، ما داریم از حرکت احزاب چپ غیرکارگرى به سمت طبقه کارگر حرف میزنیم. 
این واقعیت چپ ایران و حتى خصلت نماى حرکت تاکنونى حزب خود ماست. بنابراین براى جریانى که از 
یک قطب غیرکارگرى در جامعه بسمت طبقه کارگر حرکت میکند و هر روز در تبلیغات خود و نشریات 
و رادیوهاى خود صدها بار نام طبقه کارگر را میبرد و دفاع خود را از منافع و آرمان این طبقه اعالم میکند 
حداقل انتظار اینست که این طبقه را آنطور که هست و با خصوصیاتى که مکان عینى اش در جامعه به زیست 
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و مبارزه اش میدهد بشناسد، و نه برمبناى تجسم از پیشى و ذهنى طبقات دارا از کارگر و طبقه کارگر. به 
این نکته برمیگردم. 

 
3- بحث سیاست سازماندهى بر سر درك ویژگیها و اوضاع و احوال مشخص یک کشور معین و طبقه 
کارگر در آن در دوره مشخصى است. این بحث محدودیتها و ویژگى هاى زیست و مبارزه این طبقه را بیان 
میکند. از این صحبت میکند که تاریخچه و سنت مبارزاتى این طبقه چه نقاط قدرت و ضعفى براى آن 
ببار آورده است. از این صحبت میکند که از نظر فکرى و ایدئولوژیکى چه روندهائى در درون این طبقه 
در جریان است و چه گرایشاتى شکل گرفته است. طبقه کارگر سالهاى 1360 در ایران حاصل روندهاى 
تاریخى اى چه در ایران و چه در سطح جهانى است. جهان نگرى و ترکیب ایدئولوژیکى این طبقه، توانائى 
تشکیالتى و مبارزاتى او، اوضاع زیست و نوع اشتغال او و غیره همه حاصل یک تاریخ اجتماعى است که 
خصوصیاتى ویژه به این بخش طبقه کارگر جهانى میدهد. بحث سیاست سازماندهى بر سر دخیل کردن این 

خصوصیات مشخص در تعقل و تفکر کمونیستهاست. 
 

4- بحث سیاست سازماندهى بر سر درك نواقص عملى سیاست قبلى حزب (تا زمان انتشار مقاله مزبور) 
یک  میاید.  نامطلوب  همه  بنظر  که  اوضاعى  در  کمونیستى  فعالیت  گسترش  براى  است  بحثى  این  است. 
نکته محورى این مقاله و ادعائى که میخواهد به کرسى بنشاند، اینست که این بحث روشى ثمربخش براى 
فعالیت حزب در دوره اى است که به تصور چپ سنتى کار کمونیستى نمیتواند خیلى گسترش پیدا کند، که 
سازماندهى علنى طبقه کارگر غیر ممکن است، که اقبال کمونیستها به پیدایش دوره هاى انقالبى منوط شده 
است، که کمونیسم مجبور است روشنفکرى بماند و غیره. این بحث ادعاى ماست مبنى براینکه ابدا اینطور 
نیست. که در دل این شرایط هم راهى براى رشد حزب کمونیست کارگران وجود دارد که کامال عینى و 
عملى است. به این معنى مقاله سیاست سازماندهى ما دوره قبل را نقد میکند و نواقصى را که مانع رشد 

فعالیت کمونیستى در درون طبقه کارگر است را گوشزد مینماید. 
 

یک  تحول  ضرورت  سر  بر  سازماندهى  سیاست  مقاله  گفتم،  بحث  ابتداى  در  که  همانطور  باالخره  5- و 
چپ به چپ دیگرى است. تاریخ چپ ایران در بستر اصلى خود تاریخ رفرمیسم و ناسیونالیسم جناح چپ 
بورژوازى ایران است. بحث بر سر این است که این تاریخ به جائى رسیده است که دیگر یک کمونیسم 
کارگرى باید شکل بگیرد. کمونیسم اساسا قرار بوده است کارگرى باشد و قبل از اینکه "ملى" شود و به 
انحاء مختلف توسط بورژوازى مورد تحریف و سوء استفاده قرار بگیرد، در صحنه اجتماع پدیده اى کارگرى 
بوده است. بحث سیاست سازماندهى جزئى از یک تالش وسیعتر است براى شکل دادن به یک کمونیسم 
متفاوت و برخاسته از یک خاستگاه اجتماعى متفاوت. بحث بر سر کمونیسم کارگرى و پیدایش حزب 

کمونیست کارگران است. 
 

حزب و طبقه
در مورد رابطه حزب و طبقه یک سلسله درکها و مفروضات غلط در چپ سنتى ایران وجود دارد که باید 
از نقد اینها شروع کنیم. تصور مسلط در چپ از رابطه حزب و طبقه اینست که در یک قطب عنصر تئورى، 
ایدئولوژى، آگاهى و تشکل و انضباط وجود دارد و در قطب دیگر توده هاى کارگر وجود دارند. حزب یا 
سازمان یک قطب و "توده ها" قطب دیگر را تشکیل میدهند. مکانیسم سازمانیابى انقالب کمونیستى اینست 
که این سازمان آن توده ها را گیر میاورد و اهداف و ایده آل هاى خود را به آنها منتقل میکند و آن توده ها، 
تک تک و بصورت آحاد مستقل انسانى، تغییر تفکر میدهند، تغییر نگرش میدهند، به کمونیسم و سوسیالیسم 
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معتقد میشوند، به علل مصائب خود پى میبرند، و در نتیجه به آن سازمان میپیوندند و وارد مبارزه آگاهانه و 
هدفمند میشوند. بعبارت دیگر در یک سو توده هاى کارگر هستند در شکل اتمهاى انسانى و در سوى دیگر 

سازمان و حزب قرار دارد بصورت تجسم آگاهى، تشکل و انقالبیگرى. 
 

این دو قطبى "حزب - توده ها" است که در مقاله سیاست سازماندهى به آن پرداخته ایم. علت وجود چنین 
فرض و برداشت نادرست و خام اندیشانه اى ضعف معرفتى چپ نیست. این در واقع انعکاس و امتداد همان 
برداشت و شناختى است که سرمایه و سرمایه دار در عرصه تولید از کارگر دارد. سرمایه صاحب چیزى است 
به نام سرمایه. تولید حاصل این است که این سرمایه را، این وسائل تولید را که به سرمایه دار تعلق دارد و 
کارگر بنا به تعریف فاقد آن است، ببرند و در اختیار کارگر بگذارند تا با آن کار کند. کارگران در این رابطه 
از نقطه نظر سرمایه دار اتمهاى انسانى هستند که تک تک توسط سرمایه استخدام میشوند. از نقطه نظر 
سرمایه کارگر فردى است که براى دوره معینى (روزکار) با سرمایه تماس پیدا میکند و پس از آن دوباره 
در گوشه اى گنگ و غبار آلود در جامعه گم میشود تا فردا مجددا در کارخانه حضور پیدا کند. در آنسوى 
کارخانه، در آنسوى رابطه حقوقى میان کار و سرمایه، کارگر براى بورژوا پدیده اى ناشناخته است. در نظر 
بورژوا کارگران همیشه آدمهائى هستند که به کار نیاز دارند و براى کار آمده اند. اینکه بعنوان انسان در متن 

جامعه چه میکنند، مورد توجه بورژوازى نیست. 
 

عرصه  در  کارگر  به  سرمایه  این  از  حاصل  چپ  نگرش  مبناى  و  پایه  تولید،  در  کارگر  به  سرمایه  نگرش 
سیاست است. توده هاى بیشکل. وقتى این چپ میخواهد از کارگر سخن بگوید متوجه محرومیت و فقر او 
میشود. از اینرو در تئورى چپ سنتى طبقه کارگر به روشنى از زحمتکش و رنجبر و فقیر بطور کلى قابل 
تمیز نیست. این چپ راجع به اینکه این طبقه کارگر بعنوان یک پدیده اجتماعى در چه موقعیتى است و چه 
میکند، آیا اساسا زندگى و سوخت و ساز سیاسى، فرهنگى، معنوى و هنرى اى دارد یا خیر، آیا اعتراضى در 
درون آن در جریان است یا خیر و اشکال این اعتراض کدامند و غیره چیز زیادى نمیداند. این چپ کمترین 

تبیین و تحلیل را از این مساله دارد که کارگر در آنسوى تولید و اشتغال در اجتماع چیست. 
 

وقتى یک بورژوا واقف میشود به اینکه سوسیالیست است و باید کارى بکند، بدوا دلش بحال فقرا سوخته 
است و معتقد شده است جامعه نباید به فقیر و غنى تقسیم گردد. مارکس در مانیفست کمونیست درباره 
اینگونه سوسیالیسم بورژوائى بدقت سخن گفته است. سوسیالیسم بورژواها براى نجات محرومان و فقرا. 
این دیدگاه عینا به تئورى حزب اینها منتقل میشود. از یکسو به مارکس رجوع میکند و درباره پرولتاریائى 
میخواند که سوسیالیسم تئورى انقالب اوست، آگاه و منضبط است، حکومت خود را برقرار میسازد، جامعه 
را دگرگون خواهد کرد و به عالیترین اشکال ممکن اداره خواهد کرد و غیره. از سوى دیگر به جامعه موجود 

خود مینگرد و "پرولتاریا" را در این انسانهاى "محروم و نا آگاه و پا برهنه" پیدا نمیکند. 
 

در نتیجه "پرولتاریا" بتدریج براى او مشخصه کسانى میشود که رشد و آگاهى مورد نظر را یافته اند تا به 
حزب او و مبارزه اى که او تعریف کرده است ملحق شوند. به این ترتیب حزب ایشان خود به شاخص و 
محک پرولتر بودن تبدیل میشود. کارگر زنده و حى و حاضرى که خارج از این حزب و جریان قرار بگیرد 
به سختى ممکن است بعنوان پرولتر به رسمیت شناخته شود. پرولتاریا بخشى میشود که توانسته است آن 
بپیوندد.  سازمان  به  و  کند  قبول  را  سازمان  طالئى  متشکرى  خود  از  و  طالئى  انضباط  طالئى،  ایدئولوژى 
به این ترتیب میتوان سازمانهاى رنگارنگ پرولتاریائى تشکیل داد بدون اینکه سازماندهنده و در برگیرنده 
خود  مواضع  و  ایدئولوژى  و  تئورى  از  صرفا  را  خود  پرولتاریائى  خصلت  که  سازمانهائى  باشد.  کارگران 
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استخراج میکنند. 
 

تفکر چپ سنتى ترکیبى است از یک تصور تجریدى و ذهنى گرایانه و اختیارى از پرولتاریا از یکسو و 
یک درك و برداشت شماتیک و تنزل گرایانه از کارگر بعنوان فقیر و پا برهنه از سوى دیگر. هیچیک از این 
برداشتها درست نیست. هر دو نشاندهنده اینست که دو قطبى حزب- توده ها یک دو قطبى چرند و بى ارزش 
است که بر شناخت بورژوازى از کارگر در عرصه تولید بنا شده است. این دو قطبى فقط موقعیت و تعلق 

طبقاتى سوسیالیستهاى بورژوا را برمال میکند و بس. 
 

با توجه به این مفروضات و برداشتها، تزهائى که در ابتداى مقاله سیاست سازماندهى ما مطرح شده است 
ممکن است براى خیلى چپها عجیب بنظر برسد. این گفته که طبقه کارگر در درون خود داراى یک فعل 
و انفعال سیاسى غنى است، که به مجموعه مسائل اجتماعى فکر میکند، که در درون خود داراى گرایشات 
سیاسى و ایدئولوژیکى شکل گرفته است، که طبقه کارگر در هر حال داراى یک بافت رهبرى است، که در 
هیچ مقطى فاقد نوعى آرایش و تشکل درونى نیست، که اعتراض این طبقه و مبارزه او بالوقفه و جزئى از 
موجودیت او بعنوان یک طبقه است، و تزهائى از این دست براى خیلى ها غیر قابل هضم است و شاید 

برایشان نمودى از "کارگر زدگى" حزب ما یا نویسنده مقاله مزبور باشد. 
 

البته در طول همین سالهاى اخیر جریاناتى که عقل داشته اند و بحران سیاسى و ایدئولوژیکى و تحوالت 
شوروى و چین دگمها و به اصطالح "آموزشهاى" تاکنونى شان را بى اعتبار کرده است، از بحثهاى ما تاثیر 
گرفته اند، چرا که بهرحال راهى براى فعالیت در درون طبقه کارگر در آن یافته اند. اما هنوز هستند جریانات 
و فرقه هاى شبه مذهبى کم تاثیرى که با همان باورهاى ساده لوحانه در مورد حزب و طبقه کارگر زندگى 

سیاسى شان را سپرى میکنند. 
 

خالصه کالم اینکه خصلت نماى طبقه کارگر در تفکر چپ سنتى نه موقعیت این طبقه در تولید و وجود 
آن به مثابه یک طبقه اجتماعى محصول تولید مدرن با سوخت و سازها و فعل و انفعاالتى که در درون آن 
جریان دارد، بلکه موقعیت مصرفى طبقه و پدیده فقر و محرومیت است. و بسیار دیده ایم که وقتى الگوى 
مصرفى طبقه کارگر تغییر میکند، مثال در ایران وقتى کارگر لباس بهتر میپوشد و با مبارزه خود صاحب 
وسائل خانگى مانند یخچال و تلویزیون و غیره میشود، این چپ عقب مانده لکنت زبان پیدا میکند و در 

تئوریهاى خودش دچار مشکل میشود. 
 

این چپ وقتى با کارگران سخن میگوید زبان کودکان را بکار میگیرد. در واقع خود را به کودکى میزند. 
دو ساعت حرف میزند تا به کارگر توضیح بدهد که مثال اگر مزدت باال برود بهتر است! چیزى که براى 
از  بخشى  اینها  است.  بدیهیات  جزو  باشد  رسیده  پنجسالگى  سن  به  کارگرى  خانواده  یک  در  که  هرکس 
آن "آگاهى" است که اینگونه سازمانها فکر میکنند انحصارش را دارند و باید به درون طبقه ببرند. بحث 
سیاست سازماندهى ما با توجه دادن حزب کمونیست به این مساله آغاز میشود که ما باید از این دو قطبى 
بورژوائى کنده باشیم و طبقه کارگر را به عنوان یک موجودیت اجتماعى معترض، داراى تعقل سیاسى و 
آرایش درونى مبارزاتى و در جریان فعل و انفعال سیاسى بشناسیم. این حداقل انتظار از حزبى است که 

میخواهد حزبى کارگرى باشد. 
3 5  
در همین رابطه و در سطحى مشخص تر، ما به گرایشات واقعا موجود در درون طبقه کارگر اشاره میکنیم. 
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این گرایشات حاصل تاریخ اند. اگر کسى در سال 1847 تعبیرى از کمونیسم بدست داده باشد، کارگر یک 
قرن  یک  طول  در  کارگر  طبقه  با  کمونیسم  این  شکل  هزار و یک  به  میشناسد.  را  تعبیر  این  دیگر  بعد  قرن 
مرتبط شده، کارگر با الهام از آن مبارزه کرده، صاحب نظران بوجود آمده اند و جدل کرده اند، احزاب تشکیل 
شده اند، انقالبات صورت گرفته است و غیره. طبقه کارگر به دلیل اینکه بخش زنده اى از جامعه است دیگر 
بعد از یک قرن و بیش از آن از مانیفست کمونیست، مارکسیسم و کمونیسم را به پدیده اى درونى براى 

خود تبدیل کرده است. 
 

علیه  مبارزه  سال  صد  چند  است.  آورده  بوجود  عینى اى  محصوالت  کارگر  طبقه  درون  در  کمونیسم  این 
سرمایه دارى و روبرو شدن با سرمایه دار و دولتها و تاکتیکهایش در اشکال و صورتهاى گوناگون، کارگر 
معاصر را در مبارزه آموخته و صاحب سنت (سنتهاى مختلف) کرده است. گرایشات گوناگون مبارزاتى در 
درون طبقه کارگر بوجود آمده است. کارگر امروزى، درست نظیر بورژواى امروزى در لبه انتهائى یک تاریخ 
طوالنى قرار دارد. این تاریخ در او تاثیر گذاشته و او را به پدیده اى بسیار بالغ و پیچیده تبدیل کرده است. 
حتى کارگر چند قرن قبل که تازه از روستا و کارگاه کنده شده بود، ذهن و زندگى اى پخته تر و بالغ تر و شکل 

گرفته تر از چیزى داشت که چپ بورژوائى در مورد کارگر امروزى در فکر خود مجسم میکند. 
 

وجه دیگر بحث ما این بود که این گرایشات ایدئولوژیکى و سیاسى موجود در درون طبقه کارگر پایه عینى 
احزابى هستند که به نحوى از انحاء خود را به طبقه کارگر منتسب و مرتبط میکنند. گرایش اصالح طلبانه با 
تفکر و سنت و سابقه اش در درون طبقه کارگر در کشورهاى مختلف وجود دارد و این پایه عینى احزاب 
اصالح طلب داراى نفوذ در درون طبقه کارگر است. بهمین ترتیب گرایش انقالبى و کمونیستى وجود دارد. 
گرایشى که فعالین آن نسبت به تفاوت نظرات و راه حل هایشان در قبال مسائل کارگرى با دیگر جریانات 

خود آگاهند. 
 

مساله بر سر مرزبندیهاى عمیق تئوریک نیست، بلکه برسر مرزبندیهاى واقعى مبارزاتى میان سنتهاى مبارزاتى 
مختلف در درون طبقه کارگر است. این گرایشات توده کارگران را تحت تاثیر قرار میدهند و به سمت خود 
جلب و جذب میکنند. طبقه کارگر مدام در حال قطب بندى درونى، آرایش گرفتن درونى و حتى کشمکش 
درونى براى پیدا کردن و دنبال کردن بهترین و موثرترین راه بهبود اوضاع و رهائى خویش است. حال اگر 
یک حزب سیاسى بخواهد حزبى کارگرى باشد و یا در درون طبقه کارگر براى خود حمایتى پیدا کند، 
اولین سوالى که در برابرش قرار میگیرد اینست که ما به ازاء اجتماعى آنچه که این حزب در فکر و سیاست 
و مبارزه نمایندگى میکند در درون طبقه کارگر به شکل گرایشى بالفعل وجود دارد یاخیر. این گرایش در 
چه موقعیتى در درون کل طبقه کارگر قرار گرفته است. یک سازمان سوسیالیستى رادیکال که میخواهد در 
درون طبقه کارگر کار بکند اصوال باید با این فرض شروع بکند که یک جریان سوسیالیستى رادیکال در 

درون طبقه کارگر وجود دارد. 
 

این تازه، گفته اى است مربوط به اوضاعى که نظیر ایران سازمان سوسیالیستى مربوطه اساسا از ابتدا توسط 
روشنفکران و خارج محیط فعالیت سیاسى کارگرى تشکیل شده باشد. وگرنه کمونیسم (گرایش مارکسیستى 
در آن) از ابتدا در محیط کارگرى شکل گرفت و گرایش سوسیالیستى در درون خود طبقه را همراه داشت. 
باتوجه به خصلت روشنفکرى چپ تاکید این هم ضرورى است که بدیهى است که تبیین گرایش کارگرى 
رادیکال و سوسیالیست از هویت سیاسى و ایدئولوژیکى خودش لزوما مانند تبیین سازمان مربوطه نیست 
یک  اینکه  در  آنوقت  میگوئیم  سخن  رادیکال  و  انقالبى  سوسیالیسم  از  داریم  واقعا  اگر  اما  باشد.  نباید  و 
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ناپذیرى  اجتناب  بطور  ما  عصر  در  دیگر  و  دارد  وجود  کارگر  طبقه  درون  در  واقعى  بطور  جریانى  چنین 
بازتولید میشود تردیدى نیست. جامعه اى که در آن طیف رادیکال و سوسیالیستى کارگرى وجود نداشته 
باشد، جامعه اى است که در آن سرمایه دارى وجود نداشته است. قدمت سوسیالیسم کارگرى به قدمت خود 
سرمایه دارى است و اکنون قریب یک قرن و نیم است که جناح رادیکال این سوسیالیسم کارگرى مستقیما 

از مارکسیسم الهام میگیرد. 
 

به بیان دیگر بحث ما اینست که حزب به معنائى که معموال از آن حرف میزنیم، یعنى یک تشکیالت تعریف 
شده، صرفا یک تعین خاص از یک واقعیت اجتماعى وسیعتر است. واقعیتى که یک وجه آن وجود اجتماعى 
یک گرایش و حرکت بالفعل در درون طبقه کارگر است و وجه دیگر آن وجود تشکیالتها، برنامه ها و غیره. 
حزب صرفا تشکیالتى متشکل از افراد نیست که بر مبناى توافق بر سر برنامه و اساسنامه گرد هم آمده اند. 
حزب حاصل بلوغ روندهاى تاریخى است که طى آن ماتریال کافى در سطح جامعه، در درون طبقه کارگر 
بشکل گرایشات و سنتها و فعالین، و نیز در قالبهاى سیاسى و برنامه اى، براى پیدایش یک سازمان که بتواند 

این حرکت اجتماعى را سازماندهى و رهبرى کند بوجود آمده است. 
 

پس باید مقدمتا حزب را به معنى وسیع کلمه در نظر بگیریم. گرایش رادیکال و سوسیالیستى طبقه کارگر 
ایران هم اکنون جزو و عضو حزب کمونیست ایران به این معنى وسیع هست. هر عضو این حزب کمونیست 
ایران موجود هم (با تعریف محدود آن) قاعدتا بدوا باید خود را متعلق به این حرکت و این حزب وسیع 
اجتماعى بداند. ندیدن این رابطه است که بنظر من به کار فعالین حزب کمونیست ایران لطمات جدى زده 
و میزند. هر رفیق ما باید خود را بدوا جزء گرایش سوسیالیستى و رادیکال وسیعى بداند که کانون اصلى آن 
هم اکنون در درون طبقه کارگر قرار دارد. تفاوت ما باید صرفا اینجا باشد که ما اعضاء حزب آن بخشى از 
فعالین این گرایش را تشکیل میدهیم که مجدانه براى ساختن و قدرتمند کردن یک حزب سیاسى (به معنى 
اخص کلمه) براى این جریان اجتماعى تالش میکنند. ما داریم یک آرایش حزبى براى این طیف و این 
جریان بوجود میاوریم. فعالین همین جریان (که بخش بیشتر آنها هنوز عضو حزب کمونیست ایران نیستند) 
دارند مجمع عمومى و شورا و سندیکا بوجود میاورند، در برابر کارفرمایان و دولت اعتراض سازمان میدهند 
و غیره. اینها همه سوخت و ساز حزب کمونیست به مثابه یک حزب اجتماعى است. اینها همه جزء تاریخ 

این حزب و تاریخ انقالب کمونیستى به رهبرى این حزب است. 
 

بنابراین مساله محورى در سیاست سازماندهى ما این است که سوسیالیسم انقالبى طبقه کارگر در ایران 
تشکل و تعین حزبى خود را چگونه بدست میاورد و تقویت میکند. حزب کمونیست ایران میتواند ظرف این 
امر باشد، میتواند حزب طبقاتى کارگران و حزب انقالب کمونیستى کارگران باشد مشروط براینکه گرایش 
سوسیالیستى کارگرى این حزب را در دست بگیرد، "فتح کند" و به ظرف مبارزه خود تبدیل سازد. حزب 
ما، نظیر هر چیز دیگرى در دنیا، باید دیر یا زود جایگاه اجتماعى خود را پیدا کند. حزب کمونیستى که 
نتواند ظرف اعتراض سوسیالیستى طبقه کارگر بشود به مثابه حزب کمونیست از بین میرود. حزب ما باید به 
جزء ارگانیک و غیر قابل تفکیک حیات و حرکت جریان رادیکال و سوسیالیستى کارگران، و به این اعتبار 

به جزء غیر قابل تفکیک مبارزه کل طبقه کارگر علیه بورژوازى، تبدیل بشود. 
 

در بحث سیاست سازماندهى میگوئیم بجاى اینکه ما از یک تصور صرفا تشکیالتى حرکت کنیم و شروع 
کنیم براى حزب معین و محدود خود عضو گرفتن و حوزه و کمیته برپا کردن، بیائیم بدوا خود را بخشى 
از یک حزب وسیع اجتماعى (فى الحال اجتماعى) در نظر بگیریم و بپرسیم گسترش حزبیت و تعین این 
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جریان در یک حزب سیاسى در گرو چیست. اینجاست که فورا متوجه اوضاع و احوال آن طیفى از مبارزان 
این حزب وسیع میشویم که فى الحال خود را در راس توده هاى وسیع کارگرى قرار داده اند، رهبران مستقیم 
و عملى بخشهاى مختلف طبقه اند، با هم متصل و در ارتباطند، و در برابر بورژوازى و گرایشات غیر کارگرى 

و غیر رزمنده در درون خود طبقه کار صفبندى ایجاد میکنند و غیره. 
 

چه چیز مانع ادغام حزب کمونیست ایران بعنوان یک حزب معین و این بخش عظیمتر کمونیسم انقالبى 
در ایران در یک پراتیک حزبى و طبقاتى واحد و یکپارچه است؟ چه چیز رهبرى جنبش کارگرى را توسط 
این حزب وسیع اجتماعى دشوار میکند؟ کدام اشکال سازمانیابى براى انجام این تحول تعیین کننده در این 
دوره معین مناسب است. براى شکل گرفتن این حزب عظیم کارگرى طیف رادیکال و سوسیالیست کارگران 
چه تحوالت سیاسى و فکرى و تشکیالتى را باید از سر بگذراند، و متقابال، و بنظر من مهمتر از آن، حزب 
کمونیست ایران براى آنکه ظرف مناسبى براى فعالیت و اتحاد کارگر کمونیست و انقالبى باشد باید چه 
دگرگونى هائى در کار خود ایجاد نماید؟ این سئواالت نقطه شروع و محور بحث سیاست سازماندهى ماست 

که در ادامه بحث بطور مشخصترى به تزها و استنتاجات اصلى آن میپردازم.
 

تزهاى عمومى بحث
تزهائى که در ابتداى مقاله سیاست سازماندهى ما مورد بحث قرار میگیرد میکوشد تا وجوهى از موجودیت 

اجتماعى کمونیسم و هویت اجتماعى طبقه کارگر را به فعالین کمونیست بشناساند. 
 

1) ما میگوئیم در ایران نیز مانند سایر نقاط جهان گرایشات گوناگونى در درون طبقه کارگر وجود دارد. 
قبل از دست زدن به هرگونه اقدام تشکیالتى براى حزب سازى باید از خود بپرسید کدام این گرایشات 
پایه موجودیت اجتماعى بالفعل و مستقیم شما بعنوان یک حزب معین است و وضع این گرایش در صحنه 
جنبش کارگرى عمال چگونه است؟ این گرایش چقدر متحد، متشکل و خودآگاه است؟ چقدر فعال است 
و در چه اشکالى فى الحال سازمان یافته است؟ ادغام این گرایش اجتماعى با حرکت حزبى شما در یک 
موجودیت یکپارچه سیاسى و مبارزاتى با چه موانعى روبروست؟ چه موانعى مانع تبدیل رهبران بالفعل و 
عملى این جریان به ستون فقرات و کادرهاى یک سازمان حزبى است؟ در یک کالم تحزب این گرایش 

در گرو چیست؟ 
 

2) ما میگوئیم طبقه کارگر یک توده بى شکل و ساکن نیست. هر جا استثمار هست مقاومت و مبارزه علیه 
آنهم هست و این مبارزه فى الحال رهبرى میشود. طبقه کارگر حتى در بدترین شرایط، هنگامى که ابتدائى 
ترین تشکلهاى کارگرى وجود ندارند، بصورت اتمهاى منفرد وارد عرصه مبارزه و مقاومت نمیشود، بلکه 
داراى آرایش و سازمانى براى مبارزه است. کسانى در درون این طبقه خود را به موقعیت رهبران عملى 
بخشهائى از طبقه ارتقاء میدهند، کسانى هستند که نبض طبقه را در دست دارند و میتوانند آنرا به حرکت 
بکشانند. اینها کسانى هستند که نظر و تشخیص شان براى بخشهاى وسیعترى از طبقه اهمیت دارد. اینها 
سنتهاى مبارزاتى کارگران را با خود حمل میکنند و به دیگران انتقال میدهند. براى یک کمونیست حیاتى 
است که بداند که این رهبران چه کسانى اند و چه میکنند و کدام بخش آنها رهبران سوسیالیست طبقه اند. 
کسى که میخواهد حزب و حوزه و تشکیالت کمونیستى بسازد باید بدوا تصویر روشنى از این گرایشات و 

رهبرى ها در درون طبقه کارگر داشته باشد. 
 

3) نکته دیگر، که مبین جدال اساسى اى میان کمونیسم کارگرى با چپ سنتى و روشنفکرى ایران است، 



778

برگزیده آثار  منصور حکمت

مساله مبارزه اقتصادى است. آن شبه سوسیالیسمى که از بیدار شدن وجدان روشنفکر بورژوا نسبت به "فقر 
توده ها" و تقسیم جامعه به فقیر و غنى مایه میگیرد، فورا به نسخه اى براى اصالحات اجتماعى میرسد. 
این  خیراندیش  سوسیالیستهاى  اینگونه  آمدن  کار  روى  با  آن  در  که  میدهند  بدست  جامعه  از  تصویرى 
محرومیتها از میان میرود. اما در عین حال صریحا یا تلویحا چنین استدالل میشود که تا این جریان خود 
سر کار نیاید، یا تا "انقالب" نشود، بهبود جدى در زندگى توده ها را نمیتوان انتظار داشت. و البته چپ 
غیرکارگرى خود بنا به موقعیت طبقاتى اش در این موقعیت عینى قرار دارد که میتواند "انتظار نداشته باشد". 

 
رفتن  طفره  براى  میشود  مجوزى  جریانات  این  براى  کارگرى  انقالب  مارکسیستى  تئورى  و  انقالب  ایده 
براى  کارگر  مبارزه  تحقیر  و  آینده  به  کارگر  دادن  حواله  کارگر،  طبقه  اوضاع  فورى  بهبود  براى  مبارزه  از 
اصالحات اقتصادى و اجتماعى بعنوان چیزى که گویا نشانه انحراف از امر انقالب است. بدیهى است که 
در این دیدگاه کارگر به گرفتن حق خود تشویق میشود، اما هزار بار این تبصره تاکید میشود که این مبارزه 
نباید ""عمده" بشود و قس علیهذا. براى طبقه کارگر و براى مارکسیسم این اساسا بى معناست. چرا که نفس 
وجود طبقه کارگر منوط به مبارزه و کشمکش هر روزه با بورژوازى براى بهبود اوضاع اقتصادى کارگران 

است. 
 

بحث به این صورت نیست که گویا کارگر مخیر است که مبارزه اقتصادى بکند یا خیر یا به این مبارزه شدت 
بدهد یا خیر. کارگر نه فقط براى بهبود اوضاع خود بلکه براى جلوگیرى از تنزل سطح موجود زندگى خود، 
براى حفظ حرمت انسانى خود، در جامعه سرمایه دارى ناگزیر و دائما باید دست به مبارزه براى بهبودهاى 
اقتصادى و اجتماعى بزند. بنابراین طبقه کارگر قرار نیست در قبال مبارزه اقتصادى "موضع" خاصى بگیرد. 
مبارزه اقتصادى یعنى طبقه کارگر و طبقه کارگر یعنى مبارزه اقتصادى. این جزء تعریف و از خصوصیات 
وجودى طبقه کارگر است. همانطور که ماهى نمیتواند شنا نکند، کارگر نمیتواند مبارزه اقتصادى نکند. و 
اتفاقا پیشروى در این مبارزه انقالب کارگرى را تقویت و تسهیل میکند. تنوریهاى چپ سنتى آنان را به این 
نتیجه میرساند که کارگران با یک درجه رفاه "فاسد میشوند" و یا اینکه فقر و فشار اقتصادى باعث انقالب 

میشود. 
 

این تصورى پوچ و ضد کارگرى است. کارگر باید در موقعیت اقتصادى هر چه محکمتر و ایمن تر قرار 
داشته باشد. تنها طبقه کارگرى که در جریان پیشروى طبقاتى باشد میتواند به همه چیز چنگ بیاندازد و کل 
انقالب کارگرى را بخواهد. استیصال و بن بست مایه عصیان خرده بورژوازى میتواند باشد، اما منشاء انقالب 
کارگرى نمیتواند باشد. این فقر است که مبارزه کارگرى را به انحطاط و فساد میکشاند و نه رفاه و بهبود 
اوضاع اقتصادى طبقه. بنابراین مبارزه اقتصادى و مبارزه براى باال بردن حرمت و حیثیت اجتماعى کارگر 
جزء الیتجزاى وجود اجتماعى طبقه کارگر است و تعطیل بردار نیست و حزب کمونیستى که میخواهد 
حزب کارگران باشد را اصال باید بدوا در این قلمرو پیدا کرد تا تازه بتوان از آن درباره برنامه و مبارزه اش 

براى انقالب کارگرى و کمونیستى پرسید. 
 

اما در واقعیت امر صدها حزب باصطالح سوسیالیست در دنیا وجود دارد که در نظر و در عمل با این مبارزه 
اقتصادى جارى و دائمى بیگانه اند و هویت شان دراختالفات نظرى شان با گروه مجاور خالصه میشود. 
احزابى که حتى نمیدانند کارگر فالن رشته چقدر میگیرد، آیا با این درآمد میتوان یک خانواده سه نفرى را 
هم اداره کرد، آیا میتوان بچه را تا فالن سن به مدرسه فرستاد، یا مساله دوا و دکتر چه میشود و غیره. خیلى 
عقیدتى سرآغاز  کدام انشعاب  تمام مساله و مشغله شان اینست که  ندارند و  کارى به این مسائل  اینها  از 
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موجودیت فرقه اى آنهاست و غیره. چنین جریاناتى هر وقت من و شما را میبینند که داریم از اضافه دستمزد 
و بیمه و قانون کار و بن و غیره حرف میزنیم، فورا به ما لقب "اکونومیست" میدهند. و فورا هم نام لنین را به 
میان میشکند. حال آنکه لنین به جریان ما تعلق دارد. در دوره اى در روسیه کارگرانى که هست و نیست شان 
با مبارزه اقتصادى عجین بوده است گفته اند که سرنگونى تزاریسم و مساله قدرت سیاسى امر بسیار مهمى 
است و نباید به بورژوازى لیبرال سپرده شود. شبه سوسیالیست بورژوا که اساسا از سوئى دیگر وارد بحث 

شده است ما را نشان میدهد و در ما مصداق اکونومیستها را میبیند. 
 

بنظر من وقتى جریانات اینچنینى به ما لقب اکونومیست میدهند باید یقین کنیم که در مسیر درستى قرار 
گرفته ایم. این خود بهترین قطب نما براى تشخیص جهت درست است. تا وقتى که حزب کمونیست درست 
مانند کل جریان رادیکال و سوسیالیست در درون طبقه درگیر مبارزه دائمى براى بهبود فورى اوضاع طبقه 
و  کردن  قیام  سنت  میکنم  تضمین  من  کرد.  اطالق  کارگران  کمونیست  حزب  آن  به  نمیتوان  نباشد  کارگر 
سرنگون کردن و انقالب کردن و به مساله قدرت سیاسى پرداختن در حزب ما آنقدر قوى هست و آنقدر 
طرح و برنامه براى آن وجود دارد که هیچ لحظه اى نخواهد رسید که ما به جریانى از نوع اکونومیستهاى 
اوانل قرن در روسیه تبدیل بشویم. اساسا فکر میکنم امکان پیدایش یک چنین اکونومیسمى در درون سنت 

کمونیسم تاریخا منتفى شده است. 
 

رد و تحقیر مبارزه اقتصادى توسط چپ غیرکارگرى در ایران زمینه هاى مادى مشخصى هم دارد. اوال، اصوال 
مبارزه  در  دخالت  ثانیا،  نیست.  محسوس  و  ملموس  جریانات  این  براى  اقتصادى  فشار  شان  بافت  بدلیل 
اقتصادى، بودن در آن مکان اجتماعى را ایجاب میکند. براى مبارزه اقتصادى "به کارگر احتیاج هست". 
نمیتوان کارشناس تحصیل کرده به این مبارزات گسیل کرد. هر نوع دخالت در مبارزه اقتصادى به تشکیالت 
کارگرى و رهبر عملى نیاز دارد و این جریانات فاقد چنین بافت و فعالینى هستند. راستش بسیارى شان 
تصویرى بسیار ذهنى از اعتراض کارگرى دارند. اعتراض کارگرى براى اینها، به شهادت ادبیات تبلیغى شان، 
همواره بصورت از کوره در رفتن جمعیت بیشکل کارگران در این یا آن محیط کار و زندگى مجسم میشود. 
و لذا شرکتشان در مبارزه اقتصادى عمدا حالت تالش براى عصبانى کردن کارگران را بخود میگیرد. اینها 
ابدا تصویر یک مبارزه هدف دار و با حساب و کتاب و داراى قواعد و سازمان و رهبرى را از اعتراض 
کارگرى ندارند. خود در متن این روابط و مناسبات قرار ندارند و لذا نه فقط از دخالت بلکه عموما حتى از 

فهم مکانیسم اعتراض کارگرى نیز ناتوانند. 
 

4) نکته دیگرى که باید بحث شود جایگاه حزب در دل این مبارزه جارى و تعطیل ناپذیر است. حزب 
و تحزب یک وجه معین و یکى از اشکال تعین این مبارزه وسیع اجتماعى است و نه "حلقه آخر تکامل" 
این مبارزه. براى چپ سنتى حزب پله نهائى یک نردبان ترقى است. از محفل به اتحادیه و سازمان صنفى 
و سپس به حزب. در مقاله سیاست سازماندهى به این نکته تاکید شده بود که تحزب یکى از وجوه یک 
مبارزه و یک واقعیت چند وجهى است. واقعیتى که محافل کارگرى و اتحادیه ها و شورا ها و غیره وجوه 
دیگر آنرا تشکیل میدهند و همه مجموعا یک پدیده اجتماعى مرکب را میسازند. توده عظیمى از انسانها در 
ارتباط با هم در حال اعتراض به سرمایه دارى هستند و این اعتراض وجوه و دقائق و لحظات گوناگونى 
دارد و اینها در اشکال مختلفى بروز و تعین پیدا میکنند که یکى از آنها حزب سیاسى طبقه است. این حزب 
نماینده و سازماندهنده فعالیتى دائمى و ادامه کار براى امر انقالب اجتماعى است و همه مبارزات دیگر را در 
چهارچوب این مبارزه عمومى براى انقالب اجتماعى بهم مرتبط میسازد. این تحزب بنابراین ابدا آلترناتیو 
و بدیلى در مقابل سایر اشکال فعالیت طبقه کارگر نیست. بحث ما اینست که بیائیم این واقعیت اجتماعى 
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مرکب را ببینیم، آنرا در کلیت اش تقویت کنیم، ملزومات پیشروى این جنبش عمومى را فراهم کنیم تا تازه 
بتوانیم در متن این فعالیت وجه حزبى این مبارزه را نیز سازمان بدهیم. نمیتوان جدا از کل این حرکت 
اجتماعى - طبقاتى دست بکار ساختن یک حزب سیاسى براى طبقه کارگر شد. کسى که میخواهد یک 

حزب کمونیستى کارگرى بسازد باید در کل این مبارزه همه جانبه و مرکب دخیل بشود. 
 

5) مساله دیگر بررسى برخى وجوه و ویژگیهاى اوضاع زیست و مبارزه طبقه کارگر در ایران است که بر 
ابعاد مشخصتر سیاست سازماندهى ما تاثیر میگذارد. 

5 9  
اوال، طبقه کارگر ایران طبقه جوانى است. منظور من سن و سال کارگران نیست، بلکه تاریخچه وجود پرولتر 
شهرى در ایران در مقایسه با کشورهاى مهد سرمایه دارى در اروپا است. سنتهاى مبارزه کارگرى در این 
کشورها، در زمینه تشکل، سازماندهى توده اى، تحزب و غیره، حاصل روندهائى طوالنى است. سنت مبارزه 
کارگرى در ایران طبعا از موقعیت جامعه ایران و تاریخ و روند توسعه سرمایه دارى در ایران تاثیر پذیرفته 
است. براى مثال سنت سریعا متشکل شدن، سازمانهاى اتحادیه اى و شورائى ایجاد کردن و غیره در طبقه 

کارگر ایران ضعیف است. 
 

اما بحث مقاله سیاست سازماندهى اینست که این مشاهده بهیچوجه چپ غیرکارگرى را مجاز نمیکند که 
اتمیزه بودن کارگر ایرانى را نتیجه بگیرد. این خالء بهر حال از آنجا که مبارزه و اعتراض کارگرى تعطیل 
بردار نیست با اشکال دیگرى از سازمانیابى و فعالیت کارگرى پر میشود که با اوضاع و احوال حاکم بر 
جامعه تناسب دارند. ما میگوئیم حتى در بدترین شرایط نیز شبکه هائى از محافل کارگرى در درون طبقه 
کارگر شکل میگیرد که بعنوان ظرف همفکرى کارگرى و چاره جوئى رهبران کارگرى عمل میکند. ما این 
شکل را ایده آلیزه نکرده ایم. اما این آن شکل حداقل و پایه اى است که در تمام دنیا هر جا که کارگر هست 
و کار میکند وجود دارد، اعم از اینکه عظیمترین اتحادیه ها و شوراها و غیره وجود داشته باشند یا خیر. این 
شبکه ها، که در درون و از طریق آنها کارگران آگاهتر توده کارگران را با مبانى مبارزه کارگرى آشنا میکنند، 
تبلیغشان میکنند، گردشان میاورند، به عمل میکشانند و رهبرى شان میکنند درست مانند خود مبارزه تعطیل 

بردار نیستند. هیچکس، هیچ کارفرما و حزب و دولتى نمیتواند این حرکت را تعطیل کند. 
 

این هم از خصوصیات وجودى طبقه کارگر است و هر بورژوائى که دارد تولید را سازمان میدهد همراه با 
آن بناگزیر این محافل را نیز خود ناخواسته بوجود میاورد. هیچکس نمیتواند مانع این شود که انسانهائى 
که زیر یک سقف کار میکنند، شرایط مشابهى را تحمل میکنند، در موقعیت اجتماعى یکسانى قرار دارند و 
خود را با نیروى واحدى رو در رو مییابند و غیره، در درون خود ارتباط ایجاد کنند و به سرنوشت مشترك 
خود فکر کنند و براى موقعیت خود راه چاره بیاندیشند. این انسانها بناگزیر به موقعیت خود، راههاى مبارزه 
براى بهبود اوضاع خود و حتى به آنچه که جهان بصورت تاریخ و تنورى درباره آنها میگوید فکر میکنند و 
دورنماهاى عملى در برابر خود قرار میدهند. شبکه هاى محافل ظرف اولیه و اجتناب ناپذیر صورت گرفتن 
این فعل و انفعاالت در درون طبقه کارگر هستند. درد کارگران و راه حل براى این دردها در درون این 
محافل بحث میشود. این یک جریان زنده مبارزاتى است. بنابراین حتى در ایران هم، علیرغم نبود و یا ضعف 

سازمانهاى رسمى و شسته و رفته کارگرى، الزم نیست از صفر شروع کنیم. 
6 2  
ثانیا، اوضاع مشخص ایران بر ضرورت جاى گرفتن جدى کمونیسم در متن مبارزه اقتصادى تاکید میکند. 
در کشورهاى دیگر شکاف کمونیستها، یا چپها بطور کلى، از مبارزه اقتصادى ممکن است به اندازه ایران 
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عمیق نباشد. این شکاف باید حتما پر شود. اما در ایرانى که چپ اساسا در جناح چپ ناسیونالیسم طبقات 
غیر کارگر شکل گرفته است، سنت اش به دکتر مصدق و استقالل طلبى اقتصادى برمیگردد، چپى که افق 
نیروى  بعنوان  را  کارگر  و  است  بوده  خویش"  "میهن  در  اجتماعى  و  سیاسى  اصالحات  انجام  مبارزه اش 
ذخیره مبارزه بورژوائى و اصالح طلبانه خود نگریسته است، در کشورى که مبارزه اقتصادى کارگرى مداوما 
توسط چپ تحقیر شده و به فرع مبارزه ضد استبدادى تبدیل شده است، در یک چنین کشورى کمونیست 
کارگرى باید با تاکید بمراتب بیشترى به امر مبارزه اقتصادى توجه کند. این یک شاخص اساسى تفکیک 
پرولترها و بورژواها است. حزب ما و فعالین ما نباید از اینکه این چپ بورژوائى انگ "اکونومیست" به ما 

بزند هراسى بدل راه بدهند. 
 

به  چقدر  اینکه  از  مستقل  اند،  شده  مطرح  سازماندهى  سیاست  مقاله  در  که  تزهائى  همه  نهایتا  بهر حال 
کشورهاى دیگر قابل تعمیم باشند و چقدر خصوصیات عام مبارزه کارگرى را بحث میکنند، اوضاع ایران را 
مد نظر دارند. چرا که این براستى خصلت بورژوائى چپ تاکنون موجود ایران است که ما را ناگزیر میکند 

به تاکید بدیهیات در مورد طبقه کارگر و مکانیسمهاى مبارزه کارگرى بپردازیم. 
 

نواقص کار قبل از طرح سیاست سازماندهى
در مقاله سیاست سازماندهى نسبتا به تفصیل به این مساله پرداخته شده است. بنابراین اینجا فقط نکاتى را 
براى یادآورى تذکر میدهم. اگر بخواهم ارزیابى خالصه اى از نقص اصلى کارمان در دوره قبل از طرح این 
سیاست بدست بدهم باید بگویم که ما کار را از وسط شروع کرده بودیم. ما بعنوان یک حزب سیاسى تالش 
میکردیم در میان پیشروان طبقه کارگر کانونهاى حزبى بوجود بیاوریم. این کار البته یک جزء دائمى فعالیت 
ماست و ایرادى فى النفسه به آن وارد نیست و حاصل سیاست سازماندهى کنونى ما هم باید رشد سریع 
سازمان حزبى ما در میان کارگران باشد. اما، علیرغم اینکه حتى در همان موقع بکرات به مساله ضرورت 
احاطه شدن حوزه ها و کانونهاى حزبى توسط طیف وسیعى از کارگران دوستدار حزب تاکید میکردیم، جنبه 

اجتماعى گسترش حزب و تحزب در میان کارگران کمتر مورد توجه بود. 
 

امروز که میخواهیم کارگر را در قامت اجتماعى اش برسمیت بشناسیم و سازمان بدهیم، موضوع سازمانیابى 
محفلى کارگران جاى تعیین کننده اى براى ما پیدا میکند. هنگامیکه ما به این مساله توجه میکنیم که باید 
اشکال واقعا موجود سازمانیابى و اعتراض کارگران و بویژه کارگران سوسیالیستى که پایه اجتماعى بالواسطه 
حزب را تشکیل میدهند را شناخت و مبنا قرار داد، متوجه محافل و شبکه هاى محفلى کارگران میشویم. 
نقطه شروع ما براى کار با طبقه کارگر برسمیت شناختن این حقیقت است که یک گرایش واقعى و فعال در 
درون طبقه کارگر هم اکنون سوسیالیسم و رادیکالیسم در جنبش کارگرى را نمایندگى میکند و به ما بعنوان 

یک تشکیالت معین نزدیک است. 
 

کند.  رشد  و  شود  تشکیل  ایران  کمونیست  حزب  است  داده  امکان  که  است  عمومى  زمینه  آن  اصوال  این 
بنابراین توجه ما به این قشر معطوف میشود. این طیف دارد چه میکند، رابطه حزب کمونیست با آن چیست، 
و ما چگونه میتوانیم این طیف را، که به اعتقاد من وسیع و با نفوذ است و کمتر اعتراض پرشور کارگرى 
بدون دخالت آن صورت میگیرد، تقویت و منسجم کنیم. در دوره قبل ما به این کار بنیادى کمتر توجه کرده 
بودیم. مساله ما در درجه اول سازمان دادن و متحد کردن طیف سوسیالیسم و رادیکال در درون طبقه کارگر 
است که از پیش براى ما و حتى کمابیش براى بخش وسیعى از خود آنها هم روشن است که آینده این طیف 
و حزب کمونیست ایران بهم گره خورده است. تنها بر مبنا و با اتکاء به این فعالیت پایه ایست که ما قادر 
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خواهیم بود تازه حوزه هاى واقعى حزب را که در برگیرنده فعالین این طیف باشند، ایجاد کنیم و گسترش 
بدهیم. در بحث دورنماى سیاست سازماندهى ما به این مساله برمیگردم. 

 
بعبارت دیگر ما تمام دستاورد خود جامعه را براى ایجاد یک حزب کمونیستى کارگرى کنار گذاشته بودیم 
و میخواستیم خود به ابتکار تشکیالت سلولهاى این حزب را ایجاد کنیم. حال آنکه جامعه فى الحال ماتریال 
زیادى براى شکل گیرى این حزب را فراهم آورده و اگر دقیقتر بنگریم بخشى از این حزب سیاسى به معنى 
وسیع کلمه در درون طبقه کارگر جاى دارد و کار میکند. پس اساس سیاست سازماندهى ما را چنین میتوان 
بیان کرد: بخشهاى مختلف جریان کمونیستى و رادیکال در ایران را متشکل و در یک حزب سیاسى متحد 
کنیم. حزب ما به عنوان تشکیالتى با حدود و ثغور اساسنامه اى معین، با کادرها و فعالین و حوزه ها و نیروى 

نظامى و تبلیغات و رادیوها و روزنامه ها و غیره اش تنها یک بخش از این واقعیت وسیع اجتماعى است. 
 

اما بخش وسیعى از این حزب، على الظاهر خارج دیوارهاى حزب ما، متشکل از طیف کارگران سوسیالیست 
و مبارزى است که هم اکنون نه فقط در راس اعتراضات جارى کارگرى هستند، بلکه مجموعه اى از وظایف 
تبلیغى و آگاهگرانه و سازمانگرانه را نیز به پیش میبرند. این بخش دارد کارگران را در حد امکاناتش و در 
اشکالى که اوضاع اجازه میدهد متحد میکند، علیه خرافه در صفوف کارگران مبارزه میکند و حتى در مقابل 
هجوم جانورانى نظیر رژیم اسالمى رابطه اش را با توده هاى طبقه کارگر برقرار نگه میدارد. از نقطه نظر 
کمونیسم رادیکال در ایران، این طیف و حزب کمونیست ایران اجزاء یک حرکت هستند. فعالین این طیف 
در واقعیت امر فعالین ما هستند. حزب کمونیست و این طیف فعالین کارگرى باید آگاهانه بهم نزدیک شوند 

و در هم ادغام شوند. این اساس بحث سیاست سازماندهى ماست. 
 

این بحث میخواهد فعالین حزب را به نیروى آگاه و فعال ادغام این دو بخش تبدیل بکند. یک راه واقعى 
این تحول اینست که این بخش حزبى و تشکیالتى در مبارزه این طیف (یعنى بخش دیگر این جریان بالقوه 
واحد) دخیل شود و بر آن تاثیر بگذارد. حزب کمونیست باید بر ارتقاء خودآگاهى این جریان، رابطه آن 
با سایر گرایشات در درون طبقه کارگر، و توانانى آن در رهبرى اعتراضات کارگرى تاثیر بگذارد. بنظر من 
تعلق حزب و این طیف به یک واقعیت مبارزاتى واحد را باید فهمید و فرض گرفت. هر اعتالى سیاسى در 
آینده و پیدایش هر درجه گشایش سیاسى این را که این طیف پایگاه حزب کمونیست و ساختمان اصلى 
کادرها و اعضاء آن را تشکیل خواهد داد به روشنى به همه اثبات خواهد نمود. حرکت این طیف کارگران 
حزب  اساسنامه اى  مرزهاى  بیرون  در  دارد  که  است  ایران  کمونیست  حزب  تاریخ  از  جزئى  اکنون  هم  از 

کمونیست ایران ساخته میشود. 
 

خطوط اصلى سیاست سازماندهى ما
بنابراین با توجه به این مقدمات، سیاست سازماندهى ما را میتوان در چند حکم خالصه کرد :

 
1- سازماندهى حزبى تابعى از موجودیت و قدرت یک طیف رادیکال و سوسیالیست در میان رهبران 

عملى کارگرى و کارگران مبارز است.
این قشر وجود دارد و باید منسجم و خودآگاه بشود. بخش مهمى از فعالیت ما ناظر برگسترش این طیف 
و انسجام سیاسى و نظرى بخشیدن به آن است. این قشر باید خود را با سنتها و نظرات و سیاستهاى خود 
از سایر گرایشات در درون طبقه کارگر تمیز بدهد. من میگویم "تمیز بدهد" و نه "تفکیک کند" براى اینکه 
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میدانم نگرش خرده بورژوائى حاکم بر چپ ایران چه سکتاریسمى را از یک چنین بیانى نتیجه میگیرد. این 
طیف باید بداند که فرقش در فکر و در صحنه عمل سیاسى با جریانات رفرمیست و سندیکالیست و غیره 

چیست. 
 

این حکم بر این تاکید میکند که حزب را مصنوعا نمیتوان ایجاد کرد. حزب با فراخواندن آحاد کارگرى به 
حزب ساخته نمیشود. بلکه هر قدر طیف رادیکال و سوسیالیست در طبقه کارگر قوى باشد بهمان درجه یک 
حزب کمونیست قوى و رادیکال متشکل از کارگران میتواند در جامعه وجود داشته باشد. این دو واقعیت به 
هم مربوطند و متقابال بر هم تاثیر میگذارند. هر قدر طیف رهبران کارگرى و کارگران مبارزى که فرق خود 
را در افق و دورنما، در تاکتیک و در اولویتها، در سنتها و ارزشهاى مبارزاتى با سایر گرایشات میدانند، قویتر 

باشد ساختن یک حزب کارگرى رادیکال مقدورتر است. 
 

اگر کسى از من بخواهد حوزه اى حزبى در منطقه و شهرى ایجاد کنم سوال اول من این خواهد بود که 
اوضاع آنجا چگونه است؟ سابقه مبارزات کارگرى در منطقه چیست؟ کدام گرایش در میان کارگران آن 
منطقه و یا رشته قویتر است؟ و سوسیالیسم و خط مشى رادیکال دربین رهبران کارگرى آنجا چه نفوذ 

عمومى دارد؟ 
گر پاسخى که به این سواالت پیدا میکنم مساعد باشد آنگاه دورنماى مساعدى را براى تشکیل کانونها و 
سلولهاى حزبى پیش بینى میکنم و اگر نباشد قطعا کارم را با توجه به این داده ها از سطح دیگرى شروع 

میکنم. رشد حزب کمونیست متناسب با وسعت مابه ازاء اجتماعى آن در درون طبقه خواهد بود. 

2- رابطه سیاسى طیف کارگران کمونیست با حزب کمونیست ایران باید تحکیم شود.
این قشر باید حزب کمونیست را بتدریج بعنوان جریان حزبى خود قبول کند. این جمله باید وصف حال 
حزب  به  را  خود  من  کنم،  انتخاب  احزاب  میان  بخواهم  "اگر  که:  باشد  کارگرى  رهبران  از  زیادى  بخش 
کمونیست ایران نزدیک میدانم". این بنظر من تمام آن پیوندى است که در این مرحله باید بوجود بیاید. 
اگر بخش وسیعى از رهبران کارگرى این را بگویند، هر تبصره اى هم بدنبال آن بگذارند، که مثال این یا 
آن وجه کار حزب عیب دارد، به اعتقاد من این یک پیروزى اساسى در ایران خواهد بود و کمونیسم ایران 
را در یک قدمى تشکیل یک حزب کمونیستى کارگرى، که خالء آن در تمام طول تاریخ معاصر محسوس 
بوده است قرار میدهد. در صورتى که چنین نزدیکى اى امروز بوجود بیاید، در آتیه اى نزدیک، هنگامى که 
مبارزات توده اى اعتالء پیدا کند و درجه اى از آزادى عمل براى فعالیت کمونیستى بوجود بیاید، این بخش 
پا جلو میگذارد و این حزب را دیگر کامال مال خود میکند. در این میان هم این حزب و هم این رهبران و 
فعالین کارگرى باید قطعا از جهات بسیارى تغییر کنند و بهم نزدیک شوند. اما این تحول در چنان شرایطى 

بسرعت رخ میدهد. 
 

بهرحال اگر امروز از من بپرسند شاخص پیشرفت سیاست سازماندهى ما در این مرحله چیست، خواهم 
گفت که طیف وسیعى از رهبران عملى و رادیکال طبقه کارگر خود را به حزب کمونیست ایران نزدیک 
حس کنند. نسبت به سرنوشت حزب و سیاستهاى آن حساس باشند. اگر براى مثال حزب کنگره میگیرد باید 
سیل نامه از این رفقا سرازیر شود که در آن درباره مباحثات کنگره اظهار نظر میکنند، هر قدر هم که خود را 
عضو حزب ندانند (که بنظر من باید از هم اکنون بدانند). همینطور قطعنامه ها و بیانیه ها و سیاستهاى اعالم 

شده حزب باید مورد توجه این رفقا قرار بگیرد و درباره آن اظهار نظر کنند. 
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3- باید کارگران رادیکال و کمونیست هرچه بیشتر با حزب سازمان یابند.

البته من این را بدون قید و شرط نمیگویم. اجازه بدهید صریحا بگویم که تا وقتى که حزبى داشته باشیم که 
چنانچه رهبر عملى کارگرى بخواهد با آن کار کند دست و بالش بسته تر بشود، اوضاعش ناامن تر بشود، 
با جوى روشنفکرانه و گیج کننده در درون آن مواجه بشود، من ترجیح میدهم این رفقا همان بیرون حزب 
کارشان را بکنند و هنگامى مستقیما به حزب بپیوندند که حزب آمادگى کافى را در درون خود بوجود آورده 
است. ما در سالهاى اخیر شدیدا براى رفع این موانع تالش کرده ایم و بهمان درجه هم در نزدیک کردن 
این طیف از کارگران به حزب و کار در حزب موفق بوده ایم، ولى این بنظر من هنوز ابدا کافى نیست. ما 
باید کارى کنیم که حزبى شدن و در صف تشکیالت حزب قرار گرفتن براى این رفقا مترادف با تقویت 
قابلیتشان براى ایفاى نقششان بعنوان رهبر در جنبش کارگرى باشد، به اطمینان خاطر و امنیت آنها بیافزاید. 
بهررو یک بعد سیاست سازماندهى ایجاد همین تغییرات در روش زندگى و فعالیت حزب و جذب این 

رفقا به سازمان حزبى است. 
 

محافل  شبکه هاى  شکل  در  جمله  از  و  مختلف  اشکال  به  حال  همه  در  باید  کمونیست  4- کارگران 
کارگرى متحد و همبسته بمانند.

آنجا که این محافل وجود ندارند ما باید ایجاد کنیم، آنجا که وجود دارند ما باید آنها را تقویت کنیم، آنها را 
از نظر سیاسى و فکرى تغذیه کنیم، تاکتیکهاى مبارزاتى این طیف را تدقیق کنیم و غیره. ما باید کارى کنیم 
که این طیف کارگران رادیکال و سوسیالیست نسبت به کلیه وجوه مبارزه طبقاتى مواضع و سیاستهاى روشن 

داشته باشند و به محافل و کانونهاى زنده و بسیار فعالى در درون طبقه کارگر تبدیل شوند. 
 

5- حوزه هاى ما باید کانونهاى فعالى در این شبکه محافل و سازمانهانى که توسط آنها ایجاد و رهبرى 
میشود باشند.

حوزه هاى تاکنونى ما، در عین اینکه جایگاهشان را بعنوان سلولهاى پایه حزبى حفظ میکنند و در رابطه با 
سایر بخشهاى حزب بعنوان یک حوزه با حقوق و وظایف تعریف شده عمل میکنند، از نظر ماهیت کارشان 
باید بصورت یک تجمع محفلى فعال در این شبکه کار کنند. حوزه هاى ما نه فقط در درون این شبکه ها، 
بلکه حتى در صورت وجود تشکلهاى توده اى و غیره باید در درون آنها بعنوان سلولهاى حزبى فعال باشند 

و سیاستهاى حزب را مستقیما پیش ببرند. 
 

6- باید از میان رهبران با نفوذ این شبکه ها حوزه هاى طراز نوین حزب شکل بگیرند.
هاى  حوزه  طریق  این  از  و  بگروند  حزب  به  بتدریج  باید  ها  شبکه  این  واقعى  اتوریته هاى  دیگر  بعبارت 
طراز نوینى بوجود بیایند که رهبران این شبکه ها را در  برمیگیرند. ممکن است ما امروز بدالئلى که قبال 
گفتم از اینکه اینها را حوزه هاى حزبى بنامیم دست و دلمان بلرزد، اما اسمشان هر چه باشد اینها حوزه هاى 
واقعى فعالیت کمونیستى و رادیکال کارگرى هستند. این حوزه ها متشکل از کسانى است که نفوذ توده اى 
وسیع دارند، در صدر اعتراض کارگرى جاى دارند و خطوط عمل مستقیم کارگرى را تعیین میکنند. اینها 
کسانى اند که در آینده در صدر شوراهاى کارگرى و اتحادیه ها و غیره جاى میگیرند. این حوزه هاى طراز 
نوین هسته هاى کمیته هاى حزبى در کارخانه ها و بخشها و شهرها و مناطق خواهند بود. بعدا به این میرسم 
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که چگونه خود ما باید آگاهانه این روند را مبناى حرکت آتى خود تشکیل کمیته هاى حزبى قرار بدهیم. 
 

7- با گسترش نفوذ ما و بویژه با بهبود اوضاع امنیتى، این ماتریال انسانى و تشکیالتى به کمک ما 
کمیته هاى حزبى را ایجاد و اعالم خواهد کرد.

در مورد اینکه مشخصات شرایطى که این اقدام را ممکن خواهد کرد چه خواهد بود میتوانیم اینجا بحث 
کنیم. بنظر من مهمترین شاخص این خواهد بود که ادامه کارى این کمیته ها پس از اعالم موجودیت چگونه 
خواهد بود. فکر نمیکنم الزم باشد ما در ایجاد و اعالم این کمیته ها هیچ عجله اى داشته باشیم. آنچه مهم 
است این است که طیف وسیع و صاحب نفوذى از کارگران رادیکال و سوسیالیست وجود داشته باشند که 
خود را با این حزب سیاسى تداعى میکنند. هنگامى که شرایط براى کار حزبى گسترده فراهم شود کمیته هاى 
حزبى بسیار سریع بوجود خواهد آمد، مشروط بر اینکه امروز هر دو، یعنى هم حزب و هم این طیف فعالین، 
بدانند که جزئى از یک واقعیت حزبى و مبارزاتى واحد هستند. نباید کمیته هاى حزبى را بطور زودرس و 

تصنعى و فقط با ابتکار باال ایجاد کرد. 
 

و  رادیکال  کارگران  توانانى  دیگر  فاکتور  و  است  امنیتى  اوضاع  فاکتور  یک  مساعد،  شرایط  پیدایش  در 
سوسیالیست در ایفاى نقش خود بعنوان رهبر و آژیتاتور در شریط جدید است. اگر شما کمیته اى تشکیل 
بدهید که از فردایش بخش زیادى از نیرویش را صرف امور درون حزبى و گزارشدهى و غیره بکند بهتر 
است اصال این کار را نکنید. کمیته حزبى را هنگامى تشکیل بدهید که این کمیته بتواند اساسا بعنوان رهبر 
مبارزه کارگرى در بیرون حزب ظاهر شود. بنابراین روند آتى حرکت ما و دورنماى ما در مورد مرحله 
بعدى سیاست سازماندهى بطور کلى این است: با تغییر اوضاع، که بخشا حاصل کار مستقیم و رشد ما و 
بخشا حاصل وضعیت سیاسى جامعه بطور کلى است، نیروهائى که در این دوره تحت پرچم "حزب بطور 
کلى" گرد آمده اند، "حزب بطور مشخص" را در سطح محلى ایجاد خواهند کرد. کمیته هاى کارخانه اى 
و محلى سریعا توسط رهبران کمونیست کارگرى که امروز در اشکال متنوعى با حزب در ارتباطند و از 
اعالم  و  میشوند  تشکیل  میکنند،  دنبال  را  خود  فعالیت  غیره  و  عمومى  مجامع  و  محافل  شبکه هاى  طریق 
موجودیت میکنند. آنها راسا خود را کمیته هاى حزبى خواهند نامید و حزب کمونیست این کمیته ها را که 
براى نخستین بار در تاریخ کمونیسم ایران از پائین و در محیط اعتراض کارگرى شکل گرفته اند به رسمیت 
خواهد شناخت و سازمانهاى منطقه اى خود را با اتکاء به آنها و با متحد کردن آنها در یک سازمان حزبى 

منضبط بوجود خواهد آورد. 
 

این یک دورنماى عمومى است. حتى در سطح نفوذ امروزى حزب کمونیست این روندى است که در یک 
اعتالى سیاسى به پیش خواهد رفت. این روندى است که واقعیات اوضاع کنونى و نتایج کار تاکنونى ما در 
برابر ما قرار میدهد. من فقط امیدوارم که ما بتوانیم خود را براى چنین شرایطى آماده کنیم و بتوانیم تضمین 
کنیم که در یک اعتالى سیاسى که مبارزه جوئى خرده بورژوانى را بیدار خواهد کرد و از جمله بجان حزب 
ما هم خواهد انداخت، هیچکس و هیچ گرایش کوته نظرانه اى نتواند مانع گشوده شدن درهاى حزب بر 

روى رهبران کارگرى که براى مال خود کردن حزب کمونیست حرکت خواهند کرد بشود. 

8- دخالت ما در مبارزات جارى در این مرحله اساسا توسط این شبکه ها صورت میگیرد.
موضوع شرکت در مبارزات جارى کارگرى و تاثیرگذارى بر آنها از قدیم یکى از موضوعات مورد بحث در 
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حزب ما بوده است. سابقا حتى کار حزبى و دخالت در مبارزات جارى بنوعى در برابر هم مطرح میشدند. 
بنظر من این دو وجوه دوگانه یک امر واحدند. هیچ جریانى نمیتواند بدون حضور در متن مبارزه اجتماعى 
طبقه کارگر حزبى کارگرى بسازد. چپ سنتى این معضل را دارد زیرا براى آنکه در مبارزه کارگرى دخالت 
بکند باید کفش و کاله بکند و تعدادى از دانشجویان و اساتید دانشگاه و غیره را که بافت اصلى حزبش را 
میسازند به محیط کارگرى روانه کند. اما براى حزبى که بخش رادیکال و پیشرو کارگران را جزئى از حزب 
خود میداند و گام به گام این بخش را به ستون اصلى تشکیالت خود تبدیل میکند، دخالت در مبارزات 
جارى یعنى دخالت آگاه و هدفمند و حزبى آن طیف. این شکلى است که حزب کمونیست ایران تا بحال 

عمال در مبارزات جارى دخالت کرده است. 
 

هاى  نمونه  بهترین  از  یکى  اعتراضى  جنبش  در  آنها  نقش  افزایش  و  کارگرى  عمومى  مجامع  گسترش 
طیف  نزدیکى  طریق  از  اساسا  آن  نظیر  دیگر  نمونه هاى  و  امر  این  است.  جارى  مبارزات  در  ما  دخالت 
رادیکال کارگران به حزب کمونیست و سیاستهاى آن صورت گرفته است. واضح است که هدف ما این 
طیف  این  کردن  نزدیک  طریق  از  تنها  هم  امر  همین  حتى  اما  باشد.  مستقیم تر  هرچه  ما  دخالت  که  است 
نقد  آکسیونیسم  عنوان  تحت  را  نفوذ  کم  حوزه هاى  دخالتگرى  ما  بود.  خواهد  مقدور  حزب  به  کارگران 
کردیم. دخالت واقعى و ممکن ما در مبارزه جارى یعنى دخالت طیفى از کارگران کمونیست و رادیکال 
در این مبارزات که بطور روزافزونى به حزب نزدیک میشوند و با حزب کار میکنند. اعم از اینکه این رفقا 
اعضاء رسمى حزب باشند یا خیر. هر چه این رابطه نزدیکتر باشد البته دخالت حزب در مبارزات جارى 
مستقیم تر و نزدیکتر خواهد بود. اما تاکید ما در بحث سیاست سازماندهى بر این است که گسترش دخالت 
ما از مجراى سازماندهى و تقویت طیف رادیکال کارگران در مبارزات جارى امکانپذیر میشود. هدف ما 
حزب.  خودنمائى  نه  و  حزب  اصولى  سیاستهاى  عملى  شدن  اتخاذ  و  هاست  شبکه  این  آگاهانه  دخالت 

 
9- سازماندهى منفصل همچنان شکل کار حزبى ما در شهرها و در عرصه فعالیت کارگرى است و با 

بحث سیاست سازماندهى ما تناقضى ندارد.
تفکیک  این  برخى  براى  شاید  محافل.  شبکه هاى  نه  و  هاست  حوزه  به  مربوط  امرى  منفصل  سازماندهى 
فرمال و حقوقى بنظر برسد. گفته میشود که در عمل شبکه ها باعث اتصال حوزه ها میشوند. اما این تفکیک 
بسیار مهم است. مساله بر سر درك ما از اتصال است. سازماندهى منفصل یعنى مرتبط نبودن حوزه ها در 
یک شبکه حزبى. ما اتصال حوزه ها را بدلیل خطرات امنیتى این امر در این مرحله رد کرده ایم. اما آیا ما 
رفاقت و روابط درونى کارگران را هم رد کرده ایم؟ آیا ما مدعى شده ایم که کارگران کمونیست عضو 
حزب در متن مبارزه کارگرى با هم تماس و تالقى پیدا نخواهند کرد و خود را در کنار یکدیگر نخواهند 
یافت؟ ابدا. چنین تصورى ابلهانه است و خالف تمام آن چیزى است که خود ما درباره مکانیسمهاى مبارزه 

کارگرى میگوئیم. 
 

سازماندهى منفصل بحثى است در رابطه با تشکیالت حزب. این یعنى حوزه حزب باید حوزه حزبى بودن 
خود را بهیچ کس دیگر بروز ندهد. با هیچ بخش تشکیالتى هم سطح خود تماس نگیرد. اما کارگرانى که 
بى خبر از یکدیگر در یک واحد و یک محل چند حوزه حزبى تشکیل میدهند هر روز کنار هم هستند. 
سازماندهى منفصل یعنى همین. تبدیل کردن تماسهاى روتین و طبیعى کارگران به ظرف اتصال سیاسى 
واحدهاى حزبى. اتصال شبکه هاى محفلى اتصال واقعى کارگران است و بار امنیتى آن نازل است. حوزه ها 
نباید بعنوان حوزه به هم متصل و معرفى شوند. بلکه باید حداکثر بعنوان محافل فعالین دوستدار حزب در 
درون شبکه ها با هم رابطه پیدا کنند و هیچ نوع اطالعى از سطح رابطه دیگرى با حزب و حوزه حزبى بودن 
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یکدیگر پیدا نکنند. به این ترتیب بحث ابدا حقوقى نیست. 
 

بحث بر سر اینست که فعالیت کمونیستى در درون طبقه کارگر و تماس متقابل کمونیستهاى حزبى در درون 
طبقه باید بر مکانیسمهاى خود مبارزه کارگرى متکى باشد. ما به دلیل مسانل امنیتى نمیتوانیم و نیازى نیز در 
این مرحله نداریم که در سطحى وراى مناسبات طبیعى درون محافل کارگران پیشرو رابطه تشکیالتى میان 
حوزه هاى فعالین خود ایجاد کنیم. کارگر مبارز و کمونیستى که، مستقل از عضو بودن یا نبودنش در حزب، 
پیش خود مجاب باشد که از موقعیت عینى یک کارگر معترض برخوردار است و کسى نمیتواند چیزى بیشتر 
از این را به اونسبت بدهد، از نظر امنیتى در موقعیت بسیار محکمترى قرار گرفته است. ممکن است خیلى ها، 
چه در درون شبکه هاى محفلى و چه در خارج آن، حدس بزنند که شاید فالن رفقا تماس نزدیکترى با 
حزب دارند. اما اینگونه حدسیات که امروز درباره بسیارى از کارگران مبارز وجود دارد که عضو حزب هم 
نیستند، مادام که از حد حس و گمان خارج نشود و قابل اثبات نباشد هنوز تهدید امنیتى تعیین کننده اى 
بشمار نمیایند. از این مساله میگذرم که طبقه کارگر کال با اینگونه اسرار خود برخورد بسیار حساب شده و 
پخته اى دارد و فعالین خود را حفظ میکند. حدسیات این یا آن کارگر مبارز همان درجه بار امنیتى ندارد که 

حدسیات کاسب سر محل درباره فالن حوزه دانش آموزى سازمانهاى غیرکارگرى. 
 

خالصه کالم ما داریم کارى میکنیم که حزبى بودن به وزنه اى بپاى کارگر مبارز تبدیل نشود. اگر رفقانى 
حوزه حزبى تشکیل میدهند این باید مبین تقویت رابطه آنها با حزب باشد و نه تغییر رابطه آنها با سایر 
کارگران مبارز و کمونیست در درون شبکه ها، و یا مخاطره آمیز شدن اوضاع امنیتى آنها. حوزه بودن هر جمع 
از رفقاى ما باید سرى باشد که تنها خود اعضاء حوزه از آن مطلعند. ما باید به نحوى خود را سازمان بدهیم 
که کارگر کمونیست با پیوستن به ما ناگزیر به پرداختن تاوانى بیش از آنچه هم اکنون بعنوان رهبر اعتراض 
کارگرى در اوضاع سیاه کنونى میپردازد نشود. سازماندهى منفصل یک شرط تحقق این هدف است. حوزه 
هاى ما حتى آنجا که در صحنه مبارزه عملى و یا در درون شبکه هاى محافل با هم تالقى میکنند باید اصل 
انفصال را رعایت کنند و حتى حدسیات خود را نیز در جاى دورى در ذهن خود دفن کنند. حوزه ما براى 
کار با سایر رفقاى کمونیست خود در درون جنبش کارگرى نیاز به دانستن چند و چون رابطه تشکیالتى 
آن رفقا با حزب ندارد. مهم اینست که رفقاى ما بتوانند در صحنه مبارزه یک صف واحد را با هم تشکیل 
بدهند و شبکه محافل کارگرى میتواند ظرف این اتحاد و همسوئى حتى براى سلولهاى حزبى باشد. خط 
مشى سازماندهى منفصل نه فقط با بحث سیاست سازماندهى ما کمرنگ نمیشود، بلکه باید با تاکید بیشترى 
رعایت شود تا ما بتوانیم روند رشد تاکنونى خود و سطح باالى ادامه کارى که در سالهاى پس از تشکیل 

حزب در عرصه فعالیت کارگرى بدست آورده ایم را حفظ کنیم. 
 

10- جزء دیگر سیاست سازماندهى ما بازنگرى به مساله عضویت کارگرى است.
این بحث را مستقال در دستور همین سمینار قرار داده ایم و لذا به تفصیل به آن نمیپردازم. فقط به رئوس 
بحث اشاره کوتاهى میکنم. اگر حزب کمونیست به آن افرادى اطالق میشود که در یک ارگان به رسمیت 
شناخته شده حزبى کار میکنند، حق عضویت میپردازند، برنامه و اساسنامه را پذیرفته اند و دو توصیه کننده 
داشته اند و غیره، آنوقت حزب مجموعه معینى از افراد را شامل میشود. اما اگر حزب کمونیست یک جریان 
اجتماعى وسیع درنظر گرفته شود، با افق و برنامه و سیاستهاى معین، پراتیک معین و درگیر در نبرد سیاسى 
و اجتماعى معین، آنوقت تعداد اعضاء حزب کمونیست بسیار بیش از آنست که در تعریف قبلى حساب 
شده بود. بنظر من این تفاوت افراطى میان دامنه واقعى حزب و دامنه رسمى حزب دارد به ما ضرر زیادى 
میزند. این حتى مانع تفوق تفکر کارگرى و گرایش کارگرى در درون حزب میشود. این مانع شفافیت پیدا 
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کردن حزب در جهت کمونیسم کارگرى و مانع تحت تاثیر قرار گرفتن حزب و کنگره ها و ارگانهایش 
توسط گرایش کارگرى میگردد. به این تناقض باید پاسخ عملى داد. 

 
بحث سیاست سازماندهى دارد عمال آن کارگرى که خود را با حزب کمونیست ایران تداعى میکند و بر طبق 
سیاستهاى حزب به شیوه اى که میتواند در جنبش کارگرى فعالیت میکند و خود را مانند هر عضو حزب به 
مخاطره میافکند، بعنوان عضو حزب کمونیست میشمارد. بنظر من باید این رفقا را که تعدادشان بسیار از 
تعداد اعضاء حزب بیشتر است، عضو تلقى کرد و مستقل از اینکه بدالنل مختلف بشود یا نشود و یا مایل 
باشیم یا نباشیم عضویت رسمى آنها را به آنها ابالغ کنیم، اما در عمل آنها را عضو حزب بدانیم، بعنوان 
عضو آنها را در حیات حزب دخیل کنیم و از آنها انتظار داشته باشیم. بهرحال همانطور که گفتم در مبحث 

عضویت کارگرى به تفصیل نظرات کمیته تشکیالت شهرها را در این مورد بیان خواهم کرد... 
 

است  بوده  قرار  سیاست  این  کارگرى.  کمونیسم  بحث  از  است  استنتاجى  ما  سازماندهى  سیاست  بحث 
وسیله اى باشد که ما را قادر میسازد یک پرش اجتماعى مهم را در ایران صورت بدهیم: پرش کمونیسم از 
دنباله تاریخ اپوزیسیون بورژوائى و اعتراض ملى _ رفرمیستى به تاریخ اعتراض کارگرى و تبدیل کمونیسم 
به ظرف و ابزار اعتراض کارگرى. اعتراضى که همواره به موازات و همزمان با حرکت ملى _ رفرمیستى 
وجود داشته است. تبدیل شدن کمونیسم ایران به پرچم این بخش جامعه. این سیاست نسخه و روشى براى 

پیگیرى این هدف در عرصه سازماندهى و تشکیالت سازى است... 
 

در پایان یکبار دیگر یادآورى میکنم که هدف بحث امروز تشریح مجدد مباحثاتى است که قریب سه سال 
قبل در مقاله سیاست سازماندهى ما در نشریه کمونیست مطرح کرده ایم. آن نوشته در جزئیات به نکاتى که 
اینجا گفتم پرداخته است و در آینده هم بحثهاى این سمینار در کنار آن مقاله باید مطالعه شود. امیدوارم در 
ادامه جلسه بتوانیم به جوانب مختلف سیاست سازماندهى ما و بویژه به جنبه هاى عملى تر و مشخص تر این 

سیاست در پرتو تجربه سه ساله اخیر بپردازیم. 

این مطب اولین بار بصورت یک سخنرانى در یک سمینار حزبى توسط منصور حکمت ارائه شد و بعد در 
کمونیست شماره هاى 48 و 49 به تاریخ اسفند 67 و فروردین 68 انتشار یافت. 

زمینه هاى انحراف و شکست انقالب پرولترى در شوروى

گزیده اى از مباحثات یک سمینار حزبى



789

برگزیده آثار  منصور حکمت

نوبت اول - بعد از ارائه بحث توسط غالم کشاورز 
 

صنعتى  پروسه  و  بورژوازى  رابطه  مورد  در  صحبتهایش  آخر  قسمت  از  غیر  غالم  حکمت :رفیق  منصور 
شدن روسیه که منهم با آن موافقم، در باقى صحبت هایش ابهام و اشکاالتى را باقى را گذاشت. شخصا فکر 
میکنم او یک متدولوژى غلط در نگرش به مساله شوروى را بیان کرد. رفیق غالم گفت دو رکن اساسى 
شکست انقالب پرولترى در روسیه یکى فراموش شدن انترناسیونالیسم بود آنهم به این معنى که ساختمان 
ثانیا  و  بیاید  روسیه  انقالب  کمک  به  میبایست  جهانى  انقالب  و  نیست  ممکن  کشور  یک  در  سوسیالیسم 
دیکتاتورى پرولتاریا آن شکل ویژه اى که باید به خودش میگرفت یعنى شکل اعمال اراده توده اى را به خود 
نگرفت. استنباط من این است که رفیق میگوید فى الواقع دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه برقرار نشد و احتماال 

دیکتاتورى حزب یا چیزى شبیه به آن بوجود آمد. 
 

در این شک نیست که انقالب اکتبر در مقابل وظایف اقتصادى اش شکست خورد یا به هر حال وظایف 
اقتصادى انقالب اکتبر مساله اى است که میتواند محور انحرافات سیاسى باشد و به هر صورت ربط جدى 
با آن دارد. بنظر من عدم آمادگى در قبال این وظایف اقتصادى در شکست بلشویکها در روسیه نقش حیاتى 
داشته است. متدولوژى رفیق غالم در واقع فرقى با متدولوژى حزب کمونیست انترناسیونال که اینجا آنرا 
نقد کرد ندارد. این متدولوژى ناآمادگى بلشویکها در انجام وظایف اقتصادى پس از انقالب را تقدیس و 
تئوریزه میکند. با این حکم که ساختمان اقتصادى سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست، از پیش وظیفه 
اقتصادى بدوش پرولتاریا در یک کشور نمیگذارد و بنابراین در مقابل بورژوازى که نوعى وظایف اقتصادى 
را براى بهبود مادى جامعه مطرح میکند بى دفاع و بى آلترناتیو میماند و به همین دلیل شکست میخورد و 
ناگزیر پروسه صنعتى شدن روسیه را به بورژوازى میسپارد. بطور کلى کسانى که با این دیدگاه عدم امکان 
سوسیالیسم در یک کشور را مطرح میکنند و بعد هم این پاسخ "انترناسیونالیستى" را میدهند که انقالب 
فقط از لحاظ بین المللى میتواند پیروز بشود تا براى پرولتاریا معنى اقتصادى داشته باشد، ناآمادگى تئوریکى 
و عملى بلشویکها را براى برخورد به وظایف اقتصادى پرولتاریا بعد از کسب قدرت تقدیس میکنند. این 
اشکاِل بحِث هم رفیق غالم و هم حزب کمونیست انترناسیونال است که رفیق سعى کرد با آن مرزبندى 
کند. فعال همینقدر اضافه میکنم که نا آمادگى در تعریف و تبیین وظایف اقتصادى انقالب پرولترى در یک 
کشور، هنگامى که این انقالب به هر حال در یک کشور اتفاق افتاده است، به این معنى است که کمونیستها 
در مقابل موضع بورژوازى (تحت عنوان "ساختمان سوسیالیسم در یک کشور" که رفیق غالم بدرستى نشان 
داد که چطور بورژوازى از این موضع حمایت میکند) آلترناتیو اقتصادى ندارد. اگر بنا بود در همه دنیا در 
یک لحظه انقالب بشود و همه با هم سوسیالیست بشوند شاید اصال ابهامى پیش نمیآمد. تمام پیچیدگى 
مبارزه انقالبى این است که سیر وقایع مطابق این انتظار پیش نرود و انقالب کارگرى به معناى سیاسى در 
یک کشور پیروز شود. در این حالت، یعنى در مورد روسیه ناآمادگى کمونیسم در آن کشور در برخورد به 
وظایف اقتصادى اش پس از انقالب است که به بورژوازى این امکان را میدهد تحت نام سوسیالیسم در 
یک کشور منافعش را دنبال کند و پرولتاریا نقدى به این "سوسیالیسم در یک کشور" نداشت. آن کسى که 
نقد داشت باز همین ناآمادگى را تقدیس کرده و میگفت باید منتظر انقالب جهانى بود. این نقد اساسى من 
در مورد بحث رفیق غالم است و بحث اثباتى خود را بعدا مطرح میکنم. بطور کلى در مورد پروبلماتیک 
"سوسیالیسم در یک کشور" باید بگویم در شکل موجودش، چه نفیًاً و چه اثباتا به نظر من بورژوازى آنرا 

براى پرولتاریا مطرح کرده است. 
 



790

برگزیده آثار  منصور حکمت

در عین حال سؤاالتى دارم که پاسخ به آنها به روشن تر شدن بیشتر بحث کمک خواهد کرد. رفیق غالم دو 
انحراف سیاستهاى بلشویکها را در سطح جهانى و در سطح داخلى (مسخ دیکتاتورى پرولتاریا) توضیح داد 
ولى من متوجه نشدم که آیا وى رابطه عّلى اى هم بین آنها برقرار میکند یا اینکه از نظر وى ربطى به همدیگر 
ندارند؟ اگر دیکتاتورى پرولتاریا واقعا دیکتاتورى پرولتاریا بود و آن اشکال ویژه شورایى برقرار بود چه 
تضمینى وجود داشت که سیاست شوروى در قبال انقالب چین یا آلمان و یا در ایران در مقابل کودتاى 
رضاخان و غیره سیاست پرولترى باقى بماند؟ اینجاست که به نظر من در بحث غالم نقش حزب پیشرو از 
قلم میافتد. اما اگر این دو تا عرصه از همدیگر جدا هستند کدامیک شرط الزم و کافى میتواند باشد؟ آیا اگر 
دیکتاتورى پرولتاریا مسخ شده بود اما سیاست بلشویکى در عرصه جهانى دایر بر گسترش انقالب جهانى 

بود ما با روسیه امروز مواجه نمیشدیم؟ و اگر ارتباطى با هم دارند او این رابطه را چطور میبیند؟
 

اگر آنطور که مانیفست کمونیست و مارکس میگوید، انقالب سوسیالیستى و دیکتاتورى پرولتاریا بر سر 
خلع ید کردن از خلع ید کنندگان است، سؤال بعدى من این است که آیا خلع ید کردن از خلع ید کنندگان 
در یک کشور ممکن است یا نه؟ اگر ممکن است، در یک کشور آلترناتیو پرولتاریا به مفهوم اقتصادى آن 
در مقابل این خلع ید چیست؟ آیا آلترناتیو پرولتاریا نوعى سیستم اقتصادى در چند کشور است یا اینکه 
اصال یک نظام اقتصادى جهانى است؟ اگر خلع ید کردن از خلع ید کنندگان در یک کشور ممکن نیست 
آنوقت این سؤال پیش میآید چرا دیکتاتورى پرولتاریا که اساسا ابزار این کار است، در یک کشور ممکن 
است؟ لنین در مورد حکومت کارگران، شرکت حزب سیاسى طبقه کارگر در قدرت و یا حتى مطلق بودن 
نیز  انقالب 1905  در  نمیگیرد.  پرولتاریا  دیکتاتورى  گواه  را  دولت  در  کارگر  طبقه  سیاسى  حزب  قدرت 
وقتى پاسخ پاوروس را در رساله"دوتاکتیک" میدهد، میگوید که: اگر سوسیال دمکراسى قدرت را بدست 
بگیرد، این به معنى دیکتاتورى پرولتاریا نیست چرا که این قدرت نه براى انقالب سوسیالیستى بلکه براى 
انقالب دمکراتیک و با نیروى چنین انقالبى کسب شده است. بنابراین دیکتاتورى پرولتاریا، حکومتى است 
که براى انقالب سوسیالیستى و همچنین جهت ایجاد تحول سوسیالیستى در جامعه کسب شده است. اگر 
چنین عملى ممکن نیست باید خود تحقق دیکتاتورى پرولتاریا و نه فقط ساختمان سوسیالیسم مقوله اى 
جهانى میشد و البته این هم باز جزو ابهاماتى است که رد کنندگان ایده آلیست "سوسیالیسم در یک کشور" 

در بحثهاى خود باقى میگذارند. 
 

سؤال بعدى من این است که آیا پرولتاریاى انقالبى بعد از کسب قدرت، وظایف اقتصادى دارد یا نه؟ اگر 
چنین وظیفه اى وجود دارد در آنصورت مضمون و محتواى آن چیست و چه اَشکالى دارد؟ به این ترتیب 
میخواهم رفیق غالم مرز خود را با دیدگاهى که اصوال منکر مبارزه و وظایف اقتصادى براى پرولتاریا در 

دوره بعد از کسب قدرت است، روشن کند. 
 

یک نکته دیگر این که بنظر من رفیق غالم در بحثهایش مقاطعى از عصبانیت لنین را بطور غیر قابل هضمى 
به عنوان سند تاریخى ارائه داد براى اینکه توضیح بدهد دولت شوروى از چه مقطعى بورژوایى بوده است. 
معناى  این  است.  تزارى  دولت  خود  شوروى  دولت  گفته  تاریخ  فالن  در  لنین  اینکه  به  کرد  اشاره  رفیق 
دیگرى ندارد بجز اینکه بگوید منهم تزارم. اینکه لنین عصبانى میشود به حزبش میتازد و در بعضى مواقع 
با مشکالت به شیوه خیلى تندى برخورد میکند، بنظر من هیچ سند تاریخى- تحلیلى براى توضیح ماهیت 
شوروى نیست. اگر بطور واقعى چنین فرمولبندى بیانگر تمامى اعتقاد لنین میبود، بطور طبیعى میبایست لنین 

دست بکار سرنگون کردن چنان دولتى میشد.
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نوبت دوم

منصور حکمت: صحبت هاى رفیق غالم به برخى از سؤاالت من پاسخ داد ولى پاسخى که من با آنها مخالفم. 
او تأکید کرد که دیکتاتورى پرولتاریا براى خلع ید است و در روسیه هم به همین منظور بوده است. اما 
آلترناتیو اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا براى این خلع ید را - حاال در مورد روسیه - چیزى جز سرمایه دارى 
انحصارى دولتى نمیداند. موافقت رفیق غالم با این امر به این خاطر است که نیروهاى مولده باید بحدى 
رشد کند تا سوسیالیسم در روسیه امکانپذیر باشد. این یک بحث سانتریستى است. بحثى قدیمى است که 
دولتى  سرمایه دارى  از  فى الواقع  و  میدهد  ربط  مولده  نیروهاى  و  تکنیک  رشد  به  فقط  را  سوسیالیسم  کال 
یک مرحله به قول خود رفیق "اولوسیون" (تکامل) میسازد نه "تاکتیک". اگر بناست سرمایه دارى انحصارى 
دولتى دوره اى باشد که در آن نیروهاى مولده جبرا باید رشد بکند تا وقتى که سوسیالیسم امکانپذیر بشود، 
در اینصورت ادعاى آن کادت چه ایرادى داشت که میگفت سرمایه دارى دولتى اولوسیون است، کمونیستها 
بیخود آنرا تاکتیک قلمداد میکنند. درست در همین دیدگاه است که سرمایه دارى انحصارى دولتى به یک 

اولوسیون و حلقه تکاملى در جامعه روسیه تبدیل میشود و رفیق غالم این را میپذیرد. 
 

همانطورى که قبال اشاره کردم دیدگاه کمونیسم چپ یا حزب کمونیست انترناسیونالیست ناآمادگى پرولتاریا 
را در انجام وظایف اقتصادى بعد از کسب قدرت تقدیس و تئوریزه میکند. این سیستم فکرى هیچ تبیینى 
قرار است  از سرمایه دارى که  شکلى  ندارد. الجرم  آن دوره  اقتصاد متفاوت غیر سرمایه دارى براى  از یک 
روى  که  نمیبیند  لزومى  و  میدهد  قرار  پرولتاریا  دیکتاتورى  مبناى  را  دهد  رشد  خیلى  را  مولده  نیروهاى 
مساله آلترناتیو اقتصادى انقالبى پرولتاریا فکر کند و آمادگى عملى کردن آن را بدست بیاورد. بنظر من این 
دیدگاه چیزى جز تدریجى گرایى و اکونومیسم در تئورى مارکسیسم نیست. اینکه لنین در چه چهارچوبى 
به سرمایه دارى دولتى نگاه کرده است یک مساله است و اینکه رفیق ما اکنون هم در مورد اقتصادیات دوره 
دیکتاتورى پرولتاریا جز سرمایه دارى انحصارى دولتى چیز دیگرى به ذهنش نمیرسد، مساله دیگرى است. 
اگر لنینیسم به ما یاد میدهد که پدیده ها را آنطورى که هستند ترسیم کنیم، سرمایه انحصارى دولتى را باید 
آنطورى که هست ترسیم کنیم. نقد ما از سرمایه دارى این است که نظام طبقاتى است، استثمارگر است، 
بخش عمده مردم ثروت جامعه را تولید میکنند ولى فقط به اندازه بازتولید نیروى کارشان مزد میگیرند و 
خالصه سرمایه دارى بردگى مزدى است. اما درست هنگامى که قرار است در مورد اداره جامعه افکارمان را 
بیان کنیم بالفاصله میگوییم که البته شکل مزد و قانون ارزش باقى میماند و در مورد سرمایه دارى انحصارى 
تحت  و  است  استثمارگر  نظام  یک  شکل  هر  در  بهرحال  سرمایه دارى  بگوییم  که  میکنیم  فراموش  دولتى 
دیکتارتورى پرولتاریا هم که باشد باز استثمارگر است! آیا پرولتاریا بناست که در یک دوره طوالنى، که 
رفیق بارها میگوید "دهها سال"، بر مبناى یک نظام استثمارگر نیروهاى مولده را رشد دهد؟ اساس انقالب 
کمونیستى علیه استثمار است ولى هنوز این چنین نظرى وجود دارد که یکى از مراحل تکامل نیروهاى 
مولده را سرمایه دارى انحصارى دولتى قرار میدهد. انقالب سوسیالیستى وقتى اصوال در دستور طبقه کارگر 
قرار میگیرد که تاریخا مناسبات تولیدى موجود راه رشد نیروهاى مولده را سد کرده باشد ولى اکنون ظاهرا 
یک نوع انقالب سوسیالیستى هست که اتفاقا راه رشد نیروهاى مولده را از طریق بدست گرفتن مناسبات 
اقتصادى موجود توسط پرولتاریا هموار میکند! من این را قبول ندارم. من میگویم اینکه لنین در آن مقطع 
فرمول سرمایه دارى انحصارى دولتى را بیان میکند بخاطر این است که کمونیسم روسیه تا قبل از آن روى 

اقتصاد انقالبى دوره گذار فکر نکرده و کار نکرده بود. 
 

یک  در  پرولتاریا  ظرفیت هاى  گویا  است.  جهانى  انقالب  یک  از  ملى  دید  یک  این  که  گفت  بتوان  شاید 
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به  زدن  دست  موقع  اما  میدهد،  نشان  کشور  همان  اقتصاد  اتفاقا  را  انقالبش  رساندن  ثمر  به  براى  کشور 
تحوالت سوسیالیستى دیگر آن ظرفیت را نشان نمیدهد. صحبتى از این نیست که پرولتاریاى جهانى شیپور 
سوسیالیسم را زده، کمون شکل حکومتى اش را بدست داده و مانیفست کمونیست اشکال ایدئولوژیکى را 
ارائه نموده و به این ترتیب میشود در یک کشور عقب مانده هم مناسبات تولیدى مبتنى بر مالکیت اشتراکى 
را بنا کرد. در این میان طرح سرمایه دارى انحصارى دولتى معنایى جز این ندارد که عصر مالکیت خصوصى 
ایده هاى  میگیرد.  نتیجه  روسیه  اقتصاد  از  هم  را  معین  اقتصادى  شکل  این  دیدگاه  این  است.  نیامده  سر 
مانیفست کمونیست مخلوطى از نقد سوسیالیسم فرانسه و نقد فلسفه آلمان ونقد اقتصاد سیاسى انگلیس 
است. گفته میشود "سوسیالیسم علمى را از خارج مرزهاى یک کشور و از بیرون طبقه باید به درون برد" ولى 
وقتى به قرارگاه موعود میرسیم که چکار باید کرد، آنچه سرنوشت ما را محک میزند رشد نیروهاى مولده 
در آن کشور معین و یا در آن گوشه معین جهان است. این تعریف اکونومیسم است. این دیدگاه آلترناتیو 
اقتصادى اى جز سرمایه دارى براى اقتصاد بعد از انقالب ندارد. لنین سرمایه دارى انحصارى دولتى را بین 
اشکال موجود بهترین شکلى میداند که میتوان با اتکاء به آن در شرایط حاضر قدرت را حفظ کرد، تولید 
را سرپا نگهداشت و معیشت مردم را تامین کرد. ولى در بحث امروز رفیق غالم این سیستم به شرط الزم 

رشد نیروهاى مولده تبدیل شده است. 
 

در  که  میکند،  معین روسیه رد  مورد  در  را  کشور  یک  در  سوسیالیسم  امکانپذیرى  بحث  که  میگوید  رفیق 
آن صورت معلوم نیست به آنهمه استناد و نقل قول مارکس و انگلس براى جهانى بودن سرمایه دارى چه 
احتیاجى وجود داشت. در واقع در استدالل رفیق، بحث "سرمایه دارى یک نظام جهانى است" مقدمه اى است 
بر اینکه اقتصاد روسیه نمیتواند سوسیالیستى باشد. اتفاقا کسى که بخواهد سوسیالیسم در یک کشور را رد 
کند از یک دیدگاه کلى رد میکند و کمتر کسى یافت میشود که فقط به استدالل اینکه سوسیالیسم در روسیه 

قابل تحقق نبود، اکتفا کند. رفیق ما نیز همین کار را کرد. با استدالل کلى آن را رد کرد. 
 

بنابراین سؤالى که براى من پیش میآید این است که چرا با وجود این که سرمایه دارى جهانى است قبل از 
سقوط دولت بورژوایى و سرمایه دارى در یک کشور، مبارزه اقتصادى در یک کشور معنى دارد، ولى فرداى 
انقالب دیگر مبارزه اقتصادى طبقه معنى ندارد و سرمایه دارى به حیات خود ادامه میدهد و تازه به شکل 
عجیبى، یعنى سرمایه دارى اى که نه تنها استثمارگر نیست بلکه حقوق کارگران را نیز تامین میکند انباشت 
هم میکند، نیروهاى مولده را هم رشد میدهد! عالوه بر این فرقى هم با سرمایه دارى دوره انقالب دمکراتیک 
دارد مبنى بر اینکه آن یکى با بحران مواجه میشود و این یکى نیروهاى مولده را هم رشد میدهد! سرمایه دارى 
ایران در شرایط برقرارى جمهورى انقالبى، براى هر دوره کوتاه یا بلندى قادر نخواهد بود که نیروهاى 
مولده را رشد دهد. اما در بحث رفیق، برعکس سرمایه دارى، در فرداى انقالب سوسیالیستى نیروهاى مولده 
را رشد میدهد و هنوز معلوم نیست اگر قرار است سرمایه دارى را بعنوان ابزار رشد نیروهاى مولده بکار 
بگیریم از انقالب سوسیالیستى ما چه چیز سوسیالیستى اى باقى میماند. عقب ماندگى اقتصادى روسیه مکررا 
در طى بحثها مورد استناد رفیق غالم قرار میگیرد. باالخره با وجود عقب ماندگى ما باید تحلیلى بدهیم که 
پیروزى انقالب و ادامه آن با اتخاذ این یا آن سیاست معین مقدور بود واال توضیح وضعیت پیش آمده با 
عقب ماندگى، همان تئورى شکست طلبى و غیر ممکن بودن انقالب سوسیالیستى در روسیه است. اینکه 
بدون انقالب آلمان در روسیه انقالب به پیروزى نمیرسد براى هیچکس رهنمود عملى نمیدهد. در این 
سیستم فکرى مرز بین مارکسیسم و غیر مارکسیسم مخدوش میشود. بین آن کسى که میگوید سوسیالیسم 
در روسیه عملى نیست، مناسبات موجود سرمایه دارى است اما دولت کارگرى سر کار است و آنکه مدعى 
است حکومت کارگران و مناسبات موجود سوسیالیستى است، در عالم واقع این فاصله فقط یک بند انگشت 
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است. 
 

نگرش اکونومیستى بطور منطقى انسان را به جبرگرایى میرساند. در این دیِد جبرگرایانه و اکونومیستى این 
سیر اجبارى و از جمله سرمایه دولتى باید طى شود. در عین حال وقتى که قرار باشد بقول رفیق سرمایه دارى 
دولتى دهها سال طول بکشد باالخره بوروکراسى رشد میکند، ابزار و روش ضرورى کار میشود و کسى که 
اینها را نمیخواهد بپذیرد الجرم موظف است بگوید که هیچ چیز عملى نیست. با این توضیح میشود گفت 
که اصال نقد بحث "سوسیالیسم در یک کشور" و خود بحث "سوسیالیسم در یک کشور" در روسیه دو روى 
یک سکه بوده اند: اکونومیسم یک روى آن و منشویسم چهره دیگر آن بوده است. بطور مشخص تر مدافعین 
سوسیالیسم در یک کشور ناسیونالیسم روسى را نمایندگى میکردند که خواهان صنعتى کردن روسیه بودند 
و رفیق نیز در توضیحات خودش حامیان واقعى و طبقاتى اینها را برشمرد. متقابال منتقدین دیدگاه فوق هم 
کسانى بودند که میگفتند از نظر اقتصادى چنین کارى عملى نیست. باید منتظر انقالب جهانى بود. آنچه 
در این میان نمایندگى نمیشود لنینیسم است. رفیق ما بنحوى موقعیت اپوزیسیون چپ یا اپوزیسیون متحد 
را تصویر کرد که گویا آخرین سنگر مارکسیسم انقالبى بوده اند و فراموش میکند که آنچه عمال پیاده شد 

تزهاى اپوزیسیون متحد بود. 
 

که  است  نکته  این  یادآورى  است  من  نظر  مورد  آنچه  نیست.  کلى  بطور  کردن  صنعتى  با  من  مخالفت 
مارکسیسم انقالبى مرزبندى با پروسه تحول صنعتى اقتصاد روسیه، بمثابه آرمان قدیمى روسیه به عنوان یک 
کشور بورژوایى، ندارد. انقالبیگرى پرولترى خط فاصل خود را در سطح اقتصادى با انقالبیگرى بورژوایى 
روشن نمیکند. انقالب 1905 "قرار بود" سرمایه دارى را رشد بدهد و انقالب 1917 نیز همچنان "قرار است" 

سرمایه دارى را رشد دهد. 
 

از  بروشنى  را  خود  پرولتاریا  انقالب،  از  حاصل  حکومت  خصلت  و  شکل  در  و  سیاسى  سطح  در  اتفاقا 
خواستهاى بورژوازى تفکیک کرد و برعکس در قلمرو اقتصاد حتى خود لنین مرزبندى ضعیفى با بورژوازى 
بزرگ دارد که خواهان صنعتى کردن و مدرنیزه کردن اقتصاد روسیه است. برنامه پرولتاریا در سیاست متمایز 
است ولى در عرصه اقتصاد اینطور نیست. برنامه اقتصادى- اجتماعى معینى براى دوره گذار که سرمایه دارى 
نباشد وجود ندارد. به این ترتیب بعد از دوره جنگ داخلى و پس از تثبیت قدرت سیاسى پرولتاریا وقتى 
مسائل اقتصادى مبرمیت پیدا کرد، جریانى رو میآمد که پاسخ مساله را داشته باشد. در چنین شرایطى بیان 
اینکه انقالب جهانى است به درد کسى نمیخورد. بخصوص اگر در نظر بگیریم که خط استالین- بوخارین 
به پشتوانه متخصصین اداره جات و همینطور بورژواهایى که از بیرون حمایتش میکردند راه حل معینى پیش 
پاى طبقه کارگر روسیه و اقتصاد جامعه گذاشت. استالین در تاریخ روسیه کسى است که توانست روسیه 
را از فقر و بدبختى نجات بدهد و به یک مساله واقعى جامعه بعد از انقالب پاسخ داد. اگر تروتسکى یا 
اوزنسکى یا هر کس دیگرى شکست خوردند، بعلت محدودیت هاى موجود بر دمکراسى نبود بلکه به این 

خاطر بود که پاسخى به این مساله نداشتند. اصوال جوابى نمیدادند. 
 

بر این اساس است که میگویم این پروبلماتیک از هر دو طرف پاسخ غلط میگیرد. کسى که توسعه اقتصادى 
میزند،  جا  سوسیالیسم  عنوان  تحت  است  سوسیالیستى  چرا  که  کند  روشن  بدوا  اینکه  بدون  را  روسیه 
بورژواست و در مقابل کسى هم که میگوید طبقه کارگر هیچ آلترناتیوى ندارد، او نیز از لحاظ اقتصادى 
خطى بورژوایى دارد. وگرنه پاسخ یک کمونیست باید این باشد که "ساختمان سوسیالیسم در یک کشور" 
به معنى فاز پائینى جامعه کمونیستى حتى در کشور غنا عملى است. چرا که سوسیالیسم مجموعه اى است 
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از مناسبات بین افراد، بین افراد و ابزار تولیدشان و همینطور نحوه توزیع درآمد اجتماعى. در هر حال رفیق 
غالم هر اسمى که براى نظرات خود انتخاب کند باالخره محور نظراتش این است که در روسیه آن زمان 
تالش براى ساختمان یک اقتصاد غیر سرمایه دارى عملى نبود و در اینصورت من خواهم گفت که اگر چنین 

کارى عملى نبود این یعنى انقالب اکتبر بى معنى بود. 
 

از نظر من اقتصاد جامعه سوسیالیستى قابل تعریف است. شعار "به هر کس به اندازه کارش" بُعِد توزیعى 
مساله را نشان میدهد. ولى مالکیت دسته جمعى، برنامه ریزى و غیره ابعاد اجتماعى و فنى آن را بیان میکند. 
"به هر کس به اندازه کارش" به هیچ وجه به معناى سرمایه دارى نیست. در اینجا هر کس به اندازه اى که با 
کارش به ثروت جامعه اضافه کرده دریافت میکند و در اینجا فقط سختى، شدت و مدت کار مبناى سنجش 
کار قرار میگیرد. این سرمایه دارى نیست چرا که به هر کس به اندازه کارش پس از کسر سود داده نمیشود. 
به هر کس به اندازه کارش داده میشود پس از کسر مقدارى که باید در بازتولید گسترده جامعه وارد گردد 
و این مقدار توسط یک ارگان اشتراکى تعیین میگردد. البته این کمونیسم هم نیست. چرا که تعریف "از هر 
کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش" الزمه اش نداشتن کمبود است ولى در سوسیالیسم هنوز 

کمبود وجود دارد. به همین دلیل تعیین مبنایى "اقتصادى" براى توزیع ضرورى میگردد. 
 

رفیق غالم نکات دیگرى را راجع به مسخ ایده دیکتاتورى پرولتاریا طرح کرد که به نظر من او این تعریف 
را مرده و جامد میکند. در تئورى مارکسیسم دولت در جایى مجموعه اى از زندانها، دادگاهها و ارتش و در 
جاى دیگرى روبناى سیاسى و گسترده اى که از مالکیت معین نظام تولیدى حراست و بازتولید را حراست 
میکند، تعریف شده است. حال شما میگویید که چرا در فاصله 1917 تا 21 دیکتاتورى پرولتاریا و روبناى 
تاریخا  نیست؟  کارگران  عموم  دمکراتیک  حکومت  چرا  یا  و  نیست  اشتراکى  مالکیت  با  متناسب  سیاسى 
بلشویکها اشتباه نکردند. حزب پیشرو طبقه کارگر قیام کرد و زندانها و دادگاهها و سالحها و غیره را بدست 
گرفت. واین حزب قبل از قدرت گیرى نماینده پرولتاریا بود و بعد از آن نیز هنوز نماینده پرولتاریاست. اگر 
پرولتاریاى سازمان یافته بمثابه اپوزیسیون به معنى رأى گیرى از همه کارگران نیست، پرولتاریاى سازمان یافته 
به مثابه دولت نیز الزاما به معنى رأى گیرى از همه افراد کارگر نیست، بلکه به مفهوم قرار دادن نهادهاى 
پیشرو طبقه کارگر در مواضع کلیدى است. حال شما پاسخ میدهید که مکانیزم حزب پیشرو با طبقه اى که 
نمایندگى اش را میکند دمکراتیک نیست. جواب من این است که این یکى از ابعاد و خصلت هاى جامعه 
بشرى است و نه تمام آن. طرح مساله از این زاویه در واقع ندیدن نقش پیشرو و رهبر چه در حزب و 
چه در جامعه است. تعریف سیاست به مثابه ترشح دمکراسى، طبقه و یا اقتصاد اشتباه است. بخش مهمى 
از سیاست را تئورى انقالبى تعیین میکند و اگر این تئورى انقالبى است قدرت بسیج آن عین دمکراسى 
است، حتى بدون اینکه راى بگیرد. اشتباه آمیزترین کارها میبود اگر بلشویکها براى قیام منتظر رأى یا نظر 
شورا یا کمیته هاى شهرها میشدند. اگر بپذیریم که دیکتاتورى پرولتاریا بمعناى قرار گرفتن پرولتاریاى در 
اپوزیسیون، در قدرت بمثابه پرولتاریاى در حکومت است، چرا به محض اینکه یک فرم دولتى مطرح میشود، 
بالفاصله خواستار یک قانون اساسى دمکراتیک براى انتخاباتش میشویم؟ لنین میگوید هر حکومتى یک 
دیکتاتورى است و براى تعیین ماهیت طبقاتى این دیکتاتورى باید دید که آرمانهاى کدام طبقات را به زور 
به جامعه تحمیل میکند. اگر شما تمام توجه خود را روى ساختار تشکیالتى دیکتاتورى پرولتاریا متمرکز 
کنید و جوهر و ماهیت طبقاتى و نقش آن را در سرکوب مقاومت استثمارگران نادیده بگیرید طبعا خواهید 
توانست از دیکتاتورى پرولتاریاى زنده اى که دارد همین عمل را انجام میدهد ایراد بگیرید که چرا دمکراتیک 
نیست و غیره. قاعدتا پاسخ میگیرید که این حکومت نه از بطن دمکراسى متولد شده است، نه فعال فرصتى 

وجود دارد و نه دشمنان پرولتاریا چنین امکانى را میدهند. 
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اگر صحبت بر سر لنینیسم است، لنینیسم آن عنصر فعالى است که سعى میکند از ماتریال موجود بیشترین 
دستاورد را پیدا کند و اگر ماتریالى بوجود نیامده دیگر گناهش به پاى لنینیسم نیست. نهادهاى دمکراتیکى که 
براى دیکتاتورى پرولتاریا شما الزم دارید، در آن مقطع وجود نداشت. در مورد آموزش طبقه کارگر روسیه 
توسط بلشویسم نیز اغراق میشود، بلشویک ها با 5-4 هزار نفر وارد انقالب فوریه شدند. در شرایطى که در 

روستاها نیرویى نداشتند و در شهرها هم کم بودند. 
 

از نظر من دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه مستقر شد و از قضا آنقدر سریع مستقر شد که حتى نتوانست خود 
را آماده پاسخگویى به وظایف اقتصادى اش بنماید. تصویر رفیق از دیکتاتورى پرولتاریا، اتوپیک است. به 
این معنى که درفرداى کسب قدرت عملى نیست. دیکتاتورى پرولتاریا نیز گذشته و آینده اى دارد. شروع آن 

نمیتواند مهر حزب پیشرو طبقه را نداشته باشد ولى قطعا خاتمه اش باید مهر شوراها را داشته باشد. 
 

در مجموع خالصه حرف من این است که بحث رفیق غالم در چهارچوب همان دیالوگ "انقالب جهانى در 
مقابل تز سوسیالیسم در یک کشور" است. کل این دیالوگ جدلى است مشخصا بین دو بخش غیر لنینیستى 

در طول تاریخ چپ و در عمق و در بعد طبقاتى جدلى است بین بورژوازى بزرگ و بورژوازى لیبرال. 
2 4  
مساله سوسیالیسم در یک کشور در چهارچوب تاریخى آن نه از جانب پرولتاریا بلکه تحت فشار بورژوازى 
طرح شد. در آن مقطع کسانى که این مساله را رد میکردند بطور واقعى نماینده منافع پرولتاریا نبودند، بلکه 
من  چند  هر  بودند.  پرولتاریا  بى قدرتى  و  یأس  نماینده  بودند،  پرولتاریا  استیصال  و  جهل  نادانى،  نماینده 
میپذیرم که به هر حال از جریانات دیگر به پرولتاریا نزدیکتر بودند. اگر در طول تاریخ، لنینیسم همواره 
نماینده آلترناتیو داشتن پرولتاریا براى شرایط مشخص بوده است، بنابراین آنها لنینیست نبوده اند. در جهان 
امروز این پروبلماتیک را جز با تعمیم دادن آن نمیتوان طرح کرد و این را دیگر اصال نمیتوانم قبول کنم. از 
نظر من به معناى عام و مجرد کلمه، "سوسیالیسم در یک کشور" عملى است. البته من مخالف آن جریانى 
هستم که سوسیالیسم در یک کشور را در آن مقطع روسیه مطرح کرد براى آنکه آن را پوشش قرار دهد براى 
پشت کردن به انقالب جهانى و کند کردن لبه تیز انقالب در عرصه داخلى و خارجى، رفرمیسم در داخل و 

تبلیغ سازش طبقاتى در سطح بین المللى. 
 

آنچه بطور واقعى اتفاق افتاد این است که بلشویکها وارد انقالب 1917 شده و دولت را در دست گرفته و 
دیکتاتورى پرولتاریا را تشکیل دادند. بدلیل ناروشنى و عدم آمادگى در تبیین وظایف اقتصادى انقالب، وقتى 
که اقتصاد به مساله اساسى این جامعه تبدیل گردید، عمال تنها یک طبقه آنهم بورژوازى آلترناتیو داشت. 

بنابراین بخشى از پرولتاریا آرمانهاى بورژوازى را بعنوان آرمانهاى سوسیالیستى جا زد. 
 

و در این رابطه اختالف من با رفیق غالم این است که اقتصادیات دوره دیکتاتورى پرولتاریا را سرمایه دارى 
نمیدانم. بلشویکها نیز میتوانستند بدنبال اشکال معینى از تولید اجتماعى بگردند که سرمایه دارى انحصارى 
دولتى نباشد و ما قطعاباید این کار بکنیم. ولى نظریه رفیق در مورد وضعیت ما نیز همان را تعمیم میدهد. 
این یا آن اقدام بلشویکها بعنوان کسانى که سعى میکنند قدرت را نگهدارند و پاسخ اقتصادى به معیشت 
مردم بدهند، قابل درك است. ولى آنچه که مورد اعتراض و مخالفت من است سیستم ساختن از اقدامات 

اقتصادى بلشویکها بعنوان پروسه هاى تکامل دوره گذار میباشد.
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نوبت سوم 
 

منصور حکمت: رفیق غالم به نوعى بحث خود را عرضه کرد که گویا فرمولبندى اقتصادى من "به هر 
کس به اندازه کارش" میباشد و ظاهرا هم این یک برنامه خیلى معینى است و این آلترناتیو من در مقابل آن 
چیزى که اتفاق افتاده یا صحبتهاى رفیق است. در صورتیکه تاکید من روى عملى کردن این اصل بود و نه 
چیزى که صفت مشخصه و متمایز کننده و یا بیان کننده مجموعه شرایط اقتصادى میباشد. بعد هم وقتى 
نقل قول آورد الاقل انتظار من این بود به مباحثى بپردازد که در آن لنین یا هر بلشویک دیگرى نظراتى 
شبیه گفته هاى من را به شیوه مستدلى رد کرده اند. اما همان بحث قدیمى را ذکر کرد که لنین گفته سرمایه 
انحصارى دولتى راهى است که ما باید جبرا از آن عبور کنیم و هر چیز دیگرى آب به آسیاب بورژوازى 
میریزد و اینکه مبادله جبرا به سرمایه دارى انحصارى منجر میگردد. معلوم نیست چرا دهها بار تاکید لنین 
روى این که این حکومت کارگران است و وظایف دیکتاتورى پرولتاریا را انجام میدهد باعث نمیشود که 
رفیق ما از استداللش مبنى بر اینکه این حکومت، دیکتاتورى پرولتاریا نبود است دست بردارد ولى با نقل 
یک گفته لنین که مبادله به انحصار منتهى میشود، تکلیف هر نوع بحث اقتصادى را روشن میکند. در واقع 
مساله بر سر این نیست که اگر مبادله را آزاد بگذاریم جبرا به انحصار تبدیل میشود، بلکه لنین دارد میگوید 
که هیچ امکان دیگرى نداریم که بتوانیم جلوى آن را بگیریم و اگر بناست سرمایه دارى بشود بهتر است که 
انحصارى و تحت کنترل دولت قرار گیرد. حرف من نیز بر سر این است که آنها راه حل بهتر یا چیز دیگرى 
را نمیدیدند. شما در استدالالت دیگر خود نیز در مورد نقض انترناسیونالیسم پرولترى و مبناى دیکتاتورى 
پرولتاریا از رهبران حزب بلشویک نقل قول میآورید. اینکه آنها میبایست میدانستند بدون انقالب آلمان، 
انقالب روسیه پیروز نمیشود و یا مکانیزم دیکتاتورى پرولتاریا چنین و چنان است، استدالل چندان محکمى 
نیست. چرا که خود این ایده ها که شما بیان میکنید، ایده هاى همان حزب بوده و نه تنها این، بلکه این 
حزب تنها مبلغش بود، حزبى که جناح انقالبى سوسیال دمکراسى و جناح کمونیستى جنبش کارگرى بود. 
با وجود این این ایده ها نقض شد. اما برخالف رفیق غالم من انگشت روى مسائلى میگذارم که این حزب 
به آن نپرداخته و آنهم اینکه انقالب پرولترى 1917 دیگر نباید آرمانهاى اقتصادى انقالب بورژوایى روسیه 
را هدف خود قرار دهد و میبایست از قبل راه حل میداشت. کما اینکه در انقالب ایران نیز باید این آلترناتیو 
را داشت. حال آنکه سالهاى گذشته آلترناتیو چپ ایران، سرمایه دارى انحصارى دولتى بود و االن هم هست. 

 
به این ترتیب چنین موضعگیرى هایى رفیق ما را در موضع کسانى قرار میدهد که از طرفى از موضعى ایده آلیستى، 
سوسیالیسم در یک کشور را مورد حمله قرار میدهند و از طرف دیگر از پرداختن به مسائل و معضالتى 
که بورژوازى و خط استالین طرح کرده اند، دورى میکنند. رفیق غالم در قسمت آخر صحبت هایش امکان 
ساختن یک اقتصاد غیر سرمایه دارى را پذیرفت و اینجاست که میشود گفت اگر چنین امکانى واقعا وجود 
دارد، چرا نمیتواند ساختمان سوسیالیسم نام بگیرد. همانطور که در صحبت رفقا نیز اشاره شد، کمونیست 
یک نظام جهانى است، طبقه کارگر یک طبقه جهانى است و انقالبش هم یک انقالب جهانى است و با وجود 
این، دیکتاتورى پرولتاریا یک نوع دولت است و این دولت درکشورها بوجود میآید. دولت جهانى سرمایه با 
دیکتاتورى پرولتاریا جایگزین نمیشود، بلکه دولت هاى بورژوایى کشورها هستند که با دیکتاتورى پرولتاریا 
جایگزین میشوند. حال اگر امکان برقرارى دیکتاتورى پرولتاریا در یک کشور یا چند کشور وجود دارد، 
اقتصاد دوره دیکتاتورى پرولتاریا دیگر مفهوم بین المللى پیدا نمیکند و باید از لحاظ نظرى به معناى اقتصاد 
دیکتاتورى پرولتاریا در آن کشور یا کشورها باشد. مساله این است که: اقتصاد دوره دیکتاتورى پرولتاریا 
چیست؟ جواب این مساله براى بلشویکها نیز روشن نبود و آنجا که ظاهرا روشن است، نادرست است. 
براى اینکه قرار دادن سرمایه دارى انحصارى دولتى بعنوان اقتصاد دوره دیکتاتورى پرولتاریا - که من با آن 
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مخالفم - در واقع جواب ندادن به مساله و تعریف نکردن هیچ نوع اقتصاد ویژه اى براى دوره دیکتاتورى 
پرولتاریاست. شاید پاسخ عده اى این باشد که چنین دوره اى، اقتصاد ویژه اى ندارد و دیکتاتورى پرولتاریا 

صرفا نگهداشتن قدرت سیاسى و تشکل سیاسى طبقه کارگر است. 
 

دیکتاتورى پرولتاریا تشکل طبقه کارگر براى درهم شکستن مقاومت بورژوازى در مقابل خلع ید سیاسى و 
اقتصادى است. همانطور که اشاره هم شد لنین به این اعتبار که دولت شوروى براى خلع ید از بورژوازى 
عزم کرده، آن را سوسیالیستى میخواند، هر چند که در آن لحظه معین روسیه سوسیالیستى نبود ولى در 
اینکه  فرض  نیست.  غیرممکن  هدفى  چنین  البته  و  داشت  را  هدفى  چنین  پرولتاریا  دیکتاتورى  حال  هر 
دیکتاتورى پرولتاریا با ساختار تشکیالتى مورد نظر رفیق غالم و از نظر اقتصادى متکى به سرمایه دارى 
انحصارى دولتى، قادر است وظایف بین المللى خود را درست انجام دهد، اشتباه محض است. اگر وظایف 
تولید  به  آن  ربط  معناى  به  واقع  در  رود،  فراتر  باید  لفظى  و  سیاسى  همبستگى هاى  اعالم  از  بین المللى 
اجتماعى در یک کشور نیز میباشد. طبقه کارگر وقتى میتواند بیشترین مقدار همبستگى بین المللى و سیاست 
انترناسیونالیستى را نشان دهد که در داخل کشور خود بیشترین چیزها را پرولترى کرده باشد. انتظار از طبقه 
کارگرى که در داخل اسیر تضاد کار و سرمایه است اما میتواند انقالب جهانى را در آلمان و غیره دامن بزند، 
معقول بنظر نمیرسد. باالخره با این سؤال مواجهیم که: سازماندهى اجتماعى- اقتصادى طبقه کارگر بعد از 
کسب قدرت چیست؟ آیا هنوز یک سازمان بورژوایى است؟ اگر میپذیریم که طبقه کارگر بعنوان یک طبقه 
کارگر متشکل میتواند به انقالب جهانى خدمت کند و البته بعد از کسب قدرت سیاسى این تشکل محدود 
به حزب و اتحادیه نمیشود بلکه تشکل اجتماعى و اقتصادیش هم مورد نظر است، طبعا این را نیز باید 
بپذیریم که طبقه کارگر در بهترین نوع تشکل اقتصادى میتواند به انقالب جهانى خدمت نماید. آیا این یک 
تشکل اقتصادى بورژوایى خواهد بود؟ اگر بنا به دلیل عدم توانایى طبقه کارگر براى ایجاد اقتصاد و شیوه 
دیگرى این امر اجبارى است، آنگاه اینجا بحث بر سر نیرو و تاکتیک خواهد بود. یا اینکه بنا به تعریف در 
دوره دیکتاتورى پرولتاریا تشکل اقتصادى پرولتاریایى، آگاهانه بورژوایى میماند؟ که البته این نادرست است 

و تشکل غیر بورژوایى در قلمرو اقتصادى براى پرولتاریا در طى دوره دیکتاتورى پرولتاریا ممکن است. 
 

یکى از رفقا در توضیح عرصه مشخص مبارزه اقتصادى پرولتاریا پس از کسب قدرت، بهبود و رفاه طبقه 
کارگر را آن جهت گیرى اصلى قرار داد. حتما و بسادگى این مساله مطرح خواهد شد که چنین رفاهى براى 
اکتفاء  بورژوازى  کیسه  از  مصرف  و  استفاده  به  فقط  نمیتوان  لذا  نیست.  نظر  مد  محدودکه  و مدت  امروز 
کرد. تولید اجتماعى را باید سازمان داد و به یک شیوه معینى هم باید سازمان داد و گرنه هیچ صحبتى از 
انترناسیونالیسم پرولترى هم نمیتواند در میان باشد. عمل انترناسیونالیستى واقعى پرولتاریاى روسیه این است 
که روسیه را به سنگر انقالب جهانى تبدیل کند و هر آنچه از روسیه قابل تامین بود در خدمت انقالب 
جهانى قرار دهد. اگر چنانچه پس انداز یک کارگر مزدبگیر، قبل و پس از کسب قدرت، ثروت طبقه کارگر 
را تشکیل دهد، در آنصورت چنین طبقه اى تا حد معینى میتواند به انترناسیونالیسم کمک کند. هر چند که 
دیدگاه رفیق غالم در کاربرد و اثرات انترناسیونالیسم پرولترى غلو میکند. بعبارتى انترناسیونالیسم پرولترى 
را معادل انقالب کردن بجاى طبقات کشورهاى دیگر میداند. باالخره انقالب آلمان وظیفه طبقه کارگر آلمان 
است و نیروى محرکه اصلى این انقالب طبقه کارگر آن کشور است و همانند هر انقالب دیگرى در یک 
دوره تاریخى معینى شکل میگیرد و به ثمر میرسد. با زدن یک کلید چراغ انقالب روشن نمیشود. طبقه کارگر 
آلمان باید آمادگى انقالب را داشته باشد و نه زینوویف. شکست انقالب آلمان را با اشتباه رادك نمیتوان 
توضیح داد. به همین خاطر در انترناسیونالیسم غلو میشود تا امکان ناپذیرى عملى انترناسیونالیستى واقعى 

مورد تاکید قرار گیرد. 
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اما اینکه از چه مقطعى اقتصاد بعنوان مساله عمده مطرح میشود، واقعیت این است که اقتصاد خودش را 
بعنوان یک مساله عینى مطرح میسازد. زمانى که دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه دشمنان سیاسى خود را به 
عقب راند و تا حدى اعتماد به نفس سیاسى بدست آورد ولى از لحاظ اقتصادى چیزى براى تغذیه جامعه 
سفیدها،  ارتش  میآورد نه  فشار  واقعى به دولت و حزب  نداشت، آنموقع دیگر چیزى که به طور  وجود 

دخالت انگلیسى ها، بلکه گرسنگى، بیمارى و در یک کالم اقتصادیات است. 
 

اگر براى دیکتاتورى پرولتاریا دو فاز سیاسى و اقتصادى در نظر بگیریم، دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه بطور 
جدى وارد فاز اقتصادى نشد، فازى که در آن قاعدتا دیکتاتورى پرولتاریا ثبات سیاسى خود را بدست آورده 
و وظایف اقتصادى شروع میشود. مسائل اقتصادى که وجود داشت عمدتا براى حفظ قدرت سیاسى بود. 
با این تبصره من حرکات و توجیهات لنین از اقداماتى که در مواردى نهایتا بوروکراتیک بود و در مواردى 
حذف نقش توده ها را در بر داشت، به مفهوم اقداماتى براى حفظ قدرت سیاسى میفهمم و سعى ندارم آنها 
را به عنوان اقدامات اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا تئوریزه بکنم. این آن کارى است که رفیق غالم میکند و 
براى لنینیسم این اشتباه است. در شرایطى که دیکتاتورى پرولتاریا ثبات سیاسى خود را بدست آورده باشد، 
وظایف اقتصادى آن چیزى به غیر از سرمایه دارى دولتى باید باشد. بنابراین دفاع لنین از سرمایه دارى دولتى 
هم در چهارچوب حفظ قدرت سیاسى، نگهداشتن توازن قدرت در جامعه و جلب حمایت دهقانان و غیره 
میگنجد و نه بعنوان روش تکامل نیروهاى مولده در روسیه بعنوان پیش شرط نهایى سوسیالیسم. اگر لنین نیز 

در مواردى همین معنا را بکار گرفته، من آنها را لغزش میدانم. 
 

سیاستهاى  به  انتقادى  که  نیست  معنى  این  به  فوق  مطالب  بیان  که  میدانم  ضرورى  را  نکته  این  توضیح 
بلشویکها در قبال چین، ایران و ترکیه و آلمان وجود ندارد. روشى که رفیق ما بکار میبرد انحراف را با 
انحراف توضیح میدهد. در آن دوره معین پرولتاریا را با معیارهاى فوق کتابى زیر ذره بین قرار دادن در واقع 
اجازه خطا ندادن به پرولتاریا است. چرخش سر سوزنى به سمت منافع بورژوازى از جانب فالن فرد را 
مبناى بورژوایى شدن دولت قرار دادن، به صرف مشاهده اولین نقض تئوریها از جانب حزب، آن را حزب 
غیر کارگرى خواندن، چه چیزى جز ندادن فرصت به پرولتاریاست که دست به عمل بزند. چنین نگرشى 
عوضى گرفتن روندهاى تاریخى و ندیدن سیر زنده انقالب است. اینجا ما درباره کمبودهاى تاریخى معینى 

در حزب بلشویک سخن میگوییم، این آن چیزى است که باید توضیح داد.

نوبت چهارم 
 

رفیق غالم مطرح کرد که آلترناتیو ما در مقابل سرمایه دارى انحصارى دولتى چیست؟ مساله مورد نظر من در 
این سطح نیست که صنایع محصوالت مصرفى قند و شکر را باید رشد میدادند یا به توسعه صنایع سنگین 
میپرداختند. بلکه مساله بر سر آن اشکال مالکیت و آن روشهاى تولید اجتماعى است که نقش طبقه کارگر 
را نه جدا از وسائل تولید بلکه در رابطه با آنها و در نقش تصمیم گیرنده در نظر میگیرد. چنین اَشکالى از 
قبل قابل تعیین بود. با این دید است که اتفاقا باید توجه طبقه کارگر را به سیاست معطوف کرد، به مبارزه 
انقالبى در سطح جهانى و به مبارزه علیه بورژوازى در سطح داخلى. کسب قدرت سیاسى براى طبقه کارگر 
داراى این خاصیت است که وى میتواند خود را بر جامعه حاکم کند و تمام امکانات تولید اجتماعى و 
قدرتش بعنوان طبقه حاکمه را در خدمت انقالبى جهانى بگذارد و این به سازماندهى تولید اجتماعى نیاز 
دارد. جامعه اى میتواند مبارزه کند که در وهله اول نیازهاى مادى زندگى خود را تامین کند و براى آن باید 
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تولید کند و این تولید را باید سازمان داد. 
 

اما مساله اینجاست که حزب بلشویک روسیه بدلیل عدم آمادگى که داشته، بعنوان عنصر ذهنى انقالب در 
کارگر  طبقه  نماید.  ایفا  کامل  طور  به  انقالب را  از  پیشرو بعد  نقش  نمیتواند  پرولتاریا  دیکتاتورى  هدایت 
روسیه از سالهاى 23 به بعد به تدریج در مبارزه اش فاقد عنصر پیشرو میشود. به همین خاطر پاسخ کسانى 
که کمبود عنصر پیشرو را از طریق دخالت دادن توده ها میخواهند جبران کنند به جایى نخواهد رسید. خط 
نداشتن و ناروشنى عنصر پیشرو را نمیتوان با احاله کردن تصمیمات سیاسى به توده وسیع حل کرد. مساله 
این است که در آن مقطع انقالبیگرى حزب بلشویک هنوز به مقدار کمى از لحاظ اقتصادى از انقالبیگرى 
بورژوازى روسیه در قرن بیستم جدا بود و در آن مقطع مورد بحث نه فقط لنین بلکه پلخانف، منشویکها و 

اس.آرها هم تنها راه را سرمایه دارى میدانستند.

نوبت پنجم 
 

صحبت هاى  که  میدهد  توضیح  انحراف  با  را  انحراف  من  صحبت هاى  همانقدر  که  میگوید  غالم  رفیق 
مواضع  از  انحراف  با  را  بلشویک  حزب  مواضع  در  انحراف  رفیق  که  بود  نکته  این  روى  من  تکیه  او. 
دیکتاتورى  تبیین  جهانى،  انقالب  مسائل  به  توجه  و  انترناسیونالیسم  میدهد.  شده بلشویک ها توضیح  بیان 
پرولتاریا جزو تزها و خصوصیات حزب بلشویک بود. در حالیکه من به مساله اى میپردازم که در تئورى 
حزب بلشویک از اول غایب بود. چنین ضعفى در 4-3 سال اول خود را نشان نمیدهد. در انقالب 1905 
مضمون اقتصادى انقالب به نظر بلشویکها توسعه سرمایه دارى بوده است و الاقل به برداشت من در تزهاى 
تز  یک  از  انحراف  بر  مبتنى  من  توضیح  لذا  بود.  کرده  رد  اکتبر  انقالب  با  رابطه  در  را  این  آوریل لنین 
مارکسیستى نیست. بلکه این است که مارکسیستهاى معینى باید یک دید روشن راجع به اقتصادیات دوره 

دیکتاتورى پرولتاریا میداشتند. 
 

نکته دیگر اینکه، هر حکومتى دیکتاتورى است. کنار گذاردن چنین حکمى خیلى دشوارتر از رد کردن هر 
حکم دیگرى در مارکسیسم است. چگونه است که حکومتى کارگرى است، در خدمت سیاست و منافع 
طبقه کارگر هم قرار دارد و به زور هم متوسل میشود ولى دیکتاتورى پرولتاریا نیست؟ اگر چنین حکومتى 
دیکتاتورى پرولتاریا نباشد بایستى یا دیکتاتورى نباشد یا از آن پرولتاریا نباشد. اگر پدیده خیلى ویژه و 
قاب گرفته اى را مد نظر نداریم، حکومت ناشى از انقالب اکتبر دیکتاتورى بود و دیکتاتورى هم عمل میکرد 
و رفیق غالم نیز این را قبول دارند. حال اگر این دیکتاتورى در خدمت طبقه کارگر عمل نمیکند رفیق ما 

باید پاسخ بدهد که در خدمت چه طبقه اى قرار دارد؟ 
 

این برداشت درستى از مارکسیسم نیست که گویا مارکسیسم یک اتوپى در مورد اداره جامعه را توصیف 
کرده که باید به آن رسید. بر عکس مارکسیسم چیز موجودى را در نظر گرفته و گفته باید آن را نقض کنید. 
مارکسیسم از پیش چارت سازمانى و ادارى پروسه تصمیم گیرى و نقش توده ها و حزب در دیکتاتورى 
پرولتاریا را تعریف نکرده است. آنجایى که ما در برنامه به دیکتاتورى پرولتاریا اشاره کردیم بعد از توضیح 
سرمایه دارى  جاى  به  سوسیالیسم  کردن  جایگزین  میگوید  سوسیالیسم،  ضرورت  و  سرمایه دارى  مصائب 
اول  وهله  در  مارکسیسم،  اصوال  دارد.  نیاز  قهر  به  و  نیست  ممکن  مسالمت آمیز  راههاى  و  رأى  رفرم،  با 
دیکتاتورى پرولتاریا را در رابطه با قهر یک طبقه مطرح میکند و نه در رابطه شیوه اداره مملکت. حال اگر 
کسى بیاید شکل مطلوب یک پدیده را مبناى نقد شکل در حال گذار، شکل مقدماتى و اولیه اش قرار دهد، 
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چنین کسى یک ایده آلیست است. از آن گذشته اگر نقد شما بر روى جهت حرکت این حکومت است 
نمیتوانید از فرم اولیه آن جهت حرکتى آتى آن را نتیجه بگیرید. هر دو طرف میخواهند توضیح بدهند که 
چگونه انقالب در روسیه شکست خورد. اما با این تبصره که من میخواهم نشان دهم که دیکتاتورى پرولتاریا 
چگونه شکست خورد و اینان میخواهند توضیح دهند که اصال دیکتاتورى پرولتاریا تشکیل نشد، چرا که 
با بروشور مورد نظر درباره بنیان دیکتاتورى پرولتاریا جور نمیآید. دیکتاتورى پرولتاریا شرط الزم کوبیدن 
مقاومت استثمارگران توسط طبقه کارگر است، طبقه کارگر آموزش دیده در یک جامعه سرمایه دارى پیشرفته 
چه بسا از همان روز اول اشکال کمونى را درست کند و اداره جامعه به مراتب بهتر از زمان بورژوازى باشد 
و در روسیه عقب افتاده آن شکل، و در این ایران شکل دیگرى به خود میگیرد. از قضا لنین در ادامه همان 
نقل قول رفیق، میگوید: "گاه میشود که اراده یک طبقه بصورت اراده یک حزب و حتى اراده یک فرد خود را 
نشان میدهد". که لنین از آن مدیریت تک نفره را نتیجه میگیرد. باالخره بحث بر سر این است که گاه میشود 
اراده طبقه، خود را در اشکال دیگرى نشان میدهد. اما اینکه کسى بخواهد علت اینکه طبقه کارگر نتوانست 
5 سال بعد از انقالب نه در آن شکل و نه در هیچ شکل دیگرى اراده خود را نشان بدهد، با ایراد شکل آن 
در فالن مقطع توضیح دهد، اینجا دیگر با یک ایراد متدولوژیک در تحلیل روسیه روبرو هستیم. بلشویکها 
میبایست قیام میکردند و قدرت را بدست میگرفتند و همینطور سفیدها را میبایست شکست میدادند، خواه 
شوراها قبول میکردند یا نمیکردند. دیکتاتورى پرولتاریا پدیده زنده اى است و باید زنده هم به آن برخورد 
کرد. در این بحث نیز تا آنجایى که رفیق غالم الگوى ما را توضیح میدهد من با وى موافقم ولى آنجایى که 

این را مبناى توضیح علل شکست انقالب در روسیه قرار میدهد، آنرا متدولوژى اشتباهى میدانم.

نوبت ششم 
 

کاستى هاى  و  نقائص  به  کلى  بطور  اگر  پرولتاریا  دیکتاتورى  نبود  یا  بود  سر  بر  غالم  رفیق  کردن  تکیه 
دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه اشاره داشت، میشد آن را تا حدى پذیرفت. ولى مساله مهمتر از این است. 
وى این را بمثابه نقد تئوریک خود براى توضیح شکست انقالب پرولترى در روسیه بکار میگیرد و من با آن 
مخالفم. اینکه دیکتاتورى پرولتاریا به آن شکل مورد نظر تبدیل نشد، خود جزو مسائلى است که باید توضیح 
داده شود. به این سادگى نیست که چون این به آن تبدیل نشد و بلشویکها این را ندیدند، انقالب شکست 

خورد. نباید فراموش کنیم که در همان سالهاست که” دولت و انقالب"  لنین منتشر میشود. 
 

در هر حال با تبیین هاى مختلف از انقالب روسیه به نتایج متفاوتى رسیده و رهنمودهاى متفاوتى براى آینده 
خودمان میگیریم و اهمیت مساله اینجاست. اگر تز رفیق غالم را مبنا قرار دهیم - البته صحبت هاى بعدى 
او با گفته هاى اولى فرق داشت - بر طبق صحبت هاى اول وى عاقبت انقالب ایران معلوم نیست، چرا که 
معلوم نیست در چه جاهاى دیگرى انقالب میشود و انقالب ایران پشتیبانى جهانى را بدست میآورد، وگرنه 
سوسیالیسم در یک کشور عملى نیست. بر مبناى صحبت هاى بعدى به نظر میرسد رفیق سوسیالیسم در 
یک کشور را عملى میداند ولى در صورت تبدیل کردن دیکتاتورى که حزب محور آن است به دیکتاتورى 
و ابزار اعمال حاکمیت کل طبقه، پیروزى انقالب تضمین میگردد. کلید قضیه اینجا نیست و چه بسا چنین 
راه حلى براى حزبى که آمادگى نداشته باشد، ممکن است مضر هم باشد. به این ترتیب در بررسى اوضاع 
مشخص روسیه نیز در کنار جریاناتى قرار میگیرد که از زاویه اینکه دیکتاتورى پرولتاریا به شکل ایده آل آن 
تبدیل نشده است، دولت وقت را تحت فشار قرار میدادند. به بیان دیگر فاصله اش با خط دفاع از شورش 
کرونشتات، یا دمکراتیک- سانترالیستها و یا اپوزیسیون چپ مشخص نیست. در حالیکه صحبت من این 

است که هیچکدام از این جریانات نماینده پرولتاریا نبوده (نماینده خط مارکسیستى نبوده) است. 
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آنچه من میگویم به نتیجه دیگرى میرسد و آن اینکه از قبل از انقالب حزب پرولترى باید آماده باشد که 
روش ویژه خود را براى اداره جامعه عملى بکند. بلشویکها نیز بدون داشتن برنامه اى براى خلع ید از کل 
بورژوازى وارد انقالب شدند. هنوز در سالهاى اول و دوم انقالب لنین گاه و بیگاه به ایده دیکتاتورى دو 
طبقه برمیگردد، این همان حزبى است که کمیته مرکزى آن تا از دخالت لنین با تزهاى آوریل بر این باور 
بود که انقالب فوریه ایده دیکتاتورى دو طبقه را عملى نموده و جامعه روسیه را در مسیر رشد سرمایه دارى 

قرار میدهد. 
 

بین تزهاى آوریل لنین و بحث سرمایه دارى انحصارى دولتى فاصله اى وجود دارد.این فاصله در عین حال 
فاصله عقب نشینى لنین نیز میباشد. اگر تاریخا و از قبل همانقدر که روى تئورى امپریالیسم و دیکتاتورى 
پرولتاریا کار شده بود، بر سر تئورى انقالب پرولترى و وظایف اقتصادى آن کار انجام میگرفت، شاید چنین 

عقب نشینى الزامى نبود. 
 

که  بردارد  گام  کارگر  طبقه  نیروى  کل  به  اتکاء  با  پرولتاریا  دیکتاتورى  استقرار  سمت  به  میتواند  حزبى 
پروسه  یک  بمثابه  را  ید  خلع  بلشویکها  که  صورتى  در  باشد.  معلوم  خودش  براى  ید  خلع  برنامه  بدوا 
انقالب  با  آوریل 1917  تا  انقالب پرولترى  اقتصادى  نرساندند. مضمون  پایان  نهایتا هم به  و  دادند  انجام 
نمییابد.  توسعه  و  عمق  آنقدرها  بحث  این  ولى  میدهد  تغییر  را  آوریل آن  تزهاى  است.  یکى  بورژوایى 
اینکه  نتیجه  شدند.  انقالب  وارد  دارى  سرمایه  نوعى  به  ناظر  پرولتاریا  دیکتاتورى  برنامه  با  ها  بلشویک 
محتواى اقتصادى انقالبیگرى پرولتاریاى روسیه در مقطع سال 1917 هنوز گنگ است و خیلى گنگ تر 
از بینش وى بر سر انترناسیونالیسم، ساختار دیکتاتورى پرولتاریا و وظایف آن از لحاظ سیاسى و غیره. 

مارکسیسم و مساله شوروى، شماره یک - بولتن نظرات و مباحثات (ضمیمه بسوى سوسیالیسم) 
اسفند 1364، فوریه- مارس 1986

مسائل گرهى در تحلیل شکست پرولتاریا در شوروى
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(یک مناظره حزبى)

توضیح سردبیر بولتن
مناظره اى که در زیر میآید، همانگونه که در یادداشت سردبیر این شماره بولتن [بولتن شماره 2] اشاره شده 
است، گوشه اى است از بحثهایى که در یک سمینار حزبى درباره سیر تشکیل و اضمحالل کمینترن درگرفت. 
به منظور تسهیل قرائت و درك مطلب و خصوصا تعقیب سیر نخستین بخش صحبتهاى رفیق غالم کشاورز، 
الزم است خالصه اى از سیر بحث را در اینجا بیاوریم. رفیق غالم، به عنوان عرضه کننده سمینار، ابتدا از 
شرایط و اوضاع جهانى که کمینترن بر متن آن تاسیس شد آغاز کرد، سپس به خصوصیاتى که این پروسه 
شکل گیرى به کمینترن میبخشید اشاره نمود و از اینجا وجود گرایشات منفى و مثبتى را در کمینترن نتیجه 
گرفت. آنگاه با ذکر خالصه اى از مباحث هفت کنگره کمینترن و مرورى بر پراتیک احزاب انترناسیونال 3، 
چنین نتیجه گرفت که کمینترن در چهار کنگره نخست عمدتا در جهت رفع نواقص و تصحیح اشکاالت 
حرکت میکرده، و تقریبا از مقطع کنگره پنج، و بخصوص در کنگره ششم (سال 1928) کمینترن به نحو 
افول  به  رو  پروسه  این  غالم،  رفیق  میپیماید.  انحطاط  راه  و  میکند  چرخش  مخالف  جهت  در  منسجمى 
کمینترن را متناظر با پروسه مشابهى در حزب کمونیست شوروى (1928-1925) تحلیل میکند و معتقد 
است که به سبب نقش تعیین کننده حزب کمونیست شوروى در کمینترن (که به زعم رفیق این خود یکى از 
ویژگى ها و نقاط ضعف اولیه کمینترن بوده) وقتى حزب کمونیست شوروى دچار انحراف و انحطاط شد، 

عینا تحول مشابهى را بر کمینترن تحمیل نمود. 
 

در مباحثات این سمینار، بخشى از بحثها - کم و بیش مستقل از تأثیر حزب کمونیست شوروى بر کمینترن 
- بر این متمرکز شد که ماهیت و علت اصلى انحراف حزب کمونیست شوروى را چگونه ارزیابى میکنیم. 

در این بخش نظرات متنوعى ابراز شد و مناظره زیر گوشه هایى از این بحث هاست.
نوبت اول بعد از غالم کشاورز

منصور حکمت: این نظر رفیق غالم بنظرم درست است که ناسیونالیسم بر حزب کمونیست روسیه و نتیجتا بر 
کمینترن غالب میشود. منتها در مورد بحث "سوسیالیسم در یک کشور" استالین یا بوخارین، نظر خود رفیق را 
درست متوجه نشدم. خط لنینى در قبال این نظریه چه باید میبود؟ به هر حال لنین از سال 1924 به بعد زنده 
نماند که در بحثهاى مهم 28-1924 شرکت داشته باشد، و همه خطوط مدعى اند که لنینیسم را نمایندگى میکنند. 
رفیق غالم در جایى از بحث اینطور گفت که لنین گفته بود نپ سرمایه دارى است و ما باید دیکتاتورى پرولتاریا 
را به هر قیمت نگاه داریم و فعاالنه منتظر انقالب جهانى شویم. آیا منظور رفیق غالم این است که خط لنینى 
میباید خواهان ادامه نپ، و حفظ دیکتاتورى پرولتاریا با یک اقتصاد کاپیتالیستى تا وقوع انقالب جهانى میشد؟ 

 
خصوصا به این توجه میدهم که لنین بحث نپ را در مقابل کمونیسم جنگى مطرح کرد، و نه سه چهار سال 
بعد در برابر نظریه "سوسیالیسم در یک کشور". فرض کنیم لنین همان نظراتى که رفیق غالم میگوید در 
مورد نپ و کمک به انقالب جهانى داشت، آیا اگر زنده میماند در قبال بحث "سوسیالیسم در یک کشور"، 
در قبال کسانى که میگفتند سوسیالیسم را در یک کشور میتوان ساخت و امر انقالب جهانى باید تابع منافع 
آن شود، همچنان همان موضِع ادامه دادن یک اقتصاد کاپیتالیستى را براى نگهداشتن قدرت سیاسى و براى 
کمک به انقالب جهانى میگرفت؟ استنباط من از صحبتهاى رفیق این است که رفیق غالم چنین موضعى 
را لنینى میداند. در ضمن تفاوت این موضع، با موضعى که بوخارین در آن مباحثات داشت در چیست؟ 

نوبت دوم، بعد از غالم کشاورز
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منصور حکمت: به نظر من در بحث رفیق غالم همچنان مفروض گرفته میشود که در قبال بحث "سوسیالیسم 
در یک کشور" موضع لنینیستى "ادامه سرمایه دارى و حفظ دولت پرولترى" است. و تمام لنینیسم این موضع، 
گویا در این است که به بانگ بلند اعالم میکند که آنچه هست سرمایه دارى است! اگر یکى مدام بگوید 
آنچه هست سرمایه دارى است؛ و دیگرى بخواهد راهى واقعى براى از بین بردن سرمایه دارى پیدا کند، من 
طبعا طرف دومى هستم. وگرنه سى- چهل سال سرمایه دارى را نگهداشتن، و هر روز از رادیو اعالم کردن 
که هنوز نظام اقتصادى سرمایه دارى است، ولى دولت در دست کارگران است، فکر نمیکنم خاصیتى براى 
کارگران داشته باشد. به نظر من این موضع ضعیفى است. موضعى است که صرفا اعتراف به وجود پدیده 
سرمایه دارى را براى انقالبیگرى خودش کافى میداند، در حالى که هدف بنا بوده تغییر واقعیت باشد. انقالب 
بر سر این بوده که در روسیه سرمایه دارى اى باقى نماند. اگر کسى میگوید این تاریخا غیر ممکن است، باید 

این را اثبات کند. من در اینجا اثباتى ندیدم. 

 25-28 سالهاى  در  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  به  راجع  بحثهاى  در  لنینى  موضع  میکنم  فکر  شخصا 
نمیتوانست آنچه رفیق غالم میگوید باشد. بحثهایى که از لنین درباره "رشد سرمایه دارى" و نپ نقل میشود، 
تماما در مورد وضعیت نپ در مقابل کمونیسم جنگى است. ما هیچ بحثى از لنین در تقابل با پلمیکهاى 
سوسیالیسم در یک کشور، و هیچ بحثى راجع به برنامه ساختمان اقتصادى در دست نداریم. بله، این درست 
است که در قسمت اعظم بحثهاى لنین، پیروزى انقالب روسیه به انقالب جهانى ربط داده میشود، و تنها 
نقل قولهاى پراکنده اى در مورد ضرورت ساختن اقتصاد وجود دارد. اما من فکر میکنم که بحثهاى لنین در 
مورد ساختن اقتصاد را وقتى میشد در دست داشت که مساله ساختن اقتصاد به معضل جامعه تبدیل شده 
باشد، یعنى از سال 1925 به بعد. در این حالت، فکر میکنم منطقى است که ادامه انقالب در بُعد اقتصادى 
قطعا معنایى جز سرمایه دارى دولتى - گیرم با اعتراف رسمى به سرمایه دارى بودنش میبایست داشته باشد. 

در بحث رفیق غالم، این مفروض گرفته میشود که خط لنینى ادامه سرمایه دارى دولتى بود. 
 

"این  اینکه  به  اعتراف  باضافه  بوخارین  موضع  با  است  معادل  من  نظر  به  میگیرد،  غالم  رفیق  که  موضعى 
نمیخواست  هم  بوخارین  نگهدارد؛  را  دهقانان  با  اتحاد  میخواست  هم  بوخارین  زیرا  است".  سرمایه دارى 
صنعتى شدن به آن شیوه اى که باالخره عملى شد دنبال شود. توجه میدهم که جوهر اقتصادى "سوسیالیسم 
نپ  تقویت  مایه  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  ایده  دوره  یک  در  نبود.  شدن  صنعتى  فقط  کشور"  یک  در 
بود و بعد به متضاد نپ تبدیل شد. در ابتدا نظریه "سوسیالیسم در یک کشور" در مقابل جریاناتى قرار 
بمثابه  دوره  این  در  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  ایده  داشتند.  انتقادى  موضع  نپ  به  نسبت  که  میگیرد 
حال  در  هم  امروز  همین  از  و  ساخت،  میتوان  کشور  یک  در  را  سوسیالیسم  که  است  نپ  طبیعى  ادامه 
ساخته شدن است. منتها، بعد معلوم شد که وقتى بخواهند "سوسیالیسم" را در یک کشور بسازند، نیازمند 
و  نپ  مقابل  در  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  نظریه  که  بود  مقطع  این  در  هستند.  روسیه  کردن  صنعتى 
بود.  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  پرچمداران  از  و  مدافع  ابتدا  بوخارین  گرفت.  قرار  نپ  ادامه  مدافعین 
ائتالف  حفظ  خواهان  نیز  بوخارین  میشد.  "سوسیالیسم"  به  منجر  نپ  سیاست  ادامه  او  درك  به  بنا  ولى 
قرار  بوخارین  موضع  از  راست تر  اقتصادى  نظر  از  غالم  رفیق  بود. بحث  آنها  امتیاز به  دادن  و  دهقانان  با 
پذیرش  مورد  نمیتواند  موضع  این  نبود.  راهى  سرمایه دارى  جز  است  معتقد  غالم  رفیق  که  چرا  میگیرد، 
طبقه کارگر باشد و قطعا با این اعتراض مواجه میشود که چرا جز سرمایه دارى دولتى راه دیگرى نجوئیم؟ 

نوبت سوم، بعد از غالم کشاورز و پرویز پ.
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اقتصاد  درباره  روسیه  کمونیست  حزب  در  مختلف  جریانهاى  نظرات  مورد  در  نکته اى  حکمت:  منصور 
روسیه در سال 52 بگویم. برخالف آنچه رفیق غالم حتى در همین صحبت اخیرش گفت، هیچ جریانى 
در سال 25 (و بحث ما پیرامون مواضع در این دوره است) معتقد نبود که اقتصاد در روسیه سوسیالیستى 
ساده  فهمى  قابل  حد  از  بیش  را  مساله  رفته،  بین  از  سرمایه دارى  داشتند  توافق  همه  اینکه  گفتن  است، 
آن  بحثهاى  شود.  مطرح  نمیتوانست  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  معضل  اساسا  صورت  این  در  میکند. 
میدانند  همه  است.  نپ  عاقبت  خالصه  و  نپ،  ادامه  عدم  یا  ادامه  نپ،  از  خروج  چگونگى  حول  دوره، 
که نپ به اصطالح رشد سرمایه دارى را ببار آورده است (و این چیزى نیست که فقط لنین گفته باشد و 
پس از مرگ او فقط کروپسکایا در جایى گفته باشد) همه جریانات میدانند که آن چیزى که رشد کرده 
سرمایه دارى، و عنصر دهقانى و تاجرها و واسطه ها در اقتصاد، و معادل آن، بوروکراسى در دولت است. 
بحث آن دوره هم این است که آیا سوسیالیسم را میتوان ساخت یا نه؟ بنابراین مناظره بر سر "سوسیالیسم 
نه،  یا  است  شده  برقرار  روسیه  در  سوسیالیسم   25 سال  حوالى  در  آیا  که  نبود  این  ابدا  کشور"  یک  در 
است.  روسیه  کشور  آن  و  کرد؟  پیاده  کشور  یک  در  را  آیا میشود سوسیالیسم  که  بود  این  سر  بر  بلکه 

نوبت چهارم، بعد از غالم کشاورز
منصور حکمت: قبول دارم که این نقل قول استالین میگوید صنایع دولتى سرمایه دارى نیست. اما تذکرم این 
بود که چه استالین و چه خصوصا تروتسکى در سال 1925 به آن صراحتى که شما گفتید، آنرا سوسیالیستى 

نمیشمردند. 

نوبت پنجم، بعد از پرویز پ.

منصور حکمت: رفیق پرویز میگوید که مارکس و انگلس گفته اند که سوسیالیسم در یک کشور مطلقا غیر 
قابل تحقق است و بنابراین اعتقاد به ساختن سوسیالیسم در یک کشور، نقض اصول مارکسیسم است. من 
هم میدانم که مارکس و انگلس از انقالب جهانى و انقالب اروپا صحبت کرده اند و انقالب کمونیستى را 
پرولتاریا  دیکتاتورى  از  اسمى  کمونیست  مانیفست  در  که  میدانم  هم  را  این  اما  دانسته اند.  جهانى  انقالبى 
(تئورى  گفته اند.  سخن  پرولتاریا  دیکتاتورى  به  راجع  دیگر  جایى  در  بعد  سال  چندین  و  بودند،  نیاورده 
مارکسیسم خود را در طول دوره اى تدقیق کرده است). این را هم میدانم که در نقد برنامه گوتا، مشخصا 
مارکس دو فاز را براى کمونیسم مطرح میکند. بنابراین بنیانگذاران مارکسیسم تفکیک روشنى از فاز باالیى 
و پایینى کمونیسم داشته اند و مسائل فاز پایینى را نیز مقدار زیادى شرح داده اند. این که انقالب کمونیستى، 
انقالبى جهانى است، یک امر جداگانه اى است تا اینکه نمیتوان سوسیالیسم را در یک کشور ساخت و هر 
کس چنین بگوید اصول مارکسیسم را نقض کرده است... اقتصاد کمونیستى، اقتصاد وفور است؛ به هر کس 
به اندازه احتیاجش. وقتى هر کس به اندازه احتیاجش از جامعه برداشت میکند، معنایش این است که (مگر 
در یک حاشیه جزئى) اقتصاد دچار کمیابى نیست. اما اقتصاد فاز پایینى (سوسیالیسم) همانطور که مارکس 
در نقد برنامه گوتا توضیح داده، مبتنى بر کمیابى، و الجرم مبتنى بر یک سیستم توزیع است. در اقتصاد فاز 
پایینى، هر کس به اندازه کارش از این اقتصاد برداشت میکند. این تفکیک بسیار اساسى بین اقتصادیات این 

دو فاز است. 
 

اما این مبحث براى مناظرات دهه 20 روسیه معناى خاصى دارد؟ به نظر من دارد. اگر سؤال اینطور طرح 
شود که آیا در روسیه ساختمان کمونیسم بمثابه جامعه بى طبقه، جامعه بى نیاز از دولت، جامعه از هر کس به 
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اندازه توانش و به هر کس به اندازه احتیاجش مقدور است؟ پاسخ من هم این است که خیر مقدور نیست. 
براى این امر همان طور که رفیق غالم میگوید یک انقالب جهانى و یک انقالب صنعتى الزم است تا چنین 
روابطى بین فرد و جامعه بتواند برقرار شود. اما اگر بحث بر سر فاز پایینى باشد، یعنى بر سر اینکه در روسیه 
1924 به بعد میتوان آگاهانه به طرف ساختمان یک روابط اقتصادى و سطح معینى از نیروهاى مولده رفت 
که از هر کس به اندازه کارش بگیرند و به هر کس به اندازه کارش بدهند، و عنصر کار مزدى را در این میان 
نابود کنند، من جوابم مثبت است. آرى میتوان، و براى اینکار نیازى به انقالب جهانى نیست. حتى نیازى 
به کشورى به وسعت روسیه نیست. از قوانین اقتصادى نباید یک فتیش ساخت. وقتى از بورژوازى خلع 
ید شود، وقتى دیگر کسى به عنوان مالک سرمایه در مکان تولیدى وجود نداشته باشد، وقتى جبر انباشت 
(که مارکس آن را مشخصه کاپیتالیسم میداند) دیگر در مورد هیچ فردى جارى نباشد، وقتى کسى به طور 
طبیعى مشغول رقابت و ثروت اندوزى نباشد، وقتى کسى اجناس را بر مبناى کارى که دیگران انجام میدهند 
تولید نکند و به عنوان مالکیت خصوصى خود در بازار نفروشد، و غیره و غیره، اینجا دیگر سخن گفتن از 
قانونمندى تولید بورژوایى و کاپیتالیستى خطاست. اینجا دیگر سخن گفتن از "روابط اقتصادى"اى که فرار 
از آنها ناممکن است فتیشیسم است. اگر بنیادهاى جامعه کهن را آنقدر از بین برده اید که میتوان آگاهانه 
برنامه ریخت یا نیازهایى را محاسبه کرد، بنا به تعریف امکان بازتولید روابط قدیمى را از جامعه گرفته اید. 
آنگاه میتوان کارى کرد که جامعه مطابق نقشه شما پیش رود. این درست است که ندرت، عدم یکسانى در 
تخصص و توان و غیره به شما اجازه نمیدهد که صبح ماهیگیر و عصر نقاش باشید (یعنى آن چیزى که 
مارکس انتظار دارد انسان در جامعه کمونیستى بشود). بله، کارگر میماند، همه اینها میراث جامعه بورژوایى 
است که براى شما باقى مانده است، ولى معناى آن این نیست که کارگر باید باز هم همچنان نیروى کارش 
را بفروشد و دستمزدى که میگیرد معادل بازتولید نیروى کارش باشد، و به معناى این نیست که محصول 
کارگر، همچنان باید خود را در ثروت بخش کوچکى از جمعیت جامعه متجسم کند... و آن اقلیت کوچک 
جامعه بر این مبنا مالک وسائل تولید باشد؛ و وسائل تولید همچنان با قوانین کور اقتصادى متمرکز و انباشته 
شود. چرا ممکن نیست پس از در هم کوبیدن بنیادهاى جامعه کهن تولید اجتماعى را با روابط جدید سازمان 
پیاده  جهانى  سطح  در  تنها  "سوسیالیسم  است  معتقد  که  تئورى اى  اگر  انقالب جهانى نشده؟!  چون  دارد؟ 
میشود" درست است، اگر این نظریه درست است که "نمیتوان سوسیالیسم را در یک جامعه مستقر کرد"، 
آنگاه من سؤال میکنم چگونه است که در همین دنیا یک عده جوان اتوپیست میروند جزیره اى در وسط 
اقیانوس میخرند و در آنجا به شیوه کمونى زندگى میکنند؟ آیا ناگزیرند روابط ملکى بین خود برقرار کنند؟!

 
باید  آنگاه  است،  تئوریک  بحث  یک  این  و  ندارد،  امکان  جهانى  سطح  در  مگر  سوسیالیسم،  ساختن  اگر 
تئوریک بحث کرد و نشان داد. مشکالتش را میتوان نشان داد اما به نظر من هیچ بحث تئوریکى نمیتواند این 
را رد کند که یک اقتصاد متکى به نقشه، که هر انسان در آن به عنوان یکى از سهامداران نیروهاى اجتماعى 
حتى  و  فرهنگ  مولده،  نیروهاى  آرایش  پیشین،  جامعه  کار  تقسیم  مهر  که  چند  (هر  میکند  شرکت  تولید 

گرایشات خرده مالکى جامعه گذشته در آن حاضر باشد) را میتوان بوجود آورد. 
 

ناتوانى از طرح چنین پروسه اى است که در مباحث درون حزب کمونیست روسیه در  دقیقا  به نظر من 
حوالى سال 25، کلیه جریانات را در برابر نظریه ناسیونالیستى تحت عنوان "سوسیالیسم در یک کشور" 
منزوى نمود. من در جاى دیگرى هم گفته ام که در تقابل قرار دادن بحث انقالب جهانى با "سوسیالیسم 
و  مارکسیست  ما  که  این  است.  تا 28  سالهاى 24  در  روسیه  انقالبیون  ضعفهاى  تقدیس  کشور"  یک  در 
انترناسیونالیست هستیم و به انقالب جهانى اعتقاد داریم درست است، اما اعتقاد به انقالب جهانى را در 
مقابل بحثهاى آن دوران حزب کمونیست روسیه مطرح کردن، نامربوط است. مساله این است که انقالب 
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کارگرى چه وظایف اقتصادى اى دارد؟ بحث دو فاز سوسیالیسم که در برنامه گوتا مطرح میشود به اینجا 
مربوط است. نظر من این است که - همانطور که در جاى دیگرى گفته ام - نخست دوره اى است که وظایف 
اقتصادى محور نیست [رجوع کنید به" دولت در دوره هاى انقالبى"، بسوى سوسیالیسم، دوره دوم شماره 
دوم، آذرماه 1364]. گرداندن اقتصاد در این دوره باید در خدمت تثبیت حکومت کارگرى باشد تا حکومت 
به آن فرم دیکتاتورى پرولتاریا با آن ساختارهاى اجتماعى که در مارکسیسم تشریح شده دست یابد. به هر 
حال این دوره اینجا مورد بحث نیست. مساله این است که پس از تمام شدن این دوره، آیا مباحث مارکس 
در نقد برنامه گوتا و فاز پایینى سوسیالیسم که مطرح میکند، ارتباطى به زندگى اقتصادى ما دارد یا نه؟ به 
نظر من آرى. رفیق غالم میگوید ساختن سوسیالیسم در یک جامعه بحث کنکرتى است و امکان پیروزیش 
به آن جامعه معین بستگى دارد. رفیق پرویز میگوید خیر، ساختن سوسیالیسم در یک کشور امکان ندارد و 

این جزو اعتقادات پایه اى مارکسیسم است. 
 

من نمیتوانم این ایده را بفهمم که چگونه طبقه کارگر متشکل بصورت طبقه حاکم، همچنان ناگزیر است 
سرمایه اى علیه خودش خلق کند، بخودش دستمزد بدهد، و تحت انقیاد نیروى ناشناخته سرمایه کار کند. 
براستى قابل درك نیست که چگونه اقتصادیات متناظر با طبقه کارگر متشکل بصورت طبقه حاکمه، یعنى 
اقتصادى که طبقه کارگر در آن آزادانه دخالت میکند و مهر اعمال اراده طبقه کارگر را باید بر خود داشته 
باشد، "سرمایه دارى انحصارى دولتى" است! گویا دل کارگران به این میتواند خوش باشد که در عین اینکه 
از  تن  صد  چند  حال  عین  در  میکنند،  کار  این سرمایه  ساعت براى  دستکم 8  روزانه  آنان  از  تن  میلیونها 
رفقایشان (احتماال از طریق ادارات و مؤسساتى به نام دولت) کنترل این ماشین را بدست دارند! معلوم نیست 

خاصیت این امر براى طبقه کارگر چیست. 
 

واقعیت این است که اگر شما آرایش دولت دیکتاتورى پرولتاریا را توضیح دهید خودبخود روشن میشود که 
اقتصاد متناظر با آن نمیتواند سرمایه دارى انحصارى دولتى باشد. بطور مثال طبقه کارگر در سیستم شوراها 
بسیار  میشوند.  ظاهر  کارفرما  نقش  در  همزمان  و  جمعى  دسته  کارگران  یکجا  در  بنابراین  است.  متشکل 
خوب، این خود نوعى از شکل تعاونى تولید است، و ارتباطى به "سرمایه دارى دولتى" ندارد. در دیکتاتورى 
پرولتاریا، کارگران خود تصمیم میگیرند که چه تولید کنند، چقدر تولید کنند، چگونه و چقدر مصرف کنند، 
ابزار تولید را چگونه بکار گیرند، و غیره. به این ترتیب تمام روابط انسان با انسان در تولید، و رابطه انسان 
با ابزار تولید تغییر خواهد کرد. آیا این همان سرمایه دارى دولتى است؟ من نمیتوانم بفهمم که طبقه کارگر 
بمثابه طبقه حاکم متشکل شده است، ولى بین خود به عنوان کارگر، و خود بعنوان کارفرما، محتاج خلق یک 

پدیده و رابطه موهوم به اسم سرمایه است. 
 

در  مختلف  جریانات  بحثهاى  که  تاریخى اى  موقعیت  در  که  است  این  دیگر  نکته  گذشته،  بحث  این  از 
روسیه حول "سوسیالیسم در یک کشور" مطرح شد، به نظر من لنینیسم به این معضل پاسخ میداد. یعنى 
خط لنینى براى این مساله که اقتصاد روسیه از این پس چه خواهد شد جواب دارد، و تنها رابطه انقالب 
جهانى با پیروزى انقالب روسیه را از لنین نقل نمیکند. من البته موافقم که تمام کمونیستهاى روسیه - و 
تمامى مارکسیسم روسیه - پیروزى انقالب روسیه را با انقالب جهانى مرتبط میکردند. (مثال حتى استالین و 
زینوویف در کمینترن، در بدو امر وقتى مواضع خود را بر علیه تروتسکى توضیح میدادند، تاکید میکردند که 
پیروزى نهایى سوسیالیسم بدون انقالب جهانى ممکن نیست. و ایده "سوسیالیسم در یک کشور" - بدون 
کمک انقالب جهانى - ابتدا نمیتوانست جز به عنوان پیروزى جزئى و غیر نهائى سوسیالیسم در روسیه از 
جانب آنها مطرح شود)، اما تمام مساله این است که مارکسیسم روسیه در سالهاى 28-25 بطور جدى به 
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معضل اقتصاد روسیه برمیخورد. گرایش ناسیونالیستى- سانتریستى در برابر این مساله شاه کلیدى در دست 
دارد بنام "سوسیالیسم در یک کشور" که به کمک آن در صدد است تا اپوزیسیون در اشکال مختلف را از بین 
ببرد. تمام ناسیونالیستها پشت سر این بحث جمع میشوند. از خارج روسهاى سفید برایش تبریک میفرستند 
و آرزوى پیروزى میکنند. در داخل تقریبا تمام آپارات حزبى از آن حمایت میکند. دهقانان هم برایش کف 
میزنند. آن خط لنینى مفروض، با این واقعیت مواجه است که ناسیونالیسم دارد خود را تحت پوشش یک 
فرمولبندى شبه مارکسیستى و قابل عرضه به اسم "سوسیالیسم در یک کشور" بیان میکند. تمام ناسیونالیستها 
و بورژوازى بزرگ با حمایت از این تز در عمل در تالش اند تا به بوروکراسى پایه مادى بدهند و آن را 
تبدیل کنند به رهبر برنامه ریزى اقتصادى براى صنعتى کردن روسیه، و بوروکراسى میخواهد به طبقه بهره مند 

از این پروسه تبدیل شود. بسیار خوب، جواب خط لنینى چه میباید باشد؟ 
 

به نظر من جواب خط لنینى به هیچوجه نمیتوانست این باشد که "ما سرمایه دارى را ادامه میدهیم تا انقالب 
جهانى به کمک ما برسد". این موضع تاب مقاومت در برابر موضع ناسیونالیستى را نداشت (کما اینکه بودند 
کسانى که این موضع را داشتند، ولى نتوانستند تأثیرى بگذارند) پاسِخ "انقالب جهانى" نمیتوانست کارى از 

پیش ببرد، چرا که تهییج به خرج کارگر روسى نمیرفت، جواب مساله، جوابى اقتصادى است. 
 

ممکن است گفته شود کسانى که این موضع را داشتند از اتوریته و نفوذ لنین برخوردار نبودند و به این 
سبب شکست خوردند. به نظر من اینطور نیست. اوال اینکه تروتسکى خود آدم کم ارزشى در انقالب روسیه 
نبود، (همان موقع که شدیدترین حمله ها به او شد کمیسر جنگ بود) اما دیدیم که چگونه او را از سر راه 
کنار زدند. مساله این است که این پروسه حرکت بورژوازى است که در حال کوبیدن راه بازگشت خویش 
است و در پوشش "سوسیالیسم در یک کشور" جواب خود را به معضل اقتصادى جامعه عرضه کرده است. 
چنین تصورى پوچ است که تمام آن جماعت تکنوکرات، تمام آن روسهاى سفید که از خارج کشور فشار 
میآوردند، و تمام آن نظام اقتصادى روسیه با این حرف فرضى لنین که "سرمایه دارى به این شیوه رشد کند" 
قانع میشدند و صبر میکردند و بازمیگشتند. حتى اگر گوینده لنین باشد و خیلى هم "محبوبیت" داشته باشد، 
باالخره به نوعى او را کنار میزدند (کما اینکه چه در روسیه و چه در جاهاى دیگر، براى توطئه کردن و 
پاپوش دوختن هیچوقت در مضیقه نماندند). مساله این است که مقاومت در برابر این حرکت بورژوازى و 
ناسیونالیسم حتى براى لنین حدى دارد، و تنها وقتى میتواند بطور مارکسیستى در برابر این مساله تاب بیاورد 
که پاسخ معضل را بدهد و از این طریق جریان ناسیونالیستى را خلع سالح کند. بحثى که رفقا در اینجا به 
عنوان خط لنینى مطرح میکنند، یعنى ادامه نپ یا انتظار فعال براى انقالب جهانى، به هیچ وجه نمیتوانست 
جریان ناسیونالیست- سانتریست را خلع سالح کند، برعکس، همانطور که تاریخ نشان داد، سالح "پیروزى 
انقالب روسیه در گرو انقالب جهانى است" در دست صاحبانش شکست و امروز پس از گذشت شصت 

سال، ابدا نمیتوان دوباره با آن به جنگ رفت. 
 

مساله  به  خود  کردن  مربوط  از  است  عبارت  آن  و  دارد  اصلى  خاصیت  یک  لنین  متدولوژى  من،  نظر  به 
میباید  سالهاى 24-28  در  لنینى  خط  یا  لنین  که  کارى  من  نظر  به  بنابراین  روست.  پیِش  در  که  کنکرتى 
نمیتوانست  مقطع  این  در  لنینى  موضع  میداد.  روسیه  اقتصادى  تحول  براى  برنامه  یک  که  بود  این  میکرد 
"رشد سرمایه دارى" تحت نپ و غیره باشد. اساسا من فکر میکنم بحث هایى که لنین راجع به سرمایه دارى 
دولتى، نپ و غیره دارد موضع او را در زمینه ساخت اقتصاد بیان نمیکند، بلکه فکر میکنم این بحث هاى 
لنین متناظر است با دوره انقالبى اى که تحکیم دولت پرولترى محور امور بوده نه ساختن اقتصادِ تحت اداره 
دیکتاتورى پرولتاریا. (البته یک نفر به هزار و یک طریق بحث خودش را بیان میکند، ولى از روش فعالیت 
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او میتوان فهمید که چه چیزى مرکز توجه اوست). به نظر من براى لنین حفظ قدرت پرولتاریا در روسیه در 
آن بحث ها اولویت دارد. تا سالى که لنین میمیرد خطر نابودى دیکتاتورى پرولتاریا در روسیه منتفى نشده 
است. (حتى تا چند سال بعد در مناظرات درون حزبى یکى از مسائلى که اپوزیسیون را با آن ساکت میکنند 
مساله تهدیداتى است که براى دولت شوروى وجود دارد). فاکت هایش وجود دارد که چگونه لنین از پدیده 
دولتشان بشدت ناراضى است. مساله اقتصاد، آخرین دلمشغولى لنین است. مساله براى او این است که چرا 
دولت به این صورت درآمده؟ چرا در حزب این اتفاقها میافتد؟ چرا دولت نماینده طبقه نیست؟ و غیره... 
بنابراین میخواهم بگویم بحثهاى لنین در مورد سرمایه دارى دولتى، نپ و غیره را باید در این چهارچوب 
فهمید و نه به عنوان برنامه لنینى براى تحول اقتصادى جامعه. من فکر میکنم خط لنینى در سالهاى 24-28 

باید برنامه ساخت اقتصادى خود را بر مبانى اى که پیشتر اشاره کردم میداد. 
 

اما میخواهم تأکید کنم که باید بین آنچه من میگویم و تز "سوسیالیسم در یک کشور" بعنوان یک جریان 
معین تفکیک کرد. در مورد تز "سوسیالیسم در یک کشور" همانطور که گفتم با رفیق غالم کامال موافقم که 
این خط ناسیونالیستى و سانتریستى در روسیه است که میخواهد روسیه بزرگ را احیاء کند. فاکتهایى وجود 
دارد که به روشنى نشان میدهد چگونه بورژوازى پشت این خط جمع میشود، چگونه سرمایه بزرگ روسى 
و سرمایه بزرگ اروپایى و تمام بافت تکنوکراسى اى که محصول روسیه تزارى بود پشت سِر خط استالین 
قرار میگیرند. بنابراین من موافقم که باید تز معین "سوسیالیسم در یک کشور" را که به آن شکل در روسیه 
طرح شد مورد نقد و حمله قرار داد، و گفت که این تزى ناسیونالیستى و ارتجاعى بود، و در آن مقطع 
تاریخى مشخص روسیه نسبت به دیدگاههایى که در برابرش قرار گرفتند اپورتونیستى بود. اما تمام مساله 

مورد بحث امروز ما اینجاست که در برابر این تز چه موضعى را میبایست قرار داد؟ 
 

یک موضع این است که ضعف تاریخى چپ را در برابر موضع استالین و تئورى اقتصادى او تئوریزه و 
تقدیس میکند. به این صورت که مدعى است اساسا معضل را نباید اقتصاد روسیه قرار داد. اما این استدالل 
ابدا بردى ندارد. چرا که جریان "سوسیالیسم در یک کشور" استالین پشت پرچمى است که مدعى است 
پرولتاریا را به یک ساخت اقتصادى مسلح میکند. عرصه اقتصاد به طور واقعى و عینى ادامه انقالب در 
روسیه است. باالخره حتى اگر شما هم صرفا بخواهید به پرولتاریاى جهانى کمک کنید راهش پرداختن به 
عرصه اقتصاد در روسیه است. اگر بخواهید فالکت و گرسنگى کارگران را پایان دهید چاره در پرداختن 
به اقتصاد روسیه است، اگر بخواهید از وابستگى به دهقانان خالص شوید راهش در همین است. اهمیت 
تز "سوسیالیسم در یک کشور" براى حاکم شدن جناح استالین در این است که این تز بطور مادى به یک 
پاسخى به معضالت جامعه روسیه در یک دوره تبدیل شد، و بطور واقعى جواب مسائلى را داد که هیچکدام 
از خطوط دیگر در حزب بلشویک جواب آنها را نداشتند و نمیدادند. به نظر من رفقا به مکان و اهمیت 
این تز کم بها میدهند. آنقدر این مسائل واقعى و ملموس بود که کسانى چون تروتسکى و زینوویف هم که 
محور استداللشان انقالب جهانى بود، به ناگزیر به بحث بر سر ساخت اقتصادى سوسیالیسم کشیده شدند 

و درباره این که تا چه حد و دامنه اى میتوان سوسیالیسم را ساخت بحث میکردند. 
 

بنابراین به نظر من آن موضعى که معتقد است نباید اساسا ساخت اقتصاد را به عنوان معضل پذیرفت، به هیچ 
وجه جوابگو نیست. موضع دیگرى اقتصاد روسیه را در آن دوران به عنوان معضل میپذیرد، اما هیچ نوآورى 
در آن اقتصاد را قبول نمیکند، چرا که گویا تاریخا و تحلیال این غیرممکن است، چرا که انقالب کمونیستى، 
جهانى است. این موضع هم جوابگو نیست، و من نمیتوانم این نظرات را بپذیرم. به نظر من بشر بسیار بیش 
از اینها بر سرنوشت خود حاکم است. قوانین "کور" اقتصادى، بخصوص اگر پایه هاى مادى آن را از بین 
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برده باشیم، آنقدرها هم کور نیستند، و بشر میتواند بر سازمان اقتصاد خویش مسلط گردد. 
 

خالصه کنم. از بحثهاى رفیق پرویز و رفیق غالم، این به نظر من میرسد که اینها جواب مسأله را نمیدهد. 
رفقا یکى از دیدگاههاى همان دوران را به عنوان آلترناتیو درسِت مارکسیستى مطرح میکنند، دیدگاهى که 

عجز تاریخى اش را اثبات کرده است. 
 

نوبت ششم بعد از پرویز پ.

منصور حکمت: ابتدا بگویم که وقتى صحبت از عرضه آلترناتیو اثباتى میشود، من موافق نیستم که میتوان 
یک تئورى انقالبى” سوسیالیسم در یک کشور" داشت. کسى دیگرى هم اینجا چنین چیزى نگفت. با رفیق 
پرویز موافقم که اگر آدم انقالبى اى بخواهد در آن دوره نظر مارکسیستى اى عرضه کند، عبارت "سوسیالیسم 
در یک کشور" را بکار نمیبرد. به نظر من ما هم اگر بخواهیم بحثى را در این مورد تدقیق کنیم نباید این 

فرمولبندى را بکار ببریم. 
 

میبود  لنین  اگر   ،25 سال  حوش  و  حول  مباحثات  جریان  در  که  است  این  پرویز  رفیق  دیگر  بحث  یک 
را  کارگر  طبقه  فعالیت  ایدئولوژیک  سیاسى-  ابزارهاى  کال  و  شوراها،  پرولتاریا،  دیکتاتورى  مکانیسم هاى 
شاید برجسته میکرد. رفیق پرویز میگوید شاید ما زیاده از حد بر سر وجه اقتصادى خم شده ایم، و شاید 
آنها هم اساسا زیاده از حد اقتصاد را مطرح کرده باشند. من میخواهم بگویم این به تصمیم لنین یا هیچکس 
دیگر بستگى ندارد که در سالهاى 28-25 چه مساله اى گرهى شود و مورد مناظره قرار گیرد. خط لنینى یا 
خود لنین، قطعا راجع به آن چیزهایى که رفیق پرویز اشاره داشت، صحبت میکرد، و قطعا آن مباحث هم 
به قضیه مربوط است، ولى اقتصاد روسیه باالخره خودش را به حزب بلشویک تحمیل میکند تا راجع به آن 
بحث کنند. در صورتى که در دوره جنگ با آلمان اقتصاد روسیه خود را این چنین تحمیل نمیکند، یا دستکم 
براى همه روشن است که باید با اقتصاد کارى کنند تا مایحتاج جنگ با سفیدها و غیره را بتوان تأمین کرد. 
پس مساله تشخیص معضالت جامعه است. این یکى از خواص حزب بلشویک است و نقطه قوت همه 
رهبران حزب، که فارغ از هر نوع ذهنى گرایى و تعقیب ایده ها بخاطر خودِ ایده ها، بر مسائل واقعى انگشت 
میگذاشته اند. به همین دلیل میتوان یک تاریخ جدى راجع به آنها نوشت و روشن کرد که هر یک از این 
آدمها به چه مسائلى جواب داده اند. به هر حال منظورم این است که اختیار دست فرضا لنین نبود که بگوید 
اقتصاد را عمده نکنید و چه چیز را عمده کنید، اقتصاد عمده شده بود... نه فقط در ذهن این آدمها، بلکه 

اساسا در واقعیت زندگى میلیونها انسان، و باید پاسخ میگرفت. 
 

سیاسى  زمینه  در  را  خود  بحث  و  میکرد  پیشنهاد  را  سیاسى  نکته  یک  لنین  کنیم  فرض  اینکه  دیگر  نکته 
متمرکز میکرد (که من به سبب قرائن موجود شک دارم چنین میکرد. در مورد قرار کنگره 10 در مورد لغو 
فراکسیونیسم نیز، به نظر من لنین تعلیق هر نوع فراکسیونیسمى را مد نظر نداشته، بلکه هدفش موکول کردن 
بحثهاى لوکس درون حزبى به پس از تثبیت دولت پرولترى است. نظر شخص من این است که قرار کنگره 
10 نباید به آن شکل فرموله میشد، بلکه میتوانستند از فراکسیونها بخواهند که داوطلبانه، مثال به مدت شش 
ماه یا یک سال بحث شان را متوقف کنند. نباید ممنوعیت فراکسیونیسم را به یک سنت و سبک کار درون 
حزب ارتقاء میدادند). اما به هر حال رفرمهاى سیاسى احتمالى لنین میبایست در آن دوره مابه ازاى اقتصادى 
خودش را معنا میکرد. این نکته را بیشتر توضیح میدهم. دیکتاتورى پرولتاریا، آنطور که من میفهمم، این 
تصمیم  واقعى  امور  به  راجع  باالخره  بلکه  میکند،  دمکراسى  تمرین  خودش  با  کارگرى  طبقه  یک  نیست 



810

برگزیده آثار  منصور حکمت

میگیرد که مهمترین آنها وضعیت اقتصادى است. یعنى در حین ساختن و پرداختن مکانیسم دیکتاتورى 
پرولتاریا (به عنوان طبقه کارگر متشکل بمثابه طبقه حاکمه) رابطه آن را با اقتصاد جامعه میباید توضیح داد. 
تناقضى که من در بحث رفیق غالم میبینم این است که من نمیتوانم تجسم کنم اقتصاد دیکتاتورى پرولتاریا، 
با آن مکانیسم دمکراتیکى که دارد، سرمایه دارى دولتى باشد. چرا که از یک طرف ساختار تصمیم گیرى در 
دیکتاتورى پرولتاریا تلفیقى از کار سراسرى و محلى است، و به هر حال کسى که کار میکند در تصمیم گیرى 
نقش دارد، یعنى اراده آدمها دخیل است؛ اما از طرف دیگر اقتصادى که این انسانها اداره اش میکنند، اقتصادى 
که بر مبناى قوانین آن وجود اجتماعى انسانها تعیین میشود، در نظریه رفیق غالم سرمایه انحصارى دولتى 

است !
 

از همین رو ما سرمایه دارى را با قوانین حرکتش میشناسیم، نه صرفا با فرض موجودیت آدمهاى اولیه اش 
یا با کار مزدى و غیره. قوانین حرکت سرمایه دارى متکى است به وجود اجتماعى طبقات معینى و وجود 
اجتماعى انسانهاى معینى که رابطه معینى با وسائل تولید دارند. شما ابتدا فرض میگیرید که سرمایه هست، 
کارگر هست و بعد قوانین سرمایه دارى (قانون گرایش نزولى نرخ سود و غیره) را توضیح میدهید. اگر 
سرمایه دار و طبقه سرمایه دار دنبال ابقاى موقعیت خویش نباشد و کارگر هم بتواند هر چیز دیگرى بجز 
که  ملکى اى  روابط  از  است  ناشى  قانون  اینکه  براى  سؤال است.  قوانین زیر  این  باشد،  جامعه  در  کارگر 
اگر ابقاء شوند این جامعه به این نحو معین حرکت میکند. اگر آن رابطه ملکى را بهم بزنید، آن قوانین 
دیگر مستقل از رابطه ملکى موجودیت ندارند. در حاشیه اشاره کنم چرا بحث نقد برنامه گوتا گویاتر از 
اینهاست که رفیق پرویز میگوید: وقتى روابط ملکى بین کارگر و ابزار تولید، و سرمایه دار و ابزار تولید از 
بین برود، چه چیز آن سرمایه دارى است؟ قوانین حرکتش؟ من اینرا نمیپذیرم. اصل انباشت، گرایش نزولى 
نرخ سود، ارتش ذخیره بیکاران (اینها تعاریف پایه اى سرمایه دارى هستند)، وقتى اینها نابود شده باشند، 
نمیتوان صحبتى از سرمایه دارى داشت. هر کس میگوید اینها در سرمایه دارى انحصارى دولتى نابود میشوند 
بدوا باید تناقض این ادعا را با کاپیتال مارکس توضیح دهد و تئورى جدیدى بیاورد. ولى اگر ادعا شود که 
سرمایه دارى با تمام قوانین حرکت خود باقى است، آنگاه من نمیفهمم این قوانین حرکت از چه مناسبات 
ملکى و تالش کدام آدمها براى حفظ موقعیت اجتماعى شان ناشى شده است؟ و قرار بوده به حفظ امتیاز 

کدام طبقه و ابقاء کدام شکاف طبقاتى خدمت کند؟ 
 

برگهاى  و  شاخ  آن  همه  با  پرولتاریا  دیکتاتورى  ساختار  نمیفهمم  من  کنم،  خالصه  اگر  حال  هر  به 
تصمیم گیرى اش و دخالت آزادانه کارگران در سرنوشت سیاسى و تصمیم گیریهاى اجتماعى شان، چه تناسبى 
با سرمایه دارد. حاال چه ُخردش و چه کالنش، چه انحصارى و چه دولتى اش. این را من نمیفهمم. وقتى 
از دیکتاتورى پرولتاریا و عدم تناسب آن با اقصاد سرمایه دارى صحبت میکنیم، دوره اى را مد نظر دارم که 
حکومت پرولتاریایى فاز اولیه خود را طى کرده و تثبیت شده است. در بحث هاى بلشویکها در این مورد 
به نظر من بى دقتى هست که حکومت موقت انقالبى پرولتاریا را به عنوان یک دوره و فاز اولیه تفکیک 
نمیکنند. من کامال درك میکنم که یک عده دولت را بدست میگیرند و با یک شوراى کمیسرها و یک عده 
پرولتاریاست، و منهم آن را  کارمند امور را میچرخانند. این یک شکل تولد، و یک شکل گذارى دولت 
دولتى پرولترى و دیکتاتورى پرولترى میدانم و هیچ ایرادى به این شکل قضیه وارد نیست. این هم کامال 
قابل درك است که در این فاز، سرمایه هنوز وجود دارد و این دولت خود را بر عملکرد آن تحمیل میکند. 
ولى وقتى دیکتاتورى پرولتاریا به آن شکل ساختارى که ما نیز در برنامه مان آورده ایم تبدیل شد، یعنى وقتى 
در هر شورایى کارگران مستقیما در مورد کلیه امور از جمله کلیه مسائل تولید (و اینکه چه چیزهایى و به 
چه نسبت تولید شود) تصمیم میگیرند، دیگر صحبتى از انباشت سرمایه و قانونمندى سرمایه نمیتواند در 
میان باشد. بنابراین من این تبصره را بر بحثهاى بلشویک ها میگذارم که تمام آن صحبتها درباره سرمایه دارى 
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انحصارى دولتى، مربوط است به فاز اول، فاز تولد و گذار و شکل گیرى دیکتاتورى پرولتاریا. بحثى غیر از 
این، یعنى سرمایه دارى دولتى را از اقتصاد متناظر با دیکتاتورى پرولتاریا على العموم (یعنى وقتى دیکتاتورى 

پرولتاریا تثبیت شده و شکل گرفته است) دانستن، نفى آرمان سوسیالیسم است. 
 

نفى آرمان سوسیالیسم است، چرا که پس از این که حکومت را باالخره از سرمایه داران گرفته ایم، ما را به 
این حواله میدهد که دوباره باید نیروهاى مولده را به شیوه سرمایه دارى رشد داد. کارگران از صاحب چنین 
موضعى طبیعتا خواهند پرسید انقالب براى چه بود؟! بورژوازى همین کار را که شما میخواهید انجام میداد 
و نیروهاى مولده را در همان جهت و به همان شیوه اى که میگویید رشد میداد! (تاریخا نیز نشان داده اند 
که این کار را خودشان بهتر از همه میدانند) وضعیت و موقعیت کارگر هم که تغییر نکرده، پس حکمت 
انقالب و بدست گرفتن قدرت چه بود؟ آرى اگر سرمایه دارى دولتى را به عنوان اقتصاد دیکتاتورى پرولتاریا 

بشناسید، به نظر من به تمامى نفى آرمان سوسیالیسم است. 
 

رفیق پرویز گفت که "به هر کس به اندازه کارش" چیزى را مشخص نمیکند. من توضیح میدهم که چرا این 
بحث بسیار مشخص است. "به هر کس به اندازه کارش" بدوا یعنى اینکه هیچکس حق ندارد کار نکند. یعنى 
براى زندگى کردن و برخوردار بودن از مواهب جامعه، همه باید کار کنند و به آن کارى بپردازند که جامعه 
به عنوان کار تعریف کرده است. یعنى نمیتوان پولى را در گردش انداخت، یا با نقش مدیریتى که فالن فرد 
در فالن بنگاه براى خود تعریف میکند و غیره درآمدى بدست آورد. بنابراین همه باید در این جامعه کار 
کنند. به این ترتیب نخستین تفاوت این سیستم با سیستم سرمایه دارى این است که وجود زیست اجتماعى 
بورژوازى را - و صرفا در شکل زیست آن - الغاء میکند. این اولین معناى مشخص "به هر کس به اندازه 

کارش" در مارکسیسم است. 
 

ثانیا اگر همه مجبور باشند کار کنند، نیروى کار دیگر کاال نیست. در اینجا همه را بکار میگیرند و این به 
وظایف شهروندى مربوط است. نیروى کار دیگر کاالى من نیست که از راه فروش آن ناگزیر باشم زندگى 

کنم، و به اندازه بازتولیدش مزد بگیرم. 
 

به نظر من وقتى شما اصل را این گذاشتید که همه باید کار کنند، امکان مبادله نیروى کار با پول را به عنوان 
مبادله دو بخش از جامعه از بین برده اید. کار را به عنوان یک وظیفه اجتماعى قرار داده اید و خصلت کاالیى 
نیروى کار را تا حد زیادى، الاقل در محتوایش تغییر داده اید. فرم آن هنوز میتواند - الاقل در اوایل آن - داد 
و ستد پول در ازاى کار باشد. من روى این بحثى ندارم، ولى دیگر نمیشود گفت نیروى کار یک شرط الزم 
زندگى یک بخش از جامعه است، یا شکل مشخصى است که یک بخش از جامعه حیات خود را در آن 

جستجو میکند. نه، حاال دیگر همه جامعه تعریفش عضویت در جامعه است. 
 

ثالثا، این بحث نقد برنامه گوتا یک فرقى که با ادعاهاى کارفرما و دولت او، و از جمله دولت شوروى دارد 
این است که آنجا مارکس روشن میکند منظورش از "کار" چیست. در آنجا مارکس کار با به شدت کار و 
زمان کار رجوع میدهد. یعنى باز هم استنباط من این است که در فاز اولیه سوسیالیسم بر این مبنا دستمزد 
نمیدهد که ایشان 20 سال زحمت کشیده و دکتر یا مهندس شده است (آن بحث نیاز به متخصص و دلجویى 
از متخصصین را استثناء کنیم) یعنى نگاه نمیکنند به این که نوع کارش از چه مرغوبیتى برخودار است یا 
خودش را چطور در محصول نشان میدهد. من استنباطم این است که آدم میآید و فرضا 6 ساعت در جامعه 
کار میکند، ابزار خوب به او بدهى بهتر کار میکند، ابزار بد بدهى بدتر کار میکند. ولى خودش را 6 ساعت 

در اختیار جامعه میگذارد و کار میکند. شدت کار و مدت کار مالکهایى هستند که مارکس بکار میبرد. 
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نکته دیگر هم که رفیق پرویز به عنوان تناقض بحث من گفت این است که مساله بازتولید چه میشود؟ سهم 
بخشهاى مختلف تولید و غیره چه میشود؟ مارکس همانجا میگوید که پس از کسر آن مقدارى که براى 
بازتولید نیروهاى مولده در یک مقیاس گسترده الزم است، "به هر کس به اندازه کارش" میدهند. سؤال 
میتواند این باشد که با چه قانونمندى اى سهم بخشهاى مختلف تولید و سهم بازتولید تعیین میشود؟ آیا 
همان قانون ارزش اضافه حاکم است؟ قطعا نه. وقتى مکانیسم دیکتاتورى پرولتاریا را توضیح بدهید آنگاه به 
سادگى میتوان گفت که چگونه در این مورد تصمیم میگیرند که چه مقدار از ثروت مجددا صرف بازتولید 
وسائل تولید بشود. همانطور که در مورد تمام جوانب تولید تصمیم گرفتند در این مورد هم همانطور تصمیم 
میگیرند. اصوال وقتى تصمیم میگیرند که به چه نسبتى و از چه چیز تولید کنند، بر حسب نوع اشیائى که 
تصمیم به تولیدش میگیرند، در حقیقت تعیین میکنند که چه بخش آن نیروهاى مولده است و چه مقدار آن 
وسایل مصرف است. این مشکلى نیست، هیچ رگه اى از کاپیتالیسم در آن نیست و مارکس هم همین فاز 

را پیش بینى کرده است. 
 

باشد  معتقد  تئوریک  نظر  از  کسى  وقتى  که  آوردم  این  براى  را  دوردست  جزایر  در  کمون  یک  مثال  اما 
خالصى از مناسبات سرمایه دارى مگر در سطح جهانى مقدور نیست باید منطقا تمام حاالت ممکن (و از 
جمله یک کمون در جزایر دوردست) را نشان دهد که عملى نیست. منظور من این بود که افراد بشر، اگر 
قطعا  باشند،  برده  بین  از  نیز  را  خود  اجتماع  عینى  موانع  و  کنند،  زندگى  دیگرى  طور  بخواهند  داوطلبانه 
میتوانند. رفیق پرویز میگوید نیروهاى دیگرى مانند تجارت خارجى نخواهد گذاشت و بر مناسبات درونى 
آنها تأثیر میگذارد (بنابراین نتیجه میگیرد که شرط الزم در چنین حالتى خودکفایى اقتصادى است، که آن هم 
موانع جدیدى ببار میآورد). من تأثیر تجارت خارجى را به این معناى تعیین کننده قبول ندارم. به نظر من 
فشار اقتصاد سرمایه دارى بر یک جامعه سوسیالیستى (جامعه اى که در درون خود مناسبات سوسیالیستى را 
توانسته آغاز کند، و نیروى آگاهى و اسلحه خود را ضامن آن قرار داده) سازش هایى در لب مرز با بورژوازى 
بیرون ممکن است ایجاب کند، اما نه سازشهایى در درون خود آن جامعه... آخر شما هر میزان عسل را هم 
که در کار تجارت بیاندازید، سیستم داخلى کندوى زنبورها را به سیستم کاپیتالیستى تبدیل نمیکنید. زنبور 

مطابق غریزه اش زندگى میکند و عسل هم تولید میکند. 
 

در تجارت خارجى یک جامعه سوسیالیستى با جامعه سرمایه دارى، واضح است که این دومى بر اجناس 
قیمت میگذارد، اما این امر جنس تولید شده در جامعه سوسیالیستى را براى خود آن جامعه کاال نمیکند. شما 
مختارید جنس خودتان را به مشترى کاپیتالیست بفروشید یا نفروشید. بدیهى است اگر احتیاج شما را ناگزیر 
به این مبادله میکند، این نیز خود یک محدودیت در نیروهاى مولده جامعه محسوب میشود و پى آمد آن یک 
سیاست رشد اقتصادى معینى، و یک آرایش معین نیروهاى مولده را به جامعه سوسیالیستى تحمیل میکند. 
اما به هیچ وجه معنایش این نیست که چون شما جنس خود را با کاالى او که محصول استثمار نیروى کار 
کارگر جامعه کاپیتالیستى است مبادله میکنید، تأثیر متقابل این خواهد شد که در جامعه سوسیالیستى شما نیز 
نیروى کار کاال میشود. تجارت خارجى با جهان سرمایه دارى ممکن است محدودیت ها و گرایشاتى را در 
اقتصادى جامعه سوسیالیستى ایجاد کند، اما این قانونمندى کورى نیست که نتوان جلوى آن مقاومت نمود. 
اگر صحبت از اقتصادى چنان کوچک است که تاب این مقاومتها را ندارد، در این صورت مساله اصال به 

سطح اقتصادى نمیرسد و پیشتر از اینها، بورژوازى دولت چنین جامعه اى را ساقط کرده است. 
 

اما من از جامعه اى صحبت میکنم که مسأله تثبیت معینى از قدرت اجتماعى و سیاسى را پیش فرض دارد. 
آلبانى، جامعه اى با دو میلیون آدم هم وجود داشته که مورد حمله بورژوازى جهانى واقع نشده. اگر یک 
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حزب انقالبى وجود میداشت، علیرغم چنین جمعیت قلیلى میتوانستند طور دیگرى زندگى کنند و هیچ 
نیروى تجارت خارجى اى نمیتوانست وادارشان کند که در بین خودشان رابطه بورژوا- کارگر برقرار کنند. 
در مورد جامعه روسیه هم به نظر من ممکن بود که به رهبرى یک حزب انقالبى به یک شیوه اى (فى المثل 
مخلوطى از تعاونى، اقتصادیات دولتى و غیره)، باضافه یک قانون کار دمکراتیک، باضافه یک قانون اجتماعى 
فوق العاده سخاوتمندانه زندگى کنند. میشد جامعه بداند که چقدر ثروت دارد و با توافق طورى آن را تقسیم 
کنند که به کسى ظلم نشود و هر کسى بداند اگر کمبودى در سطح زندگى و شرایط کار هست، این به سبب 

سطح نیروهاى مولده جامعه است. 
 

در مورد مباحث پس از سال 24 در روسیه، به نظر من میتوان بر مبانى اى که گفتم برنامه اى براى پاسخگویى 
به وظایف اقتصادى انقالب روسیه داد. واال بحثهایى از قبیل نپ و امتیاز دادن به دهقانان براى رفع تهدید 
آنها همه بحثهایى است مربوط به فاز تثبیت دیکتاتورى پرولتاریا. وظایف اقتصادى انقالب روسیه چیست؟ 
رفیق پرویز اتفاقا در صحبت هایش به چیزى اشاره کرد که به نظر من کلید درك این است که چرا بلشویکها 
جواب نداشتند. میگوید تروتسکى معتقد بوده که دستاوردهاى انقالب، ملى کردن زمین و ملى کردن صنایع 
آنچه  از  بهتر  عاقبتى  میفهمد  را  این  انقالبى اش  اقتصادى  وظایف  از  که  کسى  میگویم  من  است.  غیره  و 
تروتسکى دچارش شد نخواهد داشت. تروتسکى در این مساله تنها نیست. بطور عمده مارکسیستهاى آن 
دوره این تصور را داشتند. اینها اشتباه است. رفقایى که اینجا سرمایه دارى انحصارى دولتى را طرح میکنند 
هم همین اشتباه را دارند. من میگویم کافى نیست. این همان وظایفى است که از نو پیش میآید. وظایف 
اقتصادى انقالب پرولترى وظایفى است که باید به نفع پرولتاریا تمام شود. باید بطور جدى به نفع پرولتاریا 
تمام شود، و از نظر اقتصادى بورژوازى را سرکوب کند و شرایط مساوى را براى پرولتاریا بوجود بیاورد. 
نمیتوانم بفهمم سرمایه دارى انحصارى دولتى چطور این کارها را میکند. به هر حال من قطعا موافقم که باید 
حرف اثباتى زد، ولى چنانچه نظرى که اقتصاد متناظر با دیکتاتورى پرولتاریا را سرمایه دارى میداند به تناقض 
این امر توجه کند، آنگاه بهتر میتوان حرف اثباتى را طرح و تدقیق کرد. به نظر من مساله راه حل لنینیستى 
تکامل انقالب روسیه است، و رگه هایى از این بحث را هم اکنون داریم. بحث باید بر سر اقتصاد انقالبى، 

تحول انقالبى اقتصاد روسیه، یا وظایف اقتصادى انقالب روسیه برود. 
 

و باالخره رفیق پرویز در ضمن بحثهایش گفت که گاهى "نمیشود". رفیق پرویز گفت که انسان گاهى با 
این مواجه است که براى حفظ اصول باید از قدرت سیاسى پایین آمد و خود را براى دور بعدى آماده کرد. 
یعنى "اصول" به این ترتیب حفظ میشود که چون "واقعیت" اجازه کارهایى اصولى را نمیدهد، باید از قدرت 
کنار کشید! به نظر من این مشکلى است که منطق مکانیکى دچارش میشود، که "میشود"ها و "نمیشود"ها را 
قبال مطابق جدولى که از "تئورى" صرف استخراج کرده در دست دارد. اما با نگرش کمونیستى این غیرقابل 
درك است که قدرت را گرفته اید، زندانها و دادگاه هاى دشمن را گرفته اید، قدرت تصمیم گیرى اقتصادى و 
سیاسى را گرفته اید، ولى با اینهمه پیش از آنکه حمله کنند و دولتتان را بکوبند و به خاك و خون بکشند، 
خودتان از قدرت پایین بیایید، و دوباره در موضع اپوزیسیون بایستید و بخواهید با بورژوازى مبارزه کنید. 
من این را نمیفهمم، مگر اینکه کسى بیاید و اثبات کند چرا باید این کار را کرد. ولى تجربه کمون پاریس 
هم نشان داد که همانطور که مارکس میگوید، وقتى کارگران قدرت را گرفته اند دیگر نباید رهایش کنند. 
من نمیتوانم بفهمم که چگونه به میل خود و مسالمت آمیز میتوان از موضع قدرت پایین آمد و به اپوزیسیون 
ضد  یک  با  اینکه  مگر  میکنند،  حفظش  گرفتند  را  قدرت  وقتى  کارگران  که  است  این  من  استنباط  رفت. 
انقالب سرنگون شوند. منظورم این است که دست زدن به یک ضد انقالب باید معضل بورژوازى شود. 

نوبت هفتم پس از پرویز پ.
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منصور حکمت: بحث خود را بر مساله شورا و دمکراسى پرولترى متمرکز میکنم. بحث پیرامون دمکراسى 
پرولترى و سرنوشت شوراها در روسیه، بحثى که به حال شوراها صرفا دلسوزى میکند و میگوید دیکتاتورى 
پرولتاریا به شکلى که مارکس پیش بینى کرده بود در شوروى متحقق نشد، بحث تازه اى نیست. این بحثها پاسخ 
معضل شکست انقالب در شوروى نداده اند و کمکى به خروج جنبش کمونیستى از بحران تحلیل شوروى 
نکرده اند - اگر این بحثها کفایت داشتند، امروز ما به بحثى نیاز نداشتیم و کافى بود "دلسوزى" خود را با شوراها و 
دیکتاتورى پرولتاریا اعالم کنیم تا متفقین بین المللى خود را نیز بیابیم. چرا که چنین جریانى به وسعت وجود دارد. 

 
تناقضى که من سعى کردم نشان بدهم، تناقضى است که بین دلسوزى به حال سیستم شورایى و دیکتاتورى 
پرولتاریا است از یکسو، با از سوى دیگر امتناع از دست بردن به بحث مضمون اقتصادى این جنبش شورایى، 
و واقعیت اقتصادى اى که دیکتاتورى پرولتاریا میباید حل و فصل کند. مضمون اصلى انقالب اجتماعى، 
مساله اقتصاد است. اساسا تفاوت مارکسیسم با هر نوع سوسیالیسم اتوپیک، یا هر جنبش لیبرال- دمکراتیک، 
در این است که مارکسیسم دست روى اقتصاد میگذارد تا پایه هاى غیردمکراتیک بودن جامعه را واژگون 
دیکتاتورى  راستین  مدافع  و  روسیه،  در  شورایى  سیستم  راستین  مدافع  که  اینجاست  بنابراین  بحث  کند. 
پرولتاریا آن جریانى نیست که از صبح تا شب با شعار زنده باد شوراها حرکت میکند، اما میگوید تکامل 
اقتصادى  زیربناى  دولتى  انحصارى  سرمایه  میگوید  یا  است،  ممکن  جهانى  بعد  در  تنها  انقالب  اقتصادى 
دیکتاتورى پرولتاریاست. به نظر من این دلسوزاندن به حال شوراها در عمل واقعى نیست. همه میدانیم که 
در روسیه شوراها در سال 1917 بودند اما در 1923 به آن ترتیب وجود ندارند (کمیته هاى کارخانه اى هم که 
در سال 1917 بودند همین سرنوشت را داشتند) چرا؟ زیرا دولت بلشویکى نتوانست تصمیمگیرى درباره 
مضمون اقتصادى جامعه را به دست شوراها و کمیته ها بسپارد، آنها زائد و بى مصرف شدند و به تدریج دیگر 
کسى دنبال امر آنها را نگرفت، حتى اگر همه قلبا مایل بودند که کارگران اجتماع کنند و به بحث بپردازند 
و غیره. سؤال اینجاست که راجع به چه چیز باید بحث میکردند و تصمیم میگرفتند؟ بحث من بر سر این 
"چه چیز" بود. این تحریف بحث من است اگر اینطور برداشت شود که در فاز دوم، در فاز تثبیت حکومت 
کارگرى هم شوراها نقشى ندارند. برعکس دلسوزى واقعى براى سرنوشت شوراها، یعنى اینکه وقتى راجع 
بتوانید  میکنید، باید  صحبت  روسیه  در  انقالب  تکامل  و  روسیه  انقالب  آینده  و  پرولتاریا  دیکتاتورى  به 
مضمون اقتصادى انقالب را به ساختار دیکتاتورى پرولتاریا ربط دهید. تمام مباحث دمکراتهایى از نوع چِپ 
نو صرفا از این شکایت دارند که شورا و کمیته هاى کارخانه و غیره "بسته شدند"، دیکتاتورى پرولتاریا 
و سیستم شورایى برقرار نشد و غیره. من میگویم این بحث درست نیست چرا که از عرصه اصلى اى که 
باعث شکست جنبش شورایى شد (عرصه اقتصادى) عقب مینشیند و شورا را در فرم و بى محتوا میجوید. 
به این ترتیب واضح است که شورا، شورا نمیشود. تصمیمگیرى اقتصادى در دست گوسپالن Gosplan و 
"وزارت مالیه" است، چطور شوراها بسط بیابند؟! اگر بناست سیستم شورایى بسط بیابد، باید به عنوان عنصر 
تصمیم گیرنده اقتصادى- اجتماعى عمل کند. نمیدانم چگونه باید تاکید کنم که اقتصاد باالخره مهم است، 

خیلى مهم است، چون انقالب اساسا بر سر واژگون کردن نظم اقتصادى بود. 
 

به نظر من هر جریانى که نقد شکست انقالب در روسیه را از زاویه دمکراسى مطرح میکند باید به این 
سؤال پاسخ دهد که چه رابطه اى بین دمکراسى مطلوب خود (دمکراسى پرولترى به زعم او) با اقتصادیات 
شوروى برقرار میکند؟ باید توضیح دهد که آن بوروکراتیسمى (که در نقدهاى دمکراتیک به کّرات به آن 
اشاره میشود و آنتى تز دمکراسى اى است که از سوى این جریانات بعنوان آلترناتیو طرح میشود) چگونه و 
به چه دلیل مستقر شد؟ پاسخ این سؤال نمیتواند این باشد که "استالین گرجى خشنى بود و انتلکتوئل ها را 
از پیش پاى خود برداشت". به نظر من، بوروکراسى، روبناى سیاسى تحقق برنامه پنجساله، یعنى صنعتى 
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شدن کاپیتالیستى روسیه بود (بوروکراسى قبل از برنامه پنجساله را من به سنن و میراث گذشته ربط میدهم، 
یا با اخالقیات این و آن میتوان توضیح داد). پروسه صنعتى شدن کاپیتالیستى روسیه، در شکل مشخص تر 
"سوسیالیسم در یک کشور" استالین پیش رفت، و بوروکراسى روبناى سیاسى اقتصادیاتى است که جامعه 
روسیه سرانجام برگزید - یا براى جامعه روسیه برگزیدند. به همین منوال، به نظر من وقتى از دمکراسى 

پرولترى در روسیه صحبت میکنیم، باید فورا بگوییم به چه اقتصادى اتکاء دارد. 
 

در  پرولتاریا  دیکتاتورى  با  متناظر  اقتصاد  دولتى  سرمایه دارى  میگوید  و  دارد  را  خود  پاسخ  غالم  رفیق 
روسیه بود. من مخالفم، و تالش کردم نشان دهم که این اقتصاد با آن دیکتاتورى پرولتاریا به مثابه یک 
سیستم شورایى - آنطور که در برنامه حزب ما نیز آمده است - تناقض دارد (مجددا بگویم که وقتى لنین 
سرمایه دارى دولتى را به دولت پرولترى در دوره انقالبى، یعنى به دوران تحکیم قدرت سیاسى ربط میدهد، 
بحث او را درك میکنم و به نظرم صحیح است. ولى همانطور که گفتم این بحث لنین در تقابل با کمونیسم 

جنگى مطرح شده و نه براى دوره بعد.)
 

صحبتم را خالصه کنم. مساله اى که مورد اختالف است این نیست که سیستم شورایى خوب است یا بد. 
الزم است یا ناالزم و غیره. همه موافقیم که دیکتاتورى پرولتاریا ساختار شورایى و دمکراتیک و غیره دارد. 
من هم تأکید کردم که وقتى از فاز حکومت موقت انقالبى پرولتاریا فراتر برویم، اولین وظیفه کمونیستها 
در قبال ساختار سیاسى حکومت، طبعا دامن زدن به جنبش شورایى و دادن قدرت واقعى به شوراهاست. 
نمیشود.  دیده  یکسان  به  شوراها  براى  آن  اهمیت  و  مبارزه  این  اقتصادى  مضمون  که  اینجاست  اختالف 
آن چیزى که در فاصله 1917 تا 1923 در روسیه باعث تعلیق سیستم شورایى و بعد در پروسه 1924 تا 
استقرار کامل بوروکراسى باعث لغو سیستم شورایى و کنار گذاشته شدن شوراها و کمیته هاى کارخانه و 
غیره از تصمیمگیرى شد مسائل اقتصادى روسیه بود که سرانجام با آن پاسخى که گرفت منجر به تثبیت 
رابطه  طرح  با  تا  کردم  تالش  من  خودم،  نظر  به  بنابراین  گشت.  پرولترى  دمکراسى  بجاى  بوروکراسى 
اقتصادیات دوره دیکتاتورى پرولتاریا با مکانیسم و ساختار دمکراتیک دولت پرولترى رابطه اى برقرار کنم. 
من هنوز آلترناتیو کاملى طرح نکرده ام، ولى به زعم خودم تنها شکل واقعى و جّدى طرح بحث شوراها 
و دمکراسى پرولترى همین است. در روسیه شرط الزم هر جنبش شورایى مادى این بود که نه صرفا با 
اتکاء به یک حزب خوش نیت، بلکه بر مبناى در دست داشتن قدرت اقتصادى و دخالت در شکل دادن به 
آن بنا شده باشد. من میگویم اشکال تولید و اشکال ملکى معینى - که حاضرم آن را ساختمان یک اقتصاد 
انقالبى بنامم - وجود داشت که متناظر با بسط و قدرت واقعى بدست شوراها در روسیه بود. بنابراین با 
جریاناتى که از زاویه دمکراتیک تجربه روسیه را نقد میکنند من یک اختالف اساسى میبینم. من معتقدم نقد 
سوسیالیستى از تجربه روسیه، مثل هر نقد سوسیالیستى، محورش اقتصاد است. بیشک از تجربه روسیه نقد 
سیاسى و دمکراتیک نیز داریم، اما من میگویم باید بین نقد سیاسى و دمکراتیک، و این نقد اقتصادى - مثل 
موارد دیگرى که حزب ما انجام داده است - رابطه اى برقرار کنیم. نه تروتسکیست میخواهد این مساله را 
جواب بدهد و نه چِپ نو قادر بوده آنرا درست طرح کند، و نه رفیق غالم و رفیق پرویز به آن پاسخ میدهند. 

از" مارکسیسم و مساله شوروى - شماره دوم - "بولتن نظرات و مباحثات (ضمیمه بسوى سوسیالیسم) 
آبان 1365 (اکتبر- نوامبر 1986) صفحات 1 تا 48

خطوط اصلى یک نقد سوسیالیستى به تجربه انقالب کارگرى در شوروى
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توضیح سردبیر بولتن 

مطلبى را که در زیر میخوانید، سخنرانان یک سمینار مرکزى حزب براى انتشار در بولتن مارکسیسم و مساله 
شوروى تنظیم کرده اند. قصد سخنرانان این بوده تا دیدگاه معین خود را در اینجا عرضه کنند، لذا صرفا 
صحبت هاى خود را براى انتشار تنظیم کرده اند. صحبت هائى که در جلسه از جانب رفقاى دیگر مطرح شد 

تنها در پاسخ سخنرانان منعکس است.
اگر چه در مواردى حک و اصالحاتى از جانب نویسندگان صورت گرفته، اما محتواى مطلب، همچنان که 

شکل بیان آن، همانست که در سمینار ارائه شده بود. این سمینار در آذر ماه 1365 برگزار شد.

منصور حکمت:
ابتدا باید در باره بحثى که من و رفیق ایرج آذرین امروز ارائه میکنیم توضیحاتى بدهم. دیدگاهى که ما در 
اینجا رئوس کلى آن را ارائه میکنیم، حاوى نگرش خاصى به مساله تجربه انقالب کارگرى در شوروى است 
که در سنت تاکنونى چپ رادیکال قرار نمیگیرد و طبعا اشاعه آن و جا انداختن آن نیاز به صرف انرژى 
زیادى دارد. بخصوص اینکه کسانى که میخواهند از موضعى رادیکال به مساله شوروى برخورد کنند، عموما 
تحت تاثیر نقدهاى تاکنونى گرایشات مختلف چپ رادیکال هستند. بحث ما با این تعبیرات تفاوت هاى 
اساسى دارد و براى آنکه بهتر تشریح شود الزم خواهد بود تا دائما مرزبندى آن با تعبیرات رادیکال موجود 

مشخص شود.
مهمتر از این، تزهاى ما در باره شوروى رابطه مستقیمى با بحث کمونیسم کارگرى دارد. این تزها از نظر 
ما استنتاجاتى است که یک گرایش کمونیست کارگرى میتواند بر مبناى نگرش عمومى خود در باره تجربه 
رجوع  نقطه  بر  تأکید  جز  چیزى  کند،  القاء  میخواهد  کارگرى  کمونیسم  عبارت  که  آنچه  بکند.  شوروى 

اجتماعى مارکسیسم و کمونیسم، یعنى طبقه کارگر نیست.
متاسفانه امروزه کمونیسم بیش از هر زمان دیگر چهره یک مکتب فکرى را بخود گرفته، حال آنکه چه از نظر 
عملى در بخش مهمى از تاریخ خود و چه از نظر مارکسیسم، کمونیسم یک جنبش اجتماعى است. جنبش 
هدفمند یک طبقه اجتماعى براى تغییرات واقعى در جامعه است. این نقطه رجوع اجتماعى و طبقاتى تنها در 
گذار از تئورى مارکسیسم به پراتیک حزبى و سیاسى وارد نمیشود، بلکه باید در همان نگرش نظرى امروز ما 
به مسائل خود نیز ملحوظ شود. در مارکسیسم به اصطالح رادیکال مکتبى، طبقه کارگر یک مقوله تجریدى 
است، سوسیالیسم و مبارزه طبقاتى مقوالتى تجریدى اند. در مارکسیسم واقعى، یعنى کمونیسم کارگرى اینها 
به روابط و پدیده هاى واقعى، تاریخى و اجتماعى اشاره میکنند. نقد ما از تجربه انقالب کارگرى در شوروى، 
نقد یک پروسه تاریخى واقعى با نیروهاى فعاله اجتماعى است، و لذا در گام اول باید بتواند این تاریخ 
واقعى را بر حسب دینامیسم عینى آن و حرکت نیروهاى اجتماعى حاضر در آن مقطع معین در نظر بیاورد و 
ارزیابى نماید. از اینرو ما با آنچه که در سطح بین المللى بعنوان نقد رادیکال از تجربه شوروى شناخته شده 
است، اختالفات جدى احساس میکنیم. نقد ما از تجربه انقالب روسیه در سنت نقد رادیکال تاکنونى قرار 
نمیگیرد. سنتى که میپندارد به درجه اى که بتواند تفاوت هاى موجود میان تجربه واقعى با احکام از پیشى 
خود را تذکر بدهد، بدرجه اى که بتواند بیشتر منکر خصلت پرولترى جوانب مختلف انقالب روسیه شود 
به همان درجه به مارکسیسم و ارتدکسى مارکسیسم نزدیک تر شده است، و یا به همان سادگى و با همان 
القیدى که منتقدین "رادیکال" انقالب بلشویکى، در کمونیسم چپ، چپ نو، و غیره، زیر تجربه شوروى 
میزنند، با آن برخورد کند. این تجربه حاصل پراتیک یک طبقه میلیونى است. طبقه اى که با این اعتقاد که 
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دارد براى منافع طبقاتى و رهائى بخش خود تالش میکند، دست به این پراتیک زد. پیشروترین احزاب و 
تشکل هاى کارگرى در طول چند دهه در شکل دادن به این انقالب تالش کردند. این انقالبى بود که مهر 
خود را نه فقط به سرنوشت جنبش کارگرى، بلکه به سرنوشت کل جهان معاصر خود کوبید. این تجربه را 
نمیتوان صرفا با مالك خلوص ایدئولوژیکى و اصولیت تئوریک رهبرى آن ارزیابى کرد. گویا کافى است به 

این دومى خدشه اى وارد شود تا کل این تجربه و پراتیک به هیچ تبدیل شود.
نیروهاى  سازند،  بى اثر  و  خنثى  میتوانند  اجتماعى  عظیم  نیروهاى  صرفا  را  کارگر  طبقه  طبقاتى  پراتیک 
اجتماعى طبقات دیگر. نفس ناخالصى هاى تئوریک، ناخوانائى با الگوها و احکام از پیشى نمیتواند مجوزى 
براى منکر شدن یک تجربه عظیم عینى و اجتماعى باشد. ما باید بتوانیم نشان بدهیم که تحت چه شرایط 
معین و توسط کدام نیروهاى مادى و اجتماعى خیزش عظیم طبقه کارگر در روسیه نهایتا به شکست کشیده 

شد.

کافى  اندازه  به  امروزى  رادیکال  چپ  براى  شوروى  تجربه  از  ما  نقد  است  ممکن  اینکه  عین  در  بنابراین 
"رادیکال" بنظر نیاید، به اعتقاد خود ما این نقد رادیکال ترین نگرش را به این تجربه ارائه میکند. در واقع 
یکى از محورهاى اصلى بحث ما اینست که انتقادات رادیکال تاکنونى از تجربه شوروى، چیزى بیشتر از 
یک انکارگرائى مکتبى از یکسو و یک دمکراتیسم رادیکال از سوى دیگر را نمایندگى نمیکنند، حال آنکه 
انتقاد واقعا رادیکال صرفا میتواند انتقادى پرولترى وسوسیالیستى باشد و این آن نقدى است که ما قصد 

داریم رئوس آنرا اینجا بیان کنیم.

خطوط و سر تیترهاى اصلى بحث حاضر
این بحث در سطوح زیر ارائه میشود:

1- ارائه چهارچوب عمومى و تزهاى اصلى بحث. این بخش را من ارائه میکنم.
2- بررسى دقیقتر برخى مسائل گرهى. رفیق ایرج آذرین این بخش را عرضه میکند.

3- تشریح بیشتر نکات مورد بحث در پاسخ به سواالت و نظراتى که اینجا ابراز خواهد شد.
در بخش اول، که موضوع صحبت من است، به این عناوین میپردازیم:

1) نقطه حرکت متدولوژیک ما؛ انتقاد سوسیالیستى یا دمکراتیک. کل انتقاد تاکنونى از آنجا که در تبیین 
خود از سوسیالیسم به مثابه مناسبات اجتماعى معین، شباهت و نزدیکى زیادى با رویزیونیسم روسى دارد، 
ناگزیر نقد خود را روى امر دمکراسى متمرکز کرده است و لذا نمیتواند به نکته مورد اختالف پرولتاریاى 
سوسیالیست با این تجربه بپردازد. ما در مقابل این انتقاد رادیکال- دمکراتیک، انتقاد پرولترى سوسیالیستى 

را قرار میدهیم.

چهارچوب تاریخ  اجتماعى و تاریخى انقالب روسیه. انقالب روسیه را نمیتوان صرفا در  2 (چهارچوب 
به  جامعه  یک  متن  در  انقالبى  است،  اجتماعى  انقالبى  این  کرد.  تبیین  و  داد  توضیح  مارکسیسم  درونى 
معنى وسیع کلمه، با روندهاى معینى  که در آن جریان دارد. لذا در بررسى سرنوشت این انقالب نمیتوان 
به توضیحات مکتبى اکتفا کرد و یا حتى صرفا به پراتیک طبقه کارگر دقیق شد. باید پراتیک و حرکت کل 
طبقات اجتماعى و پروسه هاى مادى در کل جامعه را مد نظر گرفت. انقالب روسیه نقطه عطفى در تاریخ 
مادى جامعه است و نه صرفا مقطعى در تاریخ جنبش کارگرى یا از آن محدودتر در تاریخ درونى جنبش 

سوسیالیستى و مارکسیستى.
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3) زمینه هاى فکرى انحطاط و شکست انقالب کارگرى در روسیه. در این بخش به ضعف هاى تئوریک 
اصلى اى که مانع پیشروى و پیروزى انقالب در روسیه شد میپردازیم.

4) گره گاههاى اصلى در تجربه شوروى. در این بخش به لیستى از مسائل گرهى میپردازیم که هر موضعگیرى 
در قبال تجربه شوروى باید پاسخ خود را به آنها ارائه کند. این لیست اگر بخواهد کامل باشد طوالنى میشود. 

ما به نکات زیر میپردازیم:

1- خصلت طبقاتى دولت شوروى پس از انقالب اکتبر.
2- اقتصاد و سیاست در دوره دیکتاتورى پرولتاریا و رابطه این دو با هم.

3-” مساله سوسیالیسم در یک کشور"، چه به عنوان یک معضل تئوریک کلى و چه به عنوان 
یک مساله مشخص در انقالب روسیه.

4 - ارزیابى از ماهیت شوروى امروز.
سایر  و  حزبى  درون  دمکراسى  رویزیونیسم،  تفوق  حزب،  انحطاط  بوروکراسى،  5 - مساله 

محورهاى انتقادات تاکنونى از تجربه شوروى.

6 - درسهاى انقالب اکتبر.
انتقاد دمکراتیک یا سوسیالیستى

این  روى  است.  شوروى  تجربه  از  سوسیالیستى  انتقاد  یک  ارائه  حاضر  تزهاى  از  ما  هدف  که  گفتم 
انتقاد  بلکه  تاکنونى سوسیالیستى نیست،  انتقاد  اعظم  بخش  معتقدم  زیرا  میگذارم  کلمه سوسیالیستى تاکید 
این  که  اینست  اساسى  مساله  میشود.  عرضه  رادیکال  قالب هاى  در  مختلف  بطرق  که  است  دمکراتیکى 
را بفهمیم که حتى رادیکال ترین انتقاد دمکراتیک موجود از تجربه شوروى، یعنى انتقاداتى که انحرافات 
حزب، ضعف ها و نگرش هاى نادرست تئوریک و ایدئولوژیک در حزب، ساختار حکومتى بعد از انقالب، 
عملکرد دولت شوروى در صحنه بین المللى و غیره را مبناى تحلیل خود قرار میدهند، نه تنها اساسى ترین 
نکته مورد بحث در تجربه شوروى، یعنى اینکه چرا جامعه سوسیالیستى در شوروى برپا نشد، چرا اقتصاد 
و مناسبات تولیدى سوسیالیستى در شوروى برپا نشد را جواب نمیدهند، بلکه در نتیجه نمیتوانند حتى به 
آن جوانبى که خودشان هم بر آن انگشت میگذارند - همانها که اشاره کردم - نقدى ماتریالیستى بکنند. 
در این انتقادات معموال چنین بنظر میرسد که اینگونه انحرافات نظیر یک بیمارى ویروسى از جایى شروع 
میشود و شدت مییابد تا آنکه همه چیز به فساد و انحطاط کشیده میشود. حال آنکه تمام ارزش ماتریالیسم 
تحوالت  مادى  پایه هاى  است  توانسته  که  است  این  در  مارکسیسم،  متدولوژیک  دستاورد  تمام  و  تاریخى 
روبنایى، یعنى تحوالت فکرى، سیاسى، ادارى و حقوقى و غیره در جامعه را تحلیل کند. وقتى دیدگاهى 
نمیتواند به پایه اقتصادى و مادى اینگونه تحوالت اشاره بکند، طبعا تحلیلش از خود این تحوالت نیز ناقص 

و ناکافى است.

محور نقد سوسیالیستى، موضوع تحول اقتصادى جامعه بعد از انقالب است. این روح مارکسیسم است و 
رد این حکم بنظر ما مبین یک موضع غیر مارکسیستى است. رد این مساله که موضوعى که باید در تجربه 
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شوروى مورد نقد و بررسى قرار بگیرد امر تحول اقتصادى جامعه پس از انقالب است، در حکم از قلم 
انداختن و کنار گذاشتن کل مساله است. چرا؟

اوال: از نقطه نظر طبقه کارگر، و مارکسیسم، انقالب سوسیالیستى اساسا انقالبى اقتصادى است و تنها بر 
این مبنا میتواند انقالب اجتماعى باشد. اینکه این نکته در مارکسیسم دوره ما اینچنین به فراموشى سپرده 
شده، اینکه مارکسیسم از تئورى انقالب اجتماعى، یعنى تحول بنیادى زیربناى اقتصادى جامعه و موقعیت 
انسانها در تولید، به "علم" کسب قدرت سیاسى تنزل داده شده، خود حاصل استفاده روزافزون اقشار غیر 
پرولترى از مارکسیسم بعنوان پوششى براى بیان منافع غیر انقالبى و غیر سوسیالیستى آنهاست. اصل و محور 
انقالب اجتماعى تحول انقالبى اقتصاد جامعه است. تحول اقتصاد نه به معناى تحول کمیت تولید، بلکه به 
معنایى که مارکس بکار میبرد، یعنى تحول مناسبات اجتماعى تولید)تحولى که قطعا افزایش سریع قدرت 
تولیدى جامعه را ببار خواهد آورد). این جوهر تئورى مارکسیسم و اساس انقالبیگرى پیگیر مارکسیسم 
است. زیرا امر دمکراسى، رفع تبعیضات حقوقى و سیاسى و فرهنگى و حتى اقتصادى میان افراد، اقشار و 
ملت ها هیچیک افکار نو و ویژه مارکسیسم نیست. اینها آرمانهاى کهنه بشر بوده است. آنچه به مارکسیسم 
مکان ویژه اى میدهد، ربط دادن این آرمانها و مطالبات به واژگونى یک نظام اقتصادى معین، یک مناسبات 
موجود اقتصادى و عروج طبقه معینى در دل همین جامعه است، با مکان معینى در تولید اجتماعى در این 
نظام. سوسیالیسم و کمونیسم، ماحصل مبارزه این طبقه علیه مناسبات استثمارگر و طبقاتى جامعه موجود، 
یعنى سرمایه دارى است. مبارزه اى که تنها با از میان بردن مالکیت بورژوائى و برقرارى مالکیت اشتراکى 
(اجتماعى) بر وسائل تولید به هدف انقالبى خود دست مییابد. اگر اینرا از مارکسیسم بگیریم، چیز تازه و 
ویژه اى از آن باقى نمیماند. مارکسیسم آن جریانى است که میتواند در پاسخ به این آرمانهاى برابرى طلبانه 
برقرارى  و  اقتصادى  نظام  یک  دارى بعنوان  واژگونى سرمایه  یعنى  آن،  واقعى  راه  بشر،  آزادیخواهانه  و 
سوسیالیسم، باز قبل از هر چیز بمثابه یک نظام اقتصادى، را طرح کند و نیروى طبقاتى و اجتماعى واقعى 
این تحول را در همین جامعه موجود نشان بدهد. مارکسیسم به روشنى ثابت میکند که در غیاب یک چنین 
بود.  خواهند  خود  جدى  تحقوق  براى  مادى  پایه  فاقد  آرمانها  این  اقتصادى جامعه،  بناى  زیر  در  تحولى 
بنابراین واضح است که از نقطه نظر طبقه کارگر و از نقطه نظر تحول انقالبى جامعه، هر انقالب سوسیالیستى 
(و از جمله انقالب اکتبر) با مالك چند و چون تحقق این هدف محورى اش باید قضاوت شود. در یک 
جمله، شکست انقالب باید با همان مالکى ارزیابى شود که پیروزى آن، یعنى واژگونى سرمایه دارى به مثابه 

یک نظام تولیدى.

بنابراین بحث انقالب روسیه و پیامدهاى آن میتواند و باید حول این مساله متمرکز شود که چگونه و تحت 
چه شرایطى تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر به تحول و زیر و رو شدن بنیاد سرمایه دارى در این 
کشور منجر نشد. چه شد که تصرف قدرت سیاسى به تحول مناسبات اقتصادى و برقرارى مالکیت اشتراکى 
بر وسائل تولید منجر نشد. این اساس نقد پرولترى و سوسیالیستى تجربه انقالب روسیه بعنوان یک انقالب 

کارگرى است.

که  دیدگاههایى  با  را  خود  دیدگاه  طبقاتى)  ما  نظر  به  (و  عمیق  اختالف  ابتدا  همین  از  ما  این  بر  بنا 
"امکان ناپذیرى" تحول اقتصادى جامعه روسیه را پس از تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر مبناى 
تحلیل خود قرار میدهند - حال چه با فرمولبندى "ضرورت انقالب جهانى" و یا "عقب ماندگى روسیه" 
و غیره - تاکید میکنیم، زیرا این دیدگاهها اساسا فلسفه وجودى انقالب کارگرى در روسیه را نفى میکنند.

ثانیا: بحث تحول اقتصادى در روسیه محور نقد سوسیالیستى است، زیرا تنها بررسى همین مساله میتواند 
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علل انحطاط سیاسى و ایدئولوژیکى انقالب را توضیح بدهد (نظیر بوروکراتیک شدن ساختار حکومت، 
و  داخلى  سیاست هاى  در  انحرافات  و  اشکاالت  حزبى،  طبقاتى  عملکرد  و  جهت گیرى  شدن  مخدوش 
خارجى دولت شوروى، و عقب گردهاى اخالقى و فرهنگى پس از پیشروى هاى اولیه انقالب در این زمینه 
و غیره). بنظر ما علل این تحوالت نامطلوب سیاسى و ایدئولوژیک (و در یک کالم روبنایى) را تنها میتوان 
با بررسى عواملى که مانع تحول انقالبى مناسبات اقتصادى در روسیه شدند، بدرستى تحلیل کرد. تصرف 
سیاسى و حفظ آن توسط طبقه کارگر گام اول در انقالب پرولترى است. اما این قدرت تصرف  قدرت 
شده همانطور که انگلس تاکید میکند، "باید در خدمت سرکوب دشمنان سرمایه دار طبقه کارگر و انجام 
آن انقالب اقتصادى در جامعه قرار بگیرد که بدون آن کل پیروزى به شکست میانجامد و به کشتار طبقه 

کارگر، مانند کمون پاریس" (انگلس، بمناسبت مرگ مارکس.)

میبینیم که این یک حکم ساده و یک امر بدیهى در مارکسیسم است. البته مارکسیسمى که توسط طبقات 
غیر پرولترى دستکارى و تحریف نشده باشد و احکام روشن و زنده آن اینچنین اسیر تبیین هاى غامض و 
بى محتواى چپ غیر پرولترى نشده باشد. مساله به همین روشنى است. اگر کارگران نتوانند پس از کسب 
قدرت زیربناى اقتصادى جامعه را دگرگون کنند، انقالب آنها به نتیجه نمیرسد و نهایتا جز به کشتار خود 
طبقه کارگر نمیانجامد. انگلس تاکید میکند که وقایع پس از کمون پاریس این حقیقت را به تجربه نشان داده 
است. تنها فرق اینجاست که این کشتار طبقه، توسط نیروهاى نظامى دشمن آشکار، در یک روز معین و با 
اشغال این و آن شهر و غیره صورت نگرفت، بلکه در طى یک پروسه طوالنى و پیچیده در جبهه هاى مختلف 
روى داد. نتیجه اما، نهایتا همان بود. شکست و کشتار طبقه کارگر. ابعاد این شکست و کشتار از دوران پس 
از کمون پاریس کمتر نبود. آنچه امروز شاهدیم نتیجه این واقعیت است که پرولتاریاى پیروزمند در روسیه 
نتوانست انقالب اقتصادى خود را به انجام برساند. انحطاط سیاسى و ایدئولوژیک و ادارى انقالب روسیه 
ناشى از ناتوانى آن در ایجاد تحول انقالبى در اقتصاد جامعه بود. این حکم محورى در دیدگاه ماست. این 

درس اساسى انقالب اکتبر براى ماست. این نقطه حرکت نقد سوسیالیستى تجربه شوروى است.

با توجه به این نکات، ما با آن دیدگاههائى که در بررسى تجربه شوروى از ظهور بورکراتیسم، انحطاط 
سیاسى و نظرى حزب و دیگر مشاهدات مربوط به عرصه هاى روبنائى انکشاف جامعه و انقالب حرکت 
میکنند، اختالف متدولوژیک جدى داریم. این معضالت و مشاهدات به اعتقاد ما معلول پروسه توقف و 
انحطاط انقالب روسیه اند و نه علت آن. اینها تنها جزئى از خود واقعیتى هستند که باید توضیح داده شود و 
نه ابزار تحلیل این واقعیت. توضیح تجربه شکست انقالب با اینگونه عوامل، در حکم توضیح دادن معلول 

با معلول است. درست نظیر توضیح دادن علل پیدایش یک بیمارى با عوارض و نمودهاى آن.
آنچه گفتیم قاعدتا باید نقطه عزیمت اصلى ما در این بحث را روشن کرده باشد. در ادامه بحث میتوان با 

تفصیل بیشترى به این نکات پرداخت. 

چهارچوب اجتماعى انقالب اکتبر
انقالب اکتبر در اوضاع و احوال اجتماعى معین و بعنوان مقطعى در تاریخ و سیر حرکت جامعه سرمایه دارى 
بطور کلى و جامعه روسیه بطور اخص شکل گرفت. تبیین کردن انقالب اکتبر در چهارچوب محدود جنبش 
ناقص  تبیین  یک  جنبش  این  خطى  نتیجه  و  جنبش  این  سیر  در  مرحله اى  بعنوان  کمونیستى  و  کارگرى 
است. چه شکل گیرى و وقوع انقالب، چه پروسه انحطاط بعدى آن را باید در متن جامعه و تاریخ واقعى 
معاصرش بررسى کرد، که در آن نه فقط عنصر ذهنى و فعاله انقالب بلکه مجموعه مناسبات اجتماعى و 
کل  حرکت  سیر  و  مطالبات  موقعیت،  بلکه  او،  آرمانهاى  و  اهداف  و  کارگر  طبقه  فقط  نه  طبقاتى،  روابط 
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طبقات اصلى در جامعه ملحوظ شده باشد. اگر انقالب سوسیالیستى در روسیه به پیروزى میرسید و یک 
جامعه نوین سوسیالیستى برپا میشد، آنگاه ما با یک گسست اساسى در تاریخ تکامل اجتماعى جامعه روسیه 
روبرو میبودیم. یک اوضاع اجتماعى، با همه پایه هاى مادى، روندها و نیروهایش نفى میشد و اوضاع نوینى 
بر مبناى دینامیسم نوین و آرمانها و اهداف و اولویتهاى نوینى شکل میگرفت. اما شکست انقالب دیگر آن 
را در متن تکامل تاریخى جامعه پیش از انقالب و در پیوستگى با آن قرار میدهد. بنابراین مساله نمیتواند به 
این صورت ساده طرح شود: "یا پیروزى طبقه کارگر یا شکست طبقه کارگر". انقالب اکتبر یک واقعه عظیم 
تاریخى بود. پیروزى آن قطعا دوران ساز میبود. اما شکست آن میبایست جاى تاریخى خود را در روند 
حرکت جامعه تاکنونى پیدا میکرد. بعبارت دیگر، انقالب کارگرى شکست خورده به هر حال لحظه و مقطع 
پر اهمیتى در تاریخ اجتماعى روسیه پیدا میکند. انقالب شکست خورده ضد سرمایه دارى به حلقه اى در 
تکامل سرمایه دارى ضربه خورده اما شکست نخورده بدل میشود، و به این ترتیب در پیوستگى با متن تاریخ 
اجتماعى پیش از خود قرار میگیرد. شکست انقالب روسیه به هر حال نقطه اى در تکامل جامعه بورژوایى در 

روسیه است.
نگرش اجتماعى به انقالب اکتبر، یعنى درك چهارچوب اجتماعى آن، در تحلیل ما جاى مهمى دارد. بعدا به 
استنتاجات مشخص تر از این بحث میرسم. اما همینجا الزم است بطور خالصه به اهمیت این شیوه برخورد 

در شناخت و تحلیل مساله شوروى اشاراتى بکنم.

انقالب، حتى انقالبى به عظمت انقالب اکتبر، رویدادى در جامعه است. جامعه آن پدیده عظیم و فراگیرى 
است که انقالب را ایجاد و ایجاب میکند، دامنه آنرا معلوم میکند و مکانیسم حاکم بر آن را میسازد. اساسا 
انقالب را با تحلیل جامعه میتوان شناخت و درك کرد. این حکم خیلى ساده و بدیهى به نظر میرسد. اما 
رجعت به جامعه در روابط و مناسبات اجتماعى براى تبیین حرکت انسانها یکى از سنگ بناهاى مارکسیسم 
سپرده  فراموشى  به  شوروى  مساله  از  رادیکال  چپهاى  تبیین  در  بسیار  مارکسیستى  ساده  حکم  این  است. 
میشود. ماحصل انقالب هر چه بود، ماحصل در خود انقالب نبود. بلکه ماحصل تأثیر انقالب بر جامعه 
روسیه بود. وقتى در باره انقالب حرف میزنیم، باید به خاطر داشته باشیم که داریم از رویدادى در متن 
مناسبات اجتماعى معین گسترده اى حرف میزنیم. انقالب جامعه را قلم نمیگیرد تا مکانیسم ها و دینامیسم هاى 
مستقل خود را مبناى حرکت تاریخ قرار بدهد، برعکس، انقالب حاصل مکانیسم ها و دینامیسم هاى اجتماعى 
است. وقتى کسى براى مثال ناگهان طبقه حاکمه جدیدى را بر مبناى "بوروکراسى" در روسیه کشف میکند، 
دارد جامعه را به محصول انقالب تبدیل میکند. در تبیین مارکسیستى، انقالب سطحى از تضاد و کشمکش 
طبقات اجتماعى است. در تبیین غیر اجتماعى و غیر ماتریالیستى چپ رادیکال، طبقات اجتماعى آفریده هاى 
انقالبند. یا وقتى کسى تضاد طبقاتى بنیادى در فرداى انقالب 1917 را به میل خود به تضاد پرولتاریا و اقشار 
حاشیه اى تبدیل میکند، دارد جامعه را تابع انقالب میکند. در مارکسیسم، انقالب انعکاس وجود شکاف و 
نبرد میان طبقات اجتماعى اصلى اى است که به اعتبار مناسبات تولیدى حاکم بر جامعه موجودیت یافته اند. 
در چپ رادیکال طبقات اجتماعى به اراده انقالب پس و پیش میشوند، حذف و یا خلق میگردند. قطعا یک 
انقالب سوسیالیستى پیروزمند که مناسبات اقتصادى را دگرگون کند، جامعه و طبقات اجتماعى را دگرگون 
خواهد کرد. اما تمام قدرت خالقه انقالب سوسیالیستى در همین دگرگونى مناسبات اقتصادى است و کسى 
که نه از یک انقالب پیروزمند، بلکه از یک انقالب نیمه تمام، ناموفق و یا شکست خورده حرف میزند، 
کسى که میپذیرد دگرگونى انقالبى در مناسبات تولیدى ایجاد نشده است، دیگر نمیتواند جامعه واقعا موجود 
تاکنونى را در تحلیل خود از قلم بیندازد و به تبیین انقالب بر مبناى خود انقالب دست بزند. این دیگر 

ذهنى گرایى و پشت کردن به تمام ماتریالیسم تاریخى مارکس است.
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به  همچنان  انقالب  حرکت  دینامیسم  بررسى  در  که  میدهد  اجازه  ما  به  اکتبر  انقالب  نگرش اجتماعى به 
ماتریالیسم تاریخى وفادار بمانیم، عوامل اجتماعى تعیین کننده، نظیر مناسبات تولیدى، تضادهاى طبقاتى 
واقعى و پیوستگى تاریخى این عوامل را از چشم دور نداریم و بخصوص بتوانیم در زمینه هاى پیدایش 
انقالب و نیز در سیر مشخص ادامه آن بعد از اکتبر، گره گاههاى اساسى اجتماعى، مسائل کلیدى مبارزه 

طبقاتى، و دینامیسم واقعى حرکت جامعه از طریق انقالب را بشناسیم.

در این بخش بحث قصد من اینست که بر همین نکات انگشت بگذارم. به مساله محورى انقالب در روسیه، 
مساله اى که انقالب اکتبر را ممکن کرد و در تعیین سرنوشت بعدى آن تعیین کننده بود. این مساله به اعتقاد 
من تقابل پرولتاریا و بورژوازى روسیه در تمام طول 4- 5 دهه قبل از انقالب و یک دهه پس از آن در قبال 

مقدرات جامعه روسیه و افق تکامل و رشد آن است.

تاریخ روسیه در دهه هاى قبل از انقالب بطور جدى تحت تاثیر ظهور و گسترش دو طبقه اصلى جامعه 
سرمایه دارى، پرولتاریا و بورژوازى بود. دو طبقه که در آن واحد خود را نه فقط در برابر هم، بلکه در برابر 
اوضاع اجتماعى، اقتصادى و سیاسى موجود مییافتند. دو طبقه در برابر روسیه تزارى عقب مانده و بقول 
لنین نیمه فئودالى قد علم میکنند و در متن آن رشد میکنند. هر دو طبقه در برابر واقعیات عقب مانده موجود 
تصویر یک "روسیه آباد، آزاد و صنعتى" را قرار میدهند. در ابتداى قرن بیستم، دیگر براى هر کسى بدیهى 
است که روسیه دستخوش تحوالت جدى خواهد شد. واضح است که روسیه باید به دوره جدیدى پاى 
بگذارد. عقب ماندگى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى روسیه نسبت به سایر کشورهاى اروپایى به مأخذ انتقاد 

و اعتراض اجتماعى در روسیه تبدیل میشود.

اما آنچه که در سیر بعدى حرکت جامعه روسیه نقش اساسى مییابد، این واقعیت است که روسیه عقب مانده 
بطور همزمان از دو دیدگاه طبقاتى متمایز مورد انتقاد قرار میگیرد. دو آلترناتیو در برابر جامعه روسیه قرار 
داده میشود. آلترناتیو دو طبقه متمایز و متخاصم اجتماعى. سرمایه دارى و سوسیالیسم دو افق متمایزند که نه 
صرفا در برابر هم، بلکه بدوا بطور جدى ترى در کنار هم اما در مقابل روسیه واقعا موجود قرار داده میشوند. 
تمام بورژوازى روسیه خواهان پیوستن روسیه به شاهراه تمدن سرمایه دارى است که اروپاى غربى در همان 
مقطع دارد محصوالت آن را با شعف به نمایش میگذارد. پرولتاریاى روسیه، بطور روزافزونى تحت نفوذ 

سوسیال دمکراسى روس، سوسیالیسم را فراخوان میدهد.

واقعیات اجتماعى روسیه، تعلق آن به جامعه کشورهاى اروپائى، قدرت آن بمثابه یک دولت استعمارى و 
قدرت نظامى آن، و نیز وسعت اقتصادى آن، هر دو آلترناتیو را از امکان تحقق تاریخى برخوردار میسازد. 
بطور عینى روسیه عقب مانده انتهاى قرن نوزدهم میتواند در قرن بیستم روسیه اى سرمایه دارى و یا روسیه اى 
سوسیالیستى باشد. ترقى اقتصادى تحت هر دو آلترناتیو عملى است. نیروهاى اجتماعى این دو آلترناتیو 
فى الحال در حال بسیج شدن و تمرکز یافتن هستند. افق تاریخى هر دو آلترناتیو فى الحال در منافذ جامعه 
روسیه رسوخ نموده اند و فى الحال پایه هاى ذهنیت انقالبى در روسیه را شکل داده اند. توجه به چند نکته 

در اینجا ضرورى است.

1- وجود عینى عقب ماندگى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى و فرهنگى، به این معنى بود که وجوه "مشترك" 
دو آلترناتیو متمایز طبقاتى براى دوره اى طوالنى برجسته میشود و مورد تاکید قرار میگیرد. سوسیالیسم و 
سرمایه دارى قرابتى با هم ندارند، اما اگر واقعیت مسلط مناسبات فئودالى، تزاریسم، استبداد و جهل است، 
آنگاه عنصر مدرنیستى در هر دو آلترناتیو به ناگزیر برجسته میشود و مورد تاکید قرار میگیرد. پرولتاریا و 
بورژوازى هر دو دشمنان این عقب ماندگى اقتصادى و سیاسى اند. این وجوه مشترك نه فقط عیان میشوند، 
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بلکه آگاهانه، بویژه توسط جنبش سوسیالیستى مورد تأکید قرار میگیرند. تا حدى که سوسیال دمکراسى 
روس، بر خالف نارودنیسم، درجه اى از رشد سرمایه دارى را در سیر حرکت جامعه بسمت سوسیالیسم 
حیاتى و مطلوب ارزیابى میکند. سوسیال دمکراسى بارها چه از نظر سیاسى و چه در جدال فرهنگى خود 
را با منادیان آلترناتیو بورژوایى همسو مییابد. همسوئى با مباحثات مارکسیسم علنى، در قبال اقتصاد روسیه، 
همسوئى بویژه برجسته منشویک ها با بوژوازى لیبرال روس، و نیز تقدیر دائمى رهبران سوسیال دمکراسى و 
از جمله بلشویکها، از قهرمانان بورژوا دمکراسى در تاریخ روسیه، گواه این واقعیت است. این همسوئى ها، 
اگر چه در مقاطع تاریخى خاص اجتناب ناپذیرند، به هر حال از لحاظ عملى معنائى جز کند شدن پروسه 
تفکیک تمام و کمال افق پرولترى از افق بورژوایى در جامعه ندارند و نتایج منفى خود را به هر حال در 

مقطعى دیگر، بنظر من بویژه پس از انقالب اکتبر، به بار میآورند.

نبود.  روسیه  در  اجتماعى  و  اقتصادى  ترقیخواهى  ترشح  روس  دمکراسى  سوسیال  که  است  واضح   -2
سوسیال دمکراسى محصول روسیه و یک پدیده روسى نبود. اگر چه کمونیسم امروزه در بسیار کشورها 
به راستى انعکاس مستقیم ناسیونال رفرمیسم بومى و بیان آن در قالب عبارات وام گرفته اى از مارکسیسم 
است، در مورد روسیه پیوند سوسیال دمکراسى با اردوى پرولترى بین المللى عمیق و مأخذ انترناسیونالیستى 
و طبقاتى آن کامال مشهود بود. اما به هر رو سوسیال دمکراسى در روسیه قالبى براى ترقیخواهى ملى و 
اصالح طلبى روس بوجود میآورد که بناگزیر بخش مهمى از اعتراض ضد تزارى، بویژه از طرف اقشار 
خرده بورژوایى در جامعه را به خود کانالیزه میکرد. سوسیال دمکراسى روس در سیر حرکت خود مداوما 
با این واقعیت روبرو بود که ناسیونال رفرمیسم در صفوف خود این جنبش تولید و بازتولید میشود و به 
یک رگه در سوسیال دمکراسى روس بدل میشود. منشویکها تجسم واقعى و مادى این گرایش اجتماعى در 

جامعه روسیه بودند.

اما منشویسم تنها ظرف بروز این گرایش و تمایالت نبود. جدال پرولتاریا و بورژوازى در روسیه، جدال 
سوسیالیسم و سرمایه دارى، به یک جدال میان سوسیال دمکراسى کارگرى روسیه با نمایندگان و احزاب 
سیاسى بورژوازى آشکار محدود نمیشد. این جدال بخشى از دینامیسم حرکت خود سوسیال دمکراسى را 
میساخت و با خود انشعابات، کشمکش هاى مختلف بر سر تاکتیک ها و در نهایت جدال هاى تعیین کننده بر 
سر دورنماى انقالب روسیه حتى در صفوف خود بلشویک ها را به بار میآورد. مساله شیوه برخورد به دولت 
موقت انقالبى در انقالب 1905 و جدائى منشویسم و بلشویسم، مساله جنگ بین المللى و مواضع گوناگون 
موجود در سوسیال دمکراسى روس، مساله انقالب اکتبر و مواضع فراکسیونهاى مختلف در خود حزب 
بلشویک در مورد سیر این انقالب، همه گواه درونى بودن این جدال طبقاتى بود. این کشمکش در همه 
احزاب کارگرى به درجات مختلف وجود دارد. اما مساله اساسى در مورد روسیه این بود که نقطه گرهى 
در این کشمکش تالقى افق هاى اساسى طبقاتى در کل جامعه روسیه در باره آینده روسیه و مساله پیشرفت 

اقتصادى و اجتماعى در آن بود.

3- به این ترتیب روشن است که تاریخ سوسیال دمکراسى روس و تاریخ انقالبیگرى کارگرى و کمونیستى 
در روسیه، در عین حال تاریخ گسست از تاثیرات افق بورژوایى ناسیونالیسم و ترقیخواهى روس است. 
مناسبات  کردن  محکوم  در  همسوئى  بورژوازى،  با  تزارى  ضد  تاریخى  همسوئى  اعتبار  به  که  گسستى 
اقتصادى عقب مانده و سطح تولیدى و تکنیکى پایین جامعه روسیه، همسوئى تاریخى در اعتراض علیه 

استبداد، ضرورت مییافت.

سوسیال دمکراسى روس نه فقط بعنوان ظرفى براى بیان اعتراض ضد کاپیتالیستى پرولتاریا، بلکه همچنین 
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بعنوان مجرایى براى اعتراض و ترقیخواهى عموم خلقى موجودیت یافته بود. سوسیال دمکراسى روس، 
به مثابه یک جنبش اجتماعى نه فقط نماینده سوسیالیسم پرولترى و انترناسیونالیسم در روسیه، بلکه قطب 
جاذبى براى "انقالبى جامعه روسیه" بود، و این "انقالبى" تاریخا در متن اعتراض ناسیونالیستى و دمکراتیک 
زائیده شده بود. اما سیر تکامل و قطب بندى طبقاتى جامعه روسیه و نیز تدقیق نظرى و سیاسى مارکسیسم 
در روسیه نمیتوانست سوسیال دمکراسى را دست نخورده باقى بگذارد و به همان صورت به عنصر پیشرو 
انقالب اجتماعى بدل کند. تاریخ سوسیال دمکراسى روس در عین حال تاریخ جدایى پرولتاریا و خط مشى 
تعیین  عطف  نقاط  و  تاریخى  مقاطع  جدائى  روند  این  است.  بورژوایى  افق  و  بورژوازى  از  پرولترى  افق 
کنننده اى دارد که همه با آن آشناییم. جدائى از ناردونیسم و نقد نارودنیسم بمثابه سوسیالیسم خلقى غیر 
پرولترى سرآغاز پیدایش سوسیال دمکراسى انقالبى بود. مباحثات بلشویسم و منشویسم در انقالب 1905بر 
سر رابطه طبقه کارگر با قدرت سیاسى در یک انقالب بورژوایى و شیوه برخورد پرولتاریا به بورژوازى 
لیبرال، مباحثات مربوط به خصوصیات حزب پرولترى، تحلیل بلشویسم از مساله ارضى و درك بلشویسم از 
نتایج تاریخى ارتجاع استولیپینى بر بافت اقتصادى روسیه، و از همه مهمتر موضع بلشویسم در قبال جنگ 
جهانى که در آن سوسیال دمکراسى انقالبى میبایست به برجسته ترین وجه ناسیونالیسم و میهن پرستى را 
بعنوان یک گرایش ضد کارگرى محکوم نماید، همه لحظاتى را میسازند که در آن طبقه کارگر راه و دورنماى 
خود و نیز آلترناتیو خود را از افق بورژوایى جدا میکند، به مثابه یک نیروى طبقاتى مستقل در برابر آن 
میایستد. این سیر گسست یک پایه اساسى و مشخصه لنینیسم است، و وقتى ما میگوئیم "لنینیسم در مباحثات 
اقتصادى سالهاى 1924 تا 28 نمایندگى نشد"، به همین واقعیت رجوع میکنیم، یعنى به تفکیک قطعى افق 
پرولترى از بورژوایى و فقدان یک چنین تفکیکى در تعیین کننده ترین مقطع انقالب روسیه، جائى که وظیفه 

بنیادین انقالب کارگرى، دگرگونى انقالبى سرمایه دارى، تعیین تکلیف میشد.

متمایز (از  و  منفک  ابتدا  از  نیروى  دو  جدال  روسیه،  در  طبقاتى  مبارزه  که  است  این  بر  ما  تاکید  بهرحال 
لحاظ فکرى، افق سیاسى و آلترناتیو عملى) نبود. این جدال دو اردوگاه کامال تفکیک شده و در برابر هم 
صف کشیده نبود. مبارزه طبقاتى در روسیه متضمن پروسه اى بود که در آن صف پرولتاریا گام به گام از 
ناسیونالیسم، لیبرالیسم و مدرنیسم صنعتى بورژوازى روس جدا میشد. همانطور که گفتم تاریخ سوسیال 
دمکراسى روس شاهد این است که چگونه پرولتاریاى روسیه به رهبرى بلشویسم گام به گام مفروضات 
مشترك اپوزیسیون "ترقیخواه" روسى را میشکند و ایده ها و آرمانها و افق مستقل خود را در قبال مسائل 
اجتماعى و سیاسى پیدا و اعمال میکند، و چگونه از این طریق تقابل دو آلترناتیو طبقاتى براى تکامل بعدى 

جامعه روسیه برجسته میگردد.

با این حال، اساس بحث ما این است که تا 1917 علیرغم اینکه این جدایى در ابعاد سیاسى و ایدئولوژیک 
بطور قطع رخ داده بود، از لحاظ اقتصادى، یعنى از نظر افق و دورنماى تکامل اقتصادى جامعه روسیه بعد 
از تزاریسم این تفکیک بطور مطلق روى نداده بود. هیچ جدل اساسى حول مساله اقتصاد جامعه پس از 
انقالب، که در آن دورنماى پرولتاریا در تمایز با نسخه هاى بورژوایى تکامل اقتصادى روسیه معلوم و تثبیت 
شده باشد تا قبل از انقالب 1917 وجود ندارد. نگرش اقتصادى ویژه پرولتاریا، با همان قدرتى که نگرش 
سیاسى ویژه او، براى مثال در قبال دولت، جنگ امپریالیستى، دمکراسى و غیره، تدقیق و طرح شده بود، 
یک  سوسیالیسم بمثابه  ایده  خود  در  این نگرش  که  شود  گفته  است  ممکن  بود.  مورد بحث قرار نگرفته 
مناسبات اقتصادى نوین و در ایده لغو مالکیت خصوصى به اندازه کافى روشن بوده است. اما مساله درست 
همین جاست. مولفه هاى اصلى سوسیالیسم که در ذهنیت سوسیال دمکراسى روس، و در درون سوسیال 
دمکراسى بطور اعم، غالب است لغو مالکیت خصوصى، برنامه ریزى اقتصادى، تمرکز تولید و رشد نیروهاى 
مولده است. این همان محتواى اصلى تفکر اقتصادى سوسیال دمکراسى تا آن مقطع است که از پیش نویس 
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سالهاى  مباحثات  تا  بود،  شده  تهیه  پلخانف  توسط  که  روسیه  دمکرات  سوسیال  کارگر  حزب  برنامه  اول 
28-24 بطور بارزى خودنمایى میکند. جالب اینجاست که این دقیقا همان تعبیر از اقتصاد سوسیالیستى است 
که کمابیش توسط سوسیال دمکراسى رفرمیست امروزى، یعنى وارثین بین الملل دوم، حفظ شده و محور 
فرموالسیون بورژوازى از سوسیالیسم است. در تعابیر سوسیال دمکراسى روس مسائل محورى سوسیالیسم 
و انقالب پرولترى در عرصه اقتصادى رشد نیروهاى مولده، رشد صنعت و ایجاد یک اقتصاد مدرن متکى 
فرموالسیونهاى  به  که  آنجا  تا  سرمایه دارى،  اساسا  که  اینست  امر  این  علت  است.  مرکزى  برنامه ریزى  بر 
تئوریک بر میگردد، بیشتر از زاویه "آنارشى تولید" مورد نقد قرار میگیرد، و طبیعى است که آنتى تز این 
سرمایه دارى، آن نظام اقتصادى تصور شود که در آن به کمک برنامه به این آنارشى خاتمه داده شده باشد. 
مساله اساسى تر سوسیالیسم، یعنى پیدایش آن اشکال مالکیت و کنترل اقتصادى که باید مالکیت بورژوائى را 
نفى کند، به کار مزدى خاتمه دهد، سرمایه را در هر شکل براندازد و دقیقا از این طریق راه رشد غول آساى 
نیروهاى مولده را بگشاید، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى، مطلقا در 
قیاس با ایده رشد نیروهاى مولده و ساختن اقتصاد ملى برنامه ریزى شده در حاشیه رانده میشود. این تلقى 
از سوسیالیسم، یعنى غلبه ایده رشد نیروهاى مولده بر واژگون کردن اساس سرمایه و مالکیت بورژوایى یک 
میراث بین الملل دوم و دترمینیسم تکنولوژیک و اولوسیونیسم حاکم بر تفکر آن بود و صرفا اوضاع ذهنى 

سوسیال دمکراسى روس را بیان نمیکرد.

پائین تر مجددا به مساله خصوصیات سوسیالیسم بمثابه یک نظام اقتصادى برمیگردم. آنچه در اینجا مورد 
اقتصادى  افق  با  روس  انقالبى  دمکراسى  سوسیال  و  روسیه  کارگر  مرزبندى  که  اینست  است  من  بحث 
بورژوازى روسیه که از عقب ماندگى روسیه تزارى به تنگ آمده بود آنطور که باید به دقت و با صراحت 
بود.  مانده  برجاى  بورژوازى  و  پرولتاریا  اقتصادى  افق هاى  در  زیادى  مشترك  وجوه  بود.  نشده  ترسیم 
مدرنیسم اقتصادى، رشد صنعتى و حتى تمرکز اقتصادى و ایده برنامه همه میتوانست اجزاء پالتفرم اقتصادى 
بورژوازى بزرگ روسیه باشد که به هر حال میبایست با تالش عظیم و قطعا با روشهایى متفاوت با اقتصاد 
رقابتى عقب ماندگى خود را جبران کند. (بعد از انقالب روسیه و بر اساس مشاهده رشد سریع اقتصاد با 
برنامه در این کشور، در بسیارى از کشورهاى عقب مانده بورژوازى رسما تمام اجزاء این پالتفرم را به 
برنامه خود تبدیل کرد.) توجه میدهم که بحث من اینجا صرفا بر سر بود و نبود یک سند یا جزوه و کتابى که 
در آن خطوط عملى تر سوسیالیسم کارگرى در زمینه اقتصادى تشریح شده باشد نیست. بحث بر سر آموزش 
و بار آمدن کارگران پیشرو روسیه، اعم از حزبى و غیر حزبى، با یک افق اقتصادى آلترناتیو و مصونیت 
یافتن آنها در برابر دورنماى بورژوایى تکامل اقتصادى است. چنین پرورش و آموزشى تنها در طول سالها 
و از طریق جدل ها و مرزبندى هاى عمیق و تشریح شده ممکن بود. درست مانند پروسه اى که در آن میهن 
پرستى امپریالیستى بورژوازى روسیه در نزد کارگر روسى بى اعتبار شده بود. درست نظیر تجارب غنى اى 
که لیبرالیسم و رفرمیسم را در نزد کارگر روسى بى اعتبار ساخته بود. اما آلترناتیو اقتصادى بورژوازى روسیه 

دست نخورده و نقد نشده باقى مانده بود.

در واقع بعدها، تنها پس از اینکه مساله اقتصادى روسیه و سیر حرکت آن بطور عملى به یک معضل مبرم 
بدل شد، بقاء وجوه اشتراك نقد نشده میان ایده هاى قدیمى بوژوازى ضد تزارى روس، مدرنیسم، صنعتى 
شدن و غیره، با انتظارات اقتصادى صف پیشرو کارگران روسیه، نمایان میشود. در مقطع تاریخى و تعیین 
پیروزى  راه  یعنى  اقتصادى،  بعد  در  پرولترى  انقالب  پیشروى  راه  اشتراك  وجوه  همین  دهه 1920  کننده 
قطعى و برگشت ناپذیر آن را مسدود کرد و انقالب پرولترى در روسیه را به مجراى تکامل سرمایه دارى 

روسیه انداخت.
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این بخش از صحبت خود را خالصه میکنم. قرن بیستم سؤال اساسى را در برابر جامعه روسیه بطور کلى 
قرار داد و آن فایق آمدن بر عقب ماندگى اقتصادى و همگامى با رشد صنعتى و تولیدى اى بود که اروپاى 
غربى تجربه کرده بود. نیروهاى اجتماعى در روسیه، حول این مساله بنیادى به تحرك درآمدند. دو طبقه 
اصلى رو به عروج، بورژوازى و پرولتاریا، مشترکا علیه نظام کهنه به مبارزه برخاستند و در عین حال بعنوان 
دو نیروى متخاصم با دو افق متضاد در برابر هم ایستادند. با توجه به داده هاى جامعه روسیه، هر دو آلترناتیو 
اقتصادى  پیشروى  راه  میتوانست  آلترناتیو  دو  هر  بود.  برخوردار  تحقق  و  وقوع  براى  تاریخى  امکانات  از 
جامعه روسیه به جلو را بگشاید. بلشویسم و لنینیسم طبقه کارگر را به مثابه یک صف مستقل در تقابل با 
بورژوازى و تزاریسم هر دو، به میدان کشید. این استقالل طبقاتى در قبال سرنوشت قدرت سیاسى و حتى 
ساختار حکومت بروشنى بدست آمده و به مشخصه ارگانیک و تثبیت شده جنبش پرولتاریاى روسیه بدل 
شده بود. همین درجه استقالل اجازه داد که کارگران روسیه به رهبرى بلشویسم نقشه هاى تکامل بورژوا 
دمکراتیک روبناى سیاسى و حکومتى در روسیه را در هم بریزند و قدرت مستقل کارگرى را از طریق یک 
انقالب پرولترى بر پا دارند. اما آرمان عموم خلقى فایق آمدن بر عقب ماندگى اقتصاد ملى روسیه و تفکرات 
اقتصادى ناقص حاکم بر سوسیال دمکراسى بین المللى امکان صف آرایى مستقل کارگرى در برابر مساله 
بنیادى جامعه روسیه، یعنى شیوه تولید اجتماعى و تکامل اقتصادى در تعیین کننده ترین مقطع انقالب روسیه، 
را از طبقه کارگر و حزب پیشرو آن، حزب بلشویک سلب نمود. "انقالب قربانى ابهام در اهداف خود شد". 
مساله  قبال  در  جامعه  میکرد.  نمایندگى  را  اجتماعى  واقعیت  یک  بلکه  ذهنى،  و  نظرى  مساله  یک  نه  این 
دورنماى اقتصادى تکامل خود به اندازه کافى پالریزه نشده بود. حزب کارگران، بدون افق روشن براى 
دگرگونى انقالبى مناسبات تولیدى، و تحت فشار اقتصادى و سیاسى جامعه سرمایه دارى در سطح کشورى 
و بین المللى به وجوه مشترك مواضع اقتصادى خود با افق بورژوایى عقب نشست. دگرگونى انقالبى نظام 
سرمایه دارى جاى خود را به اصالح آن از طریق گسترش مالکیت دولتى و برنامه ریزى براى انباشت سرمایه 
و تقسیم کار داد. با توقف در این مرحله، انقالب کارگرى اجازه داد تا تمام پیروزى سیاسى اش بتدریج 
پرولتاریا  طبقاتى  استقالل  لنینیسم،  شود.  گرفته  پس  باز  بورژوایى  اقتصاد  نیازهاى  و  واقعیات  فشار  تحت 
در هر جبهه و هر نبرد، در دوران تعیین تکلیف نظام اقتصادى جامعه نمایندگى نشد. "سوسیالیسم در یک 
درست  که  پرچمى  بود.  روسیه  ملى  بورژوایى -  اقتصاد  منافع  مواضع  به  نشینى  عقب  این  پرچم  کشور" 
در غیاب پرچم لنینى ساختمان سوسیالسم در روسیه، به مثابه ساختمان اقتصادى "برتر" متکى بر مالکیت 
مارکسیستى  و  واقعى  معنى  ساختمان سوسیالیسم به  شود.  برافراشته  میتوانست  کارمزدى،  لغو  و  اشتراکى 
برابر  در  کارگرى  انقالب  آن حیاتىبود.  تثبیت  و  انقالب  تداوم  براى  بلکه  عملى  فقط  نه  روسیه  در  کلمه 

وظایف اقتصادى خود شکست خورد.

از این استدالل ها ما چند نتیجه گیرى مهم میکنیم. اوال، مجددا بر نقش محورى مساله تحول اقتصادى در 
حول  و  معین  اجتماعى  مناسبات  متن  در  روسیه  در  طبقاتى  مبارزه  میکنیم.  تاکید  انقالب  از  پس  روسیه 
گره گاههاى اساسى که ناشى از تناقضات و تضادهاى موجود در این مناسبات است صورت میگیرد. همان 
پروسه تکامل اقتصادى اى که پرولتاریا و بورژوازى روسیه را بوجود میآورد، ضرورت عینى دگرگونى اوضاع 
اقتصادى موجود را نیز طرح میکند. سرنوشت انقالب روسیه نهایتا در نحوه پاسخگویى به این ضرورت 
که  همانطور  است  پرولترى  انقالب  تکامل  در  اساسى  حلقه  این  میشود.  تعیین  تاریخى  اجتماعى-  بنیادى 
معضل اساسى ضد انقالب بورژوایى نیز بود. یک تحلیل ماتریالیستى موظف است تا تاریخ این دوره را نه 
بر حسب الگوهاى از پیش ساخته نظرى در باره اقدامات مطلوب و غیر مطلوب در یک انقالب کارگرى، 
بلکه بر حسب نحوه برخورد طبقات اجتماعى به این مساله گرهى جامعه روسیه ارزیابى کند. بحث ما این 
است که طبقه کارگر روسیه علیرغم اینکه در طول دو دهه قاطعانه براى کسب قدرت سیاسى حرکت کرد، 
علیرغم اینکه این قدرت را به کف آورد و حکومت کارگرى را برپا داشت، در تعیین کننده ترین مرحله 
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انقالب تسلیم راه حل بورژوایى به مساله دگرگونى اقتصادى جامعه شد. ماحصل اقتصادى انقالب تحمیل 
اصالحات معین بر رشد سرمایه دارى روسیه از آب درآمد و نه دگرگونى سوسیالیستى آن. ریشه این ناتوانى 
ملى  و  گرایانه  صنعت  افق  از  کارگر  طبقه  اقتصادى  دورنماى  اجتماعى  و  مادى  تفکیک  عدم  در  باید  را 

بورژوازى روسیه جستجو کرد.

طبقاتى  مشى  خط  دو  حول  بتدریج  انقالب  از  قبل  روسیه  اجتماعى  نیروهاى  مبارزه  بپذیریم  اگر  ثانیا، 
آلترناتیو در مورد تکامل آتى روسیه، یعنى مشى ناسیونال - صنعتى بورژوازى و مشى سوسیالیستى پرولتاریا 
قطب بندى میشد، آنگاه روشن میشود که سرنوشت انقالب کارگرى در روسیه نیز باید بر مبنى و تداوم همین 
تالقى بنیادى طبقاتى ارزیابى شود. پیروزى سیاسى طبقه کارگر در روسیه، خلع ید از بورژوازى بزرگ، چه 
از لحاظ سیاسى و چه از لحاظ اقتصادى، به معناى پایان مبارزه اجتماعى و طبقاتى میان پرولتاریا و بوژوازى 
براى تعیین سرنوشت جامعه روسیه بر طبق این الگوها و آلترناتیوها نبود. مهم درك این است که این دو 
خط مشى پس از انقالب در چه اشکال جدیدى و بر مبناى کدام نیروهاى مادى اجتماعى خود را در صحنه 
سیاسى و اجتماعى روسیه طرح میکردند، چرا که هنوز از لحاظ تاریخى هر دو آلترناتیو مقدور بودند، زمینه 
وقوع داشتند. البته ما میتوانیم بعنوان مارکسیست ها، بعنوان فعالین یک جنبش طبقاتى معین، اعالم کنیم که از 
مقطعى که پرولتاریا پرچم آلترناتیو سوسیالیستى را بر میدارد، هر آلترناتیو اجتماعى دیگر جز ارتجاع معنى 
نمیدهد. این البته نیت و وظیفه ما براى بى اعتبار کردن عملى آلترناتیوهاى طبقاتى دیگر را نشان میدهد و 
گفتن آن حتما ضرورى است. اما بطور واقعى در روسیه 1917 دو پروسه میتوانست تغییرات مادى و واقعى 
در جامعه بوجود بیاورد، تغییراتى در جهت ایجاد یک کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادى. تکامل کاپیتالیستى 
جامعه روسیه، اقتدار اقتصادى روسیه تحت نظام سرمایه دارى، هنوز یک امکان واقعى و مادى و یک افق 
زنده در جامعه بود (همانطور که بعدها دیدیم، عمال تکامل اقتصادى روسیه تحت نظام سرمایه دارى پیش 
رفت). بنابراین بحث بر سر اینست که کدام نیروهاى اجتماعى و طبقاتى به پرچمدار هریک از این خط 
مشى ها و آلترناتیوهاى از لحاظ تاریخى عملى و مقدور، تبدیل خواهند شد، و قبال کوشیدم نشان بدهم 
که چگونه بخشى از سوسیال دمکراسى روس (منشویسم) مستقیما از مدتها قبل از انقالب 1917 تسلیم 
مبرا  جهت  این  در  ناخالصى هایى  از  بلشویک ها  چگونه  و  بود  شده  روسیه  جامعه  تکامل  بورژوایى  افق 
نبودند. واقعیت اینست که این افق بورژوایى تحت شرایط ویژه اى در دهه 1920 و عمدتا در غیاب یک 
صف متشکل پرولترى که پرچم یک راه واقعى سوسیالیستى را بلند کند، توسط خط رسمى در خود حزب 

کمونیست، خط استالین، نمایندگى شد.

به این ترتیب ما این تصویر شماتیک و غیر واقعى را نمیپذیریم که گویا در فرداى انقالب 1917 اسم بورژوازى 
از لیست نیروهاى اجتماعى فعال در جامعه روسیه خط میخورد و آلترناتیو بورژوایى تکامل جامعه روسیه 
مبارزه  درك پیوستگى  یعنى  اکتبر  انقالب  اجتماعى  چهارچوب  درك  نمیکند.  پیدا  اعراب  از  محلى  دیگر 
طبقاتى قبل و پس از انقالب، یعنى درك این واقعیت که در فرداى اکتبر دورنماى پرولترى و بورژوایى براى 
تحول جامعه روسیه همچنان بطور واقعى در مقابل هم قرار دارند و بمثابه گره گاه اصلى مبارزه طبقاتى، 
نیروهاى واقعى در جامعه را حول خود به صف میکنند. حتى در تعابیر رایج چپ رادیکال این امر که جریان 
استالین در تحلیل نهایى ناسیونالیسم روسى را نمایندگى میکرد، مورد تاکید قرار میگیرد. اما آنچه که این 
چپ به آن نمیپردازد اینست که این ناسیونالیسم یک پدیده ایدئولوژیک و یا یک گرایش روبنایى صرف 
نیست. این ناسیونالیسم پرچم بورژوازى و سمبل قدرت مادى بورژوازى در جامعه است. این ناسیونالسیم 
اقتصاد سرمایه دارى  اقتصاد ملى روسیه به سطح  رساندن  اقتصادى معینى دارد و این چیزى جز  محتواى 
پیشرفته در اروپاى آن زمان نیست. قدرت مادى بورژوازى بسیار فراتر از حضور فیزیکى بورژواها در مسند 
مدیریت و در مقامات دولت است. بورژوازى منافع و ایده هاى خود را بعنوان آرمانهاى کل جامعه اشاعه 
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"خودبخودى"  تمایالت  و  ذهنیت  در  که  میشود  بدل  عظیم  مادى  نیروى  یک  به  بورژوایى  افکار  میدهد. 
میلیونها انسان که مستقیما هیچ منافع مشترکى با بورژوازى ندارند به بقاء خود ادامه میدهد. کسى که با 
انقالب 1917 بورژوازى را از صحنه سیاسى روسیه خط میزند مرتکب فاحش ترین تنزل گرائى و بدترین 
نوع عدول از درك وسیع و اجتماعى مارکسیسم از مناسبات طبقاتى در جامعه سرمایه دارى میگردد. انقالب 
اکتبر تاثیرات عظیمى به نفع طبقه کارگر بر تناسب قواى موجود در جامعه میان پرولتاریا و بورژوازى بر 
جاى گذاشت، اما نفس این، تقابل طبقاتى را بعنوان محور مبارزه طبقاتى در جامعه از میان نبرد و نمیتوانست 
بدون یک دگرگونى عظیم اقتصادى چنین کند. به همین دلیل ما با دیدگاههائى که با پیروزى انقالب اکتبر 
و برقرارى حکومت کارگران، تبیین دینامیسم حرکت جامعه روسیه را به چیزى جز مبارزه طبقاتىپرولتاریا 
و بورژوازى متکى میکنند و به تضادهاى پرولتاریا با طبقات فرعى جامعه خیره میشوند، دیدگاههایى که 
سوسیالیسم را نه از جانب کاپیتالیسم بلکه از جانب تولید خرده کاالئى و غیره در مخاطره مییابند، اختالف 
داریم. بنظر ما این نحوه تبیین مسائل جامعه پس از انقالب از نظر تئورى مارکسیستى نادرست و مکانیکى 
و از نظر سیاسى خوشباورانه است. ما اهمیت تضادهاى موجود میان پرولتاریا و منافع او با گرایشات سایر 
اقشار اجتماعى را رد نمیکنیم، بلکه بر تدوام و پیوستگى دینامیسم طبقاتى حرکت جامعه، یعنى تقابل کار 
و سرمایه و کارگر و سرمایه دار، در دوره هاى قبل و بعد از انقالب و وجود این دینامیسم حتى در پس 
سایر کشمکش هاى اجتماعى تاکید میکنیم. با خلع ید سیاسى و اقتصادى از بورژوازى بزرگ روسیه، راه 
حل اجتماعى این طبقه خط نمیخورد، بلکه محمل هاى انسانى مستقیم خود را از دست میدهد و بناگزیر 
اکتبر  فرداى  در  پرولتاریا  اگر  دیگر،  بعبارت  کند.  پیدا  جدیدى  طبقاتى  و  انسانى  محمل هاى  موقتا  میباید 
در پى آلترناتیو سوسیالیستى خود است، در آنسوى معادله آنچه در جریان است به صحنه آمدن نیروهاى 
طبقاتى و اقشار اجتماعى اى است که بتوانند (صد البته با تائید و حمایت سرمایه بین المللى) به مثابه مدافع 
منافع آلترناتیو بورژوا- صنعتى در روسیه عمل کنند. دهقانان، خرده بورژواها، واسطه ها، بورکرات ها و غیره 
در متن این تضاد بنیادى طبقاتى، تنها میتوانند به مثابه محمل هاى انسانى و طبقاتى براى تداوم و مقاومت 
آلترناتیو بورژوائى عمل کنند، و نه پرچمداران و نیروهاى محرکه آلترناتیوهاى نوظهور اقشار حاشیه اى. تنها 
در این ظرفیت است، یعنى در تبدیل شدن به پایه مادى آلترناتیو بورژوایى، که این اقشار حاشیه اى، اصوال 
میتوانند نقش تعیین کننده اجتماعى پیدا کنند و نه در ظرفیت مدافعین منافع قشرى خود. نمونه آخوندها و 
سلسه مراتب مذهبى در ایران نمونه مشخص و زنده اى از این واقعیت است. حرکت این قشر، و اهمیت 
مادى این قشر، نه در دنبال کردن منافع قشرى خود علیه طبقه کارگر، بلکه در بر پا نگاهداشتن و ادامه دادن 
به حاکمیت طبقاتى و آلترناتیو طبقاتى بورژوازى در ایران است. مبارزه اجتماعى تنها بر مبناى آلترناتیوهاى 
طبقاتى اى شکل میگیرد که از امکانپذیرى و اعتبار تاریخى- سراسرى برخوردارند. این جدال در عصر ما 
جدال سوسیالیسم و سرمایه دارى است، جدال پرولتاریا و بورژوازى است. کل اقشار و طبقات اجتماعى 
باید حول این جدال پالریزه شوند و در تحلیل نهایى جز در رابطه با این جدال اساسى، نقش اجتماعى 

تعیین کننده اى بازى نمیکنند.

معنى دیگر این بحث این است که در صورت شکست و یا انحراف پرولتاریا در تحقق آلترناتیو خود، جامعه 
روسیه جز آلترناتیو بورژوایى راه دیگرى براى ادامه حیات اقتصادى خود نمیبیند. ما بحث شیوه تولید نوین 
و یا اقتصاد بینابینى متکى بر اشکال خرده کاالیى و غیره را نمیپذیریم. ما بوروکراسى و غیره را بعنوان طبقات 
اجتماعى اصلى در یک جامعه نمیپذیریم. اینها را باید بعنوان اشکال تدوام جامعه سرمایه دارى و حاکمیت 
سرمایه بررسى کرد. روى کاغذ میتوان هر شیوه تولید نوین و یا هر طبقه حاکم جدیدى را تعریف کرد و 
واقعیات را بر حسب این الگوهاى ابداعى در جدولهاى الزم قرار داد. اما تاریخ بر حسب امکانات مادى و 
زمینه هاى اجتماعى خود، که حاصل پراتیک طبقات واقعى اجتماعى است، حرکت میکند. شکست انقالب 
پرولترى، در متن جامعه سرمایه دارى، به معناى تداوم سرمایه دارى، ولو تحت اشکال جدید، خواهد بود و نه 
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ظهور شیوه تولید نوینى که نیروهاى محرکه، زمینه تاریخى و پایه هاى اجتماعى آن در زمان اوجگیرى جدال 
سوسیالیسم و کاپیتالیسم، وجود خارجى نداشته است. مدافعان چنین دیدگاههائى نه فقط باید ریشه ها و 
اشکال پیدایش چنین شیوه تولید نوینى را توضیح بدهند، نه فقط باید نحوه غلبه آن بر حرکت سوسیالیستى 
را توضیح بدهند، بلکه باید توضیح بدهند که این آلترناتیو چگونه بر آلترناتیو بورژوائى، بر کاپیتالیسم واقعا 
موجود، فائق آمده است. چگونه امرى که انقالب پرولترى به آن نائل نشده است، یعنى سرنگونى سرمایه، 

توسط یک "قشر" اجتماعى و از پهلو و بدون هیچ مقاومتى از جانب بورژوازى عملى شده است!
خالصه کنم. تاکید ما بر ضرورت نگرش تاریخى و اجتماعى به انقالب روسیه، ما را به تاکید این نکته 
میرساند که جدال طبقات اصلى جامعه، پرولتاریا و بورژوازى، و تقابل آلترناتیوهاى تاریخى و اجتماعى 
این دو طبقه، سوسیالیسم و کاپیتالیسم، باید مبناى بررسى سرنوشت انقالب روسیه باشد. دو طبقه اى که 
درعین تقابل آلترناتیوهاى اجتماعى خود، در مرحله معینى متفقا علیه نظام کهنه در روسیه برمیخیزند و سپس 
در طول مراحل معینى، از انقالب 1905 تا جنگ اول و انقالب اکتبر، مستقیما در برابر هم قرار میگیرند. 
انحطاط حزب و دولت شوروى، عروج سیاست و عملکرد ناسیونالیستى در حزب و دولت شوروى و در 
یک  خالء  سوسیالیستى،  آلترناتیو  ناروشنى  نبودند.  ساکن  به  ابتدا  امورى  خارجى،  سیاست  در  و  کمینترن 
پراتیک اجتماعى سوسیالیستى، تنها میتواند به معناى فرجه اى براى رشد ناسیونالیسم، یعنى عنصر تعیین 
کننده آلترناتیو بورژوا- صنعتى در روسیه باشد. اگر اردوى سوسیالیستى از ارائه و پیشبرد آلترناتیو مادى 
صنعتى  بورژوا-  تکامل  و  ناسیونالیسم  دیگر،  موجود  واقعا  آلترناتیو  آنگاه  باشد.  ناتوان  روسیه  براى  خود 
روسیه، میدان را بدست خواهد گرفت، حال نیروى انسانى و فعاله این دیدگاه بورژوائى هر فرد یا هر قشر 
اجتماعى که میخواهد باشد. دوره پس از انقالب صحنه جدال این دو گرایش قدیم بر سر مسائل جدید و 
تحت شرایط جدید است. این جدال نهایتا به نفع ناسیونالیسم و راه رشد سرمایه دارى در روسیه فیصله پیدا 
کرد. آنچه ما باید نشان بدهیم اینست که علل و زمینه هاى شکست پرولتاریا در این جدال چه بود، مسائل 
گرهى این جدال کدام بود، نیروها و نمایندگان بالفعل این گرایشات کدام بودند و چگونه عمل کردند، چه 
عوامل مساعد و نامساعدى براى هر یک از این دو خط مشى در روسیه پس از انقالب وجود داشت، و 
باالخره، آلترناتیو پرولتاریاى انقالبى براى احتراز از این شکست چه میبود و براى ما چه باید باشد. بر مبناى 
این تصویر و این متدولوژى عمومى است که ما سرنوشت انقالب روسیه، حزب بلشویک، دولت شوروى 

و غیره را بررسى میکنیم.

نکاتى در مورد زمینه هاى نظرى شکست نهائى انقالب
خویش،  انقالب  قطعى  رساندن  فرجام  به  در  روسیه  کارگر  طبقه  ناتوانى  عوامل  مهمترین  از  یکى  قطعا 
ناآمادگى نظرى عنصر پیشرو طبقه در این انقالب بود. پایین تر به این کمبود از نظر مضمونى میپردازم. اما 
الزم است ابتدا تذکر بدهم که بحث من اینجا بر سر احاطه "علمى" حزب بلشویک به تئورى مارکسیسم و 
یا دانش تئوریک حزب بلشویک نیست. من از تئورى بعنوان یک قلمرو مستقل و بعنوان یک ارزش در خود 
حرف نمیزنم. منظور من از ناآمادگى نظرى، وجود ابهام و ناروشنى در سطح اجتماعى در سیماى سیاسى 
طبقه کارگر است. کارگر روسى بعنوان رهبر تحول انقالبى جامعه پا به میدان گذاشت. اما اینکه این تحول 
چه دامنه اى خواهد داشت و این رهبرى جامعه را به چه سمت سوق خواهد داد تابعى از این است که طبقه 
کارگر، از زبان پیشروان خود، چه تعبیرى از خود، اهداف خود و الویت هاى خود در سطح جامعه بدست 
داده باشد. طبقه کارگر در پراتیک خود از افقى که پیشرو طبقه، حزب سیاسى و رهبران عملى طبقه، در برابر 
او قرار میدهند فراتر نمیرود. کارگر ممکن است بعنوان رهبر اعتراض اجتماعى به میدان بیاید، اما در عمل 
افق مبارزاتى اش از ایجاد تحوالت دمکراتیک، کسب استقالل ملى، لغو تبعیض نژادى و غیره فراتر نرود. در 
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انقالب 75 در ایران کارگران به عینه در مقاطعى تعیین کننده عمال رهبرى اعتراض توده اى را بدست گرفتند 
(اعتصابات کارگرى عمال به کانون جنبش انقالبى بدل شد). اما همین کارگران افق مبارزاتى خود را چندان 
از دورنماى جناح چپ بورژوازى ایران فراتر نبردند و مشخصا فاقد سیماى اجتماعى و سیاسى یک رهبر 
و نیروى سوسیالیست بودند. آمادگى نظرى عنصر پیشرو صرفا به معنى پختگى و دانش تئوریک او نیست. 
بلکه اساسا به معناى قابلیت او در مسلح کردن طبقه کارگر در هر مقطع و دوره معین به تعبیر و تصویر 
درستى از اهداف طبقاتى اش در تمایز با سایر گرایشهاى اجتماعى است. حزب طبقه کارگر ممکن است از 
نظر درك تئورى مارکسیسم کمبودى نداشته باشد، اما بطور واقعى نتوانسته باشد از طریق مبارزه نظرى در 
سطح جامعه کارگران را با یک مرزبندى عمیق علیه ناسیونالیسم یا مذهب و یا ستمکشى زن بار آورده باشد. 
همانطور که گفتم این ناآمادگى نظرى، که در درجه روشن بودن طبقه کارگر در مورد وظایف انقالبى اش 
جلوه گر میشود، دامنه اقتدار کارگران را به مثابه رهبر و نیروى تحول بخش در جامعه تعیین میکند. این 
آمادگى نظرى جنبش سوسیالیستى پرولتاریا صرفا با درك علمى تئورى مارکسیسم توسط حزب کارگرى 
حاصل نمیشود و تنها در وجود کتب و جزواتى در مورد مسائل نظرى جنبش خالصه نمیگردد. مساله بر 
سر تربیت رهبران عملى طبقه با مرزبندى هاى روشن در کوران مبارزه طبقاتى و بویژه در نقاط عطف تعیین 
کننده آن است. مساله بر سر تبدیل اصول تئوریک به بخشى از خود آگاهى سیاسى و پراتیکى کارگر پیشرو 
و رهبر عملى است، و این از طریق مقابل قرار دادن این اصول طبقاتى با منافع گرایشات غیر پرولترى در 

جدال هاى واقعى است که در جامعه صورت میگیرد.
بلشویک ها در بسیارى زمینه ها کارگر روسى را به یک افق مستقل مسلح کرده بودند. جالب است که چپ 
انگشت  عرصه هایى  آن  روى  درست  قدرت  کسب  از  پس  بلشویک ها  به  تئوریک  ایرادگیرى  در  رادیکال 
و  انترناسیونالیسم  از  مارکسیستى  درك  مساله  یعنى  میدهد،  تشکیل  را  بلشویسم  قدرت  نقطه  که  میگذارد 
دمکراسى پرولترى. اتفاقا اینها عرصه هایى بود که حزب بلشویک نه فقط در آن اصولیت تئورك را در برابر 
کل سوسیالیسم زمان خود نمایندگى میکرد، بلکه این اصولیت را به جزئى از خصوصیات کارگر روسیه 
بدل کرده بود. این بلشویک ها بودند که در خطیرترین و تعیین کننده ترین لحظات، در مقطع یک جنگ 
امپریالیستى که تمام سوسیال دمکراسى بین المللى را به حمایت از بورژوازى خود جذب کرده بود، نه فقط 
انترناسیونالیسم را معنى کردند، بلکه کارگر روسى را عمال علیه بورژوازى خودى به میدان مبارزه قهرآمیز 
کشاندند. در عرصه اصول دمکراسى پرولترى، این بلشویک ها بودند که تجربه کمون را از طریق شوراها 
احیاء کردند و ایده امکانپذیرى حکومت کارگران از طریق شوراها را در صفوف کارگران روسى به کرسى 
نشاندند. بلشویک ها براى تبدیل این اصول به اجزاء خودآگاهى طبقه کارگر روسیه نبردهاى نظرى تعیین 

کننده اى را، از ابتداى قرن بیستم تا خود انقالب اکتبر، جلو بردند و رهبرى کردند.

بحث من در باره ناآمادگى نظرى دقیقا به همان قلمروهائى برمیگردد که بلشویک ها، مستقل از اینکه به 
مثابه تئوریسین هاى مارکسیست احاطه علمى به مساله داشتند یا خیر، صف بندى نظرى و ایدئولوژیکى طبقه 
کارگر علیه بورژوازى را تعمیق نکرده بودند. عرصه هائى که تا آن زمان به عرصه اصلى جدال ایدئولوژیکى 
طبقات تبدیل نشده بود، و خود ویژگى هویت سیاسى پرولتاریا در آن عرصه ها برجسته نشده بود. اشکاالت 
نظرى یک جریان، یک حزب، و از جمله حزب بلشویک میتواند متعدد باشد. ممکن است کسى نشان بدهد 
تعیین سرنوشت و غیره،  در  حق ملل  یا  مناسبات درون حزبى و  یا  در مورد مساله زن و  که بلشویک ها 
اشکاالتى داشته اند. بحث ما این است که این نواقص اگر هم به فرض وجود داشتند، به عامل تعیین کننده 
و یا ضعف نظرى تعیین کننده در سرنوشت بعدى انقالب تبدیل نشدند. ناآمادگى اساسى، به همان معناى 
اجتماعى اى که توضیح دادم، به مساله تبیین وظایف اقتصادى پرولتاریا و تدقیق فرمان و منشور پرولتاریا 
براى تحول مناسبات اقتصادى در جامعه روسیه برمیگردد. بعبارت دیگر صرف وجود این یا آن "انحراف" 
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تئوریک براى توضیح ناکامى یک حزب و یک جنبش کافى نیست. هر نقص تئوریک از جایگاه یکسانى 
در قلمرو پراتیک برخوردار نیست، هر چند هر کدام ممکن است در مقطع خاصى به عامل بازدارنده تعیین 
کننده اى بدل شود. شرایط اجتماعى و تاریخى و خصوصیات مقاطع تعیین کننده در مبارزه طبقاتى جایگاه 
"انحراف نظرى" معین را تعیین میکند. ما باید بر آن نقاطى در نگرش بلشویسم و پرولتاریاى روسیه پس از 
انقالب 1917 انگشت بگذاریم که ناتوانى آنها را در قبال مسائل واقعى و مادى و تعیین کننده در آن شرایط 
معین باعث میشود و نه "انحراف" و "عدول" آنها از اصول تئوریک. این را از این بابت تاکید میکنم که به 
نظر من این هیچ فضیلتى نیست که انسان برود و به تاریخ عقاید در حزب بلشویک دقیق بشود و هر جا 
بوخارین، تروتسکى، زینوویف، استالین و یا حتى خود لنین و دیگران نکته اى را طرح نموده اند و یا سیاستى 
را پیش کشیده اند که از نظر تئوریک قابل ایراد است، روى آن انگشت بگذارد و آن را جزء لیست خود 
در مورد علل شکست انقالب کارگرى در روسیه ذکر کند. نظر فالن رهبر در باره دمکراسى درون حزبى، 
رفتار استالین با اطرافیان خود، شیوه برخورد او به مساله ملى، فالن سخنرانى زینوویف در کمینترن، و غیره 
همه در تعریف چهارچوب نظرى شکست هم ارز نیستند. بنظر من حزبى که به فرض دمکراسى درونى اش 
معیوب میبود، حزبى که در باره مساله ملى به چپ و راست میزد، حزبى که در باره رضا خان تحلیل اشتباهى 
میداد نیز ممکن بود از درون مباحثات مربوط به "سوسیالیسم در یک کشور" سربلند و در راس پرولتاریاى 
سوسیالیست بیرون بیاید، مشروط بر اینکه این بخش تفکرش به اندازه کافى روشن و سوسیالیستى بوده 
باشد و در رویارویى با بورژوازى و تمایالت او به اندازه کافى در سطح جامعه بیان و نمایندگى شده باشد. 
ما هیچ فضیلتى در تبدیل تاریخ انحطاط انقالب کارگرى در شوروى به تاریخ لغزش هاى فکرى در حزب 
بلشویک، و از این طریق مقطع شکست را هرچه بیشتر به 1917 نزدیک کردن نمیبینیم. باید مقطع تعیین 
بیاید  بیرون  تاریخىسربلند  کننده  مقاطع تعیین  از  که  حزبى  یافت.  را  کننده  تعیین  نظرى  ضعف  و  کننده 
(همانطور که بلشویک ها با هر کم و کسرى از دوره کسب قدرت سربلند بیرون آمدند)، نواقص حاشیه اى 

خود را در سیر حرکت روبه جلو و پیشبرد جامعه و طبقه خود اصالح خواهد کرد.

بنظر من کمبود نظرى اساسى، عدم تدقیق اهداف و روشهاى اقتصادى پرولتاریاى سوسیالیست بود. این 
ایده  روسیه،  بورژوازى  اقتصادى  ترقیخواهى  گفتم،  که  همانطور  داشت.  معینى  تاریخى  زمینه هاى  کمبود 
"روسیه آباد و صنعتى"، براى دوره اى طوالنى نقد نشده باقى ماند. این مساله که کدام مناسبات تولیدى معین 
و کدام اشکال اقتصادى باید در روسیه برقرار شود، تحث الشعاع نقد عقب ماندگى موجود قرار گرفت. تکیه 
مداوم رهبران حزب در دوران پس از انقالب به این فرمول که "باید از بورژوازى بیاموزیم" خود گواه این 
واقعیت است که تحول اقتصادى عموما با وجه کمى تولید و بهبود ابزار تولیدى تداعى میشود و نه دگرگونى 
مناسبات تولیدى، یعنى عرصه اى که در آن هیچ چیز براى آموختن از بورژوازى وجود ندارد و اتفاقا پرولتاریا 

باید روش خود را برخالف تمام پراتیک اقتصادى بورژوازى، چه در روسیه و چه در آلمان، دنبال کند.

اما، ریشه هاى این محدودیت در نگرش به وظایف اقتصادى پرولتاریا را نباید صرفا در خود روسیه جستجو 
کرد. عامل مهمتر شاید کل آموزش سوسیال دمکراسى و بین الملل دوم در این زمینه است. افق و نگرش 

بین الملل دوم براى دوره اى طوالنى تفکر سوسیال دمکراسى روس را تحث تاثیر خود داشت.

بین الملل دوم تعبیرات معینى از مارکسیسم بدست میداد، و این تعبیرات است که به سهم خود استنباطات 
ناسیونالیستى را امکانپذیر میسازد. سران همین بین الملل بودند که پس از چندى خود به مدافعان بورژوازى 
خودى در جنگ جهانى تبدیل شدند، و میبینیم که در تکامل خود این سوسیال دمکراسى چگونه ناسیونالیسم 
خود را در طرح استراتژى هاى اقتصادى و سیاسى ملى، معطوف به بازار داخلى کشور خود، تکامل میبخشد. 
سوسیال دمکراسى روس براى دوره اى طوالنى اصول مارکسیسم را به روایت این بین الملل و رهبران آن 
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درك میکند و میشناسد. جدائى بلشویک ها از نفوذ فکرى و عملى بین الملل دوم یک پروسه گام به گام 
بود. این پروسه نقاط و مقاطع تاریخى و تعیین کننده اى دارد. اما مساله مهم این است که این پروسه تا مقطع 
1917 بطور کامل و قطعى طى نشده است. وقتى براى مثال تبیین اقتصادى جریان استالین و تروتسکى هر 
دو را از سوسیالیسم و سرمایه دارى در نظر بگیریم، یعنى دیدگاهى که سرمایه دارى دولتى و مالکیت دولتى 
بر وسائل تولید را کمابیش به معناى مالکیت سوسیالیستى و اشترکى میفهمد، تاثیرات فکرى بین الملل دوم 

را مشاهده میکنیم.

دو پایه اصلى در تفکر بین الملل دوم را میتوان بعنوان اساسى ترین نقاط ضعف نظرى جنبش مارکسیستى 
در این دوره و بمثابه پایه ها و زمینه هاى مهمى براى خلع سالح شدن نظرى کمونیسم در مواجهه با مسائل 
تکامل انقالب اکتبر در اواخر دهه 20، ذکر کرد. اول، تبدیل تئورى انقالب پرولترى به "علم" تکامل تدریجى 
و اولوسیونیستى جامعه، یعنى همان دیدگاهى که محور خود را رشد نیروهاى مولده قرار میدهد و آنرا به 
موتور محرکه تاریخ جامعه تبدیل میسازد. همان دیدگاهى که تحوالت اجتماعى را انعکاس صاف و ساده 
رشد کمى و کیفى وسائل تولید مى انگارد و از مبارزه طبقاتى و پراتیک انسانى در پیشرفت تاریخ اجتماعى 
انتزاع میکند. عامل انسانى، عامل انقالبى و مفهوم دوره انقالبى در این تفکر جاى تعیین کننده ندارد، و لذا 
جائى براى نقش پراتیک طبقه انقالبى باز نمیکند. از نظر فلسفى، این دیدگاه بر یک ماتریالیسم مکانیکى 
و تقلیل گرایانه متکى است. این آن متدولوژى است که بخش اعظم چپ امروز بکار میبندد. این روایتى از 
مارکسیسم است که هم امروز هم بیش از تئورى انقالبى خود مارکس رواج دارد. در اطراف خود معتقدین 
به این نظرات را به وفور مشاهده میکنیم. کسانى که براى فراخوان انقالب سوسیالیستى در قرن بیستم، منتظر 
رشد صنعت در هر تک کشور هستند، کسانى که نقش خود را در مبارزه سیاسى تسهیل کردن قدرت یابى 
اقشارى میدانند که به رغم آنها قادرند نیروهاى مولده را رشد بدهند، مدافعان انقالب مرحله اى و غیره، همه 
اینها مستقیم و غیر مستقیم هنوز تحت تاثیر روایت بین الملل دوم از مارکسیسم قرار دارند. اجازه بدهید 
در حاشیه نمونه اى را ذکر کنم. معموال به ما گفته میشود که بلشویک ها انترناسیونالیست بودند و لذا معتقد 
بودند که بدون انقالب آلمان انقالب روسیه به پیروزى نمیرسد. به ارزش "انترناسیونالیستى" چنین تبیینى 
بعدا میپردازم. اما بگذارید نگاه کنیم و ببینیم واقعا، آنها که در مباحثات اقتصادى سالهاى 1924 به بعد از این 
دیدگاه دفاع کردند، چه تبیینى از مساله بدست میدادند. بحث محورى که در دفاع از این تز (اساسا توسط 
زینوویف) مطرح میشود اینست که آلمان یک اقتصاد صنعتى پیشرفته است. این اقتصاد میتواند سوسیالیسم 
را بطور واقعى معمول دارد و روسیه "عقب مانده" به تنهائى قادر به برقرارى مناسبات سوسیالیستى نخواهد 
بود. این نمونه زنده تفکرى است که از آن حرف میزنم. به این کارى ندارم که اقتصاد آلمان در 1917در 
را  "سوسیالیسم  که  صنعتى  توسعه  آن  و  باشد  میتوانست  چیزى  چه  امروز  جنوبى  کره  اقتصاد  با  مقایسه 
ممکن میکرد"، با استانداردهاى جوامع نیمه صنعتى امروز در چه حدى بود. مساله من اینست که در دیدگاه 
زینوویف و دیگران براى امکانپذیرى سوسیالیسم، امکانپذیرى لغو مالکیت بورژوایى و برقرارى مالکیت 
اشتراکى، بدوا چشم به امکانات صنعتىدوخته میشود. این دیدگاه است که با روح مانیفست کمونیست و با 
روح ایدئولوژى آلمانى که عصر حاکمیت سرمایه را مفروض میگیرد و امکانپذیرى سوسیالیسم را، حتى 60 
سال پیش از زینوویف اعالم میکند، مغایر است. این سوسیال داروینسم و یک دترمینیسم اقتصادى پیش پا 
افتاده است که حاضر نیست قدرت واقعى پرولتاریاى انقالبى را ببیند و در عوض براى کسب اجازه براى 

معمول داشتن سوسیالیسم به نیروهاى مولده و رشد صنعتى توجه دارد.

خالصه کالم، اولین تاثیر فکرى بین الملل دوم این بود که طبقه کارگر روسیه و حزب پیشرو آن از پیش 
امکانپذیرى ایجاد مناسبات اقتصادى سوسیالیستى در روسیه را عمدتا به دلیل "عقب ماندگى اقتصادى" این 
کشور در استراتژى خود کمرنگ کرده بود. استراتژى حزب اتکاء به پیروزى انقالب آلمان بود که البته یک 
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احتمال واقعى تاریخى بود.

رگه نادرست دیگر در تفکر بین الملل دوم، تقلیل خود ایده سوسیالیسم، مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى، 
به مالکیت و اقتصاد دولتى است. این تفکر هم امروز هم نه بر سر احزاب سوسیال دمکرات رسمى، بلکه 
بر بخش اعظم چپ رادیکال غلبه دارد. امروز مدافعات شوروى براى سوسیالیستى قلمداد کردن این کشور 
به فقدان مالکیت شخصى بورژوائى بر وسائل تولید در این کشور و غلبه مالکیت دولتى انگشت میگذارند. 
بخش اعظم منتقدین این تبیین از سوسیالیسم را میپذیرند و هم و غم خود را صرف این میکنند که نشان 
بدهند "دولت شوروى پرولترى نیست" و لذا مالکیت دولتى در این مورد معین معادل سوسیالیسم نیست. 
تقلیل سوسیالیسم به اقتصاد دولتى به عینه یک تحریف بورژوائى در تئورى مارکسیسم است. این آن تبیینى 
است که بورژوازى در سطح بین المللى رواج میدهد و متاسفانه تا امروز مقاومت جدى نظرى اى توسط 

مارکسیست ها در مقابل این تحریف بنیادى در افق اقتصادى طبقه کارگر صورت نگرفته است.

دیدگاه  این  در  است.  سرمایه دارى  از  بورژوائى  ارزیابى اى  سوسیالیسم،  از  بورژوایى  تبیین  چنین  محور 
دیدگاه  این  میشود.  شناخته  هم  با  سرمایه ها  رابطه  اعتبار  به  بلکه  سرمایه،  و  کار  اعتبار  به  نه  سرمایه دارى 
بنیاد  و  اساس  تولید،  آنارشى  و  رقابت  است.  سرمایه دارى  به  بورژوازى  دیدگاه  لذا  و  منفرد  سرمایه دار 
سرمایه دارى فرض میشود. و لذا در مقابل آن، بعنوان آنتى تز سرمایه دارى، مالکیت دولتى و برنامه ریزى قرار 
داده میشود. تمام جریاناتى که سرمایه دارى را بر اساس وجود رقابت درك میکنند، سوسیالیسم را به مالکیت 
دولتى تنزل میدهند. این، یک قاعده عمومى است. براى مارکس، و براى ما بعنوان مارکسیست هائى که اساس 
نقد مارکس بر اقتصاد سیاسى سرمایه دارى را دریافته اند، درك این نکته ساده است که سرمایه در قلمرو تولید 
اجتماعى و به اعتبار رابطه اش با کار مزدى تعریف میشود. رقابت و تعدد سرمایه ها شکل وجودى و تاکنونى 
غالب سرمایه دارى است. شکل خارجى شدن ماهیت درونى آن است. اما این ماهیت درونى بر اساس این 
شکل تعریف نمیشود. داراى محتواى اقتصادى معینى است و آن کاال شدن نیروى کار و استثمار آن است. 
مارکس تولید ارزش اضافه، یعنى تعین تولید اضافه بصورت ارزش اضافه را اساس سرمایه دارى میداند و 
این را تنها حاصل کاال شدن نیروى کار و غلبه شیوه مزدى کار میداند. براى ما آلترناتیو سرمایه دارى، لغو 

مالکیت بورژوایى، لغو کار مزدى و برقرارى مالکیت اشتراکى بر وسائل تولید است.

پیش نویس برنامه سوسیال دمکراسى روس و بخش اعظم مباحثات اقتصادى درون این جریان حاکى از 
غلبه این نگرش نادرست انترناسیونال دوم است. نگرشى که در آن سرمایه دارى و بحران این نظام بر مبناى 
رقابت و هرج و مرج تولید تعریف میشود. جوهر اجتماعى و طبقاتى سرمایه به یک نمود معین آن تنزل 
داده میشود و الجرم براى برقرارى سوسیالیسم، نابودى این نمود معین، یعنى رقابت و مالکیت متعدد بر 
سرمایه ها، هدف گرفته میشود. همانطور که گفتم تنزل سوسیالیسم به اقتصاد دولتى در این دیدگاه اجتناب 

ناپذیر خواهد بود.
این میراث فکرى انترناسیونال دوم، بعالوه پایه هاى روسى ناسیونالیسم در سوسیال دمکراسى روسیه که قبال 
به آن اشاره کردم، افق کمونیسم روسیه را در مورد تحوالت اقتصادى از لحاظ تاریخى ممکن در فرداى 
انقالب کارگرى محدود میکرد. بازهم تاکید میکنم که تاریخ حزب بلشویک و انقالب کارگرى در روسیه 
تاریخ گسست از این میراث هاست. اما نکته مورد نظر من اینست که این گسست به تمام و کمال انجام 
نشد و ماحصل فکرى آن در ابعادى اجتماعى به خودآگاهى قشر پیشرو طبقه کارگر و حزب پیشرو آن 
بدل نشد. مباحثات مربوط به "سوسیالیسم در یک کشور"، یعنى مباحثات مربوط به آینده اقتصادى انقالب 
که در سالهاى 1924 تا 1928 صورت گرفت قربانى این تنگى افق و ناآمادگى حزب کارگران پیشرو براى 
انجام تحول بنیادى اى بود که تداوم پیروزى انقالب کارگرى آن را ایجاب میکرد. آنچه که لنینیسم در یک 
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دوره چندین ساله علیه آن جنگیده بود، بار دیگر تحت فشارهاى واقعى اقتصادى، سیاسى و حتى نظامى، 
اینبار با سردمداران نظرى جدید خود، بر پراتیک حزب طبقه کارگر غلبه یافت. نه فقط جامعه روسیه در 
جهت تکامل انقالب پرولترى در عرصه اقتصادى جلو نرفت، بلکه حتى بین الملل کمونیستى اى که لنینیسم 
در برابر سوسیال دمکراسى بر پا داشته بود، خود بار دیگر به ابزار منافع و افق ناسیونالیستى در یک کشور 

معین بدل شد.
سئواالت گرهى در یک موضعگیرى اصولى

آنچه گفتم باید قاعدتا رئوس کلى و شیوه برخورد ما به مساله شوروى را روشن کرده باشد. همانطور که 
گفتم قصد ما در این بحث اثبات تحلیلى تزهاى ما نیست، بلکه بیان آنها به منظور روشن شدن اختالف 
نظرات ما با سایر انتقادات موجود از تجربه شوروى است. به این منظور ادامه بحث را با پاسخگوئى مختصر 

به برخى سئواالت کلیدى در باره شوروى دنبال میکنیم.

1- ماهیت دولت بلشویکى
رادیکال،  ظاهرا  انتقاد  این  ما  ساخت.  برقرار  روسیه  در  را  پرولتاریا  دیکتاتورى  تردید  بدون  اکتبر  انقالب 
نبود.  کارگر  طبقه  دیکتاتورى  شد  برقرار  روسیه  در  آنچه  که  نمیپذیریم  را  بورژوائى  واقع راست و  در  اما 
آن جریانات چپ که چنین ادعائى دارند، عمدتا به رابطه حزب و طبقه و نحوه دخالت توده هاى طبقه در 
ساختار قدرت اشاره میکنند. دیکتاتورى پرولتاریا، میگویند، باید قدرت متشکل و سازمانیافته کل توده هاى 
طبقه کارگر بر مبناى یک مناسبات ادارى "دمکراتیک" باشد. در روسیه گویا چنین نبوده و لذا ادعا میشود که 
دولت بلشویکى- شورائى دیکتاتورى پرولتاریا نبود. این به نظر ما انتزاع کردن از طبقه واقعى با محظورات 
واقعى سیاسى و عملى اش و انتزاع از شکل مادى اى است که دیکتاتورى پرولتاریا در گام اول، هنگامى 
که از بطن جامعه قدیم سر بر میکند، بخود میگیرد. این به معنى قضاوت کتابى و محکوم کردن مالنقطى 
پرولتاریاى واقعى و دولت واقعى اوست. این به معناى امکان عملى ندادن به طبقه کارگر و تخطئه مبارزه 
و قدرت اصیل او به بهانه معایب و نواقص نحوه اعمال قدرت اوست. این ایده آلیسم است و معناى عملى 
آن منتفى کردن از پیشى امکان پیروزى کارگران است. در مورد این بحث قبال، چه در سمینارهاى شوروى 

و چه در مقاالتى نظیر دولت در دوره هاى انقالبى نظر خود را تشریح کرده ام.
آیا معنى این موضع ما القیدى به نحوه عملى کارکرد و اشکال و ساختارهاى دیکتاتورى پرولتاریاست؟ ابدا. 
معنى این حرف اینست که ما محدودیت هاى تاریخى و مادى یک طبقه، که حاصل داده هاى جامعه کهنه 
و نیز فشارهاى ناشى از رویارویى خشونت بار طبقاتى در شرایط انقالبى است را درك میکنیم و به حساب 
میآوریم. بدیهى است که به درجه اى که طبقه کارگر بتواند بدون فوت وقت دیکتاتورى خود را به اشکال 
اعمال اراده توده هاى وسیع طبقه و به ساختارهاى تعریف شده و دمکراتیک متکى کند، طبقه قدرتمندترى 
کارگرى  طبقه  اگر  است.  معین  تاریخى  شرایط  و  معین  تاریخى  فرصت  سر  بر  صحبت  اما  بود.  خواهد 
نتوانست چنین کند، اگر نتوانست الگوى مطلوب و تصویر از پیشى خود از دیکتاتورى پرولتاریا را فورا 
عملى سازد، ما جزء کسانى نخواهیم بود که منکر نفس حکومت کارگران میشوند و دیکتاتورى پرولتاریا 
را، که در صحنه تاریخ واقعى بطور عملى دیکتاتورى پرولتاریاست، تخطئه میکنند و خلع لقب مینمایند. 
کارگران و احزاب کارگرى باید بدانند که در سیر تاریخ واقعى بارها در چنین شرایطى قرار خواهند گرفت. 
شرایطى که در آن قدرت را کارگران بدست خواهند گرفت، اما فورا و بالفاصله ماتریال اجتماعى الزم را 
براى شکل دادن به یک حکومت طبقاتى منطبق با الگو نخواهند یافت. اتفاقا تاریخ حزب بلشویک گواه 

پایمردى پرولتاریاى روسیه در حفظ حاکمیت خود علیرغم کمبودهاى واقعى است.
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2- انحرافات و ایرادات نظرى، سیاسى و ادارى پس از انقالب اکتبر
ما رخ دادن یک سیر انحطاط و عقب گرد سیاسى در انقالب روسیه را انکار نمیکنیم. مساله ما توضیح مکان 
واقعى این مشاهده در تحلیل علل شکست انقالب روسیه است. ما در بحث خود تکیه اساسى را بر معضل 
تحول اقتصادى جامعه گذاشته ایم و علت اساسى شکست انقالب کارگرى روسیه را ناتوانى حزب و طبقه 
ما  به  است  ممکن  دانسته ایم.  آن  کردن  واژگون  و  موجود  جامعه  اقتصادى  بنیاد  به  بردن  دست  در  پیشرو 
ایراد گرفته شود که علت اساسى این ناتوانى در عرصه سیاسى و در عقب گردهاى حزب و دولت کارگرى 
جستجو شود. چه بسا ظهور بورکراتیسم، تضعیف دمکراسى درون حزبى، کاهش اقتدار ارگانهاى کارگرى 
و توده اى در مقایسه با حزب و دولت، سازش هاى متعدد با نهادهاى کهن و یا فشارهاى عملى بورژوازى 
و غیره، عواملى بودند که تا سال 1924 دیگر امکان پیشروى را در عرصه اقتصادى از پرولتاریا سلب نموده 
بودند. این یک ایراد است. ایراد دیگر ممکن است این باشد که اصوال وظیفه پرولتاریاى روسیه گذار به امر 
تحول اقتصادى نبود. مساله اصلى حفظ دولت پرولترى، حفظ خلوص و اصولیت آن و کمک به امر گسترش 
انقالب در سطح جهانى بود. اقتصاد روسیه میتوانست در این مدت سرمایه دارى دولتى و یا هر شکل دیگرى 
بخود بگیرد. ما هیچیک از این دو شیوه برخورد را نمیپذیریم. در مورد این ایراد دوم قبال صحبت کرده ام. 
بنظرم این ذهنى گرائى و استنکاف از پاسخگوئى به مسائل مادى و واقعى یک انقالب اجتماعى معین است. 
انتظار، ولو انتظار فعال، براى انقالب جهانى نمیتواند جاى پیشروى یک انقالب معین در یک مقطع معین 
بنشیند. مساله دورنماى اقتصادى روسیه در سالهاى 1924 به بعد بطور جدى طرح میشود و باید به آن 
پاسخ میدادند. سرمایه دارى دولتى و یا "هر شکل دیگر" پاسخ مساله نیست. اینجا مقطعى است که باالخره 
انقالب کارگرى در روسیه باید فرمان اقتصادى خاص خود را صادر کند و گرنه حتى اقتدار سیاسى خود 

را از دست میدهد.
اما در مورد نکته اول، یعنى تقدم تحلیلى انحرافات سیاسى در بحث علت یابى شکست انقالب کارگرى، 
باید با تفصیل بیشترى صحبت کنم. بنظر من باید تفاوت هاى جدى اى قائل شد میان انحطاط سیاسى اى که 
منعکس کننده یک زیربناى مادى و اقتصادى باز تولید شونده عقب مانده و بورژوایى است و آن لغزش ها و 
نواقص و گرایشات نامطلوب سیاسى اى که هنوز به عنوان یک پدیده اجتماعى باز تولید نمیشوند و در واقع 
از کمبودها و فشارهاى لحظه اى تنگاهاى مقطعى و یا از نیروى عادت و پرورش قدیمى نیروهاى پیشرو ناشى 
میشوند. لغزش هاى سیاسى و نظرى متعددى از همان فرداى انقالب اکتبر وجود دارد. گرایشات نامطلوب 
متعددى در جهت سازش با نهادهاى جامعه کهنه، رشد بوروکراسى، تضعیف دمکراسى درون حزبى، کاهش 
قدرت ارگانهاى عمل مستقیم کارگران و اجتناب از تعمیق دگرگونى سیاسى در زندگى حقوقى و فرهنگى و 
غیره به چشم میخورد، اما اینها براى ما لیستى از دالئل شکست بدست نمیدهند، چرا که هنوز جدال تعیین 
کننده پرولتاریا بر سر تحول اقتصادى فرا نرسیده. این جدال در دهه 20 آغاز شد. اگر در این جدال آلترناتیو 
مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى، آلترناتیو پرولترى در زمینه دورنماى اقتصاد روسیه تفوق مییافت، آنگاه 
این گرایشات سیاسى و ادارى نامطلوب، نه فقط از هر نوع پایه مادى براى بقاء خود محروم میشدند، بلکه 
در سیر تحول عمیق اقتصادى جامعه کمرنگ میشدند و جاى خود را به روشها و عملکردهاى سیاسى منطبق 
با این اقتصاد در حال تحول و با این پیشروى مجدد انقالب در تعیین کننده ترین عرصه خویش میدادند. 
اما اگر همانطور که در عمل پیش آمد، آلترناتیو ناسیونال- صنعتى بورژوایى افق حرکت اقتصادى روسیه را 
شکل میداد، آنگاه همین لغزش ها و نواقص که در فرداى انقالب عناصر فرعى، تصادفى و غیر تعیین کننده 
در سرنوشت انقالب بودند، این بار به اجزاء ارگانیک و بازتولید شونده روبناى سیاسى بدل میشدند. بنابراین 
تبدیل لغزش ها و نواقص سیاسى و حقوقى و ادارى، به یک انحطاط همه جانبه سیاسى بدوا مستلزم تعیین 
تکلیف مساله اقتصادى به نفع یک زیربناى اقتصاد بورژوائى و یک سیر توسعه اقتصادى کاپیتالیستى بود. 
مثال بوروکراسى نمونه خوبى براى توضیح این مساله است. دولت کارگرى زیر فشار اوضاع پس از انقالب 
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به سازش هاى متعددى دست زد. ارتش سرخ از استخوان بندى ارتش تزارى استفاده کرد. ادارات را بر دوش 
بوروکرات ها بنا کردند، به اقشارى در جامعه امتیاز دادند تا از ظرفیت هاى تخصصى و ادارى آنها استفاده 
کنند. همه اینها بى شک گواه وجود گرایشات نامطلوبى در عرصه سیاسى و ادارى است. اما بورکراتیسم قبل 
از مباحثات اقتصادى دهه 20، نشانه سازش طبقه پیشرو با فشارهاى خارجى است که بر او تحمیل میشود. 
ما میتوانیم این سازش را کال و یا بعضا اجتناب پذیر بدانیم، اما در این نمیتوانیم تردید کنیم که این گرایشات 

دارد به نیروى پیشرو تحمیل میشود.

دهها نمونه از مباحثات رهبران بلشویکى وجود دارد که نشان میدهد آنها بر وجود این گرایشات نامطلوب 
واقف بوده اند، از آن رنج میبرده اند و سعى در خنثى کردن آن داشته اند، اما در عین حال بعنوان سازش هائى 
دهه  از  پس  اما  میکنند.  یاد  آنها  از  شد  خواهند  ضرورى  غیر  پرولتاریا  اقتدار  تثبیت  با  که  گذرا،  موقت، 
عنوان  به  کارمزدى،  به  متکى  دولتى،  شده  ریزى  برنامه  سرمایه دارى  بر  متکى  رشد  راه  که  هنگامى   ،20
بازتولید  مبناى  ناسیونالیستى  بورژوا-  توسعه  که  هنگامى  شد،  تثبیت  کرده  انقالب  جامعه  حرکت  مبناى 
اجتماعى قرار گرفت، آنگاه دیگر بوروکراسى یک فشار و سازش تحمیل شده خارجى نیست. بلکه به یک 
جزء ارگانیگ و باز تولید شونده روبناى سیاسى تبدیل میشود. اینجا دیگر ما داریم از بوروکراسى بعنوان 
یک نهاد روبنایى متناسب با زیربناى اقتصادى جامعه و متناسب با دینامیسم تکامل مناسبات زیربنایى حرف 
میزنیم. شوراها پس از انقالب اکتبر به دالئل مختلف و عمدتا تحت فشار شرایط اضطرارى تضعیف شدند. 
اما پس از تعیین تکلیف مساله روند حرکت اقتصادى به نفع افق بورژوا- ناسیونالیستى، دیگر علت انحطاط 
و غیبت شوراها و غلبه بوروکراسى را نباید در شرایط اضطرارى و مقطعى جستجو کرد. بوروکراسى روبناى 
سیاسى متناسب با افق اقتصادى سرمایه دارانه و دولتى اى بود که در جامعه مستقر شد. در دوره اول شوراها 
تضعیف شدند تا شاید دولت کارگرى از پس مشکالت برآید، در دوره دوم شوراها میبایست بطورکلى 
منتفى شوند تا مکانیسم تصمیم گیرى سیاسى و اقتصادى با منطق بورژوایى توسعه اقتصادى جامعه خوانایى 

پیدا کند.

(در  انقالب  از  پس  بالفاصله  روسیه  جامعه  روبنائى  ایرادات  و  انحرافات  میان  زیادى  تفاوت  ما  بنابراین 
سطح ایدئولوژیکى، سیاسى، فرهنگى و ادارى و غیره) و انحطاط سیاسى پس از دهه 20 قائلیم. ایرادات 
سیاسى و روبنائى در دوره اول بنظر ما عواملى فرعى تر و حاشیه اى تر است که در تعیین سرنوشت انقالب 
روسیه نقش تعیین کننده ندارند. اینها گرایشات و نواقصى قابل جبران و قابل برطرف کردن هستند. اینها را 
نمیتوان بعنوان عوامل خصلت نما در تبیین انقالب کارگرى برشمرد. در دوره پس از دهه 20، هنگامى که 
راه رشد بورژوا - ناسیونالیستى حاکم میشود، این خصوصیات روبنائى به اجزاء ارگانیک و بازتولید شونده 
یک سیستم اقتصادى و اجتماعى تبدیل میشوند. روبنائى که خصوصیات اساسى زیربناى تولیدى را در خود 

منعکس میکند.

در  "دولت  مقاله  در  که  را  تقسیم بندى اى  اگر  بدهم.  توضیح  را  مساله  این  دیگر  زاویه اى  از  بدهید  اجازه 
دوره هاى انقالبى" به آن اشاره کرده ام، یعنى تقسیم بندى دوران پس از انقالب به دوره اى به معنى اخص 
انقالبى و دوره ثبات دیکتاتورى پرولتاریا، در نظر بگیریم، آنگاه میتوان مساله را به این نحو بیان کرد. در دوره 
اول، هنگامیکه مساله محورى انقالب تثبیت دولت جوان کارگرى بود، سازش هاى زیادى به طبقه کارگر 
تحمیل شد. این سازش ها نه غیر اخالقى بودند و نه غیر اصولى. اکثرا از نیروى دشمن و شرایط اضطرارى 
ناشى از مقاومت قهرآمیز بورژوازى بومى و بین المللى ناشى میشوند. انحرافات سیاسى و ادارى در این 
دوره بر خالف میل و خواست و طرح حزب پیشرو به آن تحمیل میشود. طبقه کارگر روسیه دوره اول را 
علیرغم همه این سازش ها با موفقیت پشت سر گذاشت. در سال 24 دیگر دولت کارگرى اقتدار سیاسى 
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خود را علیه مقاومت بورژوازى به کرسى نشانده است. اما درست به همین دلیل، مساله محتواى اقتصادى 
میشود.  بدل  انقالب  تکامل  در  گرهى  مساله  به  پرولتاریا  دیکتاتورى  اقتصادى  وظایف  و  کارگرى  انقالب 
یعنى انجام دادن آن انقالب اقتصادى که بقول انگلس بدون آن پیروزى سیاسى طبقه به هیچ میانجامد. این 
انقالب اقتصادى صورت نگرفت، زیرا طبقه کارگر و حزب پیشرو آن بطور مادى چنین افقى را در برابر خود 
نگذاشت. ناسیونالیسم و صنعت گرایى بورژوایى، یعنى آلترناتیو ریشه دار و زمینه دار بورژوازى روسیه در 
طول قرن بیستم که سوسیال دمکراسى روس مرز خود را با آن به روشنى تعریف نکرده بود، از این مرحله 
انقالب پیروز بیرون آمد. ماحصل اینکه نواقص و ایرادات سیاسى و ادارى دوره اول نه فقط در نتیجه یک 
انقالب عظیم اقتصادى، انقالبى که میبایست مالکیت اشتراکى را برقرار سازد، رفع و جبران نشد، بلکه با 
غلبه افق اقتصادى بورژوایى، با تعریف دورنماى اقتصادى بورژوائى تثبیت شدند. اینک دیگر این مشاهدات 
بعنوان روبناى مناسب با روند اقتصادى جدید بازتولید میشوند. بنابراین در هر دو دوره ما میتوانیم از این 
گرایشات انحرافى در روبناى سیاسى و ایدئولوژیک جامعه روسیه به عنوان عوامل غیر تعیین کننده حرف 
بزنیم. در دوره اول این عوامل در مقایسه با نیازهاى طبقه کارگر به تثبیت نفس حاکمیت خود فرعى اند. در 
دوره دوم، این گرایشات نه ابتدا به ساکن، بلکه محصول و معلول یک انحراف زیربنایى تر و اساسى تر، یعنى 

گزینش راه رشد بورژوایى براى جامعه روسیه اند.

به چند نکته همینجا باید اشاره کنم. اوال ممکن است پرسیده شود که چرا ما انحرافات سیاسى و ایدئولوژیک 
دوره اول را قابل جبران میدانیم. بنظر من اگر کسى بپذیرد که آنچه از لحاظ اقتصادى در روسیه الزم بود 
یک انقالب اقتصادى بود، اگر بپذیرد که چنین انقالبى در دهه 20 هنوز بطور عینى ممکن بود، یعنى فرصت 
احیاى  شوراها،  احیاى  خود  با  انقالبى  چنین  که  مساله  این  درك  آنگاه  داشت،  وجود  آن  انجام  تاریخى 
ببار  را  بوروکراتیک  گرایشات  زوال  و  حزبى،  و  دولتى  ساختار  درون  در  پرولترى  دمکراسى  وسیع ترین 

میآورد دشوار نیست.

حرکت در جهت برقرارى مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى، حرکت در جهت اعمال کنترل واقعى کارگران 
بر اقتصاد و تصمیم گیرى اقتصادى، بار دیگر تتمه اشکال بوروکراتیک و بورژوایى در سطح سیاسى و ادارى 
را مورد تعرض قرار میداد. مقاومت این اشکال بسیار از مقاومت کل سیستم ادارى و سیاسى تزاریسم و 

بورژوازى روسیه کمتر میبود.

ما با این نگرش که گویا با دست باال پیدا کردن استالین، با صادر شدن فالن قرار در باره حقوق فراکسیونها، 
با فالن دخالت شوراى کمیساریاى خلق در دامنه اختیارات شوراها و کمیته هاى کارخانه، دیگر فاتحه انقالب 
و دمکراسى کارگرى خوانده شده است و راه برگشت وجود ندارد، اختالف جدى داریم. همین حزب پر از 
ایراد، در صورت وجود یک حرکت پیشرو در جهت مالکیت اشتراکى و اشکال سوسیالیستى تولید در آن، 
قادر بود از مباحثات افتصادى دهه 20 سربلند بیرون بیاید و به این ترتیب پایه هاى مادى رفع نواقص سیاسى 
و ادارى و کمبودهاى روبنایى جامعه را بوجود آورد. اشکال کار نه در این نواقص و ایرادات حزب، بلکه در 

نقص اساسى دیگرى بود، و آن نداشتن افق روشن در باره اشکال مالکیت و تولید سوسیالیستى بود.

انحرافى  گرایشات  به  را  خود  تحلیل  اساس  که  را  دیدگاههایى  آن  ما  تعبیر،  این  با  که  اینست  دیگر  نکته 
روبنایى در حزب و جامعه روسیه متکى میکنند، دیدگاههائى که انحطاط انقالب روسیه را انعکاس انحطاط 
سیاسى معلول انحطاط  انحطاط  این  مخالفیم.  میپندارند،  روسیه  دولت  ادارى  انحطاط  یا  و  حزب  سیاسى 
اقتصادى انقالب است و نه علت آن، و باید بعنوان نتیجه ناگزیر این انحطاط اقتصادى توضیح داده شود. 
از سوى دیگر ما آن اهمیتى را که برخى دیدگاهها به نقص دمکراسى در دوره اول انقالب (بالفاصله پس 
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از اکتبر) میدهند، درست نمیدانیم. این یک نگرش دمکراتیک به انقالب کارگرى است. ضمن اینکه قطعا 
میبایست تالش شود تا دیکتاتورى پرولتاریا از همان آغاز گسترده ترین اشکال دمکراسى پرولترى را در بر 
گیرد، عدم موفقیت کارگران روسیه در این امر، علت اصلى شکست آنها نبود. علیرغم این کمبودها آنها یک 
مرحله تعیین کننده را با پیروزى از سر گذراندند. علت اساسى شکست نهایى کارگران در روسیه را باید در 
شکست اقتصادى طبقه در دهه 02 جستجو کرد. اگر کارگر روسیه در این نبرد تعیین کننده در مرحله دوم 
پیروز میشد، آنگاه مشکالت و کمبودهاى دوره اول بعنوان مشقاتى سپرى شده، درد زایمان یک جامعه نوین، 

سرجاى خود قرار میگرفت و در تاریخ عمومى روسیه پس از انقالب کمرنگ میشد.

3-" سوسیالیسم در یک کشور" و سرنوشت اقتصادى انقالب اکتبر
جامعه روسیه در 1923 دیگر مرحله اول انقالب کارگرى را به پایان رسانده است. قدرت سیاسى کارگران، 
علیرغم همه سازش ها، کمبودها و لغزش ها به هر حال در برابر مقاومت علنى سیاسى و نظامى بورژوازى 
پیروزمند و سربلند بیرون آمده است. اینک دیگر مساله بنیادى انقالب روسیه، یعنى تکلیف تحول اقتصادى 
بر  که  جدال هایى  طى  در  که  است  مساله اى  این  میشود.  طرح  بتدریج  پرولتاریا،  دیکتاتورى  تحت  جامعه 
محور بحث "سوسیالیسم در یک کشور" صورت گرفت تا 1929 دیگر بطور قطع یکسره روشن میشود. 
افق اقتصادى بورژوازى و راه رشد اقتصادى سرمایه دارانه در این دوره مسلط میشود و در دهه 30 دیگر ما 
با حرکت عمومى جامعه در این راستا روبرو هستیم. در این دوره دیگراصل تکامل بورژوایى جامعه روسیه 

است و مبارزه کارگرى مبارزه اى است در تقابل با این قانونمندى حرکت جامعه.
در مورد بحث "سوسیالیسم در یک کشور" اظهار نظر صریح در باره چند مساله ضرورى است.

یعنى  کشور،  یک  در  سوسیالیسم  برقرارى  شوروى،  بحث  از  نظرى، مستقل  لحاظ  از  ما،  اعتقاد  به  اوال، 
برقرارى مناسبات متکى بر مالکیت اشتراکى، لغو کار مزدى و منطبق با خطوطى که مارکس از آن بعنوان فاز 
پائینى کمونیسم حرف میزند، کامال امکانپذیر است، و نه فقط این، بلکه امرى حیاتى در سرنوشت انقالب 
کارگرى است. برقرارى سوسیالیسم وظیفه فورى و حیاتى هر طبقه کارگرى است که قادر میشود در هر 
کشور قدرت سیاسى را بدست بیاورد. ما آن دیدگاههایى را که به هر دلیل و توجیه، اعم از بحث "ضرورت 
انقالب جهانى"، "عقب ماندگى روسیه" ، "مرزبندى با استالینیسم و ناسیونالیسم" و غیره، امر ایجاد یک 
اقتصاد سوسیالیستى متکى به مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى را از دستور پرولتاریاى بقدرت رسیده در یک 

کشور خارج میکنند و آنرا به دوره اى دیگر حواله میدهند، مردود و غیر مارکسیستى میدانیم.

ثانیا، به اعتقاد ما، تمایزى که مارکس میان دو فاز کمونیسم تعریف میکند، تمایزى بسیار روشن و معتبر است 
که مستقیما به بحث وظایف اقتصادى دیکتاتورى پرولتاریا مربوط میشود. ما کمونیسم (فاز باالیى) را در یک 
کشور مقدور نمیدانیم. علت این اعتقاد این است که خصوصیات اصلى این فاز عبارتند از وفور اقتصادى، 
تکامل شگرف نیروهاى مولده، دگرگونى بنیادى در موقعیت انسان در جامعه، اخالقیات و غیره، و باالخره 
زوال دولت، که ما اینها را در محدوده یک کشور قابل تحقق نمیدانیم. بعنوان مثال، مادام که مرزهاى کشورى 
وجود دارند و این مرزها قرار است حد فاصل جوامع سوسیالیستى با جوامع سرمایه دارى باشند، زوال دولت 

امرى عملى نیست. اما سوسیالیسم، به معنى فاز پایینى نه تنها عملى، همانطور که گفتیم ضرورى است.

"سوسیالیسم  دهه 20،  اواسط  در  بلشویک  حزب  درون  در  اقتصادى  پلمیک  در  که  کنیم  تاکید  باید  ثالثا، 
شد،  اشاره  قبال  که  معنایى  همان  به  بود  بورژوایى  ناسیونالیسم  عروج  محمل  و  پرچم  کشور"  یک  در 
یعنى تفوق آلترناتیو بورژوایى براى حرکت جامعه در بعد تولید و بازتولید. بعبارت دیگر، علیرغم اینکه 
عبارت "سوسیالیسم در یک کشور" بخودى خود متضمن انحرافى نیست، اما "سوسیالیسم در یک کشور"، 
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بعنوان پرچم یک جریان معین، در یک دوره معین، در یک جامعه معین، سمبل یک حرکت ضد کارگرى 
بورژوایى  آلترناتیو  حاملین  بعنوان  را  جریان  این  ما  بود.  روسیه  انقالب  شکست  و  توقف  نشانه  و  عظیم 
در جامعه روسیه محکوم میکنیم. در آن شرایط معین، یعنى در شرایطى که کارگران قدرت را در دست 
داشتند، سوسیالیسم از حمایت وسیع توده اى برخوردار بود و به شاخص اساسى حقانیت هر گام و اقدامى 
سیر  به  مربوط  جدال هاى  در  مستقیمى  نماینده  هیچ  بورژوازى  آن  در  که  شرایطى  در  بود،  شده  تبدیل 
اقتصادى حرکت روسیه نداشت، این فرمولبندى به شکل ناگزیر بیان ناسیونالیسم بورژوایى تبدیل شد. رشد 
سرمایه دارانه بازار روسیه، تحت نام "سوسیالیسم در یک کشور"، در برابر پرولتاریاى انقالبى قرار داده شد.

ناسیونالیسم بورژوایى تحت این پرچم شده  جریانات، مخالفینى که بوضوح متوجه عروج  در مقابل این 
بودند، به ایده "انقالب جهانى" پناه بردند. این صف بندى نکات جالب توجه اى را مطرح میکند. در درجه اول 
این واقعیت که اختالف نظر نه بر سر کلمه" سوسیالیسم"، بلکه بر عبارت "یک کشور" در این موضع فرموله 
شد، گواه این واقعیت است که تبیین مخالفین از "سوسیالیسم" با تبیین خط رسمى استالین تفاوتى نداشت. 
ظاهرا کسى در مورد اقداماتى که قرار بود سوسیالیسم نام بگیرد اختالفى حس نمیکرد و بحث گویا بر سر 
امکانپذیرى همین اقدامات در محدوه "یک کشور" بود. حرکت بعدى انقالب روسیه نشان داد که چگونه 
عمال جریان استالین پالتفرم اقتصادى اپوزیسیون متحد (تروتسکى- زینوویف) را عملى ساخت و چگونه 
تروتسکیسم با همین حرکت، تا ابد در قبال ساخت اقتصادى شوروى خلع سالح شد. جریان "سوسیالیسم 
در یک کشور" از دیدگاه سوسیالیستى نقد نشد. "سوسیالیسم" این جریان که مجموعه اى از دولتى کردن 
در  سوسیالیستى اى  آلترناتیو  هیچ  با  بود،  کارمزدى  حفظ  با  مولده  نیروهاى  رشد  و  شدن  صنعتى  اقتصاد، 
مقابل قرار داده نشد. در جدال خط رسمى و اپوزیسیون، پرولتاریاى سوسیالیست و هشدار انگلس در مورد 

ضرورت انقالب اقتصادى پس از کسب قدرت ، نمایندگى نشد.

در  میدهد.  توضیح  را  کشور"  یک  در  "سوسیالیسم  هواداران  پیروزى  علل  واقعیت  همین  اینکه  دوم  نکته 
مقطعى که انقالب روسیه به یک حلقه تعیین کننده در سرنوشت خود رسیده بود، یعنى در مقطع تعیین 
"انقالب  موضع  نداشت.  قلمرو اقتصاد آلترناتیو  قبال  در  اساسا  اپوزیسیون  اقتصادى،  انقالب  امر  تکلیف 
جهانى" نمیتوانست سالحى در رویارویى با بورژوازى باشد که در پس "سوسیالیسم در یک کشور" به مساله 
مبرم و تعیین کننده جامعه، سیر حرکت اقتصادى پس از انقالب، آلترناتیو ارائه میکرد. اپوزیسیون قربانى 

بى ربطى خود به تاریخ واقعى انقالب کارگرى روسیه شد.

به هر رو، وقتى در یک مقیاس وسیعتر تاریخى به این دوره از انقالب روسیه نگاه میکنیم، متوجه میشویم که 
خط "سوسیالیسم در یک کشور" محمل عروج مجدد بورژوازى روسیه به قدرت است. این مستقل از نیات 
افرادى است که این خط را نمایندگى کردند. با برگزیده شدن راه رشد غیر انقالبى و سرمایه دارانه، با دور 
زدن امر انقالب اقتصادى و کاهش دادن آن به اقتصاد دولتى و برنامه ریزى، خط استالین راه تکامل انقالبى 
جامعه روسیه و تداوم انقالب کارگرى در روسیه را مسدود کرد. در این میان اپوزیسیون و خط "انقالب 
جهانى" در بهترین حالت نماینده رادیکالیسمى در حزب بلشویک است که این عقب گرد را بو میکشد، اما 
خود در اساس راه حل متفاوتى ندارد و به یک مقاومت بى فرجام بر مبناى یک پالتفرم سیاسى- دمکراتیک 
دست میزند. این موقعیت اپوزیسیون، در عین حال موجب شد تا بخش هاى رادیکال پرولتاریا، بخشى که 
از تضعیف شوراها، لغو کنترل کارگرى، رشد بوروکراسى، کاهش سطح معیشت پرولتاریا و غیره ناراضى 
بود، اوال در جامعیت خود نمایندگى نشود و ثانیا بطور حاشیه اى بدنبال اپوزیسیونى کشیده شود که بر مبناى 
پالتفرمى بسیار محدود و غیر انقالبى در برابر خط استالین قرار گرفته بود. اپوزیسیونى که از نمایندگى 
کردن رادیکالیسم واقعى انقالب، از نمایندگى کردن حرکت حیاتى انقالب در جهت ایجاد یک دگرگونى 
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عظیم در مناسبات اقتصادى، ناتوان بود.

اجازه بدهید در حاشیه به جنبه دیگرى از مواضع اپوزیسیون اشاره اى بکنیم. امروزه خیلى ها، و از جمله برخى 
رفقا در سمینارهاى خودمان، اعتقاد اپوزیسیون به "ضرورت انقالب جهانى" و "امکان ناپذیرى سوسیالیسم 
در یک کشور" را گواه "انترناسیونالیسم" آن میدانند. بنظر من این دیدگاه هیچ جنبه انترناسیونالیستى ویژه اى 
ندارد. چرا باید کسى که معتقد است سرنوشت انقالب روسیه، بدلیل عقب ماندگى روسیه از نظر صنعتى، 
به انقالب آلمان گره خورده است، لزوما انترناسیونالیست نام بگیرد؟ انترناسیونالیسم یعنى اعتقاد به هویت 
و خصلت بین المللى طبقه کارگر و دفاع از انقالب کارگرى در هر جا و همه جا، یعنى دفاع از انقالبات 
کارگرى به اعتبار کارگرى بودن آنها. اما اگر کسى از تحلیل مشخص خود به این نتیجه برسد که انقالب 
در کشور "الف" از نظر تداوم خود، بدالئل مختلف، به انقالب در کشور "ب" گره خورده است این هنوز 
هیچ حکمى در باره انترناسیونالیسم در دیدگاه او نمیدهد. این یک تحلیل مشخص است که میتواند کامال از 
موضع انقالب در کشور "الف" صورت گرفته باشد. انسان میتواند انترناسیونالیست باشد و در عین حال با 
چنین تحلیل مشخصى از رابطه ناگزیر انقالب در روسیه و آلمان موافق یا مخالف باشد. در مورد مشخص 
روسیه، اتقاقا یک بحث ما اینست که استنکاف از جلوتر بردن انقالب در روسیه، استنکاف از ادامه انقالب 
پرولترى تا دگرگونى بنیادى نظام اقتصادى در روسیه، خود مترادف با استنکاف از قرار دادن کارگر روسى 

در موقعیت یک نیروى انترناسیونالیست فعال و موثر است.

خود  واقع  در  کردم،  اشاره  نیز  قبال  که  همانطور  اپوزیسیون،  انترناسیونالیستى  اصطالح  به  موضع  این  اما 
محدودیت هاى نگرش اپوزیسیون، و وجه مشترك آن با خط رسمى، را در قبال نفس سوسیالیسم بمثابه 
مناسبات اقتصادى و اجتماعى معین و ملزومات آن در جامعه روسیه پس از انقالب، بر مال میکند. بحث 
تماما بر سر این است که تنها انقالب در آلمان صنعتى، میتواند آن سطحى از نیروهاى مولده را که براى 
سوسیالیسم حیاتى است، در اختیار انقالب پرولترى قرار بدهد. این دیدگاهى است که در آن امکان پذیرى 

جلوتر بردن انقالب روسیه تا حد انقالب در اقتصاد روسیه از پیش منتفى اعالم شده است.

واقعیت اینست که انقالب آلمان جایگاه تعیین کننده اى در استراتژى بلشویک ها داشت. درونماى محتمل 
این انقالب و افق عملى که چنین انقالبى در برابر پرولتاریاى روسیه میگشود، خود یکى از عواملى بود 
که به تدقیق نشدن گام هاى بعدى انقالب روسیه در زمینه تحول اقتصادى در خود روسیه، میدان داده بود. 
بلشویک ها به راستى تحقق افق اقتصادى خود را منوط به انقالب آلمان کرده بودند. بى جهت نیست که 
بحث در باره دورنماى درازمدت تر اقتصاد روسیه تنها هنگامى بطور جدى در دستور قرار میگیرد که دیگر 
عدم وقوع یک انقالب کارگرى در آلمان، الاقل در کوتاه مدت، مسجل شده است. و باز بى جهت نیست 
که خط استالین دیدگاه خود را، در تقابل با نگرش سنتى حزب که در انتظار انقالب آلمان و اروپاست، 

سوسیالیسم در یک کشور نام میگذارد.

جاى تاسف است که حکمى که در تئورى بلشویسم، از تحلیل مشخص در باره شرایط مشخص در یک 
باره  در  عام  تئوریک  حکم  یک  به  رادیکال  چپ  اعظم  بخش  نزد  در  امروزه  بود،  شده  ناشى  معین  دوره 
ایده آلیستى،  تصویرى  و  شده  بدل  کشور  یک  محدوده  در  سوسیالیستى  اقتصادى  پیشروى  امکان ناپذیرى 
مکتبى و انفعالى از انقالب سوسیالیستى، جاى درك زنده مارکس و لنین را گرفته است. درکى که در همان 
هشدار دو خطى انگلس در باره وظیفه پرولتاریا پس از کسب قدرت (و از جمله وظیفه کمون پاریس( 

منعکس است.

به هر حال، در مقطعى در انقالب روسیه، که بطور واقعى آلترناتیو اقتصادى بورژوایى میبایست با آلترناتیو 
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اقتصادى پرولترى مقابل قرار گیرد، در مقطعى که فرمان اقتصادى انقالب کارگرى، اشتراکى کردن تولید و 
لغو کارمزدى، میبایست به سیاست هاى روشن اقتصادى، ادارى، حقوقى و تولیدى ترجمه شود و در برابر 
سرمایه دارى دولتى که تحت پرچم سوسیالیسم در یک کشور طرح میشد قرار گیرد، مباحثات در حزب 
بلشویک در قالب جدل ناسیونالیسم و "انترناسیونالیسم" جلو رفت. تقابل سوسیالیسم و کاپیتالیسم در خود 
روسیه کمرنگ شد، و بدین ترتیب نه فقط در برابر ناسیونالیسم صف بندى واقعى صورت نگرفت، بلکه 
با استنکاف از نقد سوسیالیستى آلترناتیو اقتصادى ناسیونالیسم، تسلط این گرایش در حزب بلشویک و در 
دولت شوروى تسهیل شد. نقد اقتصادى اى که وجود داشت، چهارچوب سرمایه دارانه خط رسمى را مورد 
تعرض قرار نداد، بلکه بر سر شتاب صنعتى شدن، رابطه با دهقانان و غیره متمرکز شد. در یک کالم موضوع 

اساسى انقالب پرولترى، اقتصاد سوسیالیستى، در این مجادالت نمایندگى نشد.

4- در مورد شوروى امروز
جامعه امروز شوروى سرمایه دارى است. مباحثاتى نظیر شیوه تولید نوین، و یا اقتصاد دوره گذار مباحثات 
مسلط  سرمایه دارى  خصوصیات  با  سرمایه دارى  شوروى  اقتصاد  ما  اعتقاد  به  بعالوه،  نیست.  قبولى  قابل 
یک  بدنبال  سوسیالیسم،  نام  تحت  که  سرمایه دارى  ما  اعتقاد  به  نیست.  آمریکا  و  غربى  اروپاى  جوامع  بر 
انقالب کارگرى مستقر و تحکیم شده است، داراى خصوصیات ویژه اى است که باید آنرا شناخت و تحلیل 
کرد. وجود کار مزدى، کاال بودن نیروى کار و سازمانیابى تولید اجتماعى بر مبناى کارمزدى، براى اثبات 
سرمایه دارى بودن اقتصاد شوروى کافى است. اما آنچه که باید در زمینه ویژگى هاى این اقتصاد توضیح داده 
شود، در سطوحى کنکرت تر از این خاصیت عام و خصلت مشخصه سرمایه دارى قرار میگیرد. مانند عامل 
تعدد سرمایه ها و رقابت، چه سیستمى در شوروى قوانین و ضروریات بنیادى سرمایه را بصورت قوانین 
خارجى و مادى بر سرمایه تسهیل میکند، ارتش ذخیره کار چه اشکالى در این جامعه به خود میگیرد، ارزش 
تقسیم  و  توزیع  تولید،  مختلف  شاخه هاى  و  اجتماعى  سرمایه  کل  مختلف  بخش هاى  میان  چگونه  اضافه 
میشود، نقش قیمت و بازار در این اقتصاد چیست. در اینجا وارد این مباحثات نمیشوم. این عرصه بسیار 
مهمى براى بحث، تحقیق و بررسى است. همینقدر الزم است نظر خودم را، از نظر جدلى، در مورد ماهیت 
اقتصاد شوروى ابراز کرده باشم. در این زمینه هم من و هم رفیق ایرج آذرین در نوشته هاى خود پیرامون 
مباحثه سوئیزى و بتلهایم نکاتى را مطرح کرده ایم که قاعدتا باید خطوط اساسى موضع ما را روشن کرده 

باشد.
5- یک درس پایه اى انقالب کارگرى در شوروى

عمدتا چپ رادیکال از تجربه شوروى درس "دمکراسى" گرفته است و یا درس ضرورت حفظ "خلوص 
ایدئولوژیک". همه تاکید میکنند که چگونه لغزش هاى نظرى میتواند راه شکست انقالب کارگرى را هموار 
در  دمکراسى  نقض  برابر  در  القیدى  لذا  و  سوسیالیسم  تئورى  در  دمکراسى  عنصر  نقض  چگونه  کند، 
مناسبات درون حزبى و یا در ساختار حکومت، میتواند تاثیرات مخربى براى انقالب پرولترى ببار آورد. این 
جمعبندى ها، اگر از پایه مادى و تاریخى خود جدا نشود، البته مهم و با ارزش است. اما این هنوز مساله 
گرهى اى را که کمونیست امروزى باید از تجربه انقالب روسیه بیاموزد، مساله اى که انگلس بر مبناى تجربه 
کمون بر آن تاکید نموده بود، دربر نمیگیرد. هیچ درجه خودسازى نظرى ما کمونیست هاى امروز، هیچ درجه 
آموزش نظرى ما، هیچ درجه رشد اخالقیات و روش هاى دمکراتیک در صفوف ما نمیتواند تضمین کند 
که در مقطعى که انقالب کارگرى شکل میگیرد، ما حزبى به قدرت، استحکام و روشن بینى حزب بلشویک 
داشته باشیم. آنچه که ما میتوانیم داشته باشیم و بلشویک ها متاسفانه آنطور که باید از آن برخوردار نبودند، 
داشتن افق روشن اقتصادى براى دگرگونى انقالبى جامعه پس از کسب قدرت توسط طبقه کارگر است. 



842

برگزیده آثار  منصور حکمت

هرگاه طبقه کارگر قدرت را بدست بگیرد، جامعه بطور عینى این سئوال را در برابر او قرار خواهد داد که 
با این قدرت چه قرار است بکند. اگر این قدرت صرف ایجاد انقالب در مناسبات اقتصادى جامعه نشود، 
اگر بنیاد مالکیت و تولید بورژوایى دگرگون نشود، اگر قدرت سیاسى طبقه کارگر چون ابزارى در خدمت 
برپاداشتن مالکیت اجتماعى و اشتراکى بر وسائل تولید و لغو کارمزدى قرار نگیرد، اگر این قدرت صرف 
ایجاد آن انقالب اقتصادى نشود که محور روح انقالب سوسیالیستى پرولتاریا را تشکیل میدهد، آنگاه هر 
پیروزى اى به شکست میانجامد، آنگاه حتى غلبه سیاسى کارگران امرى موقت و در مقیاس وسیعتر تاریخى 

بى فرجام و بى سرانجام باقى میماند. این درس انقالب کارگرى در روسیه است.
***

پاسخ به چند سئوال

1- اینجا در نقد تاکید ما بر مساله تحول اقتصادى گفته شد که رهائى سیاسى و اقتصادى باید بطور همزمان 
و "به موازات هم" انجام بگیرد، حال آنکه گویا ما رهائى اقتصادى را مقدم دانسته ایم. این یک بدفهمى از 
بحث ماست. اتقاقا بحث اینست که رهائى سیاسى بر رهائى اقتصادى پیشى میگیرد. تمام مساله اینجاست که 
ما میگوئیم کارگر روسى در اکتبر 1917 خالصى سیاسى خود را بدست آورده بود، کارگر روسى در عرصه 
سیاسى به اهداف فورى خود رسید. حکومت را بدست گرفت. در این مقطع طبقه کارگر آنجائى در قدرت 
نیست که موضوع اداره جامعه و سازماندهى تولید اجتماعى مطرح است. باز هم تاکید میکنم که بنظر ما 
انقالب بلشویکى انقالب کارگران بود. این انقالب کارگران را در مسند قدرت نشاند و اسلحه شان را ضامن 

قدرت شان قرار داد. هیچ انقالبى در تاریخ بشر تا امروز به چنین اقدامى قادر نشده است.
بنظر من، آنطور که از ده ها بحث مارکس و لنین میفهمم، تصرف قدرت سیاسى به انقالب اقتصادى پیشى 
میگیرد. عرضه کردن بحث ما بصورت عکس این و آنهم با این تذکر که رهایى سیاسى و اقتصادى باید "به 
موازات هم" جلو بروند، بسیار نادرست و ناموجه است. تنها دیدگاهى میتواند بحث ما را اینطور بفهمد که 
خود معتقد نباشد قدرت سیاسى واقعا بدست کارگران افتاده است و لذا در مقابل بحث ما مبنى بر ضرورت 
دست طبقه  در  سیاسى  قدرت  هنوز  "آخر  که  میدهد  تذکر  کارگران،  نفع  به  اقتصادى  ساختار  دگرگونى 
دست طبقه  در  اکتبر  از  پس  سیاسى  قدرت  کنم.  تاکید  را  نکته  این  دیگر  بار  یک  بگذارید  کارگر نبود". 
اشکال  قدرت،  در  بورژوازى  وجود  ابراز  که  همانطور  قدرت،  در  کارگر  طبقه  وجود  ابراز  اما  کارگر بود. 
متنوع و خاصى بخود میپذیرد. امروز قدرت سیاسى در دست بورژوازى است بدون اینکه هر بوروژایى 
بتواند راسا و مستقیما آنرا اعمال کند. هر طبقه اى براى اعمال قدرت خویش روش هایى دارد که آنهم بسته 
به دوره هاى مختلف تفاوت میکند. مارکس هنگامى که از دمکراسى پرولترى سخن میگوید، نه از دولت در 
حال جنگ کارگران، دولتى که در جریان سرکوب نظامى مقاومت بورژوائى است، بلکه از سیستم ادارى 
جامعه، در دوره دیکتاتورى پرولتاریا حرف میزند. بحث ما، که به روشنى بیان شده و جاى سوء تفسیر ندارد، 
اینست که قدرت سیاسى در 1917 بدست کارگران افتاد، طبقه کارگر جنگید و آن را حفظ کرد. اما درست 
آنجا که این قدرت میبایست کاربست تاریخى واقعى خود، یعنى زیر و رو کردن بساط مالکیت بورژوائى و 
کارمزدى، را پیدا کند، طبقه کارگر از پیشروى باز ماند، زیرا این قدرت براى چنین سیاستى بکار گرفته نشد.

تامین  عاجل  مساله  با  بلشویکها  که  شد  مطرح  اقتصاد  در  سوسیالیستى  تحوالت  امکانپذیرى  باره  2- در 
معیشت و گرداندن اقتصاد موجود مواجه بودند. باید بگویم که این بحث براى یک دوره، دوره بالفاصله پس 
از انقالب تا تثبیت حکومت کارگرى، درست است و براى دوره بعد نادرست. من اشاره کردم که اقدامات 
اضطرارى بلشویک ها در دوره اول کامال قابل فهم است و نه از اهداف برنامه اى آنها، بلکه از نیازهاى فورى 
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وظیفه  حول  اساسا  بحث  ماست،  صحبت  موضوع  که  بعد،  دوره  در  اما  میشود.  ناشى  جامعه  در  معیشتى 
اقتصادى انقالب کارگرى، یعنى فرمان اثباتى انقالب کارگرى در عرصه اقتصادى است و اینجا دیگر جائى 
است که اگر قرار است باالخره حرفى از سوسیالیسم باشد، باید مطرح شود. تصور میکنم تقسیم بندى ما از 
دوره پس از انقالب به دوره انقالبى و دوران ثبات سیاسى دیکتاتورى پرولتاراى نباید ابهامى در قبال شیوه 

برخورد ما به مسائل اقتصادى دولت شوروى در این دو دوره متفاوت باقى گذاشته باشد.

3- تذکر داده شد که شرایط در دوره پس از انقالب چنان ضد دمکراتیک بود که اگر خط اصولى اى هم در 
آن زمان وجود میداشت سرکوب میشد. اوال ما در این مشاهده سهیم نیستیم. به نظر من در درجه "فقدان 
دمکراسى" در این دوره بسیار غلو میشود. ثانیا به فرض هم که چنین بوده باشد، قطعا ما نسخه تضمین 
شده اى نداریم که گرایشات سیاسى را در برابر سرکوب محافظت کند. اما این هم که گویا در غیاب یک افق 
و خط مشى روشن پرولترى در مورد آینده اقتصادى جامعه، با مطالبه غیر متمرکز شدن قدرت و دمکراتیزه 
دوره  یک  در  قدرت  میدانیم.  توهم  یک  را  میشود  پیدا  انقالب  مسیر  اصالح  براى  تضمینى  سیستم،  شدن 
انقالبى به هر حال گرایش به تمرکز دارد تا بتواند طبقه در قدرت را در جدالهاى اساسى در جامعه نمایندگى 
کند. شکوه کردن از "جریاناتى که قدرت را قبضه کردند" ابدا شیوه برخورد راهگشایى نیست، و موعظه 
اینکه نباید چنین میکردند و این موعظه را جاى تبیین شکست انقالب نشاندن از آنهم بدتر است. ما در این 
بحث میخواهیم امکان پذیرى پیروزى سوسیالیستى را بحث کنیم و نه اجتناب ناپذیرى آن را در صورتى که 
کمبودهاى مورد نظر ما وجود نمیداشت. به هر حال هر گرایش باید در حوضه نبرد عملى نیرو بسیج کند 
و پیروز شود، ما میگوئیم در سالهاى 24 به بعد چنین گرایشى وجود نداشت. اگر داشت، آنگاه میشد بحث 

را حول چند و چون تقویت آن متمرکز کرد.

اجازه بدهید توضیحى هم در باره مساله "قبضه شدن قدرت توسط حزب" بدهم. باید بگویم در دوره معینى 
که مورد نظر منتقدین دمکرات انقالب بلشویکى است، یعنى در سالهاى اول پس از انقالب اکتبر، اتقاقا 
قدرت اصوال توسط کسى "قبضه نشد". قدرت چنان پخش شد و در سطح ملى توسط تشکل هاى مختلف 
دولتى،  سیاست هاى  و  قوانین  کردن  استاندارد  حتى  سال  چند  تا  که  میشد،  اعمال  زحمتکشان  و  کارگران 
استاندارد کردن ارگانها و نحوه تصمیم گیرى در عرصه هاى مختلف، استاندارد و متمرکز کردن دادگاهها و 
قوانین مجازات، امکانپذیر نبود. حتى مصوبات شوراى مرکزى لزوما در سطح محلى و در درون شوراهاى 
محلى برد قطعى نداشت. بر خالف آنچه که از وراى عینک دمکراسى بورژوایى بصورت قبضه شدن قدرت 
دیده میشود، تجربه سالهاى پس از انقالب تجربه قانونگذارى و اعمال اراده محلى است. این حرف همانقدر 
پوچ است که حرف لیبرالهایى که معتقدند آخوندها در ایران فورا "قدرت را قبضه کردند". همه ما شاهد 
بودیم که در دوره پس از قیام دوره بى قدرتى تعمیم یافته ارگانها رسمى دولتى و دوره تشتت در زمینه 
اعمال قدرت بود. در شوروى هم تا مدتها مساله این بود که حتى مالك هاى یکسانى در مناطق مختلف 
کشور براى مجازات مجرمین، سازماندهى مسائل اجتماعى و غیره وجود نداشت. قدرت رسمى و مستقیم 
حزب بلشویک که قدرت را ظاهرا "قبضه" کرده بود، چندان از شهرهاى اصلى فراتر نمیرفت. قدرت واقعى 
قدرت  بلشویک ها  اساسا  بود.  سربازان  و  کارگران  محلى  کانون هاى  به  کردن قدرت  در پخش  بلشویسم 
مستقلى در برابر قدرت از پائین کارگران سازمان نداده بودند. از زورگویى باال به پائین صحبتى نمیتوانست 
باشد. و این جز دیکتاتورى پرولتاریا نبود. کارگرى که دولت بورژوایى را ساقط میکند و رسما حکومت را 
بدست میگیرد و آنگاه خود را به طرق گوناگون در سطح محلى سازمان میدهد، دیکتاتورى پرولتاریا را برپا 
کرده است. ساختار حقوقى و قانونى این قدرت کارگرى نه فقط مساله عمده اى نیست، بلکه در یک دوره 
انقالبى اساسا از نظر تاریخى نمیتواند بسرعت تعیین تکلیف شود. بنا بر این نه فقط بحث تمرکز قدرت در 
دست دولت بلشویکى در مقابل کارگران نادرست است، بلکه چنین تمرکزى در فرداى انقالب اساسا عملى 
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نبود. این خود یک مشکل واقعى دولت بود. حتى اگر بلشویک ها میخواستند قدرت را قبضه کنند، پروسه 
مادى انقالبى و شرایط خاص تاریخى امکان عملى آن را به آنها نمیداد.

بنابر این تفسیرى که بویژه پس از عروج استالین از نحوه عمل حزب بلشویک داده میشود و به دوره اول 
انقالب نیز تعمیم مییابد، چیزى جز انعکاس فشار لیبرالیسم و پارلمانتاریسم بورژوایى اروپا به چپ نیست 
اینها  کنند.  انتقاد  شوروى  از  دمکراسى  زبان  با  است  ساخته  ناگزیر  را  غیره  و  نو  چپ  مانند  جریاناتى  که 
ناگزیر شده اند در نقد خود از شوروى نسخه ها و الگوهایى از دمکراسى را پیش بکشند که مورد عالقه 
افکار عمومى بورژوایى در کشورهایى است که در آن فعالیت میکنند. یک جریان (اوروکمونیسم) عبارت 
میخواهد  که  دیگرى  و  میکند  حذف  خود  سیاست  و  برنامه  از  فشارى  چنین  زیر  را  پرولتاریا  دیکتاتورى 
آن را نگاه دارد محتواى آنرا با دمکراسى تعمیم یافته بورژوایى عوض میکند و به دیکتاتورى پرولتاریایى 
برخورد  در  که  کسانى  که  اینجاست  جالب  میگیرند.  ایراد  و  عیب   1917 از  پس  روسیه  کارگران  واقعى 
دادن رابطه غیر دمکراتیک این حکومت ها با بورژوازى نیستند و  به حکومت هاى بورژوایى نگران نشان 
بسادگى حکومت هاى دیکتاتورى را با بورژوازى تداعى میکنند، وقتى پاى حکومت کارگران به میان آورده 
میشود، سراغ آئین نامه "دمکراتیک" تشکیل آن را میگیرند! در زمان خود دولت شوروى توسط هم کارگران 
و هم بورژوازى بعنوان دولت کارگران شناخته شد. کسى منکر خصلت طبقاتى این حکومت نبود، بحث 
سر امکان بقاء آن بود. آن روز کسانى که منکر خصلت پرولترى این دولت میشدند، قاعدتا در برابر واقعیت 
زنده زمان خود گوش شنوایى براى ادعاى خود نمییافتند. امروز پس از 70 سال که آن تاریخ زنده و لحظات 
پر شکوه اعمال اراده کارگرى در روسیه فراموش و کمرنگ شده است، چنین ادعایى تازه امکان طرح شدن 
پیدا میکند. در زمان خود هر کس میدانست که در روسیه حکومت دست کارگران افتاده است. آنچه امروز 
میشنویم انعکاس وجدان معذب و اعتماد از دست رفته چپ رادیکال است که آن واقعیت زنده را روبروى 

خود ندارد.

4- در صحبت هاى مقابل این استنباط شد که ساختمان قدرت کارگرى دمکراتیک نبود چرا که قدرت نه 
توسط توده هاى طبقه، بلکه توسط رهبرى اعمال میشد.

بنظر من مقابل قرار دادن توده ها و رهبران طبقه کارگر در انقالب اکتبر توسط چپ رادیکال، انعکاس ذهنیتى 
ضد استبدادى و بورژوایى است. یکى از بحث هاى اساسى ما، که بخصوص به بحث کمونیسم کارگرى 
مربوط میشود، همین است که نمیتوان از مقوله "حق"، "رهبرى" و غیره در نزد بورژوازى عزیمت کرد و 
براین مبنى رابطه طبقه کارگر و رهبرى اش را توضیح داد. مناسبات طبقه کارگر با رهبرى اش از همان نوعى 
نیست که مناسبات بورژوازى با سیاستمدرانش. حرکت سیاسى طبقه کارگر، اعمال اراده طبقه کارگر، پیوند 
نزدیکى با حرکت رهبرى سیاسى اش دارد. رهبر عملى کارگرى خیلى مستقیم تر اراده توده هاى طبقه خود 
را نمایندگى میکند. مکانیسم راى گیرى و سنجش افکار از طریق آراء در مناسبات توده هاى طبقه با رهبرى 
ندارد. بنابراین این بحث که پس از انقالب اکتبر رهبرى مشروعیت خود را به  عملى شان جایگاه مهمى 
راى توده هاى کارگرى متکى نکرد، این بحث که ساختار قدرت "دمکراتیک" نبود زیاده از حد در تحلیل 
شوروى وارد شده است. بنحو غریبى، بلشویک ها و حرکات آنها در این تفکر از تمایالت کارگران جدا 
میشوند و بنحوى از پیشى در یک تقابل و دوگانگى با اراده کارگران قرار میگیرند. گفته میشود که بلشویک ها 
اختیارات ارگانهاى توده اى کارگران را محدود کردند. اما فراموش میشود که بلشویک ها خود در برگیرنده و 
نماینده قشر وسیعى از کارگران بودند. وقتى بلشویک ها نظر خود را در قبال این یا آن مساله اعالم میکردند، 
این خود به معنى اعالم نظر بخش پیشرو پرولتاریاى روسیه بود. بلشویک ها یک حزب روشنفکرى نبودند، 
بلکه انعکاس تشکل و وحدت رادیکال ترین بخش هاى کارگران روسیه بودند. از اینرو همانطور که هنگامى 
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که رهبرى کارگران صنعت نفت در دوران شاه از قول کارگران صنعت نفت حرف میزد و یک بار هم راى 
نمیگرفت و کسى با ذره بین سراغ مکانیسم دمکراتیک در رابطه این رهبرى و کارگران نمیگشت، در مورد 
بلشویک ها هم چنین بود. ما امروز از اعتصاب و اعمال اراده کارگران نفت ایران حرف میزنیم و به هیچ 
روشنفکر مورخى هم حق نمیدهیم که فردا به استناد اینکه راى گیرى اى در کار نبود، منکر این شود که این 
سیاست کارگران نفت بود. ایده تقابل پیشروان طبقه کارگر با توده هاى طبقه کارگر یک ایده پوچ است. 
تقابل میان رهبران خودگمارده و جعلى با اراده توده ها کامال قابل درك است، اما تقابل میان توده هاى طبقه 
با پیشروان واقعى اش در صحنه مبارزه طبقاتى، یک تناقض درخود است. طبقه کارگر هنگامى که رهبرى 
رفیق  بحث  در  که  است  وجهى  آن  این  میبیند.  قدرت  در  را  خود  یعنى  میبیند،  قدرت  در  را  خود  عملى 
کشاورز و کال در مباحثات منتقدین دمکراتیک شوروى غائب است. این انعکاسى از مشغله ضد استبدادى 
لیبرالیسم بورژوایى است، که بیهوده به طبقه کارگر تعمیم داده شده. آن زمانى که رهبران اتحادیه هاى واقعى 
رهبران  و  آژیتاتورها  کارگرى،  حزبى  جنبش  رهبران  کارخانه،  کمیته هاى  جنبش  واقعى  رهبران  کارگرى، 
محلى کارگرى، یعنى همانها که کارگران را بسیج کردند و به قیام کشیدند، در قدرت باشند، طبقه کارگر 
میگوید" من در قدرتم "و هیچ درجه زیر و باال کردن مکانیسم هاى دمکراتیک و غیر دمکراتیک در رابطه 

متقابل میان این رهبرى و توده هاى طبقه نمیتواند در این حقیقت تغییرى بدهد.

در یک  کند و  جدا  از متن طبقه  را  سیاستمدار خود  باید  اساسا براى حکومت کردن  براى بورژوازى که 
دولت بظاهر مافوق جامعه قرار بدهد، براى بورژوازى که رابطه اش را با این سیاستمدار از طریق راى دادن 
متناوبش میفهمد، تقابل میان رهبرى و طبقه جایى دارد. اما اگر همین مکانیسم به اصطالح دمکراتیک را 
بخواهید مبناى قضاوت دیکتاتورى پرولتاریا بدل کنید، اشتباه جدى اى مرتکب شده اید. دمکراسى پرولترى 
دمکراسى بورژوایى تعمیم یافته نیست. نوع دیگرى از دمکراسى است که مکانیسم هاى خاص خود را در 
برقرار کردن رابطه میان توده ها و رهبرى دارد. کمون پاریس با حساب این منتقدین میبایست خیلى غیر 

دمکراتیک ارزیابى شود.

درك مکانیسم مبارزاتى طبقه کارگر، مکانیسم رابطه توده هاى طبقه و رهبرى آن یکى از اجزاء تعیین کننده 
بحث کمونیسم کارگرى است که کامال در برابر تلقیات بورژوایى رایج از دمکراسى و مناسبات دمکراتیک 

قرار میگیرد. اساسا هویت سیاسى طبقه کارگر از مجراى رهبرى و عنصر پیشرو درون طبقه شکل میگیرد.

نمونه اعتصاب معدنچیان انگلستان بسیار گویاست. بورژوازى این تصمیم رهبرى را غیر دمکراتیک خواند 
زیرا هرگز به راى گیرى گذاشته نشد. واقعیت مبارزه یکساله و قهرمانانه معدنچیان نشان داد که این مبارزات 
سرشار از دمکراسى و اعمال اراده مستقیم کارگران بود. این عین اراده اکثریت عظیم معدنچیان بود که در 

تصمیم رهبرى مبنى بر ادامه اعتصاب انعکاس مییافت.

در مورد راى گیرى در مبارزه کارگرى باید نکته اى را اضافه کنم. این مکانیسم در مبارزات کارگرى مورد 
توجه قرار نمیگیرد زیرا اتحاد و قدرت متشکل کارگرى را نمیتواند بدرستى منعکس کند و یا آن را تحکیم 
به  دادن  روحیه  و  گرفتن  روحیه  و  آنها  جمعى  تصمیم گیرى  آنها،  تجمع  در  کارگران  قدرت  تمام  نماید. 
یکدیگر از طریق همبستگى حضورى و شرکت در عمل مشترك است. اگر از هر کارگر، در انزاوى خانه اش 
راى بگیرند، همواره طبقه کارگر غیر مصمم تر، غیر جسورتر و غیر مقاوم تر از آنچه واقعا هست و درون 
آکسیون میتواند باشد بنظر خواهد آمد. کارگران با قدم خود و در دل تجمع خود راى واقعى خود را ابراز 
میکنند. بعنوان افراد منزوى، آنها مقهور قدرت سرمایه اند، کم روحیه ترند و فاقد افق مبارزاتى الزم براى 

تصمیم گیرى هاى جسورانه اند.
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ویژگى هاى مناسبات درونى طبقه و بویژه نوع رابطه توده ها با رهبرى و پیشرو طبقه ناشى از چند عامل 
است:

اوال، موقعیت عینى تولیدى و اجتماعى کارگر. کارگر فاقد مالکیت است و جامعه بورژوایى فرد را اساسا بر 
مبناى مالکیت و رابطه او با سرمایه و کاال به رسمیت میشناسد. مالکیت سرمایه منشاء قدرت است. قدرتى 
که در سطح فرمال جامعه بورژوایى آن را در شکل حق راى به رسمیت میشناسد. واقعیت هم اینست که 
دمکراسى بورژوایى از حق راى محدود به طبقات دارا و صاحبان سرمایه و ثروت به حق راى همگانى گذر 
کرده است. در این سیستم اگر کارگران صاحب راى شده اند، اما این تنها از طریق تهى شدن "حق راى" از 
هر مفهوم اجتماعى واقعى و از هر رابطه مستقیم با "سهمى از قدرت" انجام شده است. راى گیرى مناسب 
مناسبات درونى یک الیگارشى صاحب سرمایه هست، اما مناسب اعمال قدرت طبقاتى که فاقد پایه مادى 
براى اعمال قدرت کردن از طریق راى هستند، نیست. کارگر منفرد هیچ چیز نیست، هیچ قدرتى ندارد. 

بورژوازى منفرد، به اندازه سرمایه اش قدرت واقعى دارد.

بنابراین باید پرسید قدرت کارگران در کجا نهفته است و چگونه اعمال میشود و راى فردى در این مکانیسم 
چه جایى دارد. قدرت کارگران در حرکت همزمان، علنى و متشکل آنها، حرکت متحدانه آنها نمودار میشود. 
راى گیرى نقش محدودى در ایجاد این حرکت دارد. گره اساسى رهبرى، آژیتاسیون و حقانیت شعارها و 
مبارزات خود  درصد  سیاست هایى است که کارگران باید براى آن بسیج شوند. از اینرو کارگران در 99 
دست به مبارزه متشکل و همزمان میزنند بدون آنکه از کسى راى بگیرند. این حرکت متحدانه عمدتا توسط 
حرکت عنصر پیشرو، قدرت مجاب کنندگى او، روشن بینى او، درایت او و عملى بودن سیاست هاى او 

شکل میگیرد. همین عوامل تعیین کننده مناسبات درونى کارگران است.

ثانیا، کارگران یک طبقه تحت ستم و سرکوبند. مبارزه آنها، بر خالف فعالیت قانونى و پارلمانى بورژوازى، 
فورا  کارگران  سیاسى  حرکت  میدهد.  قرار  آنها  مقابل  در  را  دولت  بنام  قهار،  و  خارجى  نیروى  یک  فورا 
دینامیسم یک نبرد را بخود میگیرد و الجرم اردوى کارگران بسرعت به یک صف رزمنده که براى جنگ 
آرایش بخود گرفته است تبدیل میشود. کارگر براى اعمال اراده خود فرصت جمع آورى و سنجش آراء 
فردى را ندارد. او در حرکت خود و با ارزیابى مستمر توانایى خود در ادامه مبارزه به چند و چون آراء فردى 
در صف خود واقف میشود. یک رهبر بورژوایى تا وقتى از مجلس راى اعتماد دارد میتازد. رهبر کارگرى، 
که پاى سنجش خواست توده هاى طبقه از طریق صندوقهاى راى نمیتواند برود، در هر لحظه باید روحیه و 
فضاى حاکم بر صف کارگران را ارزیابى کند، باید قدرت طبقه خود را تخمین بزند و تصمیم بگیرد. اگر 
درست تحلیل و ارزیابى کرده باشد، آنگاه تصمیم او منطبق بر تمایالت و اراده توده کارگران خواهد بود، اگر 

نه، آنوقت شاخص ها و نمودارهاى عملى در مبارزه او را به تجدید نظر در تصمیمش وادار خواهد کرد.

رابطه  حالت  بهترین  در  و  شده اند  اخذ  بورژوایى  دمکراسى  از  که  مقوالتى  که  اینست  منظورم  بهرحال 
بورژوازى و طبقه اش را تفسیر میکنند، نمیتوانند و نباید در ارزیابى چند و چون رابطه توده هاى کارگر و 
پیشروانشان بکار گرفته شوند. قضاوت حکومت کارگرى در روسیه باید با مالك هاى کارگرى انجام شود و 

نه با تعمیم تلقیات دمکراسى بورژوایى.

در انقالب روسیه قیام اکتبر نمودار حمایت توده اى کارگران از بلشویکها بود. قیام اکتبر آراء واقعى کارگران 
را نمایندگى میکرد، نه انتخابات مجلس موسسان. هر مفسر سوسیالیست انقالب اکتبر باید اهمیت این نکته 
را دریابد و حزب و دولت کارگران را بر مبناى رابطه واقعى اش با کارگران و نه بر مبناى قالب هاى فرمالى 

که این رابطه را مادیت میدهد، قضاوت کند.
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5- این تذکر داده شد که مستقل از معضالت اقتصادى "به هر حال ساختار دولت باید دمکراتیک باشد". 
این جمله بخودى خود درست است، اما اجازه بدهید در پاسخ قدرى در باره دمکراتیسم پرولترى و رابطه 

اقتصاد و سیاست در دوران دیکتاتورى پرولتاریا صحبت کنم.

بردارد  میان  از  را  دمکراسى  نبود  مادى  پایه  میخواهد  که  دمکراتیسمى  آن  از  پیگیرتر  دمکراتیسمى  هیچ 
نیست. آن "دمکراتیسمى" که حاضر است سرمایه دارى دولتى در روسیه به بقاء خود ادامه دهد، "مشروط 
بر اینکه "دولت دمکراتیک باشد، بنظر من دمکراتیسم نیست. تمام استدالل من اینست که بحث ما نه فقط 
بحثى مخالف نقد نواقص دمکراسى در جامعه روسیه نیست، بلکه تنها نقد واقعى به لغو دمکراتیسم در 
جامعه روسیه است. این که گویا کارگر میتواند از نظر اقتصادى فرودست باشد، اما از نظر سیاسى قدرتمند 
و طبقه مسلط باقى بماند، یک تصور و توهم پوچ است. سرمایه دارى انحصارى دولتى، مناسبات تولیدى 
در یک چنین سیستمى، جایى براى اعمال قدرت دمکراتیک کارگران باقى نمیگذارد. این یک دمکراتیسم 
منسجم و پیگیر است. اگر کسى معتقد به امکان حفظ سرمایه دارى در عین حال گسترش ساختار دمکراتیک 
دولت کارگرى است، باید جواب این بحث را بدهد. اگر کسى میخواهد تولید کنندگان مستقیم، کارگران، 
قدرت تصمیم گیرى را در سطوح مختلف داشته باشند، باید بدانند که انقیاد اقتصادى کارگران، ولو در یک 

"سرمایه دارى دولتى" باید برچیده شود.

گفته میشود که "نباید به مساله پاسخ تک جوابى داد. چرا یک جانبه مساله اقتصادى را محور قرار میدهید." 
پرولتاریا  دیکتاتورى  اقتصادى  مسائل  محور  بر  خود  که  است  روسیه  تاریخ   . نمیکنیم  بحث  یکجانبه  ما 
تعیین تکلیف شد. اگر قبل از این انقالب بپرسند ملزومات پیروزى آن چیست، انسان قطعا عوامل متعددى 
را برمیشمارد. اما اگر بعد از آن از ما علل ناکامى انقالب را بپرسند، آنوقت باید پاسخ خود را بر مبناى 
مسائل گرهى در این تاریخ فرمولبندى کنیم. کسانى هستند که میگویند اساسا طبقه کارگر قدرت را نگرفت. 
ما میگوئیم گرفت، اما چیزى که باعث شد نتواند آن اشکال مطلوب حاکمیت کارگرى را بوجود بیاورد و 
نهایتا حتى قدرت را از دست بدهد، این بود که مناسباتى مبناى تکامل اقتصادى جامعه قرار گرفت که در 
آن طبقه کارگر میبایست یوغ کارمزدى را بر گردن خویش نگهدارد. سرمایه دارى دولتى، با برنامه اى که فالن 
وزارتخانه براى رشد آن تهیه میکند، و فالن اداره دولتى جلو میبرد، نمیتواند اقتدار واقعى براى شوراهاى 
غیره.  و  قضایى  فرهنگى،  مدنى،  امور  مانند  فرعى،  امور  در  و  ظاهر  سطح  در  مگر  بگذارد،  باقى  کارگرى 
ما میگوئیم نوع اعمال قدرت مورد نظر کسانیکه خواستار ساختار دمکراتیک و توده اى براى دیکتاتورى 
اى اقتصادى ممکن  توده  قدرت  اعمال  طریق  از  تنها  وسیع،  طبقاتى  قدرت  اعمال  یعنى  هستند،  پرولتاریا 
است. این موضع توده هاى طبقه در درون مناسبات اقتصادى و اجتماعى است که جایگاه آنها را در ساختار 
سیاسى تعیین خواهد کرد. در اواسط دهه 20 تداوم اعمال قدرت طبقه کارگر و پیشرفت انقالب کارگرى 
دیگر تماما به این بستگى یافت که بر سر مناسبات اقتصادى حاکم بر جامعه چه قرار است بیاید. اگر در این 
سالها، موقعیت اجتماعى کارگر بعنوان مزدبگیر فاقد کنترل بر وسائل تولید و تصمیم گیرى اقتصادى تعریف 
و تثبیت میشد، آنگاه دیگر حکومتى که با جانفشانى در برابر حمالت بورژوازى بر پا نگاهداشته بود نیز 
قربانى میشد. این اتقاقى بود که افتاد. اما اگر این مقطع با پیروزى پرولتاریا، با غلبه خط مشى اشتراکى کردن 
تولید و لغو کار مزدى، با خط مشى سازمان دادن یک اقتصاد نوین مبتنى بر شوراهاى کارگرى همراه میشد، 
آنگاه نه فقط حاکمیت طبقه کارگر ابقاء میشد، بلکه ساختار حکومتى کارگران نیز به تناسب این اقتصاد نوین 
تکامل مییافت و به اشکال متناسب با وسیع ترین دمکراسى پرولترى و اعمال اراده مستقیم توده هاى طبقه 
متکى میگشت. در اوسط دهه 20 هنوز سرنوشت این مساله معلوم نبود. در انتقادات دمکراتیک، به صرف 
است،  شده  منتفى  دورنمایى  چنین  فى الحال  ایدئولوژیکى  لغزش هاى  و  دولت  و  حزب  ادارى  انحرافات 

فى الحال امکان تکامل پیروزمند انقالب از میان رفته است. ما این را نمیپذیریم.
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خالصه حرف ما اینست. در انقالب اکتبر قدرت سیاسى بدست کارگران افتاد. این دولت در مقابل حمالت 
نظامى و سیاسى بورژوازى، محاصره اقتصادى و به بهاى جانفشانى هاى طبقه کارگر و پیشروان آن و نیز 
از طریق پذیرش سازشهاى متعدد (که نپ یکى از آنهاست) حفظ شد. اما در مرحله بعد که مساله تحول 
نتوانست  پرولتاریا  شد،  مطرح  سیاسى،  قدرت  تثبیت  مرحله  از  گذشتن  به  توجه  با  جامعه،  سوسیالیستى 
انقالب خود را تداوم بخشد و خود بر الگوى تکامل اقتصادى اى در جامعه تائید گذاشت و به آن تمکین 
کرد که نتیجه اى جز حفظ انقیاد اقتصادى کارگران، حفظ رابطه کار و سرمایه، جاودانه شدن بوروکراسى 
بعنوان روش متناسب با زیربناى اقتصادى، زوال سیستماتیک شوراها، غلبه فکرى رویزیونیسم متناسب با 
این مناسبات نوین و در یک کالم تبدیل شدن سازش هاى سیاسى، به یک انحطاط سیستماتیک سیاسى و 

ادارى و از بین رفتن حاکمیت کارگران ببار نیاورد.

این سئوال میتواند مطرح باشد، و در این جلسات مطرح شده است، که آیا اصوال یک چنین تحول انقالبى 
امکانپذیر  باشد  جامعه  نیازهاى  و  روزمره  تولید  مساله  پاسخگوى  حال  عین  در  که  اقتصادى  مناسبات  در 
بود؟ بنظر من این آن عرصه اى است که کمونیست امروزى باید به آن توجه کند. یا این کار ممکن است و 
با تالش کمونیستى ممکن میگردد و یا حکم شکست هاى پى در پى کارگران، حتى پس از کسب قدرت، 
صادر شده است. بنظر من انقالب اقتصادى سوسیالیستى، نه فقط ممکن، بلکه براى پاسخگویى به نیازهاى 
مادى جامعه حیاتى بود. تمام بحث مارکسیسم بر سر این است که با بن بست سرمایه دارى، تنها سوسیالیسم 
میتواند راه گسترش نیروهاى مولده را بگشاید. باید این الگوها و اقدامات را بطور مشخص معنى کرد. باید 
تصویر کنکرت ترى از مالکیت اشتراکى و تولید با برنامه سوسیالیستى بدست داد. بلشویک ها چنین افقى 
نداشتند، و لذا رشد نیروهاى مولده را در سرمایه دارى دولتى جستجو کردند. اگر به هر حال توجیهى براى 
این کمبود بلشویک ها وجود داشته باشد، براى کمونیست امروزى که شاهد عملکرد سرمایه دارى دولتى در 

کشورهاى متعدد بوده است، دیگر توجیهى مجاز نیست، و او باید این کمبود را رفع کند.

یکى از رفقا در رابطه با ساختار دیکتاتورى پرولتاریا تعریفى بدست داد که با آن کامال موافقم. "دیکتاتورى 
پرولتاریا باید دولتى باشد که در آن تولید کنندگان (کارگران) خود تشکیل دهنده دولت اند." بسیار خوب، اما 
چنین دولتى تنها تحت مناسبات اقتصادى خاصى میتواند بوجود آید. نمیتوان چنین دولتى را ابتدا در سطح 
سیاسى با این شکل ایجاد و تکمیل کرد و سپس به سراغ مساله روابط تولیدى آمد. همان پروسه اى که در 
آن تکلیف روابط تولیدى و اقتصادى در آن روشن میشود، آرایش و ساختار دولتى و جایگاه توده ها را در 
آن تعیین میکند. اگر بپذیریم که طبقه کارگر قرار است بطور جمعى تولید را، تولیدى را که در سطح کشور 
در شکل واحدهاى اقتصادى گوناگون پراکنده است، کنترل و اداره کند، آنوقت باید این را هم بپذیریم که 
ساختار معینى نیز براى قدرت سیاسى و ادارى الزم میشود که در آن ارگانهاى جمعى کارگران در سطوح 

مختلف از پایین تا باال بمثابه اجزاء دولت عمل میکنند.

ما در انقالب پرولترى مرحله اى نخواهیم داشت که بدوا، مستقل از اعمال اراده اقتصادى، ساختار دمکراتیک 
اعمال اراده سیاسى طبقه کارگر و دخالت آحاد و توده هاى طبقه تعریف و تحکیم شود و سپس این اعمال 
اراده به عرصه اقتصادى گسترش یابد. مادام که اعمال اراده اقتصادى در حیطه قدرت شوراها قرار نگیرد 
شوراها ظرف اعمال اراده سیاسى و ادارى کار کارگران هم نخواهند بود، و یا به هر حال توده کارگران 
خارج قلمرو اعمال اراده مستقیم قرار میگیرند. این رابطه کارگر و وسائل تولید در جامعه است که آرایش 
مناسب مبارزاتى (و نیز حکومتى) کارگران را تعیین میکند. اتحادیه کارگرى براى مثال، مناسب حال طبقه 
کارگرى است که کنترل وسایل تولید را در دست نیروى خارج خود مییابد که او براى آن کار میکند. شوراى 
صاحب قدرت کارگرى نیز سازمان مناسب طبقه کارگرى خواهد بود که عمال تصمیم گیرى اقتصادى را 
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بدست گرفته و آن را در سطح محلى نیز اعمال میکند. به هر حال اگر کسى خواستار ساختار دمکراتیک 
براى دیکتاتورى پرولتاریا است باید این را بفهمد که این مستلزم مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى است، 
این مستلزم سوسیالیستى کردن روابط تولیدى و خالصى از سرمایه بمثابه یک رابطه اجتماعى است، اعم از 

اینکه این سرمایه در دست اشخاص باشد و یا دولت.

در روسیه مشخصا هنگامى که این مساله مطرح شد، دوره اى که در آن جایگاه و موقعیت اجتماعى طبقه 
کارگر تعیین میشد، مالکیت دولتى و تولید بر اساس کارمزدى (نیروى کارى که کاالست) تثبیت شد. این 
بطور اجتناب ناپذیرى (مگر آنکه علیه آن انقالب شود) سیما و جایگاه سیاسى طبقه کارگر و مکان او را 
در سیستم سیاسى و ادارى جامعه به عنوان یک نیروى فرودست تعریف میکند. این پروسه اجتناب ناپذیر 
ممکن است سالها بطول بیانجامد تا به نتیجه منطقى خود برسد، اما در باره اینکه این نتیجه منطقى چه خواهد 
بود، تردیدى نمیتوان کرد. بى حقوقى سیاسى کارگر و خلع ید سیاسى از او، از میان رفتن دولت کارگرى اى 

که در انقالب اکتبر ایجاد شده بود. 

...

این متن پیاده شده نوار سخنرانى منصور حکمت در آذرماه 1365(نوامبر دسامبر 1986) در یک سمینار 
مرکزى در حزب کمونیست ایران است که براى اولین بار در بولتن مارکسیسم و مساله شوروى شماره 3، 

فروردین 1367 ( مارس 1988) به چاپ رسیده است.
بولتن مارکسیسم و مساله شوروى شماره 3، صفحات 3 تا 41 و 75 تا 85

در حاشیه مباحثات اخیر سوئیزى و بتلهایم
 

(مانتلى  نشریه  بتلهایم [Charles Bettelheim] در  سوئیزى [Paul Marlor Sweezy] و  اخیر  پلمیک 
ریویو [Monthly Review]  جلد 37، شماره هاى 3 و 4) از این لحاظ که به طور موجز و فشرده اى رئوس 
دیدگاهها و نکات مورد اختالف طرفین را ارائه میکند و نیز از این لحاظ که آخرین استنتاجات "مارکسیسم 
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اکثر  در  تاکنون  که  بخصوص  است.  توجه  جالب  میکند،  طرح  را  شوروى"  "مساله  درباره  ما  دوران  قانونى" 
موارد مباحثات این "مارکسیسم قانونى" یا "دانشگاهى" (در تمایز با مارکسیسم متشکل و سیاسى) در مورد این 
مساله، چه از لحاظ نظرى و چه از نظر دقت و حجم مطالعات کنکرت و فاکت ها از سطحى به مراتب باالتر از 

مباحثات جریانات متشکل و حزبیت یافته مارکسیستى برخوردار بوده است. 
 

اما پلمیک اخیر حاکى از نوعى سترونى و درجا زدن تئوریک و سیاسى در مورد مساله شوروى است. به اعتقاد 
من از نقطه نظر مارکسیستى ایراداتى اساسى، چه در زمینه نکات مورد توافق و مفروضات مشترك طرفین بحث، 
و چه در رابطه با نکته اصلى مورد اختالف سوئیزى و بتلهایم، یعنى مساله رقابت و تعدد سرمایه در شوروى، 

به این مباحثه اخیر وارد است. اینجا به اختصار به رئوس این اشکاالت اشاره میکنم. 
الف- مفروضات و توافقات نادرست

1) سوئیزى و بتلهایم هر دو از نقد واقعیات جامعه امروز شوروى به انکار خصلت سوسیالیستى انقالب اکتبر، 
یعنى آنچه که آنان آن را نخستین نمونه از "انقالبات قرن بیستم" مینامند، رسیده اند. به زعم هر دو وضعیتى که 
امروز در شوروى وجود دارد نه نتیجه شکست انقالب در ادامه خود، بلکه حاصل طبیعى، ارگانیک و اثباتى 
آن است. از اینروست که هر دو عبارت "انقالب سوسیالیستى" را براى این انقالب نامناسب میدانند و عبارت 

"انقالبات قرن بیستم" را جایگزین آن میکنند. 
 

در این شک نیست که مناسبات و روابط تولیدى موجود در جامعه شوروى امروز سوسیالیستى نیست و سوئیزى 
سوسیالیستى  مارکسیسم"  نظر  مورد  "معناى  به  نمیتوان  را  شوروى  جامعه  مینویسد  وقتى  است  محق  کامال 
خواند. به عالوه این نیز درست است که در انقالب اکتبر و یا بقول سوئیزى "در هیچیک از انقالبات متعدد 
«سوسیالیستى» قرن بیستم" کار به ترتیبى که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست مجسم میکردند پیش 
نرفت. اما نحوه اى که سوئیزى و بتلهایم این مشاهدات را با مساله خصلت انقالب اکتبر مرتبط میکنند تماما 

ذهنى گرایانه، آکادمیستى و اکونومیستى است. هر دو مساله را به این نحو تبیین میکنند که:
”در همه موارد رژیمهایى بقدرت رسیدند که بر احزاب انقالبى با سازمان فشرده و متشکل از 
اعضاء اقشار ناراضى گوناگون مردم و رهبرى هاى عمدتا غیرپرولترى متکى بودند. این رژیمها 
دست  از  سرمایه  کل  تدریجى  "درآوردن  براى  را  خود  سیاسى  غلبه  مارکس...  بقول  واقع  در 
بورژوازى و تمرکز تمام وسائل تولید در دست دولت" بکار بردند. اما دولت، آن طور که مؤلفین 

مانیفست فکر میکردند پرولتاریاى متشکل به عنوان طبقه حاکمه نبود." (سوئیزى)

این "دولت غیر پرولترى" به زعم سوئیزى اقتصادیات استثمارگرانه نوظهورى را سازمان داد، و به 
زعم بتلهایم نوعى "سرمایه دارى حزبى" را برقرار ساخت. اختالف سوئیزى و بتلهایم حول همین 
تعابیر متفاوت اقتصادى متمرکز میشود. اما نکته مورد توافق هر دو این است که این اقتصادیات 
غیر سوسیالیستى (و براى بتلهایم کاپیتالیستى) ماحصل طبیعى نوع معینى از قدرت است که در 
"انقالبات قرن بیستم" شکل گرفته است، یعنى قدرت "احزاب انقالبى با سازمان فشرده و رهبرى 

غیرپرولترى". انقالب اکتبر یک چنین انقالبى بوده است. 
اینجا ما با تعبیرى ذهنى گرایانه و اکونومیستى در مورد کل پروسه انقالب پرولترى و بویژه مقوالت حزب و 
دولت انقالبى کارگرى روبروئیم. اوال، توصیف بتلهایم و سوئیزى از حزب بلشویک در انقالب 1917 توصیفى 
نادرست است. تصور این که حزب پرولتاریاى انقالبى، حزبى که قرار است در محیط بشدت خصمانه جامعه 
بورژوایى جهان امروز انقالب زیر و رو کننده علیه سرمایه را سازمان دهد، میتواند از "سازمان فشرده" صرفنظر 
کند یک تصور روشنفکرانه و مملّو از توهمات پارلمانتاریستى است. در این تصور از تمام دستگاه پیچیده 
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سرکوب و تمام سیستم پلیس ضد کمونیستى بورژوازى انتزاع میشود. "سازمان فشرده" حزب پرولترى شرط 
بقاء حزب پرولترى و شرط استقامت حزب در برابر تمام فشارهاى علنى پلیسى و فشارها ضمنى رفرمیستى 
و لیبرالى بورژوازى است. از این گذشته، غیر پرولترى قلمداد کردن حزب بلشویک به بهانه عضویت "عناصر 
ناراضى طبقات دیگر" و یا وجود انقالبیون فاقد خاستگاه فیزیکى کارگرى، در رهبرى حزب، نوعى افراطى 
از اکونومیسم است. بعنوان یک نمونه، مقایسه موضعگیرى و پراتیک پرولترى- انترناسیونالیستى بلشویکها در 
قبال جنگ اول با موضع بورژوا- ناسیونالیستى بخش اعظم احزاب سوسیالیستى و سندیکاهاى کارگرى که 
احتماال بافت کارگرى ترى از حزب بلشویک داشتند، پوچى این استدالل اکونومیستى را آشکار میکند. در این 
شک نیست که حزب انقالبى پرولتاریا باید در بافت و رهبرى خود پرولترى و کارگرى باشد. این حزب باید 
بطور دائم و روزمره بیان منافع و ظرف تشکیالتى ابراز وجود سیاسى کارگران باشد. اما تا امروز هیچ تشکل 
سیاسى و مبارزاتى اى بیش از حزب بلشویک به این ایده آل نزدیک نبوده است. طبقه کارگر روسیه بدون شک 
با حزب انقالبى خود وارد انقالب 1917 شد. حزب بلشویک میتوانست از بسیارى جهات کاملتر و به تصور 
آرمانى ما از یک حزب پرولترى نزدیکتر باشد، اما در همان صورت موجود خود نیز، حزب پرولتاریاى انقالبى 
روسیه بود. به هر رو روشن است که نقد تجربه شوروى را نمیتوان از یک چنین استنباط آشکارا اکونومیستى 

با این انتظارات روشنفکرانه از حزب انقالبى طبقه کارگر آغاز کرد. 
 

ثانیا، برقرارى دولتى که این چنین حزبى در مرکز و محور آن قرار داشت به دنبال قیام اکتبر، بخودى خود نه 
تنها ابدا آغازگر هیچ انحراف و شکستى نیست، نه فقط مبین خصلتى غیر سوسیالیستى در انقالب اکتبر نیست، 
بلکه جزء اجتناب ناپذیر پروسه انقالب پرولترى در روسیه 1917 است. در واقع سوئیزى و بتلهایم شکست 
پرولتاریاى روسیه را در شکل معینى از پیروزى سیاسى این طبقه جستجو میکنند. در مورد خصوصیات دولت 
در دوره هاى انقالبى پیش از این در( بسوى سوسیالیسم 2) به تفصیل بیشترى توضیح داده ام. نکته اى که اینجا 
باید تأکید شود این است که تلقى ذهنى گرایانه سوئیزى و بتلهایم از پروسه مادى انقالب پرولترى، پروسه اى 
که طى آن طبعا در وهله اول نوعى دولت انقالبى طبقه کارگر باید به قدرت برسد، در عمل راه تحقیق واقعى 
مارکسیستى در مورد علل شکست نهائى پرولتاریاى روسیه را مسدود میکند. پرولتاریاى روسیه قادر شد تا 
شکل معینى از اقتدار سیاسى خود را در روسیه برقرار کند. دولت بلشویکى- شورایى، دولت طبقه کارگر و 
شکل معین و گذارئى از تشکل طبقه کارگر بمثابه طبقه حاکمه بود. تمام مساله اى که باید توضیح داده شود 
این است که چگونه و تحت چه شرایطى و طى چه پروسه اى این دولت ویژه پرولتاریا در دوره انقالبى، از 
تکامل یافتن به شکل مطلوب دیکتاتورى پرولتاریا به "تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه" به معنى مورد 

نظر مارکس و انگلس ناتوان ماند. 
 

انقالب اکتبر علیرغم خصلت سوسیالیستى اش و علیرغم این که پرولتاریا توانست براى مدتى کوتاه خود را در 
شکل یک دولت موقت انقالبى کارگرى به مثابه طبقه حاکمه متشکل کند، به سرانجام نرسید. سوئیزى و بتلهایم 
با کتمان خصلت سوسیالیستى انقالب اکتبر (چه از لحاظ اهداف و چه از لحاظ نیروهاى محرکه طبقاتى اش) 
و با انکار خصلت پرولترى دولت انقالبى اى که پدید آمد، اساسا از روى کل مساله شکست نهایى انقالب 

پرولترى در روسیه میپرند، و از کنار معضل تئوریک واقعى مارکسیسم امروز میگذرند. 
 

ثالثا، به طور قطع اینکه انقالب اکتبر سوسیالیستى بود یا نه از روى عاقبت اقتصادى و سیاسى اش پس از 70 
توجیهى  نمیتواند  وجه  هیچ  روسیه به  امروز  واقعیت  از  سوئیزى  و  بتلهایم  مشاهدات  سنجیده نمیشود.  سال 
براى انکار خصلت پرولترى- سوسیالیستى انقالب اکتبر بدست بدهد. همچنانکه عاقبت اسفناك انقالب 57 
در ایران هیچگونه مجوزى براى انکار خصلت دمکراتیک و آزادیخواهانه این انقالب بدست نمیدهد. انقالبات 
همانطور که ممکن است به پیروزى برسند ممکن است به شکست نیز بیانجامند. معضل تئوریک متفکرین 
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پیشرو طبقه کارگر توضیح شرایط و علل و عوامل شکست انقالبات پرولترى پیشین است. اینکه عاقبت انقالب 
روسیه چنان نشد که در یک انقالب سوسیالیستى "قاعدتا" میبایست میشد، پس” البد" این انقالب سوسیالیستى 
نبوده است، از هر متدولوژى معتبر تحلیل علمى فرسنگها به دور است. این معادل وارونه کردن تاریخ واقعى 
و بوقوع پیوسته براى جا دادن آن در الگوهاى تئوریک جدید است. انقالب اکتبر در زمان خود مبشر تحول 
سوسیالیستى جامعه بود، میلیونها کارگر در آن شرکت کردند و براى پیروزى آن جنگیدند، این انقالب توسط 
پیشروان مارکسیست طبقه کارگر هدایت و سازماندهى شد و با زبان میلیونها کارگر و زحمتکش برنامه تحول 
سوسیالیستى جامعه و انقالب جهانى پرولتاریا را اعالم کرد. در زمان خود پرولتاریاى واقعا موجود و جهان 
تنها  این  شد،  دیگرى  چیز  عاقبت  اگر  آوردند.  بشمار  سوسیالیسم  براى  انقالبى  را  انقالب  این  موجود  واقعا 
میتواند محقق مارکسیست را به عرصه بررسى چند و چون شکست این پروسه رهنمون شود، چرا که تاریخ 
اما  نیست،  ساده  شکست  پروسه  این  چون  و  چند  توضیح  قطعا  نیست.  دستکارى  قابل  دیگر  گذشته  واقعى 
سرهم بندى کردن نوعى تئورى جدید تحول اجتماعى در عصر ما بر مبناى ابداع نوعى "انقالبات قرن بیستم" 
که نه علل پیدایش، نه نیروهاى محرکه، نه زمینه هاى موجود آن در جامعه کهنه و نه دینامیسم حرکت آنها معلوم 

نیست و توضیح داده نمیشود، به مراتب دشوارتر است. 
 

لحاظ  از  شوروى،  اقتصاد  ماهیت  درباره  نظرشان  اختالف  علیرغم  بتلهایم  و  سوئیزى  اقتصادى،  زمینه  2) در 
برخورد به تبیین مارکسیستى از سرمایه دارى، شیوه کمابیش مشابهى را اتخاذ میکنند. هر دو (هر چند بتلهایم 
به درجه کمتر و بطور غیر مستقیم) برداشتى تحدید گرایانه از تبیین جامع و عمومى مارکس از سرمایه دارى 
بدست میدهند. سوئیزى سرمایه دارى را بر مبناى دو مؤلفه 1) رابطه کار و سرمایه و 2) رقابت و تعدد سرمایه ها، 
اعتبار که مؤلفه دوم، یعنى رقابت، در اقتصاد روسیه قابل مشاهده نیست، از  تعریف میکند و سپس به این 
سرمایه دارى خواندن روسیه استنکاف میکند. بتلهایم در مقابل و در اینکه به طور ضمنى و مبهم به تعریف 
نادرست سوئیزى از سرمایه دارى اشاره میکند، در عمل تمام کوشش خود را صرف آن میکند که اثبات نماید 
رابطه بنگاهها و شاخه هاى تولیدى در روسیه از نوع رابطه بنگاهها در اروپاى غربى و آمریکاست و لذا رقابت، 
به همان تعبیر آن در سرمایه دارى "کالسیک" غرب در روسیه عمل میکند. سوئیزى شکل ویژه سرمایه دارى 
به نحوى که تاریخا در اروپاى غربى توسعه یافت را تنها شکل واقعى سرمایه دارى قلمداد میکند و به عبارت 
دیگر از این شکل یک الگوى جامد میسازد. بتلهایم تلویحا این الگو را میپذیرد (الاقل در این پلمیک) و صرفا 
میکوشد به سوئیزى نشان دهد که این الگو بر واقعیات امروز سرمایه دارى در شوروى انطباق دارد. نظر سوئیزى 
آشکارا در مقابل تئورى مارکس در مورد سرمایه دارى قرار میگیرد، اما بتلهایم نیز عمال این فرمولبندى نادرست 
را میپذیرد و در جهت اثبات حکمى تالش میکند که اوال براى اثبات سرمایه دارى بودن شوروى ضرورى نیست 

و ثانیا، فى النفسه بیش از حد الگوسازانه و اغراق آمیز است. (پایین تر به این نکته بازمیگردیم)
 

3) استنتاجات سیاسى بتلهایم و سوئیزى بسیار متفاوت است. سوئیزى به جامعه و اقتصاد شوروى نظرى نسبتا 
مساعد دارد، حال آنکه بتلهایم خود را در ضدیت با شوروى امروز مییابد. با این وجود، هر دو عرصه سیاسى 
را به یک قلمرو غیر طبقاتى، غیر سیاسى و آکادمیک محدود میکنند. به یک معنا، تم اصلى این استنتاجات 
تا حد "شوروى یا آمریکا، کدام بدتر است" سقوط میکند. سوئیزى که در شوروى شیوه تولید نوین و طبقه 
استثمارگر نوینى را میبیند که سرمایه دارى را پشت سر گذاشته است، فى النفسه توسعه طلب نیست و در "صلح 
جهانى" ذینفع است، فراخوان میدهد که لبه تیز مبارزه باید علیه "ضد انقالب جهانى به سرکردگى آمریکا" 
متوجه شود. بتلهایم در مقابل، استدالالت ناسیونالیسم چینى را زنده میکند و به روایتى سه جهانى از اوضاع 
جهانى متوسل میشود تا ثابت کند که ابرقدرت "خطرناکتر"، "تجاوزگرتر" و در یک کالم "بدتر" شوروى است. 
سوئیزى از موضع "کسانى که خطرات جدى اوضاع بین المللى کنونى را تشخیص میدهند و میخواهند براى 
بهبود اوضاع دست به عمل بزنند"، یعنى از موضع "تشنج زدائى" میان "شرق و غرب"، توجه خوانندگان خود 
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را به فشارهاى مخرب جهان غرب بر جامعه شوروى جلب میکند، و بتلهایم در پاسخ به تکرار فرمول کهنه 
و کلیشه اى "روسیه در جستجوى دریچه اى به اقیانوس هند" است بسنده میکند. آنچه که هیچیک مورد اشاره 
قرار نمیدهند، اهمیت مساله تحلیل جامعه شوروى و سرنوشت انقالب 1917 از نقطه نظر جنبش طبقاتى و 
بین المللى پرولتاریاست. هیچگونه اشاره اى به رابطه اقتصاد و جامعه شوروى با قطب معینى در رویزیونیسم 
جهانى نمیشود. هیچ اشاره اى به جایگاه تجربه شوروى در شکست تالشهاى کمونیستى براى سازماندهى یک 
بین الملل کمونیستى و آتیه این تالشها نمیشود. شوروى به عنوان یک "کشور"، یک "ابرقدرت" و به عنوان یک 
قدرت سیاسى و نظامى در پهنه جهانى بررسى میشود، که صلح جهانى و یکپارچگى و تمامیت ارضى کشورها 
را تحت تأثیر قرار میدهد. اما براى پرولتاریاى کمونیست جایگاه شوروى در توازن قواى جهانى به عنوان یک 
قدرت سیاسى و نظامى در صحنه رقابت جهانى بورژوازى، تنها یک وجه مساله است. محدود کردن معضل 
شوروى به این وجه معادل سقوط به فرمولبندیهاى ناسیونالیستى و ژورنالیستى است. مساله شوروى و تحلیل 
اقتصاد و مناسبات تولیدى و اجتماعى در آن جزئى از معضل عمومى تر تجدید سازمان یک جنبش بین المللى 
اصیل پرولترى- کمونیستى است. تحلیل مساله شوروى محور هر تالش جدى براى توسعه سیماى سوسیالیسم 
اصیل و انقالبى، تبیین استراتژى عمومى انقالب پرولترى، منزوى کردن رویزیونیسم و برپا ساختن یک جنبش 
متشکل پرولتاریاى جهانى است. این وجوه تماما در پلمیک بتلهایم و سوئیزى به فراموشى سپرده شده اند و با 

تعابیر و مشغله هاى متداول و پیش پا افتاده ناسیونالیستى، صلح طلبانه و ژورنالیستى جایگزین شده اند. 
ب- نکته مورد اختالف: تعدد سرمایه ها و رقابت

سوئیزى اصرار دارد که مناسبات اقتصادى موجود در روسیه را نمیتوان و نباید سرمایه دارى نامید، چرا که به 
زعم او سرمایه دارى با دو مشخصه اصلى تعریف میشود، اول، وجود رابطه کار و سرمایه یعنى وجود سیستم 
استثمار کارمزدى کارگرانى که فاقد هرگونه مالکیتى بر وسائل تولیدند و دوم، تعدد سرمایه ها و رقابت ناشى 
از وجود سرمایه هاى متعدد که محمل مادى عملکرد قوانین درونى سرمایه است. سوئیزى هشدار میدهد که 
اطالق سرمایه دارى به نظام اقتصادى موجود در شوروى الجرم با خود الگوسازى و تعمیم نابجاى نحوه کارکرد 
سرمایه دارى "کالسیک" اروپاى غربى و آمریکا به جامعه روسیه را ببار میآورد و این مانعى متدولوژیک عملى 

بر سر شناخت روابط اقتصادى واقعى در جامعه شوروى خواهد بود. 
 

به این استدالل سوئیزى بازمیگردیم، اما تا آنجاکه این هشدار مستقیما شیوه برخورد نوع بتلهایم را مد نظر دارد، 
هشدار بجایى بنظر میرسد. استدالالت بتلهایم در اثبات وجود رقابت کاپیتالیستى و تعدد و استقالل سرمایه ها 
در شوروى کماکان غیرمجاب کننده باقى میماند. اثبات وجود رقابت میان مدیران بنگاهها و یا وزارتخانه ها و 
شاخه هاى تولیدى در شوروى بر سر مواد خام، وسائل تولید، اعتبار و غیره بخودى خود پاسخ ابهام سوئیزى 
نمیتواند باشد. در هر سیستم ادارى بوروکراتیک و در هر تراست و بنگاه اقتصادى بزرگ نیز مدیران احتماال بر 
سر موضوعات مختلف در رقابت با یکدیگر قرار میگیرند، بى آنکه این رقابت به معناى استقالل اقتصادى آنان، 
تا حد مالکان و مدیران سرمایه هاى منفرد و مستقل باشد. اینکه محصوالت در شوروى کاال هستند بخودى خود 
چیزى را در مورد اینکه این محصوالت توسط سرمایه هاى مستقل و منفرد تولید شده اند یا خیر بیان نمیکند. 
فقدان یک برنامه سراسرى، یا خصلت صورى این برنامه نیز بخودى خود داّل بر وجود یک مکانیسم اقتصادى 
کار گسترده،  تقسیم  یک  وجود  صرفا  نیز  حالت  این  در  بتلهایم  متعدد نیست.  سرمایه هاى  عملکرد  متکى بر 
استقالل نسبى شاخه هاى تولید از برنامه سراسرى، ناتوانى دولت شوروى در طرح ریزى یک برنامه عمومى و 
غیره را به ثبوت میرساند و نه تعدد سرمایه به معنى اخص کلمه و همسانى نقش عامل رقابت در سرمایه دارى 
شوروى با سرمایه دارى "کالسیک" غرب را. اگر بتلهایم بخواهد بر همان مبناى مفروضات نادرست سوئیزى در 
تعریف مشخصات سرمایه دارى به او پاسخ بدهد، یعنى اگر واقعا بخواهد نشان دهد که رقابت در سرمایه دارى 
روسیه همان نقشى را داراست که سرمایه دارى نوع اروپاى غربى و آمریکا، آنگاه موظف خواهد بود نشان 
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دهد که تعدد سرمایه ها و رقابت میان بخشهاى مختلف سرمایه محمل مادى و زمینه عملکرد قوانین درونى 
کل سرمایه اجتماعى در روسیه است. او میبایست نشان دهد که قوانین درونى انباشت سرمایه، اساسا از طریق 
رقابت میان سرمایه هاى متعدد موجود به خود مادیت میبخشند. سهم سود بخشهاى مختلف سرمایه، قیمتها، 
انگیزه افزایش نسبت سرمایه به کار، شکل تکامل تقسیم کار، نحوه تخصیص سرمایه و جابجایى سرمایه ها در 
شاخه هاى مختلف تولید و غیره همه به کارکرد این رقابت وابسته اند. بتلهایم این را نشان نمیدهد، بلکه تبیینى 

سطحى و عمومى و روبنائى از وجود رقابت میان مدیران و وزیران در روسیه را جایگزین آن میکند. 
 

در واقع براى اثبات وجود سرمایه دارى در روسیه نیازى به اثبات تعدد سرمایه ها و استقالل آنها از یکدیگر و 
رقابت نیست. بتلهایم با پذیرش ضمنى برداشت الگوپردازانه و مکانیکى سوئیزى از مشخصات سرمایه دارى، 
در عمل در مقابل ایرادات سوئیزى به بن بست میرسد. بحث را باید از همانجایى گرفت که بتلهایم رها میکند 
- یعنى از نقد تعریف نادرست سوئیزى از سرمایه دارى و مشخصات” دوگانه" آن، از نقد جایگاه نادرستى که 

سوئیزى در تبیین خود از سرمایه دارى به مساله رقابت و تعدد سرمایه ها میدهد. 
 

پافشارى سوئیزى در هم ارز کردن و همسنگ کردن عامل "تعدد سرمایه ها و رقابت" با رابطه کار و سرمایه، در 
تعریف تولید سرمایه دارى، بیش از حد لجوجانه و غیر موجه است. توضیحات او در مورد نقش رقابت و تعدد 
سرمایه در سرمایه دارى نیز به نوبه خود در بهترین حالت سهل انگارانه است. و باالخره، اینکه سوئیزى علیرغم 
پذیرش و حتى تأکید بر وجود رابطه کار و سرمایه در اقتصاد شوروى، به بهانه عدم مشاهده "تعدد سرمایه ها و 

رقابت" از سرمایه دارى خواندن اقتصاد شوروى سر بازمیزند نیز بسختى قابل درك است. 
 

این نکات را یک به یک بررسى کنیم:
 

او  بدهد.  بدست  سرمایه دارى  از  تعمیمى  قابل  غیر  و  محدود  بسیار  تعریف  بدوا  است  ناگزیر  1) سوئیزى 
مینویسد:

”آنطور که من میفهمم سرمایه دارى شکل تاریخا مشخصى از جامعه است که در قرن 15 یا 16 
در اروپاى غربى ظهور کرد و در سیصد چهارصد سال بعد سلطه خود را بر بخش اعظم کره 

زمین گسترش داد".
خود  نظر  مورد  اساسى  مشخصات  سوئیزى  که  است  سرمایه دارى  از  مشخص"  "تاریخا  شکل  این  مبناى  بر 
از این سیستم را بیان میکند. در این شکل "تاریخا مشخص" رقابت و تعدد سرمایه ها، نقش حیاتى و تعیین 
کننده داشت. این شکل اقتصادى همراه با رقابت، بر مبناى تعدد سرمایه و با فرض وجود این عوامل شکل 
گرفت، و الجرم تعدد سرمایه ها و رقابت به اشکالى بنیادى از وجود و زیست این شیوه تولید بدل شد. اما 
سوئیزى همینجا توقف میکند و حاضر نمیشود با مارکس راه نقد این شیوه "تاریخا مشخص اروپایى" را تا حد 
بیرون کشیدن خصلت مشخصه واقعى و قابل تعمیم این نظام طى کند. مارکس نیز طبعا همین شکل تاریخا 
مشخص را، همراه رقابت و تعدد سرمایه هایش، مورد مطالعه قرار داد، اما قادر شد خصوصیات مشخص کننده 
و خصلت نماى این نظام را در سطحى فراتر و تجریدى تر از مشاهدات مربوط به رقابت و سرمایه هاى متعدد، 
تعریف کند. خصلت مشخصه این نظام همان چیزى است که آن را از شیوه هاى تولیدى دیگر متمایز میکند. 
بدیهى است که هر شیوه تولیدى معین مقوالت اقتصادى و روابط اجتماعى متناسب با خود را بهمراه دارد، اما 
آنچه آنرا از شیوه هاى تولید دیگر متمایز میکند، یعنى آنچه خصلت نماى این نظام جدید است، نحوه ویژه اى 
شکل  سرمایه دارى،  سیستم  مشخصه  خصلت  میشود.  گرفته  مستقیم  کننده  تولید  از  اضافه  محصول  که  است 
مشخص استثمار در این نظام است. این مارکس را به توضیح کاال شدن نیروى کار و وحدت پروسه کار با 
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پروسه تولید ارزش اضافه میرساند. استثمار کار مزدى، یعنى همان "رابطه سرمایه-کار" که سوئیزى سلطه آن را 
بر نظام اقتصادى شوروى برسمیت میشاند، خصوصیت متمایز کننده و خصلت معّرف نظام سرمایه دارى است. 
مارکس چنان در این تبیین خود از سرمایه دارى (در کاپیتال، تئورى هاى ارزش اضافه، گروندریس و کمابیش 
در تمام نوشته هاى اقتصادیش) صراحت دارد که اصرار سوئیزى بر گنجاندن مساله "تعدد سرمایه و رقابت" به 
عنوان رکن دوم تعریف سرمایه دارى بسیار عجیب بنظر میرسد. بدین ترتیب مارکس قادر میشود تا با مطالعه 
سرمایه دارى "تاریخا مشخصى" که سوئیزى نیز آن را مبناى استدالل خود قرار داده است، خصلت عام تولید 

سرمایه دارى را تحلیل کند و این قالب "تاریخا مشخص" را بشکند. 
 

2 )اما نکته مهم اینجاست که در تبیین مارکس از همان سرمایه دارى مشخص اروپاى قرن 18 و 19، رقابت 
و تعدد سرمایه آن وزنه و مکانى را ندارد که سوئیزى به آن میبخشد. مارکس موضع رقابت و تعدد سرمایه 
را در جاى درست خود، در سطحى از لحاظ تجریدى مناسب، وارد میکند. سوئیزى مصّر است که در همان 
بنیادى ترین سطح تجرید، یعنى در سطح توضیح عام ترین خصوصیات و مشخصات نظام سرمایه دارى، این 
عامل را بگنجاند. جالب اینجاست که حتى همان نقل قولهاى خود سوئیزى از مارکس در مورد رقابت و تعدد 
سرمایه ها استدالل او را بى اعتبار میکند. مارکس سرمایه هاى متعدد و رقابت سرمایه ها را در سطح کنکرت ترى 
وارد بحث میکند. براى استنتاج و اثبات قوانین عام تولید سرمایه دارى یعنى براى توضیح ارزش اضافه، استثمار 
نیروى کار، ارزش نیروى کار و مزد، ارتش ذخیره کار، انباشت و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، بازتولید 
مساله  دادن  دخالت  به  نیازى  مارکس  سود،  نرخ  نزولى  گرایش  قانون  حتى  و  اجتماعى  سرمایه  کل  گسترده 
سرمایه هاى متعدد و عامل رقابت ندارد. مارکس اینها را از مفروضات عمومى خود درباره کل سرمایه اجتماعى 
و ماهیت عمومى و نمونه وار سرمایه استنتاج میکند، و تنها پس از استنتاج قوانین پایه اى سرمایه دارى و انباشت 
سرمایه، به سطح کنکرت تر بررسى مناسبات درونى سرمایه هاى متعدد با هم و شکل ویژه فعلیت یافتن قوانین 
عام نظام سرمایه دارى میرسد. به عبارت دیگر، مارکس از لحاظ تحلیلى، مستقل از عامل تعدد سرمایه و رقابت، 
قوانین بنیادى حرکت سرمایه دارى و خصوصیات پایه اى این نظام را تحلیل میکند، و آنگاه این عامل کنکرت 
را براى توضیح چگونگى بالفعل شدن این قوانین در کارکرد جارى تولید سرمایه دارى میپردازد. در این سطح 
کنکرت تر است که مارکس گام به گام با وارد کردن عامل تعدد مالکان وسائل تولید (تعدد سرمایه ها) از ارزش 
اضافه به مقوالت کنکرت تر سود، بهره، سود تجارى و اجاره و از مقوله ارزش، به قیمتهاى تولید میرسد، و 

قس علیهذا. 
 

در مورد رقابت، مارکس صراحتا ولو به اختصار، جایگاه این رابطه را در تحلیل خود توضیح داده است. رقابت 
آن رابطه واقعى میان سرمایه هاى مختلف است که قوانین عام تولید سرمایه دارى، قوانین کل نظام، یعنى قوانین 
درونى کل سرمایه اجتماعى، را به آحاد سرمایه تحمیل کند و براى آنان محسوس میگرداند. رقابت آن رابطه 
ویژه اى است که از طریق آن قوانین ذاتى و عمومى سرمایه بطور کلى به فشارهاى مادى و عملى و خارجى بر 

آحاد سرمایه ترجمه میشود. رقابت رابطه اى است که در آن قوانین ذاتى سرمایه مادیت و فعلیت پیدا میکند. 
 

رقابت از لحاظ تاریخى پیش شرط عروج و استیالى تولید سرمایه دارى بود. زیرا این روشى بود که سرمایه 
از طریق آن موانع حرکت خود را، موانعى را که اشکال تولیدى کهنه، و از جمله سیستم صنفى (گیلد) بر سر 
راه آن قرار میداد در هم شکست. (گروندریس، انگلیسى، صفحات 650-649). تا اینجا رقابت شرط تاریخى 
عروج سرمایه است و نه شرط تحلیلى وجود و خصلت مشخصه آن. اما مارکس بحث خود را فراتر میبرد و 
جایگاه و نقش رقابت را در خود سیستم سرمایه دارى، یعنى در چهارچوب مناسبات قوام گرفته سرمایه دارى، 
نیز تحلیل میکند. رقابت مقابله و مواجهه سرمایه با خود، به عنوان سرمایه دیگر است. رقابت عملکرد بالفعل 

سرمایه است:
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”رقابت انکشاف بالفعل سرمایه است. توسط رقابت، آنچه که مربوط به ذات سرمایه است، به 
صورت یک ضرورت خارجى براى سرمایه منفرد درمیآید. آنچه مربوط به مفهوم سرمایه است، به 
شکل ضرورتى خارجى براى شیوه تولید مبتنى بر سرمایه ظاهر میشود”(گروندریس، 650-651 )

 
”این نکته چنان صادق است که عمیق ترین متفکران اقتصادى، نظیر ریکاردو، براى آنکه بتوانند 
قوانین سرمایه را - که در عین حال به صورت گرایشهاى حیاتى حاکم بر آن ظاهر میشود - به 
حد کافى تبیین کنند، سلطه مطلق رقابت آزاد را مفروض میگیرند.”(.همانجا، صفحه 651، تاکید 

در اصل است)
و  بتلهایم  که  است  اشتباهى  همان  دقیقا  سرمایه دارى  اقتصادى  قوانین  تبیین  براى  رقابت  گرفتن"  ”مفروض 
سوئیزى هر دو مرتکب میشوند، نه از آنرو که رقابت جزء الینفک سرمایه دارى، آنطور که تاریخا انکشاف 
یافت، نبوده است و یا نقش محورى ندارد، بلکه از آنرو که قوانین سرمایه از ذات سرمایه، از مفهوم سرمایه و 
خصلت عام سرمایه ناشى میشوند. تعدد سرمایه ها و رقابت محمل جارى شدن این قوانین در مناسبات واقعى 

سرمایه هاى واقعى است.
”رقابت صرفا آنچه را که در ذات سرمایه نهفته است به صورت واقعى بیان میکند و بصورت 
یک ضرورت خارجى، بعمل درمیآورد. رقابت چیزى جز طریقى نیست که طى آن سرمایه هاى 

متعدد مؤلفه هاى ذاتى سرمایه را بر یکدیگر و بر خود تحمیل میکنند." (همانجا، صفحه 651)
ارگانیک (ارزشى  ترکیب  افزایش  و  انباشت  به  سرمایه  ذاتى  گرایش  رابطه،  این  نمونه هاى  بارزترین  از  یکى 
و فنى) سرمایه در طول پروسه انباشت است. سرمایه مداوما بر حجم سرمایه ثابت به نسبت متغیر میافزاید. 
مارکس این قانون را مستقل از مساله رقابت و تعدد سرمایه، از تحلیل عمومى کل سرمایه اجتماعى استنتاج 
میکند. اما در جهان واقع، این قانون خود را از مجراى رقابت به آحاد سرمایه تحمیل میکند. سرمایه اى که 
بخواهد در عرصه رقابت باقى بماند ناگزیر است مداوما بر نسبت سرمایه-کار خود بیافزاید، نسبت سرمایه ثابت 
به متغیر خود را افزایش دهد (و همراه آن تکنیک تولید خود را بهبود بخشد). این قانون از رقابت ناشى نشده 
است و از لحاظ تحلیلى نیازمند وجود سرمایه هاى متعدد و رقابت آنها نیست. اما محمل مادى و مجراى بالفعل 

شدن این قانون، یعنى تبدیل شدن آن به یک جبر خارجى براى سرمایه هاى منفرد، رقابت است. 
 

پس آنچه مسلم است این است که رقابت نه فقط در توضیح خصوصیات معرف نظام سرمایه دارى مقوله و 
بلکه  ندارد،  قرار  رابطه  این  با  یکسانى  تجرید  سطح  در  فقط  نه  نیست،  سرمایه  و  کار  رابطه  هم ارز  مؤلفه اى 
صرفا (و این "صرفا" به معنى کم اهمیت جلوه دادن رقابت نیست)، عامل و محمل فعلیت یافتن و خارجى 
شدن قوانین ذاتى و درونى سرمایه است که بنا به تعریف و بنا به تحلیل مارکس، از لحاظ تحلیلى مقدم بر 

رقابت موضوعیت و موجودیت یافته اند. 
 

است.  سرمایه  ذاتى  قوانین  یافتن  فعلیت  "کالسیک"  شکل  رقابت  اوال  که  نیست  شک  این  در  رو  هر  به  اما 
ثانیا، شکل تاریخا ناگزیر سلطه یافتن قوانین تولید سرمایه دارى بوده است و ثالثا، الاقل تا آنجا که به کارکرد 
سرمایه دارى آنگونه که در اروپاى غربى شکل گرفت مربوط میشود، عامل حیاتى است. هر تحلیل مارکسیستى 
از جامعه شوروى نیز، اگر نخواهد بطور دگماتیکى مانند بتلهایم وجود و سلطه رقابت و تعدد سرمایه از نوع 
"کالسیک" آن را در این جامعه اثبات کند، باید این را توضیح بدهد که کدام مکانیسم یا مکانیسم هاى مادى 
عمال ضروریات ذاتى و قوانین پروسه انباشت سرمایه را به صورت ضرورت هاى خارجى و محسوس به طبقه 
سرمایه دار و بخشهاى گوناگون آن در این کشور تحمیل میکند. به این مساله قدرى پایین تر بازمیگردیم، اما به 
یک نکته جالب توجه باید اشاره کرد. مارکس در ادامه بحث خود در گروندریس به نحوى معضل امروز ما 
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را پیش بینى میکند:
با  که  شیوه هایى  یا  تولید  کهنه  شیوه هاى  چوبدستى  به  هنوز  است،  ضعیف  سرمایه  که  ”مادام 
عروج سرمایه دیگر موعدشان سپرى میشود، اتکاء میکند. به محض اینکه احساس قدرت میکند، 
حس  که  مجردى  به  و  میکند.  حرکت  خود  قوانین  طبق  بر  و  میاندازد  کنار  به  را  چوبدستى ها 
میکند و میفهمد که وجود خود او مانعى بر سر توسعه است، به اشکالى پناه میبرد که على الظاهر 
با محدود کردن رقابت آزاد، حاکمیت سرمایه را کاملتر میکند، اما در عین حال مبشر اضمحالل 

سرمایه و اضمحالل تولید مبتنى بر سرمایه هستند." (همانجا، صفحه 651)
واقعیت این است که سرمایه دارى عصر ما در این مرحله آخر بسر میبرد. "پناه بردن" سرمایه به اشکالى بجز 
رقابت منحصر به سرمایه دارى شوروى نیست، هر چند محدودیت رقابت در این کشور در باالترین حد است، 
مشخص"  "تاریخا  سرمایه دارى  که  اقتصادى اى  جغرافیاى  کل  و  اسکاندیناوى  فرانسه،  انگلستان،  آمریکا،  در 
سوئیزى در آن شکل گرفت نیز امروز رقابت دیگر تنها شکل قرار گرفتن قوانین ذاتى سرمایه در مقابل آحاد 
و  بند  همچنانکه  دولتى،  مقررات  و  دولتى  سیاستهاى  دولتها،  خارجى نیست.  صورت ضروریات  به  سرمایه، 
بست هاى انحصارات، الاقل در مقیاس ملى آحاد سرمایه را به اشکال متنوعى بجز رقابت و عالوه بر رقابت 
(در درون مرزهاى یک کشور)، با نیازها و ضروریات انباشت کل سرمایه اجتماعى رو در رو میکند. به عبارت 
دیگر امروز تنها از طریق رقابت نیست که سرمایه با خود به صورت سرمایه مواجه و رو در رو میشود. دولتها، 
بر مبناى سیاستهاى اقتصادى ازپیشى (ولو ناشى از رقابت در مقیاس جهانى که روسیه نیز کمابیش تابع آن 
است)، تا حدود زیادى نقش نماینده و سخنگوى کل سرمایه اجتماعى و اوضاع عمومى انباشت سرمایه را به 
عهده گرفته اند. رابطه آحاد سرمایه با دولت، نوعى تقابل آحاد سرمایه با ضروریات عینى خارجى اى است که 
از ذات سرمایه، کل سرمایه، برخاسته است. این رابطه دیگر صرفا در چهارچوب رقابت نمیتواند توضیح داده 
شود. این نقش روزافزون دولتها، و بیرون کشیده شدن بخش هر چه بیشترى از عملکرد بالفعل سرمایه از عرصه 
رقابت و انتقال آن به حوزه تصمیمات دولتى سرمایه (اعم از برنامه ریزى یا سیاست مالى و پولى)، على الظاهر 
سلطه سرمایه را "کاملتر" کرده است، اما درست همانطور که مارکس توصیف میکند، مبشر اضمحالل و بیانگر 

بحران مزمن و ذاتى سرمایه دارى عصر ماست. 
 

در  هم اکنون  بلکه  است،  نادرست  و  زائد  فقط  نه  سرمایه دارى  توصیف  در  سوئیزى  دوم"  "رکن  حال  هر  به 
پروسه عملى انکشاف معاصر همان سرمایه دارى "تاریخا مشخص" هم دارد گام به گام تخریب میشود. معضل 
مارکسیست ها در توضیح خصوصیات سرمایه دارى در شوروى نه نشان دادن وجود و سلطه رقابت و تعدد 
دالیل  به  که  است  سرمایه دارى اى  سیستم  در  سرمایه  بالفعل  و  مادى  عملکرد  توضیح  معضل  بلکه  سرمایه، 
مشخص تاریخى، رقابت نه در پروسه استقرار قطعى آن، نه در شکوفایى آن و نه در عملکرد امروزى آن عینا 
همان نقشى را که در شکل کالسیک توسعه سرمایه دارى ایفاء نمود، بر عهده ندارد. این ایرادى است که به 
محدودنگرى الگوسازانه بتلهایم میتوان گرفت. اما علیرغم محدودیت نقش رقابت در سرمایه دارى شوروى، 
مناسبات اقتصادى در شوروى به همان اعتبار وجود رابطه کار مزدى یعنى رابطه کار و سرمایه، کاپیتالیستى 

است. و این ایراد و اختالف ما با تز ذهنى گرایانه و به همان درجه الگوسازانه سوئیزى است. 
3 )ممکن است بحث در سطحى تجریدى تر دنبال شود. ممکن است گفته شود که بدون تعدد سرمایه و لذا 
رقابت، نفس وجود ارزش مبادله (که وجود صاحبان متعدد کاال را پیش فرض میگیرد)، پول، صورت کاالیى 
محصوالت، قیمت، و اشکال سود، بهره و سود تجارتى، منتفى و از لحاظ تحلیلى غیر ممکن میشود. مگر نه 
اینست که در همان کتاب سرمایه، علیرغم اینکه تقریبا در تمام جلد اول و دوم بدون رجوعى به مساله تعدد 
استدالل  عزیمت  و پول نقطه  مبادله،  حال کاال، ارزش  هر  به  است،  پرداخته  سرمایه دارى  تحلیل  به  سرمایه 

است؟ 
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سوئیزى چنین استداللى را طرح نمیکند، چرا که اصوال هیچگونه استداللى در دفاع از "رکن دوم" خود در 
تعریف سرمایه دارى ارائه نمیکند. جالب اینجاست که این بتلهایم است که وجود شکل کاالئى محصوالت و 
وجود سود - در تمایز با ارزش اضافه - در شوروى را به مساله تعدد سرمایه ها مرتبط میکند. به هر حال الزم 

است به این استدالل هم پاسخ کوتاهى بدهیم. 
 

شک نیست که تعدد مالکان کاال (و وسائل تولید) پیش شرط تاریخى شکل گیرى سرمایه دارى، و رقابت محمل 
عملى تفوق آن بر اشکال تولیدى پیشین بود. اما تمام بحث مارکس بر سر این است که سرمایه دارى آنگاه 
که بر قوانین خود متکى میشود رابطه خود را با این ملزومات تاریخى میگسلد. ارزش مبادله و شکل کاالئى 
محصوالت در تولید سرمایه دارى دیگر موجودیت مستقل خود را مییابند و دیگر نه به وجود دائمى و فعل و 
انفعال دائمى مالکان متعدد محصوالت، بلکه به رابطه کار و سرمایه متکى میشوند. اینجا دیگر تعدد سرمایه 
نیست که بطور عینى ارزش مبادله را ضرورى میکند، بلکه این واقعیت است که همه محصوالت حاصل پروسه 
کاپیتالیستى کار هستند که در آن کار کاالست و ناگزیر از مبادله مستقیم با وسائل تولید است (وسائل تولیدى که 
به بخش معین و محدودى از جامعه تعلق دارند و لذا آنها هم باید براى بکار افتادن مبادله شوند). این خصلت 
کاالیى کار و جدایى آن از وسائل تولید است که در تولید سرمایه دارى به تمام محصوالت کار خصلت کاالئى 
میبخشد. مادام که مبادله میان صاحبان نیروى کار (بمثابه کاال) و صاحبان وسائل تولید، از میان نرفته است، 
تمام اساس مبادله، ارزش مبادله، پول و تولید کاالئى تعمیم یافته بر جاى میماند، اعم از اینکه مالکان وسائل 
تولید دامنه مبادله میان خود را محدود کنند یا خیر. از لحاظ تاریخى، نیروى کار پس از وسائل تولید و وسائل 
مصرف به کاال تبدیل شد، اما آنگاه که این اتفاق تاریخى رخ میدهد، نیروى کار کاال میشود و در مبادله با سرمایه 
قرار میگیرد، آنگاه دیگر خود به پایه مادى تولید کاالئى تعمیم یافته و تمام مقوالت و روابط و متناسب با آن 
تبدیل میشود. نفس وجود رابطه کار و سرمایه در شوروى بخودى خود بقاء شکل کاالئى محصوالت، بقاء پول، 
سنجش ارزشى و پولى محصوالت و تملک ارزش اضافه به شکل خاص "سود" را ضرورى و اجتناب ناپذیر 
میکند. این اشکال از لحاظ تاریخى حاصل تعدد مالکیت خصوصى بر وسائل تولیدند، اما از لحاظ تحلیلى 
در تولید سرمایه دارى، حتى آنجا که تعدد سرمایه و رقابت کامال مصداق دارد، دیگر تماما حاصل خصلت 

کاالئى کار هستند. 
 

در مجموع، استدالل بتلهایم در مورد تعدد سرمایه و رقابت در شوروى الگوسازانه و غیر مجاب کننده باقى 
میماند. به همین ترتیب تحلیل او از مساله بحرانها و افت و خیزهاى ادوارى اقتصاد شوروى و "فوق انباشت" 
"تصمیمات  مبناى  بر  را  انباشت"  "فوق  مکانیسم  بتلهایم  مثال  براى  است.  روبنائى  و  سطحى  اقتصاد  این  در 
مدیران" که براى ارتقاء موقعیت خود یا بنگاه خود، و یا براى تحقق شاخص هاى برنامه، بیش از حِد الزم 
سرمایه و مواد خام و نیروى کار بکار میبرند، توضیح میدهد. در تحلیل ریشه هاى توسعه طلبى شوروى، بتلهایم 
حتى از ارائه یک بحث منسجم ناتوان میماند و این توسعه طلبى را ادامه توسعه طلبى امپراتورى تزارى ارزیابى 
میکند. "رسیدن به آبهاى گرم" و "تبدیل شدن به یک قدرت دریایى" را به سختى میتوان به عنوان تحلیلى از 
مبانى توسعه طلبى روسیه مدرن و کاپیتالیستى امروز جدى گرفت. اینگونه تحلیل هاى سطحى، که مباحثات 
کم  او  اخیر  مقاله  در  میکند،  نزدیک  ناسیونالیستى  و  جهانى"  "سه  کم ارزش  تحلیل هاى  به  بشدت  را  بتلهایم 

نیست. 
 

مشخصه موضع سوئیزى در مقابل، ذهنى گرایى و التقاط تئوریک آن است، و این ظاهرا فصل مشترك و خصوصیت 
تمام مدافعان نظریه "شیوه تولید جدید" است. اوال، همانطور که اشاره شد، پذیرش حاکمیت سرمایه و کار 
القیدانه  و  دلبخواهى  حد  از  بیش  آن  به  نوین"  تولید  "شیوه  اطالق  حال  همان  در  و  سیستم  یک  در  مزدى 
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است. سوئیزى توجه نمیکند که تز شیوه تولید جدید مستلزم یک تجدید نظر کلى در نگرش مادى و تاریخى 
مارکسیسم است. نمیتوان صرف همین یک تز را به نقد مارکسیستى سرمایه دارى و تئورى انقالب پرولترى 
ضمیمه و اضافه کرد. کسى که شیوه تولید جدیدى میان سرمایه دارى و سوسیالیسم "کشف" میکند، باید منطقا 
این وظیفه علمى را هم بعهده بگیرد که مابقى سیستم فکرى متناسب با این چنین تزى را نیز ارائه کند. سئواالت 
متعددى در مقابل مدافعین این تز قرار میگیرد، از قبیل این که: عناصر و اجزاء متشکله این شیوه تولید نوین، 
از لحاظ اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، حزبى و غیره، در چه اشکالى در نظام کهنه (سرمایه دارى) پرورش یافته 
بودند و آماده شده بودند؟ (یک سیستم اجتماعى و اقتصادى نوین ناگهان و بدون مقدمه بر کره ارض پدیدار 
نمیشود). آیا به این ترتیب سرمایه دیگر آخرین فرماسیون اقتصادى طبقاتى و آخرین و تعمیم یافته ترین شکل 
روند  کدام  و  عینى  تضادهاى  کدام  اجتماعى،  و  طبقاتى  مبارزه  کدام  فرض،  این  با  نیست؟  طبقاتى  استثمار 
عینى تاریخى جامعه سرمایه دارى را به سمت این شیوه تولید جدید سوق میدهد؟ آیا گذار از این شیوه تولید 
خود  تضادهاى  از  ماتریالیستى  تحلیل  هیچ  آیا  است؟  ناپذیر  اجتناب  موجود  سرمایه دارى  جوامع  براى  نوین 
این شیوه تولید نوین وجود دارد که هنوز هم بتوان از آن ضرورت و امکان تحول بعدى جامعه سوسیالیستى 
تضادها  کدام  و  میشود  حل  جدید  تولید  شیوه  این  با  موجود  جامعه  مادى  تضادهاى  کدام  گرفت؟  نتیجه  را 
شیوه  همین  در  را  خود  حل  سرمایه دارى  جامعه  فرهنگى  و  سیاسى  معضالت  کدام  میشوند،  رانده  پیش  به 
تولید جدید باز مییابند و رفع آنها از وظیفه انقالب پرولترى خارج میشود؟ مکانیسم تولید و بازتولید روابط 
اقتصادى و اجتماعى در این شیوه تولید نوین چیست؟ آیا وجود این شیوه تولید جدید به معناى رد نظریه 
انقالب پرولترى (ضرورت و امکان انقالب سوسیالیستى) و رابطه این انقالب با رهایى بشر نیست؟ آیا عروج 
شیوه تولید جدید به معناى جایگزین شدن اشکال نوین مبارزه طبقاتى به جاى مبارزه پرولتاریا و بورژوازى، 
بمثابه موتور محرکه و پیشبرنده تاریخ اجتماعى بشر نیست، و آیا نباید از هم اکنون در تئورى مبارزه طبقاتى 
و  سئواالت  این  کرد؟  نظر  تجدید  نوین اند  استثمارى  سیستم  مادى  پایه هاى  که  اقشارى  کردن  دخیل  نفع  به 
تناقضات بى انتهاست. ماتریالیسم تاریخى و تئورى انقالب پرولترى مارکس، که یک جزء آن برسمیت شناختن 
سرمایه دارى بعنوان آخرین شکل سازمانیابى طبقاتى جامعه بشرى است، در دستگاه فکرى خود در قبال همه 
این معضالت پاسخهاى تفصیلى دارد. مدافعان تز شیوه تولید جدید نیز باید قادر باشند سیستم مجاب کننده و 
جامعى ارائه بدهند. ثانیا، مشکل اینجاست که سوئیزى اساسا از تبیین خود این شیوه تولید نیز ناتوان میماند. 
او (با الهام از مقاله اى از مگداف [Harry Magdoff] در همان شماره مانتلى ریویو) معتقد است که در نظام 
اقتصادى شوروى قوانین اقتصادى عینى اى، یعنى قوانین مستقل از سیاست و تمایالت کاربدستان اقتصادى و 
سیاسى طبقه حاکم، وجود ندارد. به عبارت دیگر کارکرد اقتصاد شوروى دائما تابعى از تصمیمات و سیاستها 
و منافع طبقه حاکمه اى است که هیچ الزام زیربنایى اى بر او حاکم نیست. این را دیگر نمیتوان تعریف "شیوه 
تولید" نامید. این اعالم فقدان یک شیوه تولید در شوروى و وجود یک آرایش اقتصادى اختیارى و متغیر در 
این کشور است. به این ترتیب ظاهرا سوئیزى پس از چند سال ابهام و دودلى باالخره خود را با نظرات پوچ و 
غیر ماتریالیستى هایلل تیکتین سردبیر نشریه کریتیک در توافق یافته است. تفاوت این دو شاید در این باشد که 
تیکتین از سوئیزى پا در هوا تر است و رسما بجاى مقوله شیوه تولید، از حاکمیت "اقتصاد ضایعات "در روسیه 
سخن میگوید. سوئیزى فراموش میکند که نفس وجود رابطه کار و سرمایه در شوروى، (که او آن را پذیرفته 
است)، و یا حتى نفس وجود نوعى مناسبات مالکیت (بر وسائل تولید)، جبرا به معناى وجود قوانین اقتصادى 
عینى اى است که از این مناسبات ناشى میشود و آن را بازتولید میکند. اعالم فقدان "قوانین اقتصادى" در شیوه 
تولید نوین سوئیزى به معناى اعالم فقدان همان رابطه کار و سرمایه در شوروى است که سوئیزى چند سطر 
باالتر در ابتداى مقاله اش آن را پذیرفته است. و باالخره ثالثا، نظرات سوئیزى درست در جهت عکس هشدارى 
است که خود او به بتلهایم داده بود. سوئیزى نگران بود که الگوسازى از سرمایه دارى (یعنى همان سرمایه دارى 
"تاریخا مشخص" غربى) مانع درك خصوصیات اقتصادى ویژه و متفاوت جامعه شوروى شود. اما خود او 
در گام بعد خواننده را در یک بى قانونى مطلق، در یک "سیستم" اقتصادى که فاقد هر نوع قانونمندى عینى 
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حرکت و کارکرد است، رها میکند. سیستمى که هر روز از نو بسته به امیال و سیاستهاى "طبقات حاکمه"، یا 
"بوروکراسى" و یا "نخبگان" به سمتى میچرخد و یا میتواند بچرخد. سوئیزى از ترس الگوسازى، نفس علم 
و ماتریالیسم و مارکسیسم را بطور کلى رها میکند و به "علم غیب" و حدس و گمان درباره اهداف قائم به 
ذات و امکانات بى حدود و ثغور و نامشروط "طبقات حاکمه" در شوروى پناه میبرد و این دیگر اوج ذهنى 

گرایى است. 
...

جنبش کمونیستى به تبیینى صحیح از روابط و مناسبات اقتصادى حاکم بر شوروى نیازمند است. مباحثه اخیر 
سوئیزى و بتلهایم نه تنها در این عرصه راهگشا نیست، بلکه تا حدود زیادى ابهام برانگیز و مغشوش کننده 
است. اثبات حاکمیت رابطه کار و سرمایه در شوروى براى اثبات سرمایه دارى بودن این نظام کافى است. اما 
نمیتوان و نباید از سرمایه دارى بودن اقتصاد شوروى چنین نتیجه گرفت که مؤلفه هاى کنکرت ترى که مشخصه 
سرمایه دارى "کالسیک" در اروپاى غربى و آمریکاست (از جمله رقابت و مالکیت شخصى بورژواها بر سرمایه) 
باید در شوروى عینا و با نقشى کمابیش مشابه قابل مشاهده باشند. در شوروى تحت شرایط تاریخى خاص، 
بویژه در طى یک پروسه شکست انقالب پرولترى، نوعى معینى از سرمایه دارى انحصارى دولتى شکل گرفته 
است که تحت نام سوسیالیسم عمل میکند. مساله بر سر این است که اشکال ویژه حرکت و عملکرد مادى این 
سرمایه دارى و آن مکانیسم ها و ساختارهاى اقتصادى ویژه اى که قوانین عام تولید سرمایه دارى از طریق آن 
اعمال میشود بازشناخته شوند. براى مثال در کشورهاى نوع اتحاد شوروى مالکیت شخصى بورژوازى بطور 
جدى تضعیف شده و در یک مالکیت و کنترل جمعى طبقاتى کمابیش ادغام شده است. به همراه این تحوالت، 
تمام آن مکانیسم هاى عملى اى که بر خصلت شخصى مالکیت و استقالل انفرادى مالکین سرمایه متکى بودند، 
نقش محورى خود را از دست داده اند. این سیستمى است که رقابت در آن به حاشیه رانده شده و نوعى تنظیم 
مناسبات درونى بورژوازى از طریق یک مکانیسم سیاسى و ادارى اولویت و موضوعیت پیدا کرده است. چنین 
سیستمى کارآیى خود را در پیشبرد و تسریع پروسه اولیه صنعتى شدن روسیه در سالهاى 1930 آشکار کرد. 
اما امروز، در مقابل، ناتوانى ارگانیک خود را در مقابل نیازهاى اقتصاد سرمایه دارى پیشرفته، بویژه در زمینه 
تامین نیازهاى مصرفى، انعطاف در سرمایه گذارى، معرفى تکنولوژى جدید و افزایش مرغوبیت محصوالت 
بنمایش گذاشته است. شکل رابطه بورژوازى و پرولتاریا در این نظام، شکل خاص بروز بحرانها، مکانیسم 
توزیع ارزش اضافه در میان بخشهاى مختلف سرمایه اجتماعى و نظائر آن در این نظام از ویژگیهاى خاص 
خود برخوردار است. تحلیل مارکسیستى باید نقد خود از سرمایه دارى انحصارى نوع شوروى را تعمیق بخشد. 
تعمیم مکانیکى و یا الگوسازانه مشاهدات مربوط به کارکرد سرمایه دارى "کالسیک" و یا ابداع تئورى هاى فکر 
نشده و دلبخواهى در مورد "شیوه تولید جدید" و نظائر آن، نمیتواند جهتى اصولى براى مطالعه مارکسیستى 

شوروى امروز باشد. 

مارکسیسم و مساله شوروى، بولتن نظرات و مباحثات (ضمیمه بسوى سوسیالیسم) شماره 1،
 اسفند 1364(فوریه- مارس 1986)- صفحات 113 تا 127

درباره احزاب بورژوایى

الف: مقدمات
1- شیوه برخوردى که احزاب بورژوایى را بر مبناى شمارش و تفکیک الیه بندى هاى مختلف طبقات حاکمه 
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در درون مناسبات تولید موجود، دسته بندى و ارزیابى میکند، شیوه اى مکانیکى و غیر مارکسیستى است. این 
شیوه نواقص زیر را دارد: 

i- قادر نیست تعداد و تنوع احزاب سیاسى بورژوازى در یک کشور را توضیح 
دهد. اگر احزاب از الیه بندى هاى اقتصادى طبقات بورژوا استخراج شوند، آنگاه 

بدیهى است که تعداد این اقشار، تعداد و نوع احزاب در یک جامعه را تعیین میکند. 
ii- بر تصورى استاتیک از منافع طبقاتى در جامعه متکى است. پایه وجودى احزاب 

به موقعیت هر قشر در مناسبات موجود و داده شده تولید تقلیل مییابد. طبقات در 
این دیدگاه فاقد افق هاى دینامیک و دورنماهاى عمومى اجتماعى ترسیم میشوند. 

iii- میان عملکرد و فلسفه وجودى احزاب بورژوایى در دوره هاى متعارف 
تولید و انباشت، با دوره هاى بحران اقتصادى و سیاسى تمیز قائل نمیشود. 

7iv- قطب بندى هاى بین المللى بورژوازى و تأثیرات آن بر اَشکال تحزب بورژوازى در یک 
به  سیاسى  احزاب  از  محدود  و  محلى  تصویرى  دیدگاه  این  نمیگیرد.  نظر  در  را  معین  کشور 

دست میدهد. 
v- و مهمتر از همه، احزاب را مستقیما و بالواسطه از طبقات استخراج میکند 

و نه از مبارزه و کشمکش طبقاتى در متن روندهاى تاریخى در یک جامعه. 

هستند.  معین  تاریخى  احوال  و  اوضاع  متن  اجتماعى در  مادى  کننده جریانات  منعکس  سیاسى  احزاب   -2
منظور از جریان اجتماعى آن حرکات وسیع توده اى یک طبقه است که براى پاسخگویى به نیازهاى اساسى 
طبقاتى در یک دوره معین صورت میگیرد. حرکاتى که بر جهان بینى معین تکیه دارد، مسائل اجتماعى معینى را 
هدف قرار میدهد، و روش عملى معینى را براى تحقق آن دنبال میکند. توسعه طلبى امپریالیستى که از نیازهاى 
جامعه بورژوایى در یک دوره معین ناشى میشود، همراه خود طیفى از احزاب امپریالیست، توسعه طلب و 
عظمت طلب را در کشورهاى سرمایه دارى بوجود میآورد. به همین ترتیب ترقى خواهى ملى، تالش براى تثبیت 
هویت ملى و یا کسب حق تعیین سرنوشت در تقابل با امپریالیسم و کولونیالیسم، جریان اجتماعى معینى 
است که در طول تاریخ یک کشور، تشکل هاى سیاسى متعددى را ایجاد میکند. سوسیالیسم، یک نمونه دیگر 
از یک جریان اجتماعى طبقاتى است. در طول قرن اخیر نمونه هاى متعددى از چنین جریانات و کشش هاى 
مادى اجتماعى در کشورهاى مختلف وجود داشته اند که هر یک نه به یک حزب، بلکه به طیفى از احزاب 
سیاسى شکل داده اند. در تحلیل احزاب سیاسى بورژوایى ایران، باید مقدمتا روشن کرد که کدام جریانات و 
کشش هاى بورژوازى اصلى در تاریخ معاصر ایران تفکر و عمل طبقه بورژوا و اقشار مختلف آن را تحت تأثیر 

قرار داده و هدایت نموده اند. 
 

3- جریانات اجتماعى، جریاناتى طبقاتى اند. هر گونه بررسى احزاب موظف است پایه مادى این احزاب را 
در طبقات اجتماعى نشان دهد. احزاب فاقد چنین پایه هایى، به سرعت به حاشیه سیاست در یک کشور رانده 

میشوند و به احزاب فرمایشى، تصنعى و بى تأثیر در سرنوشت سیاسى جامعه بدل میگردند. 
 

4- با جهانى شدن تولید سرمایه دارى و ادغام کلیه کشورها در یک نظام سرمایه دارى جهانى (با روابط و 
کشورهاى  در  بورژوایى  عمده  جریانات  خود)،  درونى  سیاسى  و  اقتصادى  قطب بندى هاى  نیز  و  مناسبات 
مختلف هر چه بیشتر شکل و قالبى بین المللى بخود میگیرند. «عامل» بین المللى، جایگاه تعیین کننده اى در 

ارزیابى احزاب بورژوایى دارد. 
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5- در بررسى پایه طبقاتى احزاب بورژوایى، باید توجه کرد که بورژوازى صرفا نباید بر مبناى موقعیت عینى 
اقتصادى و از پیشى قشرهاى درونى اش، الیه بندى شود. اختالفات درونى بورژوازى، که سرچشمه وجود 
احزاب متعدد و متنوع در درون این طبقه است، صرفا ترجمه مستقیم موقعیت متفاوت قشربندى هاى درونى آن 
از لحاظ اقتصادى نیست. عوامل دیگرى، نظیر افق عمومى بخش هاى مختلف این طبقه از نیازها و آلترناتیوهاى 
تکامل جامعه بورژوایى (چه در مقیاس ملى و چه در مقیاس جهانى) ایدئولوژى و جهان بینى اى که تحقق هر 
یک از این افق ها به گسترش آن وابسته است، تناسب قوایى که هر بخش از بورژوازى بین المللى با طبقه کارگر 
کشور خود یافته است، جایگاه کشورهاى مختلف در تقسیم کار بین المللى، رقابت اقتصادى و سیاسى، و 
بطور کلى مجموعه شرایطى که موجب اختالف و قطب بندى هاى اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى در درون 

بورژوازى میگردد، باید در دسته بندى احزاب سیاسى این طبقه مورد توجه قرار بگیرد. 
 

6- و باالخره، عامل دیگر، مساله بحران اقتصادى و سیاسى جامعه بورژوایى و عملکرد احزاب بورژوایى در 
چنین دورانى است. احزاب سیاسى بورژوازى در دوره انقالب اساسا حول مساله انقالب و ضد انقالب آرایش 
میگیرند. در عین اینکه حفظ اساس نظام موجود، اختالفات اقتصادى آنها را تحت الشعاع قرار میدهد، روش 
مقابله با انقالب و طبقه کارگر، به مبناى اختالفات جدى و مهمى در درون بورژوازى تبدیل میشود. دسته بندى 

احزاب بورژوایى در متن شرایط انقالبى باید عامل انقالب را یکى از محورهاى اساسى خود قرار دهد. 
 

7- بطور خالصه، با توجه به تمام عوامل فوق، شیوه برخورد صحیح به احزاب سیاسى بورژوازى مستلزم آن 
است که اوال جریانات اجتماعى اساسى طبقه بورژوا، چه در مقیاس ملى و چه در مقیاس بین المللى بازشناخته 
شوند و فرقه ها و انشعابات درونى این جریانات مد نظر قرار بگیرند. ثانیا بر این مبنا عملکرد این احزاب در 
متن شرایط سیاسى و اجتماعى معین تحلیل شود. و ثالثا، رابطه واقعى میان عملکرد و حرکت احزاب در یک 
کشور معین با قطب بندى هاى و فشارهاى بین المللى موجود در اردوگاه بورژوازى ملحوظ شود و توضیح 

داده شود. 
ب: احزاب سیاسى بورژوازى در ایران

1- جریانات سیاسى و اجتماعى اساسى و مادر در درون بورژوازى ایران اینهاست: 

بوده  اخیر  قرن  طول  در  ایران  در  بورژوایى  اپوزیسیون  سیاسى  و  فکرى  بستر  قوى ترین  ناسیونالیسم:   -i
است. هم امروز هم ناسیونالیسم اساسى ترین نقش را در شکل دادن به تفکر و عمل احزاب سیاسى عمده 
اپوزیسیون بورژوایى ایران داراست و منشاء سیاسى و مشترك طیف وسیعى از سازمانها و نیروهاى سیاسى، 
اعم از محافطه کار یا رادیکال در اپوزیسیون غیر پرولترى است. قدرت عمومى ناسیونالیسم ناشى از موقعیت 
گرایشات  کلیه  اعتبار  این  به  است.  بوده  امپریالیسم  و  کولونیالیسم  با  مواجهه  در  ایران  تاریخى  فرودست 
سیاسى اپوزیسیون بورژوایى ایران در تاریخ معاصر، عمیقا تحت تأثیر نگرش و سیاست ناسیونالیستى بوده اند. 
دیگر  گرایشات  و  عوامل  تأثیر  تحت  بلکه  نمانده،  باقى  قرن  ابتداى  عام  شکل  به  امروز  ایرانى  ناسیونالیسم 
فرقه هاى مختلفى را از خود بیرون داده است (پایین تر به اینها میپردازم) و لذا صرفا با یک و یا تعداد معدودى 

از احزاب نمایندگى نمیشود. 
 

ii- رفرمیسم اقتصادى: ترقى خواهى و صنعت گرایى کاپیتالیستى سنتا جزیى از ناسیونالیسم ایرانى بوده است. 
اما رفرمیسم، به معناى گرایشى که نوعى تعدیل ثروت را مد نظر دارد، حاصل فشار طبقه کارگر ایران از یکسو، 
و پیدایش مدل هاى اقتصادى دولتى (چه در غرب و چه در بلوك شوروى) در درون بورژوازى است. گرایش 
رفرمیستى بطور ویژه اى بر نقش دولت و بوروکراسى در توسعه اقتصادى تکیه میکند و سنتا مورد حمایت 
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جنبش سندیکایى کارگران، بخش هاى پایینى «و میانه؟» بورژوازى دولتى و تحصیل کردگان خرده بورژوازى 
مدرن ایران بوده است. پرچم رفرمیسم اقتصادى از مجراى اردوگاه رویزیونیستى شوروى، عمال در دست 
چپ سنتى ایران قرار گرفته است و تا حدود زیادى احزاب اپوزیسیون خرده بورژوایى (مذهبى و غیرمذهبى) 

را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
 

iii- اسالم و پان اسالمیسم: جریان اسالمى از اساس باید به دو بخش تقسیم شود. بخشى که اسالم را به 
(در  است  کرده  بدل  ایران  خرده بورژوازى  و  بورژوازى  رفرمیستى  یا  و  ناسیونالیستى  تمایالت  براى  بیانى 
انقالب مشروطیت "دو سیّد"، در دوران ما شریعتى، مجاهدین و یا حتى خلق مسلمان) اساسا باید زیر تیتر 
ناسیونالیسم ایرانى دسته بندى شود. اما جریان پان اسالمیسم یک جریان مستقل است که راه حلى منطقه اى براى 
کل کشورها و ملل اسالمى منطقه) در مقابل بورژوازى قرار میدهد. این جریان هر چند همواره به عنوان یک 
گرایش فعال در درون اپوزیسیون بورژوایى ایران عمل کرده است، تا انقالب 57 قادر به ابراز وجود جدى 

سیاسى در حد دخالت در امر قدرت سیاسى نشد. 
iv- لیبرالیسم: لیبرالیسم بدوا بعنوان جزء مکمل و الیتجزاى ناسیونالیسم ایران مطرح شد. اما الاقل در دوره 
رضاخان این ارتباط یک به یک را با ناسیونالیسم از دست داد. تفوق گرایشات عظمت طلبانه دولت گرا و مستبد 
در درون ناسیونالیسم ایران، لیبرالیسم را عمال به گرایشاتى مربوط به اقشار متوسط و ناتوان سرمایه در ایران 
محدود کرد. در دوره اخیر، اَشکال جدیدى از لیبرالیسم، تحت تأثیر سوسیال دمکراسى اروپا، در چهارچوب 
"چپ" مطرح گشته است، که بطور طبیعى حاصل رادیکالیزه شده بخشهایى از جبهه ملى است. این گرایشات 
جدید به نام سوسیالیسم و خطاب به طبقه کارگر سخن میگویند، اما در واقع افق عملى شان آنان را به سرمایه 

خصوصى صنعتى در ایران مرتبط میکند. 
 

v- سوسیالیسم! سوسیالیسم بى شک یک جریان اجتماعى بورژوایى در ایران نیست. اما روایت رویزیونیستى 
آن، بویژه از مجراى رویزیونیسم روسى، چنین شده است. این سوسیالیسم رویزیونیستى در ماهیت امر چیزى 
جز افق توسعه سرمایه دارى دولتى و بوروکراتیک و تعدیل ثروت به منظور حفظ ثبات و کنترل «...» نیست. 
بورژوازى  از  معینى  الیه هاى  بر  نیز  و  رایکال،  بورژوا-  خرده  اپوزیسیون  بر  جدى اى  تأثیرات  جریان  این 

بوروکرات ایران داشته است و عمال پرچمدار رفرمیسم اقتصادى سرمایه دارى در ایران است. 

2- این گرایشات در طول تاریخ معاصر ایران با یکدیگر تالقى و برخورد کرده اند و شاخه ها و زیرشاخه هاى 
جدیدى در سازمانیابى بورژوازى ایران بوجود آورده اند. اما مهمتر از این خود تحول اجتماعى در ایران و 
دوره بندى هاى آن است. عملکرد این گرایشات اصلى و شاخه هاى متنوع آنها در طى این دوره ها متنوع بوده 
و هر یک بر حسب «...» جاى معینى را در سیاست بورژوایى در ایران احراز کرده اند. این دوره بندى اجتماعى 

را چنین میتوان خالصه کرد: 

1- انقالب مشروطیت. اجتماعى شدن نیروهاى بورژوایى به عنوان اپوزیسیون اصلى و غلبه افق 
بورژوازى بر جامعه (مبارزه ضداستعمارى- ضدفئودالى)

انقالب  مساله  رضاخان.  توسط  متمرکز  دولت  تشکیل  و  سیاسى  قدرت  شدن  کاسه  یک   -2
اکتبر

3- دوران بحران پس از جنگ دوم و فیصله یافتن نهایى آن پس از جنبش ملى شدن صنعت 
نفت و کودتاى 28 مرداد (تفوق بین المللى آمریکا.)
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4- اصالحات ارضى سالهاى 1962 تا 67 و تثبیت سرمایه دارى در ایران

5- شکوفایى نفتى و رونق اقتصادى

6- بحران و انقالب 57 (بحران حکومتى امپریالیسم)

احزاب سیاسى بورژوایى امروز ایران حاصل گذار این گرایشات اساسى بورژوازى از مجراى این تحوالتند. 
 

در دوره اول ناسیونالیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم اسالمى و رفرمیسم اقتصادى را در یک مجموعه مرکب و 
بدون تفکیک بنیادى مشاهده میکنیم. جالب اینجاست که سوسیال دمکراسى انقالبى ایران نیز عمال با این 
گرایش عمومى اپوزیسیون بورژوایى (جنبش ملى ضداستبدادى) همسو است. بدنبال انقالب مشروطه و بویژه 
پس از انقالب اکتبر، سوسیال دمکراسى انقالبى عمیقا راه خود را از اپوزیسیون ناسیونالیستى ایران جدا کرد 
و یک گرایش مستقل در اپوزیسیون را تشکیل داد. هسته هاى اولیه تفکیک ناسیونالیسم ایرانى به شاخه هاى 
لیبرال و دولت گرا بوجود آمد. با بوجود آمدن دولت رضاخان اولین انشعاب جدى در ناسیونالیسم ایرانى، به 
صورت جدایى ناسیونالیسم لیبرالى از ناسیونالیسم عظمت طلب و دولت گرا بوجود آمد. اولى بعدها به معناى 
شکل گیرى کل طیف جبهه ملى به عنوان سخنگوى سرمایه خصوصى و متوسط تبدیل شد و دومى مبناى 
اولیه استبداد سلطنتى و مدرنیستى آریامهرى را ساخت. دوران پس از جنگ دوم دوره ظهور احزاب رفرمیست 
و رشد آنها در اپوزیسیون بورژوایى است. نه فقط نفوذ حزب توده، بلکه نفوذ اندیشه هاى توده ایستى، تحت 
عنوان "ناسیونالیسم واقعى" به شدت در میان روشنفکران بورژوا و نیز جنبش سندیکایى کارگران اشاعه یافت. 
تقابل رفرمیسم با ناسیونالیسم لیبرالى برجسته شد. دومى عمال پایه اقتصادى خود (اقتصاد آزاد) را تفکیک و 
برجسته کرد (در تمایز با رفرمیسم دولت گراى طیف توده اى). هر دو جریان، به عالوه، مرزبندى هاى موجود 
میان لیبرالیسم و رفرمیسم با مذهب را عمیق تر و برجسته تر کردند. جریان اسالمى از ناسیونالیسم دور شد و در 
عمل به عنوان عنصر ثالثى در جدال دو جریان عمده اپوزیسیون بورژوایى ظاهر شد. جبهه ملى و حزب توده 
در عین حال منعکس کننده قطب بندى امپریالیستى جدیدى در سطح بین المللى بودند. کاهش نفوذ انگلستان 
به نفع آمریکا پس از جنگ دوم، و قد علم کردن شوروى به عنوان یک پاى اصلى تقسیم جهان، معادالت 
بین المللى حاکم بر اپوزیسیون ایران را تغییر داد. در بحران ملى کردن صنعت نفت تکلیف نهایى این جدال 
روشن شد. اصل تعلق ایران به منطقه نفوذ آمریکا، عمال بر خالف تناسب قواى واقعى موجود نیروها در ایران 
به طور قهرآمیز مسجل شد. آمریکا به عنوان قدرت فائقه بورژوازى بزرگ ایران، و ناسیونالیسم عظمت طلبانه، 

استبدادى و دولتى در ایران را مورد حمایت قرار داد. 

موقعیت ناسیونالیسم لیبرالى بشدت تضعیف شد. لیبرالیسم (و نه ناسیونالیسم) کارآیى خود را از دست داد. 
در قطب دیگر پرچم رفرمیسم اقتصادى با رسوایى حزب توده، از دست این جریان خارج شد. نقد لیبرالیسم 
و جدایى جریان رفرمیسم از حزب توده (که بیش از پیش به موقعیت مدافع صرف منافع شوروى سقوط 
میکرد) پایه هاى فکرى نوع جدیدى از اپوزیسیون رادیکال در ایران را بوجود آورد که دیگر نه به بورژوازى 
بلکه به خرده بورژوازى ایران متوسل میشد. با اصالحات ارضى و استقرار سرمایه دارى در مقیاس وسیع، 
به میدان آمدن کارگران و استیصال خرده بورژوازى سنتى، از یکسو گرایشات سنتى اپوزیسیون موضوعیت 
خود را از دست دادند و از سوى دیگر ناسیونالیسم و رفرمیسم ماتریال اجتماعى جدیدى یافت. این ناسیونال 
رفرمیسم پایه جنبش چریکى و جریان پوپولیستى در ایران است. شکوفایى نفتى و رونق وسیع اقتصادى عمال 
بورژوازى ایران را از صحنه سیاست به انباشت و انباشت «...» معطوف کرد. بحران انقالبى سالهاى 65 و 75 
سازمان نیافتگى و ناآمادگى سیاسى بورژوازى ایران را به نمایش گذاشت. سقوط سلطنت، نیروهاى سیاسى 
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اپوزیسیون غیرپرولترى را بار دیگر فعال کرد. جریان پان اسالمیستى به عنوان تنها آلترناتیو واقعى به حل مساله 
انقالب (پس از آنکه لیبرالیسم بورژوایى به عبث آزموده شد و ناتوانى خود را اثبات کرد) به نیابت از کل 
بورژوازى قدرت را در دست گرفت. حزب توده بر مبناى محاسبات بین المللى اش (تنها محاسبات واقعى اش) 
به حمایت از رژیم پرداخت. اما ناسیونال رفرمیسم، ناسیونال- لیبرالیسم، و ناسیونالیسم اسالمى یکى پس 
اعالم  نهایى حزب توده نشانه  شدند. سرکوب  گرفتند و یک به یک کوبیده  در اپوزیسیون قرار  از دیگرى 
تعلق اردوگاهى رژیم در سطح بین المللى بود. نیروهاى واقعى اپوزیسیون داخلى قبال قلع و قمع شده بودند. 

ماحصل حزبى این وقایع در ترکیب اپوزیسیون بورژوایى موجود در ایران چنین بوده است: 

1- سلطلنت طلبان، ناسیونالیستهاى عظمت طلب و کل استبداد ناسیونالیست مدرنیستى ایرانى 
براى اعاده اوضاع قبل از انقالب تالش میکنند. 

2- جریان لیبرال- ناسیونالیستى جبهه ملى، کل موضوعیت سیاسى و اقتصادى و نفوذ فکرى 
جریانات  و  طلبان  سلطنت  فاصله  که  نیروها  و  محافل  از  طیفى  به  و  داده  دست  از  را  خود 

ناسیونال- اسالمى در داخل و خارج حکومت موجود را میپوشانند بدل شده است. 
3 9  

3- ناسیونالیسم اسالمى به عنوان اپوزیسیون دولت اسالمى (و تحت رهبرى جناح پان اسالمیست) 
شیوه  قبال  در  خود  موضع  برحست  جریان  این  است.  گرفته  شکل  دولت  خارج  و  داخل  در 
«...» دولت موجود و نیز بر حسب دیپلماسى بین المللى خود به دستجات معینى تقسیم میشود. 
مجاهدین جناح افراطى این بخش را تشکیل میدهند که ضمن تعلق عمومى به اردوگاه غرب، 
خواهان مناسبات دوستانه و حتى درجه اى از اتکاء به بلوك شرق هستند. بعالوه مجاهدین بطور 
اخص تحت تأثیر رفرمیسم اقتصادى- دولتى که از بحران حزب توده و اردوگاه رویزیونیسم 
محافظه کار  جناح  آزادى  نهضت  است.  گذاشته  تأثیر  ایران  افراطى  بورژوایى  اپوزیسیون  بر 
ناسیونالیسم اسالمى ایران را تشکیل میدهد و در پیوند بنیادى و علنى با امپریالیسم آمریکا و 

اروپاى غربى است و تمایالت جدى ضد روسى دارد. 
 

از  چپ  لیبرالیسم  و  یکسو  از  مارکسیسم  توسط  رادیکال  پوپولیسم  طیف  شدن  قطبى  با   -4
اردوگاه  طرفدار  چپ  توسط  رفرمیسم عمال  ناسیونال  طیف،  این  اضمحالل  و  دیگر  سوى 
شوروى نمایندگى میشود. عنصر ناسیونالیسم بطور جدى سازمانهایى نظیر راه کارگر، اقلیت 
و حتى کشتگرى ها را از جناح "انترناسیونالیست" اردوگاه رویزیونیستى، یعنى حزب توده (که 
صرفا منافع سیاست خارجى شوروى را دنبال میکند) جدا میکند. از لحاظ آلترناتیو سیاسى و 
اقتصادى، راه حل کل طیف رفرمیست یکى است. سرمایه دارى دولتى و بوروکراتیک، تعدیل 
تمام  اقتصادى  برنامه  ثابت  اجزاء  کشور،  در  سرمایه  کارکرد  و  حیات  بر  دولتى  کنترل  ثروت، 

سازمانها و جریاناتى است که ناسیونال رفرمیسم ایران را نمایندگى میکنند. 
 

5- لیبرالیسم چپ. این حاصل رادیکالیزاسیون جبهه ملى در جهت سوسیال دمکراسى است. 
لیبرالیسم چپ میتواند منشاء شکل گیرى نوعى سوسیال دمکراسى مدرن در ایران باشد. اما با 
توجه به فقدان یک پایه سندیکایى در جنبش کارگرى که بتواند با این طیف در ارتباط نزدیک 
جامعه  در  بورژوایى  دمکراسى  و  انتخابى  نهادهاى  کارآیى  عدم  به  توجه  با  نیز  و  بگیرد  قرار 
تاکنونى ایران، شکل گیرى یک سوسیال دمکراسى قدرتمند حول این جریان بسیار نامحتمل بنظر 
میرسد. لیبرالیسم چپ الجرم بصورت یک جنبش روشنفکران و عامل فشار براى به سازش 
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کشیدن کمونیسم در ایران با جناحهاى صنعت گرا و ناسیونالیست بورژوازى ایران عمل میکند. 
بخش وسیعى از جریانات تروتسکیستى در این طیف قرار میگیرند. 

 
6- کلیه گرایشات مائوئیستى، همانطور که عملکرد آنها در طول انقالب نشان داد، شاخه هاى 
افراطى ناسیونالیسم ایرانى با تمایالت ضد روسى جدى هستند. این گرایشات که عمال به بحران 
و تشتت افتاده اند، گریزى جز این نخواهند داشت که مداوما در کنار فراکسیونهاى ناسیونالیستى 

اسالمى و غیراسالمى در ایران قرار بگیرند. 
 

7- و باالخره باید به احزابى از نوع حزب توده و رنجبران اشاره کرد. این جریانات فلسفه وجودى 
خود را از نمایندگى کردن اردوگاه بین المللى خود در ایران میگیرند و به عنوان مؤسساتى براى 
پیشبرد سیاست خارجى این اردوگاهها تالش میکنند. در عرصه داخلى این احزاب مؤتلفین 

داخلى خود را بر حسب نیازهاى روز اردوگاههاى متبوع خود جستجو میکنند. 
نوعى دسته بندى احزاب

1- سلطنت طلبان. 
جریان ضد انقالبى، آنتى کمونیسِت هار، نماینده سیاسى بورژوازى بزرگ ایران، متحد طبیعى 

امپریالیسم آمریکا در شرایط ثبات سیاسى، عظمت طلبى و شووینیسم ایرانى 

2- ناسیونالیسم اسالمى. 
در  توازن  حفظ  با  غرب  طرفدار  انقالبى،  ضد  شدید  گرایشات  با  کمونیست  آنتى  مجاهدین: 
آنتى  اسالمى:  دولتى نهضت  بوروکراتیک  سرمایه دارى  طرفدار  دیپلماسى،  و  خارجى  سیاست 
کمونیست، ضد انقالبى، نماینده سیاسى بخش خصوصى سرمایه، طرفدار اقتصاد رقابتى، طرفدار 

علنى آمریکا 
3- ناسیونال رفرمیسم. 

راه کارگر، اقلیت، شاخه هایى از اکثریت، طرفدار اردوگاه رویزیونیستى، برمبناى منافع ملى با 
دولتى  بوروکراتیک  سرمایه دارى  مدافع  میگیرند،  قرار  تقابل  در  آن  رسمى  احزاب  و  اردوگاه 

4- لیبرال ناسیونالیستى. 
جامعه سوسیالیست ها (نیروى سوم)، (برخى محافل و نشریات که دیده ام و «...»، موضوعیت 
خود را از دست داده اند، طرفدار غرب، ضد روسى، آنتى کمونیسم پوشیده تر، طرفدار اقتصاد 

آزاد - مائوئیست هاى سه جهانى و بعد از آن 
5- لیبرالیسم چپ. 

وحدت کمونیستى، اتحاد چپ، شاخه هایى از تروتسکیستها، چپ نویى ها 
6- احزاب اردوگاهى. 

حزب توده، رنجبران 

تایپ شده از روى کپى نوشته دستنویس 
* کلمات بین دو عالمت «  » خوانده نشده اند.

ناسیونالیسم چپ و کمونیسم طبقه کارگر
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بررسى تجربه ایران

حیرت آور است که در غرب، حتى در بین سوسیالیستها، در مورد تاریخ معاصر وضعیت چپ ایران آنقدر 
نوع  از  بوده،  گذشته  دهساله  سیاسى  غنى  تجربه  از  بخشى  که  ایرانى  کمونیست  هر  دارند.  اطالعات  کم 
منتشر  ایران  چپ  و  ایران  مورد  در  غرب  در  چپ  کیفیت"  "با  ژورنالهاى  در  گاهى  از  هر  که  تفسیرهایى 
میشود، دلسرد میشود. آنچه در این نوع نشریات در غرب میبینیم نه تنها تحلیلهاى سطحى بلکه تحریف 
زنده  تاریخ  یک  از  شده  تحریف  روایتى  که  خاطر  این  به  فقط  نه  است،  فاجعه  این  واقعیتهاست.  زمخت 
میدهد، بلکه بیشتر به این دلیل که درجه بیتفاوتى سیاسى و سطح نازل تئوریک سوسیالیستهاى غربى وقتى 
که وظیفه تحلیل موضوعات مبارزه طبقاتى خارج از مرزهاى دنیاى پیشرفته سرمایه دارى بمیان میآید، را به 

نمایش میگذارد.
بنظر میآید که نقد معینى از کمونیسم در محافل مارکسیستى روشنفکرى در غرب رایج شده است[1].برخى 
تِمها به عنوان عناصر و اصول این نقد مداوما تکرار میشوند. اوال، یک "مشاهده" وجود دارد که کمونیسم 
در ایران در سالهاى اخیر، بخصوص بعد از ژوئن 1981 (سى خرداد 1360) و سرکوب وسیعى که سراسر 
کشور را فرا گرفت، شکست فاحشى خورده است. اکنون وظیفه اصلى، "جمعبندى" تجربه دهساله ، بررسى 
"اشتباهات" کمونیستهاى ایرانى و "آماده شدن" براى گشایش تاریخى آینده است. ثانیا، این تصور که ناتوانى 
و یا بى رغبتى دگماتیستى چپ ایرانى به اتحاد و ایجاد یک ائتالف وسیع از نیروهاى "مترقى" جامعه ایران 
شرایط  مسئول  بخشا  بلکه  شد  چپ  زوال  باصطالح  موجب  فقط  نه  اسالمى،  ارتجاع  تهاجم  با  مقابله  در 
دهشتبارى است که مردم ایران تحت حاکمیت جمهورى اسالمى تجربه کردند. ثالثا، به ما یادآور میشوند 
که ایدئولوژى و پراتیک چپ ایران چه اندك تحت تأثیر دمکراسى چه به عنوان یک مفهوم و یک بینش، 
و چه به عنوان یک هدف سیاسى بود و این که چگونه دمکراسى مقهور "ضد امپریالیسم" غالب بر آگاهى 
سیاسى و اولویتهاى برنامه اى و عملى سازمانهاى چپ بود، و چگونه این آگاهى ناقص، به رژیم اسالمى 

امکان سوء استفاده و دست اندازى داد.

چیز تازه اى در این نقد طرح شده موجود نیست. این در واقع صرفا خالصه مجدد مواضع بخش معینى از 
چپ ایران است. مواضعى که طى سالهاى 1978 تا 1981 طرح شدند، مورد جدل قرار گرفتند و عمدتا رد 
شدند. این صداى چپ لیبرال و ساده نگر ایرانى است که بطور فزاینده اى اکنون در ژورنالهاى مارکسیستى 
در غرب به عنوان مالحظات و درسهایى در مورد کمونیسم معاصر ایران پژواك مییابند. بنابراین، تعجب 
آور نیست که چنین تاریخ نگارى اى تجربه ایران را به عنوان یک شکست جمعبندى کند و پروسه برجسته 

تکامل و تحولى که کمونیسم از انقالب 1979 ازسر گذرانده را نادیده بگیرد.

روایت مارکسیستى از تاریخ معاصر کمونیسم ایرانى هنوز نوشته نشده است. موضوعات آن بسیار متنوع و 
پیچیده اند. اینجا من خود را به بحث چند مسأله خاص محدود میکنم. اول، صفات مشخصه ایدئولوژیک 
و  ایدئولوژیک  ساختارهاى  آخر  دست  و  رادیکال.  چپ  بحران  دوم،  انقالب.  آستانه  در  چپ  اجتماعى  و 

سازمانى چپ ایران و بخصوص شکلگیرى یک جریان کمونیسم کارگرى انقالبى. 

 چپ رادیکال ایرانى: سوسیالیسم یا ناسیونالیسم؟
چپ ایران در دوران پس از چنگ جهانى دوم، از حزب توده سالهاى دهه 1940 تا پوپولیستهاى 1970 را 
باید در متن دو پروسه تاریخى بررسى کرد: اول، شکلگیرى باصطالح جنبش کمونیستى بین المللى، و دوم، 
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تکامل تاریخى اپوزیسیون بورژواــ ناسیونالیستى ایران. چپ ایران از 1941 تا 1981 محصول مشترك این 
دو تاریخ بود، در هر مقطع، بر منطق مشترك درونى این دو پروسه یعنى تبدیل کردن سوسیالیسم بمثابه یک 

تئورى و سنت سیاسى به پرچم ناسیونال رفرمیسم، تأکید میگذاشت.
تئورى  ساختارى"  "جدایى  که  میکند  اشاره  غربى،  مارکسیسم  بر  خود مالحظاتى  اثر  در  آندرسون  پرى 
مارکسیسم از "عمل سیاسى"، بتدریج طى سالهاى 1930 متحقق شد و به خصلت مشخصه اصلى مارکسیسم 
غربى بعنوان یک سنت تبدیل شد. البته پرى آندرسون، در بخش عمده اثرش، اساسا به محتواى طبقاتى واقعى 
تئورى و ماهیت طبقاتى عمل سیاسى اى که مادى اجتماعى تئورى کمونیسم را شکل میدهد، غیرانتقادى باقى 
میماند - نگرشى که علت شیفتگى او نسبت به رویدادهاى مه تا ژوئن 1968 در پاریس و نظرش در این 
باره بعنوان یک نقطه عطف تاریخى را توضیح میدهد. در واقع گسیختگى بسیار ریشه دارتر و بنیادى تر از 
آنچه آندرسون اشاره میکند، در کمونیسم بین المللى تحلیال و تاریخا روى داده است - گسیختگى اى که کل 
کارآکتر اجتماعى و سیاسى کمونیسم و رشته هاى مختلف آن را تغییر داد. این گسیختگى بنیادى به معنى 
بیگانگى تئورى و عمل کمونیستى با طبقه کارگر، نه فقط بعنوان توده هاى استثمار شونده، بلکه بعنوان تجسم 
انسانى یک موقعیت اقتصادى عینى در اقتصاد سیاسى کاپیتالیسم است. براى مارکس و انگلس، کمونیسم 
"دکترین شرایط رهایى پرولتاریا" بود، وسیله اى که از طریق آن کارگران میتوانستند "علیه سازمان اجتماعى 
تقریبا  کمونیسم  بعد،  قرن  کنند[2].یک  بعنوان انسان "اعتراض  ظرفیتشان  "در  بلکه  افراد  بعنوان  نه  کهن" 
همه چیز بود بجز این. کمونیسم به چهارچوبى ایدئولوژیک و سازمانى براى بیان نارضایتى طیف وسیعى از 

تمایالت فردى، ناسیونالیستى و محلى علیه جنبه هایى از "سازمان اجتماعى کهن" تغییر یافت.

ناسیونالیزه کردن مارکسیسم در اتحاد شوروى در سالهاى آخر دهه بیست و سالهاى آغازین دهه 1930 
و متعاقب آن تئوریزه کردن ناسیونالیسم و رفرمیسم بعنوان محتوى مارکسیسم بود که این گسل تاریخى 
و  کمونیسم  اصلى  بستر  براى  حال،  هر  در  غربى،  مارکسیسم  تئوریسینهاى  انزواى  رغم  به  کرد.  ایجاد  را 
شاخه هاى اصلى آن، نتیجه نهایى تجربه شوروى تحت حاکمیت استالین جدایى بین تئورى و عمل نبود، 
بلکه تغییر مسیر تئورى در خدمت عمل سیاسى غیرپرولترى و در نتیجه مسخ و تخریب خود این تئورى 
در  این  بر  عالوه  سیاسى،  جنبش  و  تئورى  یک  بعنوان  سوسیالیسم  طبقاتى  و  اجتماعى  جهت  تغییر  بود. 
پراتیک سنتهایى تروتسکیسم، مائوئیسم، اروکمونیسم، چپ نو، چپ آمریکا التین، و پوپولیسم جهان سومى 
و غیره که خود را در مخالفت رسمى با "کمونیسم" اتحاد شوروى شکل دادند، تحکیم گردید. در اروپاى 
شرقى، "سوسیالیسم" بعنوان دکترینى براى ایجاد اقتصادهاى سرمایه دارى دولتى و اطمینان خاطر از اطاعت 
خواهى  دمکراسى  براى  ایدئولوژیک  پوشش  بعنوان  سوسیالیسم  غرب،  در  شد.  گرفته  بکار  کارگر،  طبقه 
دانشجویان و میلیتانسى آنارشیستها، مباحثات فرهنگى و آتئیستى روشنفکرى، رفرمهاى فرهنگى و آموزشى 
طبقه متوسط، سیاستهاى چپ پارلمانتاریست، رفع بحران به شیوه کینزى (اقتصاد کینز) و آشتى طبفاتى بکار 
گرفته شد. در "جهان سوم" که دستاوردهاى اولیه صنعتى شدن اتحاد شوروى و سپس تمجیدهاى مائوئیستى 
"سوسیالیسم"  میکرد،  جذب  بخود  را  مردم  امپریالیسم،  عریان  استثمار  و  ستم  زمینه  بر  که  ناسیونالیسم  از 
توسط بخشهاى میلیتانت بورژوازى بومى و نیروهاى طبقه خرده بورژوازى بعنوان چهارچوبى مفید براى 
تحرك ناسیونالیسم ضدامپریالیستى بکار گرفته شد. تاریخ کمونیسم و تاریخ مبارزه طبقه کارگر، نه فقط 
خیزشهاى توده اى طبقه کارگر، بلکه "مبارزه بیوقفه، گاه آشکار و گاه پنهان" کارگران علیه کاپیتالیسم که 

مارکس آن را دینامیسم جامعه سرمایه دارى میخواند، دو تاریخ متمایز و جداگانه شدند.

اگر براى جنبش کمونیستى در غرب این جدایى نشان دهنده یک چرخش و نفى وحدت اولیه کمونیسم و 
طبقه بود، براى سوسیالیسم ایرانى که در سالهاى 1940 ظهور کرد و در سالهاى 1960 و 1970 تکامل یافت، 
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این یک موقعیت اورژینال بود، شرایطى همجنس با موجودیت خود بعنوان سنتى در اپوزیسیون ایران بود. 
این سنت، سوسیالیسم را بعنوان دکترینى براى تحقق استقالل ملى، توسعه اقتصادى، دمکراسى بورژوایى 
و رفرمهاى اجتماعى دریافت کرد و بکار گرفت. چنین سوسیالیسمى گرایشات رادیکال و میلیتانت درون  
ناسیونالیستى، رفرمیست و لیبرال اپوزیسیون بورژوایى را نمایندگى میکرد و سریعا  سنتهاى شکل گرفته 
توسط روشنفکران رو به افزایش جامعه شهرى در پیش گرفته شد. سوسیالیسم ایرانى ساختارى جدا از عمل 

و پراتیک طبقه کارگر زاده شد و با سوسیالیسم مارکس و لنین بیگانه بود.

تاریخ کمونیسم ایران رسما به اوایل قرن و شکل گیرى محافل سوسیال دمکرات در تهران و آذربایجان، 
حزب   ،1920 در  برمیگردد.  داشتند  باکو  بلشویکهاى  بویژه  روسیه  دمکراسى  سوسیال  با  ارتباطهائى  که 
کمونیست ایران شکل گرفت. این حزب خود یک دهه فعال بود، نقش مهمى در اشاعه افکار سوسیالیستى و 
سازماندهى قشر کوچک کارگران مزدى شهر و دهقانان فقیر، و تشکیل یک جمهورى شورایى زودگذر در 
استان گیالن در کنار دریاى خزر (ژوئن 1920 تا اکتبر 1921) داشت. این حزب متحمل عقبگردهاى جدى 

در اواخر دهه 1920 شد و نهایتا توسط دیکتاتورى رضاشاه منهدم شد.

البته تاریخ واقعى چپ ایران بعدا با احیا و توسعه جنبش اپوزیسیون در دوران بى ثبات 1941 تا 1953 آغاز 
میشود. دو سازمان مهم در این مقطع ظهور کردند، حزب پروشوروى توده که در اکتبر 1941 تاسیس شد و 
جبهه ملى مصدق که در اکتبر 1949 تاسیس شد، و یک ائتالف نه چندان محکم از گروهها و سیاستمداران 
لیبرال و سوسیال دمکرات تا پان ایرانیستها و مسلمانان محافطه کار را در بر میگرفت. در بین آنها، حزب 
توده و جبهه ملى آرمانهاى پابرجاتر سیاسى قرن بیستمى روشنفکران ایرانى یعنى بورژوا-دمکراسى، توسعه 
چپ  اجتماعى  و  ایدئولوژیک  مشخصه  صفات  آنچه  داشتند.  خود  در  را  سیاسى  استقالل  و  ملى  اقتصاد 
حزب  میراث  نه  و  بود  توده  حزب  و  ملى  جبهه  سنتز  داد،  شکل  و 1970  دهه هاى 1960  در  را  رادیکال 

کمونیست انقالبى ایران.

جبهه ملى یک اتئالف خود اعالم کرده ناسیونالیستى بود، اما حزب توده براى نمایندگى چپ سوسیالیست 
در اپوزیسیون بکار گرفته شد. حزب توده رسما یک جبهه غیر مارکسیستى ضد فاشیستى (پیرو خط جبهه 
توده اى که توسط کنگره هفتم کمینترن در پیش گرفته شد) بود. این حزب به هم نزدیک شدن دو جریان 
و  رفرمیسم  ناسیونال  انترناسیونالیستى،  بیرونى  جریان  دیگرى  و  بومى  جریان  یکى  میکرد،  نمایندگى  را 
پرو-سوویتیسم. در آغاز، دو گرایش نه تنها با هم انطباق داشتند بلکه یکدیگر را تحکیم هم میکردند. براى 
روشنفکر طبقه متوسط ایران، اتحاد شوروى مدل بازسازى ملى و رفرم بود، یک سد ضدفاشیستى، دشمن 
فقر و ستم ملى، و نیرویى براى حفظ ایران در برابر طرحهاى ستمگرانه امپریالیسم بریتانیا بود. البته با آشکار 
شدن سیاست اتحاد شوروى در مقابل ایران، دو گرایش شروع به دور شدن از یکدیگر کردند. و وفادارى 
راسخ رهبرى حزب توده به اتحاد شوروى بطور فزاینده اى عناصر ملى درون حزب را نسبت به آن بیگانه 
میکرد. اولین اختالف آشکار و سازمان یافته حول خط ناسیونالیستى در 1948 رخ داد زمانى که تعدادى 
از کادرهاى حزب و فعالینى که توسط خلیل ملکى هدایت میشدند حزب را بدلیل تابع کردن منافع ملى 
این  البته  کردند.  ترك  حزب،  بیرون  ناسیونالیست  نیروى  و  شوروى  اتحاد  خارجى  سیاست  اولویتهاى  به 
بى تفاوتى حزب توده در حمایت بى شائبه و کامل از دولت ملى مصدق و بخصوص بى اعتنایى آن در دفاع 
از این دولت علیه کودتاى 28 مرداد 1332 (19 اوت 1953)، که گسست نهایى ناسیونالیسم ایرانى از حزب 

توده را ببار آورد.

چپ رادیکال از خأل ناشى از عدم حمایت حزب توده از ناسیونالیسم و زوال جبهه ملى در ابتداى 1960 
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نشأت گرفت. چپ رادیکال دهه هاى 60 و 70 قبل از هر چیزى محصول نقد ناسیونالیستى از شکست حزب 
توده و "خیانت" آن به "جنبش" بود. بعبارت دیگر "گسست تاریخى" چپ رادیکال از "سازمانهاى سنتى" 
در اصل چیزى نبود جز احیاء مجدد خود آن سنت، جز اثبات مجدد برترى ناسیونالیسم بعنوان تِم محورى 
سوسیالیسم ایرانى. اما این صرفا از طریق رادیکالیزه شدن خود ناسیونالیسم و چرخش متناظر با آن در پایگاه 

اجتماعى و طبقاتیش متحقق شد.

این ِشبِه سوسیالیسم رادیکال ناسیونالیستى جریانهاى مختلف و سازمانهاى گوناگونى ایجاد کرد، از مائوئیسم 
و چریکهاى شهرى اواخر دهه 60 و اوائل 70 تا گروههاى "سیاسى- تشکیالتى"[3].1978- 1981 معروف 
به خط سه. مائوئیستها با افراط ناسیونالیستى ذاتى مائوئیسم و روایت چینى از کمونیسم، قادر شدند نقد 
ناسیونالیستى و کل تاریخ بورژوا- ناسیونالیسم در ایران را در سیستم فکرى و تاریخ خود وارد کنند. آنها این 
ناسیونالیسم را تکمیل و تقدیس کرده و اساس "سوسیالیسم" خود قرار دادند. تئورى "سوسیال امپریالیسم" 
بعنوان  ایران  اقتصاد  کردن  کارآکتریزه  بود.  شوروى  اتحاد  به  ملى  جبهه  بى اعتمادى  کردن  تئوریزه  روس، 
"نیمه فئودال، نیمه مستعمره" گر چه یک تقلید نازل از چین بود، در خدمت تمجید و تقدیس باصطالح 
"بورژوازى ملى" بعنوان بخشى از "ائتالف انقالبى خلق"، و مبارزه براى توسعه سرمایه دارى مستقل تحت 
یک رژیم ملى بعنوان مرحله اى در رسیدن به سوسیالیسم قرار داشت. فدائیان[4].کم و بیش نتایج مشابهى 
را از یک مسیر تئوریک دیگر کسب کردند. آنها از اتحاد شوروى البته نه به شدت مائوئیستها، فاصله گرفتند. 
شدت و حدت محکوم کردن اتحاد شوروى از سوى بنیانگزاران این جنبش متفاوت بود، از احمدزاده و 
پویان که هر نوع وجود روابط سوسیالیستى تولید را در اتحاد شوروى مورد سؤال قرار میدادند و حزب 
کمونیست شوروى پس از استالین را رویزیونیست میخواندند تا جزنى که از این لحاظ کمتر انتقاد داشت. 
البته در محکوم کردن حزب توده بعنوان خائن به منافع ملى و دولت جبهه ملى مصدق که َسمبل این آرمان 
ملى بود، متفق القول بودند. بعالوه، چریکها و برخى گروههاى مائوئیست، مفهوم "سرمایه دارى مستقل" را از 
بحث توسعه آمریکاى التین عاریه گرفته و با همان روحیه اى که اکثریت مائوئیستها بحث "نیمه فئودال نیمه 
مستعمره" را بکار بردند، بکار گرفتند، این یعنى خارج کردن سرمایه دارى ایران را از قوانین حرکت سرمایه 
جهانى و قلمداد کردن سرمایه دارى غیر وابسته و موزون بعنوان یک امر عادالنه و مترقى. اینجا اسطوره 
بورژوازى ملى نه بعنوان آنتى تز سیستم فئودالى- زمیندارى (همدست اصلى امپریالیسم براى مائوئیستها) 
بلکه بورژوازى کمپرادور بعنوان تجسم بومى ستمگرى امپریالیستى و استثمار "خلق ایران" ستایش گردید. 
مع هذا، ناسیونالیسم رادیکالیزه شده در جریانهاى جدید، حاوى تعدادى تعابیر جدید و جهتگیرى هاى عملى 

مهمى بود:

اول، انتقال از مفهوم ملت به مفهوم "خلق". خلق به مجموعه محدودترى اطالق میشد، و شامل طبقات و 
اقشار معینى از "ملت ایران" بود. این انتقال برسمیت شناسى آشکارتر تقسیم اجتماعى درون جامعه ایران 
یعنى  بود  خلق"  "ضد  علیه  مبارزه اى  بلکه  نبود،  ضداستعمارى  مبارزه  درگیر  فقط  دیگر  ناسیونالیسم  بود. 
طبقات و اقشار بومى اى که سلطه امپریالیسم را نمایندگى و تحکیم میکردند. مبارزه ضدامپریالیستى مردم 

نیروى محرکه جامعه و اساس ناسیونالیسم "واقعى"، و رادیکال تعریف میشد.

دوم، درك چپ از دمکراسى هم به همین ترتیب تغییر کرد. سازمانهاى سنتى تعبیرى لیبرال از دمکراسى 
داشتند. آنها مدافع حقوق فردى و مدنى بورژوا-دمکراتیک و تأسیس یک رژیم قانون اساسى بودند. از طرف 
دیگر، چپ رادیکال دمکراسى را بعنوان حاکمیت توده اى طبقات خلقى تعریف کرده بود. شکل واقعى این 
رژیم توده اى، قانون اساسى و حقوق شهروندى تحت چنین رژیمى ثانوى بودند و به نُدرت تعریف شده 

بودند. در ایدئولوژى چپ، ضدامپریالیسم بر بورژوا-دمکراسى غلبه یافت.
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سوم، مسأله قدرت سیاسى ناگزیر به میان آمد. "تضاد بین خلق و امپریالیسم" فقط میتوانست با سرنگونى 
دفاع  یک  و  سلطنت  با  ناپذیر  آشتى  ضدیت  یک  بشود.  حل  امپریالیسم  نشانده"  دست  "رژیم  سلطنت، 
نهایى، پیکره چپ  در تحلیل  آن چیزى بود که  انقالبى علیه دولت، کل  روشهاى خشن و  از  پُر حرارت 
رادیکال ضدامپریالیستى را تشکیل میداد. این جدایى آشکار از روشهاى احزاب سنتى و راه حلهاى اساسا 

پارلمانتاریستى و قانونگرایانه بود[5].

چهارم، در قلمرو اقتصادى، چپ رادیکال مدافع نقش مستقیم و فعال دولت در دولتى کردن وسیع سرمایه هاى 
"مستقل" بود، در حالى که ناسیونالیسم سنتى از هدف ایجاد و توسعه بازار محلى سرمایه همراه با درجه 
معتدلى از توزیع مجدد درآمدها فراتر نمیرفت. در هر دو حالت هدف اصلى صنعتى کردن و خودکفائى 
اقتصادى بود. اما براى چپ خام و اتوپیست، خودکفایى به یک اصل ایدئولوژیک تبدیل شد و شاخص 

ضدیت با امپریالیسم و حتى سوسیالیسم بود.

و باالخره، چپ رادیکال در تئورى خود رو به طبقه کارگر آورد و آن را مفتخر به نقش نیروى رهبرى در 
مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگى کرد. مع هذا، چپ سنتى مداوما در فرموالسیونهاى تئوریک گوناگون تأکید 

میکرد که خواستهاى طبقاتى و سوسیالیستى باید تابع انقالب خلقى باشند.

بسیار  دوره  این  در  ایران  در  رادیکال  چپ  موقعیت  بر  بین المللى  کمونیسم  در  جدید  صف بندیهاى  تأثیر 
آشکار است. قویترین تأثیرات از تجربه چین و مائوئیسم بود، گرچه نفوذ جنبشهاى ناسیونالیست و توده اى 
در آمریکاى التین، ویتنام و حتى الجزایر هم نباید دستکم گرفته شود. ساده کردن هاى متافیزیکى مائو از 
مارکسیسم و بویژه دو اثر" فلسفى" او "درباره تضاد" و "درباره عمل" کل دستگاه تئوریک چپ رادیکال 
برده  ارث  به  استالین  مختصر"  "تاریخ  از  قبال  که  را  تاریخى  تحول  از  مکانیکى  دیدگاه  آنها  داد.  شکل  را 
بودند تکمیل کردند. مائوئیسم روایتى از مارکسیسم را عرضه میکرد، یک متدلوژى و یک ِسرى از مقوالت 
و فرموالسیونهایى که به راحتى میتوانست توسط ناسیونالیستهاى رادیکال یک کشور عقب مانده و از نظر 
سیاسى زیر سرکوب بکار گرفته شود. در یک سطح عملى تر، گسست چین از اتحاد شوروى بر مبناى یک 
جدا  توده  حزب  تجربه  از  را  خود  که  کرد  کمک  رادیکال  چپ  به  مارکسیسم،  از  رادیکالتر  ظاهرا  تفسیر 
کند. ناسیونالیسم ذاتى و میلیتانسى جدلى و بیانى آن نسل جدید فعالینى را که از شکست احزاب سنتى و 

رژیمهاى سرکوبگر به تنگ آمده بودند، بکار گرفته شود.

اینجا هم چرخشهاى ایدئولوژیک و تئوریک در سطح بین المللى چهارچوبى مضمونى براى یک تغییر اساسا 
محلى را فراهم کرد. شکست سیاسى در 1953 (کودتاى 28 مرداد 1332 ــ مترجم) یک عقبگرد جدى بود. 
اما این اصالحات ارضى دهه 1960 (سالهاى 1340) بود که سرنوشت اپوزیسیون لیبرال و ناسیونالیست 
سنتى را تعیین کرد. از نظر سیاسى، اصالحات ارضى، اپوزیسیون ناسیونالیست متعارف را خلع سالح و 
پایان کار جبهه ملى به عنوان یک نیروى فعال سیاسى را اعالم کرد. بعالوه، این رفرمها کمک کرد تا استبداد 
تحکیم شود و به آن خصلت دولت پلیسى مدرن داده شود. از نظر اقتصادى، این رفرمها کلیه اشکال ماقبل 
سرمایه دارانه تولید را منحل و یک ارتش وسیع از کارگران مزدى ایجاد کرد. این پیروزى کاپیتالیسم و ادغام 
کلیه بخشهاى سرمایه در یک بازار واحد را تأمین کرد و آخرین ظواهر تقسیم اقتصاد به "ملى" و "وابسته" را 
از بین برد. یک پروسه شتابان انباشت آغاز شد که بورژوازى و روشنفکران آن را تماما جذب کرد. بورژوازى 
امر لیبرالیسم و رفرم را تا زمانى که بعدها خطر انقالب بطور جدى آن را تهدید کرد، به خرده بورژوازى 
ناراضى سپرد. چپ میلیتانت نماینده این چرخش در مرکز جاذبه ناسیونال-رفرمیسم از بورژوازى به خرده 
بورژوازى بود. محتواى سیاسى و اهداف اجتماعى این مبارزه براى رفرم اجتماعى، لیبرالیزاسیون سیاسى 
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و 70،  دهه هاى 60  رادیکال  چپ  براى  توصیف  بهترین  ماند.  تغییر  بدون  ضدامپریالیستى،  ناسیونالیسم  و 
ناسیونال-رفرمیسم، ناسیونالیسم و رفرمیسم میلیتانت است که با ظرفیتهاى سیاسى و افق خرده بورژوازى 

تطبیق داده شده است. 

انقالب و بحران چپ
به  رادیکال  چپ  براى  اجتماعى  سیاسى-  یابنده  عمق  بحران  یک  و  سریع  گسترش  یک  خود  با  انقالب 
همراه آورد. همه جریانها در موقعیت بى ثباتى ایدئولوژیک و سردرگمى سیاسى وارد انقالب شدند. سنت 
چریکى حتى توسط کادرهاى برجسته خود در زندان تحت حمله قرار داشت. شکستهاى عملى در ایران، 
توّهم زدایى نسبت به نمونه شکست خورده چریکى در آمریکاى التین، و درجه اى از برسمیت شناختن 
عدم انطباق مارکسیسم با درك اولیه مشى چریکى، بطور قطع در ظهور این جریان انتقادى نقش داشت. 
زندان بود، جنبشى  درهاى  سیاسى بیرون  جنبش توده اى  البته نیروى عمده براى تغییر دیدگاه چریکى از 
که بنیادهاى نخبه گرایى چریکى و خط مشى هاى توطئه گرى چریکى را رد کرد. مائوئیستها دیگر بمثابه 
یک جریان تئوریک اعتبار خود را از دست داده و عمال به دلیل موضعگیرى راست روانه ُزُمخت خود و 
پیروى از یک بلوك بین المللى که امثال شاه را بعنوان سمبل موضع "جهان سوم" علیه "ابرقدرتها" ستایش 
میکرد، از جانب بدنه اصلى چپ طرد شدند. بعالوه، تئوریهاى دهقانى و موضع ضدفئودالى آنها با خصلت 
آشکارا شهرى انقالب، اعتبار خود را از دست داد. پوپولیستهاى رادیکال خط سه، به سهم خود، با مشکالت 
ناشى از گسست خود از دو خط دیگر دست و پنجه نرم میکردند. آنها فاقد یک هویت تئوریک اثباتى بودند. 
رجوع آنها به استالین و  "اصول" او براى تحقق ثبات ایدئولوژیک در مقابله با برآمد تئوریک و روشنفکرى 

تیز چپ در دوران انقالب کارى از پیش نَبُرد.
به هر رو انقالب بنیادهاى ناسیونال- رفرمیسم میلیتانت را لرزاند. در حدود کمتر از سه سال، از زمستان 
1979 تا تابستان 1981، سیستم مضمونى چپ فرو پاشیده بود و با خود عمارت سازمانى آن را هم پائین 
کشید. هیچ جنبه اى از ایدئولوژى چپ ناسیونالیست و تئورى سیاسى ضدامپریالیستى آن قِِسر در نرفت. 
بورژوازى  "خرده  "و  مترقى  ملى  بورژوازى  "ایده  وابسته"،  "سرمایه  بمثابه  تولیدى  روابط  خصلت بندى 
مترقى"، تئورى انقالب مرحله اى، با انقالب دمکراتیک و حل روابط ماقبل سرمایه دارى که به ادعاى آنها 
بر کشاورزى ایران غلبه داشت، کلیشه قدیمى طبقه بندى ائتالف طبقات خلقى و غیره، همگى بسرعت کنار 
گذاشته و بدون اثر دفن شدند. حتى مراجعى چون استالین و مائو هم نجاتى نداشتند. در 1981، اعتقادات 

و مفاهیم 1978 مانند خرافات یک عصر باستانى و فراموش شده بنظر میآمدند.

از لحاط تاکتیکى، چپ رادیکال بر سر دو موضوع محورى و مرتبط با هم گیر کرد: اول، برخوردش به 
جمهورى اسالمى و جناحهاى لیبرال و پان-اسالمیستى آن، و دوم، جنگ ایران و عراق. مائوئیسم رسمى 
و حزب توده در تاکتیکهایشان انسجام بسیار بیشترى از چپ رادیکال نشان میدادند. مائوئیستها بسرعت 
در لیبرالها، تجسم "بورژوازى ملى" محبوب خود را یافتند و نهایتا جزو "دفتر هماهنگى رئیس جمهور"، 
که لفافه اى براى ائتالف غیررسمى سیاستمداران و گروههاى متحد با بنى صدر براى دفع حزب جمهورى 
خود  ضدآمریکایى  عوامفریبانه  موضع  خدمت  در  اساسا  را  خمینى  رژیم  توده  حزب  شدند.  بود،  اسالمى 
حمایت کرد و پیرو سرسخت "خط امام" باقى ماند. حزب توده تا آن حد با جناح مسلط حزب جمهورى 
اسالمى کنار آمد که از رژیم ترور و شکنجه و اعدامهاى دسته جمعى پس از سى خرداد 60 حمایت کرد. 
اما جمهورى اسالمى براى سازمانهاى چپ رادیکال، یک معضل حل نشدنى و بدون جواب بود. مشکل 
از خصلتى ناشى میشد که چپ رادیکال به اپوزیسیون اسالمى ماقبل انقالب بعنوان جنبش سیاسى خرده 
بورژوازى سنتى منتسب میکرد، قشرى که در چهارچوب فکرى چپ ضد امپریالیست بخشى از "ائتالف 
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این  که  زمانى  البته  بود.  غیرمارکسیستى  و  مکانیکى  کامال  خود،  در  فرموالسیون  این  "بود.  خلق  انقالبى 
بخش  آورد.  ببار  سیاسى  و  تئوریک  فاجعه  یک  شد،  منتسب  انقالب  از  پس  بورژوایى  دولت  به  خصلت 
فرموالسیون  یک  از  چرخش  در  رزمندگان[7]،  پیکار[6]،  فدایى،  یعنى  رادیکال  چپ  سازمانهاى  عمده 
به فرموالسیون دیگر براى حل تضادى که بین ارزیابى تئوریک آنها و پراتیک ارتجاعى ضددمکراتیک و 
ضدکمونیستى جمهورى اسالمى وجود داشت، نوسان میکردند. رویدادهایى مانند اشغال سفارت آمریکا و 

بروز جنگ ایران و عراق به این سردرگمى افزود.

جنگ، احساسات چپ ناسیونالیست را برانگیخت. بطور کلى، آنهایى که توّهمات قوى به خصلت "ضد 
توسط  ابتدا  موضع  این  گرفتند.  پیش  در  طلبانه  دفاع  و  ناسیونالیستى  موضع  داشتند،  رژیم  امپریالیسم" 
رژیم  به  رادیکالترى  برخورد  که  سازمانهایى  شد.  اتخاذ  داشتند  سمپاتى  شوروى  اتحاد  به  که  سازمانهایى 
میکردند عموما جنگ را بعنوان یک جنگ ارتجاعى درون سرمایه دارى محکوم کردند. پیکار و تعدادى از 
سازمانهاى کوچکتر نزدیک به آن شعار "تبدیل جنگ به جنگ داخلى" را مطرح کردند. این موضع قطعا 
قاطعیت پیکار بر حفظ موضع رادیکال خود در مقابله با یک چرخش به راست را نشان میداد. اما این شعار 
یک امتیاز دوگانه داشت. اول، راه میانبُرى براى حل مشکل موضعگیرى نسبت به رژیم بود، فراخوان به 
"جنگ داخلى" معادل فراخوان به سرنگونى رژیم اسالمى بود - شعارى که پیکار نمیتوانست از تحلیل خود 
نسبت به خود رژیم اتخاذ کند - ولى اکنون میشد تاکتیک رادیکال را بدون رادیکالیزاسیون تئوریک اتخاذ 
کرد. دوم، این موضعگیرى با تشبیه ساده این جنگ با جنگ جهانى اول و برخورد لنین و بلشویکها به آن، 

بسیار قابل دفاعتر بود. این موضع اوجگیرى بحران ایدئولوژیک در این خط را به تعویق انداخت.

بحران سازمانى به شکل انشعابات پیوسته و گروهسازى در میان کلیه جریانهاى عمده صورت گرفت و 
منجر به تجزیه تقریبا کامل سازمانى آنها شد. انشعاب اول در سنت فدائى بر سر مشى چریکى شهرى رخ 
داد. بزودى پس از قیام 57، بخش کوچکى که با اشرف دهقانى[8].ود، بر مبناى گسست سازمان از "مبارزه 
بدهد.  رخ  آن  درون  در  بى نفوذ  کوچک  گروههاى  به  دیگر  انشعابهاى  تا  رفت  و  کرد  انشعاب  مسلحانه" 
انشعاب دوم بر سر چگونگى برخورد به رژیم و کشش روزافزون سازمان به حزب توده بود. اقلیتى قابل 
توجه، که بعدها به "شاخه چپ اکثریت" ملحق شد، در ژوئن 1980 (تیر 1359) پس از اینکه سردبیرى 
ارگان مرکزى، نشریه کار شماره 59، آشکارا و علنا به راست چرخید، انشعاب کرد. "اکثریت" بزودى موضع 
حزب توده را یکجا اتخاذ کرد و دچار انشعابهاى دیگرى پس از سال 1981 (1360) شد و عمال به چند 
گروه کوچک، که بعضا فقط تعداد معدودى بودند و هر یک هم مدعى میراث دارى فدایى بودند و تماما 
به دعواهاى ِسکتى خود مشغول گردیدند، تقسیم شد. رزمندگان هم تا آن زمان دچار تنشهاى ایدئولوژیک 
و سیاسى درونى بود، زمانى که رهبرى آن در سال 1359 در ارگان مرکزى رزمندگان شماره 35 موضعى 
آشکارا در دفاع از جنگ و در ضدیت با برخورد رادیکال صفوف خود گرفت، به بحران عمیقى فرو رفت. 
رهبرى و کادرهاى طرفدار جنگ شش هفته بعد، آن مواضع را پس گرفتند اما سازمان قادر به جلوگیرى از 
تجزیه و انشعاب نشد. بحران پیکار با انتشار پیکار 110 در ژوئیه 1981 (1360) به اوج رسید. سردبیرى 
آن که درگیر کشمکشهاى درونى جمهورى اسالمى بین بنى صدر و جناح جمهورى اسالمى بود، موضعى 
کلیه  بود.  شده  پارچه  چند  دیگر  سازمان  اما  شد،  گرفته  پس  بسرعت  مقاله  گرفت.  لیبرال  جناح  طرفدار 
شد،  انجام  آن  درون  در  گرفته  شکل  فراکسیونهاى  به  انشعاب  یا  و  سازمانى  بازسازى  براى  که  تالشهایى 
در غیاب فراکسیونها یا محافلى که داراى انسجام و سر و سامانى تئوریک و مرجعیّت سازمانى باشند، به 
شکست انجامید. سازمانهاى چپ رادیکال دیگر نیز کم و بیش دچار همین سرنوشت شدند. وحدت انقالبى 
که اتحاد وسیعى از سازمانهاى خط سه بود و تحت تاثیر مائوئیسم و در راست پیکار قرار داشت، بدون اینکه 

واقعا کارش را شروع کند، فلج شد و صفى از نیروهاى سردرگم و روحیه باخته را بجا گذاشت.



874

برگزیده آثار  منصور حکمت

بحران و تجزیه سازمانهاى عمده چپ رادیکال آنطور که ادعا میشود، نتیجه سرکوب وسیع در سى خرداد 
1360 و پس از آن نبود. همچنین این بحران و تجزیه، حاصل اشتباهات تاکتیکى چپ و یا عدم اتحاد آنها یا 
باصطالح غفلت آنها در نفهمیدن ارزش "دمکراسى" نبود[9].این تجزیه در تغییر و تحوالت اقتصاد سیاسى 
طى دو دهه اخیر ایران ریشه داشت. اگر چپ رادیکال، علیرغم کثرت خود و قوى بودن از نظر تعداد و 
دلیل  این  به  شد،  ظاهر  انقالب  طى  در  ایران  سیاست  در  حاشیه اى  نیروى  یک  بعنوان  سیاسى،  میلیتانسى 
بود که این چپ "سوسیالیسم" و روشهاى عملى طبقات حاشیه اى را نمایندگى میکرد. بحران سوسیالیسم 
خرده بورژوایى و ناسیونال- رفرمیسم میلیتانت که ماهیت اجتماعى چپ رادیکال را تشکیل میداد در واقع 
مدتها بود که دورانش سپرى شده بود. تحکیم کاپیتالیسم پس از اصالحات ارضى، پروسه شتابان انباشت 
سرمایه با افزایش قیمت نفت در سالهاى دهه هفتاد و عروج طبقه کارگر شهرى در ابعاد وسیع، دیگر هر نوع 
سوسیالیسم غیرپرولترى را به یک اتوپى عقیم تبدیل کرده بود. استبداد پَـهَلوى با سرکوب آگاهانه هر نوع 
اختالط سیاسى، مانع آشکار شدن تناقضات درونى چپ رادیکال گردید. با بحران سیاسى 1977 و انقالب 
78-79 سیاست باالخره به اقتصاد رسید. تناقضات خفته بیدار شدند و حل خود را در بحران چپ رادیکال 
و تجزیه آن در رویارویى با رادیکالیزه شدن تئوریک و جهتگیرى اجتماعى متمایز کمونیسم ایران یافتند. 
سرکوب سى خرداد شصت و پس از آن، این پروسه را ُکند کرد و مانع شد که کامال به فرجام برسد. مع هذا 

تا 1360 سیماى ایدئولوژیک و ترکیب سازمانى چپ رادیکال کامال تغییر کرده بود. 

یک قطب بندى جدید
بحران چپ رادیکال بنابراین به هیچ وجه یک تغییر رو به عقب نبود. برعکس نشانه تغییر و تحولى مهم و 
یک نقطه عطف تاریخى عمده بود. از بحران چپ سنتى رادیکال یک قطب بندى جدید بر اساس جریانهایى 

که خصلتهاى پایدار تئوریک و اجتماعى داشتند، ظهور کرد.
1ـ یک قطب جدید پرو-شوروى ظهور کرده است. این قطب میکوشد جاى حزب توده را در ارتباط با 
فدایى  سیاسى حزب توده و  افتضاحات  بدنبال  ناسیونالیسم برسد و  اتحاد شوروى بگیرد، به مسالمت با 
بخرد.  سیاسى  آبروى  و  پرستیژ  نوعى  پرو-شوروى  خط  براى  اسالمى  جمهورى  از  حمایت  در  اکثریت 
معروفترین اما نه با ثبات ترین نماینده این خط، راه کارگر است، که طى انقالب بعنوان گروه فشار تئوریک 
و سیاسى بر جریان فدایى تشکیل شد. عالوه بر این، این جریان شامل گسستى است که با رهبر اکثریت، 
تداعى میشود، و همچنین "حزب دمکراتیک مردم ایران"، که اخیرا از حزب توده انشعاب  على کشتگر، 
کرد. هر دو این سازمانها انشعاب کردند تا مواضع بیشتر ناسیونالیستى اى اتحاذ کنند. کلیه سازمانهایى که 
به این جریان تعلق دارند اتحاد شوروى را "سرزمین پدرى سوسیالیسم" میدانند و على العموم از سیاست 
خارجى آن، مگر در مواردى که مربوط به منافع "سرزمین پدرى خودشان" باشد، حمایت میکنند. اینجا اینها 
میخواهند مستقل بمانند. این تمایز بنیادى آنها با سنت توده اى و تنها امید آنها براى جذب ناسیونالیسم ایرانى 
است. تا به حال، گذشته لکه دار گروه کشتگر و حزب دمکراتیک مردم ایران مانع هر نوع وحدت مشخصى 
در این خط شده است. البته این قطب مهمى است به این دلیل که میتواند به هسته اصلى نسل دیگرى از 
مدافعین ناسیونال رفرمیسم دولتى تبدیل شود، شاید این بار با خصلتى بیشتر کارگرى. تحوالت اخیر در 

اتحاد شوروى قطعا عواقب تعیین کننده اى براى این جریان خواهد داشت.

2ـ یک "چپ نو ایرانى" روشنفکرى در میان ایرانیان تبعیدى اى ظهور کرده است که با درجه اى تأخیر، 
جدلها و پلمیکهاى درون مارکسیسم غربى و چپ نو را دوباره کشف کرده اند[10 ]  نفوذ مارکسیسم غربى 
به طرز گنگى توسط جریان وحدت کمونیستى در جریان انقالب نمایندگى میشد، اما نفوذى حاشیه اى در 
بین سازمانهاى چپ رادیکال داشت. وحدت کمونیستى از رادیکالیزه شدن جوانترین نسل فعالین جبهه ملى 
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نشات گرفت. این سازمان در 1970 تشکیل شد و اساسا در میان دانشجویان ایرانى در خارج فعال بود. 
قبل از انقالب در تماس با سازمانهاى چریکى داخل ایران بود و آنها را حمایت میکرد و میکوشید با فدایى 
وحدت کند. آنها در سال 1976 در مخالفت با مائوئیسم و استالینیسِم آشکارتر فدائى از آنها فاصله گرفتند. 
در دوران انقالب و پس از آن، وحدت کمونیستى یک موضع پایدار لیبرال چپ داشت، علیه "سکتاریسم" 
چپ، دیدگاه جهان سومى چپ و عدم تمایل آن به وحدت با مجاهدین و جناح چپ بورژوازى لیبرال ایران 
براى مقابله با قشر روحانیون و آخوندها جدل میکرد. وحدت کمونیستى در حالى که خود را در اصول 
به سوسیالیسم متعهد میدانست، در عمل و در چند بیانیه برنامه اى خود از مبارزه براى خواستهاى فورى و 
محدود سیاسى فراتر نرفت. وحدت کمونیستى بخصوص خود را با مبارزه طبقه کارگر و مسائل مربوط به 
آن درگیر نمیکرد، خط مشى گسترش تشکیالتى نداشت و یک گروه تئوریک و پروپاگاندیست با درجه اى 

از نفوذ در میان روشنفکران چپ باقى ماند.

"چپ نو" ایرانى، در عین اینکه تحت تأثیر وحدت کمونیستى بود، خصلتهاى متفاوتى از خود نشان میداد. 
در تئورى بیشتر سوبژکتیو و ذهنى است، دیدگاه بدبینانه اى دارد، و شدیدا مخالف فعالیت عملى کمونیستى 
با  داشته اند  گرایش  مارکسیسم  به  خودبخودى  تاکنون  که  ایرانى  روشنفکران  گسست  جریان،  این  است. 
کمونیسم میلیتانت را نشان میدهد. چپ نو ایران ریشه در شکست چپ رادیکال سنتى در ایران دارد و 
مخاطبین اصلى آن فعالین ناامید و عقیم چپ سنتى سابق هستند. این جریان در حال حاضر اهمیت سیاسى 

ندارد. اما زمینه ایجاد هسته اى از کادرهاى سوسیال دمکراسى راست را فراهم میکند.

3 ـ یک کمونیسم رادیکال و میلیتانت شکل گرفته است که خصلت نماى آن استقالل ایدئولوژیک و سیاسى 
و  لنینى  سنتهاى  و  کالسیک  مارکسیسم  بسوى  جهت گیرى  بین المللى،  کمونیسم  موجود  قطبهاى  از  آن 
تأکید قوى آن بر کار سیاسى و تشکیالتى در میان طبقه کارگر است. از نظر سازمانى، این جریان با حزب 
کمونیست ایران نمایندگى میشود. اما طیفى از محافل کارگرى میلیتانت و شبکه هاى غیر رسمى آنها را هم 
شامل میشود. شکل گیرى این جریان محصول بسیار مهم و مثبت تکامل چپ رادیکال ایرانى در دهه گذشته 

است. 

حزب کمونیست ایران و چشم انداز کمونیسم کارگرى
انقالب دو تحول مهم ببار آورد: اول، یک نقد بالنده از پایه هاى ایدئولوژیک و تئوریک چپ خرده بورژوازى 
با  عنصر  دو  این  کارگر.  طبقه  جنبش  فوق العاده  خیزش  و  رشد  دوم،  و  مارکسیستى،  موضعى  از  رادیکال 
هم شرایط را براى ظهور جریان سازمانى مارکسیسم انقالبى متمایز از چپ رادیکال موجود فراهم کردند. 
انقالب 9-1978 عمده ترین حرکت سیاسى برخاسته از تناقضات سرمایه دارى ایران بود. این انقالب اولین 
فرصت تاریخى واقعى را براى طبقه کارگر فراهم کرد تا در عرصه سیاسى همان وزنى را که در عرصه 
تولید اجتماعى کسب کرده بود، بدست آورد. جنبش طبقه کارگر نقش حیاتى در سرنگونى سلطنت داشت. 
اعتصابات کارگرى بویژه در صنایع کلیدى مانند نفت و کارخانه ها، اسکلت اصلى مبارزه توده اى را تشکیل 
میداد، دولتهاى نظامى یکى پس از دیگرى را فلج کرد و به مبارزه مردم روحیه و جسارت بخشید. اعتراضات 
کارگرى پس از انقالب نیز ادامه یافت و یکى از موضوعات محورى رودرروئى هاى سیاسى در جامعه باقى 

ماند.
اینجا باید به وجوه معینى از جنبش طبقه کارگر ایران اشاره کرد. اول، به دلیل سرکوب شدید در دو دهه 
گذشته و ورود دهقانان فقیر به صفوف کارگران، سنت مبارزه سازمانیافته در درون طبقه کارگر ایران بشدت 
ضعیف است. در غیاب سازمانهاى توده اى، مبارزه روزمره توسط شبکه اى از محافل متشکل از رهبران عملى 



876

برگزیده آثار  منصور حکمت

محلى و آژیتاتورهاى کارگرى سازماندهى و رهبرى میشد. دوم، تا قبل از انقالب، جنبش طبقه به نُدرت 
از تغییر و تحوالت درون چپ رادیکال تأثیر میگرفت. طبقه کارگر از سنت سوسیالیستى با پایه دانشجویى 
و روشنفکرى که مبارزه طبقاتى را تابع "مبارزه براى خلق" کرده بود و چیزى بعنوان خط مشى و راهنماى 
روشهاى عملى چندانى براى ارائه به طبقه کارگر نداشت، جدا ماند. سوم، به همان دالیل، طبقه کارگر تحت 
تأثیر احزاب رویزیونیست و رفرمیست که بتوانند میلیتانسى آنها را محدود کنند نبود. آنها در کل، سیاسى تر 
سیاسى  قدرت  و  دولت  مسأله  به  آنها  از  بیشتر  بودند،  متروپل  سرمایه دارى  کشورهاى  در  کارگر  طبقه  از 

اهمیت میدادند و بیشتر خواهان اتخاذ اشکال رادیکال مبارزه بودند.

در دوران انقالب محیط مناسبى براى اشاعه ایده هاى کمونیستى و سازمانیابى کمونیستى در بین طبقه کارگر 
بوجود آمد. بسیارى از رهبران عملى جنبش کارگرى کمونیست شدند و حتى فعالیت سازمانى کمونیستى 
کردند. البته در کل آنها فاصله خود را از سازمانهاى چپ رادیکال نگه داشتند. بسیارى از کارگران از این 
غیاب  در  و  ناگزیر  به  کارگران  همچنانکه  کردند،  حمایت  اپوزیسیون  بخش  رادیکالترین  بعنوان  سازمانها 
رشد  علیرغم  نپیوستند.  آنها  به  وسیع  مقیاسى  در  کارگران  اما  میکنند.  را  کار  این  کارگرى  واقعى  احزاب 
یک سنت قوى کمونیستى در درون طبقه کارگر که بخش قابل مالحظه اى از رهبران عملى طبقه را در بر 
میگرفت، چپ رادیکال تحت غلبه سیاستهاى دانشجویى باقى ماند و کارآکتر روشنفکرى خود را حفظ کرد. 

این شکاف بر سازمانهاى چپ رادیکال فشار دائمى میآورد و فاکتور عمده اى در تجزیه نهایى آنها بود.

یک تغییر و تحول موازى در سطح ایدئولوژیک و سازمانى قابل مشاهده بود. مارکسیسم اصولى و انقالبى 
را  ایران  چپ  بورژوایى  خرده  سوسیالیسم  ایدئولوژیک  بنیادهاى  کرد،  رشد  سرعت  به  انقالب  دوران  در 
خط  سازمانهاى  بخصوص  رادیکال  چپ  سازمانهاى  کلیه  بر  پروسه  این  داد.  قرار  انتقاد  و  تردید  مورد 
تقدم  بر  تأکید  لنین،  آثار  و  مارکسیستى  کالسیکهاى  به  بازگشت  با  را  رادیکالیسم  این  گذاشت.  تأثیر  سه 
مبارزه طبقاتى، جهتگیرى بسوى کار در میان طبقه کارگر و دفاع از تاکتیکهاى رادیکال میشد بازشناخت. 
اتحاد  بود.  کمونیست  مبارزان  اتحاد  پوپولیست،  چپ  با  گسست  این  مدافع  سرسخت ترین  و  آشکارترین 
مبارزان کمونیست که در دسامبر 1978 شکل گرفت و ابتدا سهند خوانده میشد، کمپین تئوریک قدرتمندى 
اسطوره  را  ملى"  "بورژوازى  کرد.  آغاز  رادیکال  چپ  پوپولیستى  و  ناسیونالیستى  مفاهیم  و  تئوریها  علیه 
خواند و توسعه سرمایه دارى "مستقل" و "ملى" را یک اتوپى ارتجاعى نامید. اتحاد مبارزان کمونیست مفهوم 
انقالب دمکراتیک براى حل مساله ارضى و توسعه نیروهاى تولیدى را رد کرد، و وظیفه انقالب جارى را 
ایجاد شرایط سیاسى و اجتماعى الزم براى تحرك سوسیالیستى طبقه کارگر و یک حرکت بى وقفه بسوى 
انقالب سوسیالیستى میدانست. اتحاد مبارزان نقد چپ رادیکال از امپریالیسم را ناسیونالیستى و ضد سرمایه 
انحصارى دانست و رد کرد و کوشید نقدى مبتنى بر مفهوم استثمار طبقاتى ارائه دهد. اتحاد مبارزان بر اساس 
تحلیل خود از خصائل دولت بورژوایى در دورانهاى بحران انقالبى، جمهورى اسالمى و دو جناح درونى آن 
را بورژوازى و ضدانقالبى خواند. بعالوه اتحاد مبارزان کمونیست تشکیل یک حزب لنینیست را یک وظیفه 
مبرم میدانست و پلمیک تئوریک خود علیه پوپولیسم را وسیله اى براى دستیابى به یک مبناى محکم برنامه اى 
براى چنین حزبى میدانست. در ماه مارس 1981، اتحاد مبارزان برنامه خود را منتشر کرد که در آن بر تعهد 
خود به انقالب کمونیستى تأکید کرده و وظایف مبرم جنبش کمونیستى را جمعبندى کرده بود. این برنامه که 
بعدا مبناى برنامه حزب کمونیست ایران شد، همچنین شامل مطالبات دمکراتیک و اقتصادى بالواسطه بود.

ایده هاى اتحاد مبارزان کمونیست تأثیر عمیقى بر چپ رادیکال بخصوص فعالین خط سه داشت. بسیارى 
مستقیما به آن پیوستند، اما نفوذ واقعى آن بسیار فراتر بود. در حالیکه اتحاد مبارزان "چپ" و "تروتسکیست" 
قلمداد میشد، ترمینولوژى و تحلیلهاى آن بطور روزافزونى توسط سازمانهاى عمده چپ در جستجویشان 
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براى انسجام تئوریک و در دوران چرخش تاکتیکى آنها به چپ، وام گرفته میشد و بکار میرفت. فراکسیونها 
پیکار،  رزمندگان،  سه،  خط  عمده  سازمانهاى  کلیه  در  کمونیست  مبارزان  اتحاد  طرفدار  قویا  جریانات  و 

وحدت انقالبى ظهور کرد. همه اینها بعدا به اتحاد مبارزان و سپس به حزب کمونیست پیوستند.

اما نفوذ مهم اتحاد مبارزان در چپ رادیکال از جاى دیگرى سر برآورد. در ماه مارس 1981، دومین کنگره 
علیه  مسلحانه  مقاومت  مهم  رکن  یک  و  کردستان  در  توده اى  حمایت  با  کمونیستى  سازمان  یک  کومه له، 
علنا پیشتاز کمپین  مبارزان را  مبارزان اتخاذ کرد و اتحاد  جمهورى اسالمى، مواضعى شبیه مواضع اتحاد 
ضدپوپولیستى خواند. کومه له در سال 1969 بعنوان یک شبکه زیر زمینى فعالین با آرمانهاى مائوئیستى با 
تعهد محکمى به کار سیاسى در میان مردم تشکیل شد. در 1974، ساواك تعداد زیادى از اعضاى رهبرى آن 
را دستگیر کرد اما سازمان نابود نشد. با وقوع انقالب و آزادى رهبرانش، کومه له به سرعت خود در رأس 
جنبش توده اى در کردستان قرار داد. در اوت 1979 فقط شش ماه بعد از سقوط سلطنت، رژیم اسالمى 
تعرض نظامى خود به مردم کردستان را آغاز کرد. کومه له مردم را به مقاومت مسلحانه توده اى فراخواند 
و دست بکار سازماندهى واحدهاى پیشمرگ شد. کومه له تا زمان دومین کنگره اش به حزب طبیعى مردم 
نه  کومه له  بود.  برخوردار  شهرى  و  روستایى  مناطق  مردم  حمایت  از  و  شد  تبدیل  کردستان  زحمتکش 
و  ایران  دمکرات  حزب  کردستان،  بورژا-ناسیونالیسم  هژمونى  بلکه  کرد  مقاومت  اسالمى  رژیم  علیه  فقط 

ناسیونالیسم تنگ نظرانه آن بر جنبش کردستان را هم به مصاف طلبید.

مشغول  و  بود  کشیده  کنار  را  خود  ایران  چپ  درون  ایدئولوژیک  جدلهاى  از  کومه له  دوم،  کنگره  از  قبل 
سازماندهى و رهبرى جنبش کردستان بود. دومین کنگره کومه له موازنه را به نفع جریان ضد پوپولیستى تغییر 
داد و کومه له را به قویترین قطب در جذب فعالین مارکسیست تبدیل کرد. کومه له و اتحاد مبارزان شروع به 
همکارى نزدیک براى ایجاد حزب کمونیست کردند. آنها پیش نویس یک برنامه مشترك را نوشتند و آن را 
برنامه حزب کمونیست نامیدند و به کلیه سازمانها و گروههایى را که به آن سمپاتى داشتند فراخوان پیوستن 
به مبارزه براى تشکیل حزب کمونیست ایران را دادند. در سپتامبر 1983، کنگره موسس حزب کمونیست 
ایران متشکل از کادرهاى کمونیست با سوابق سازمانى گوناگون در کردستان برگزار شد و حزب کمونیست 

ایران تشکیل شد.

سنتهاى  از  ایران  سوسیالیسم  نهایى  سازمانى  و  ایدئولوژیک  گسست  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل 
ناسیونالیستى و پوپولیستى بود. حزب کمونیست ایران بر طبقات و مبارزه طبفاتى به عنوان مفاهیم محورى 
کار ایدئولوژیک و سازمانى خود تأکید کرد. این به معنى بازگشت به ارتدکسى مارکسیسم قبل از استالین 
لغو  و  تولید  وسایل  بر  اشتراکى  مالکیت  مقدمتا  سوسیالیسم  مارکس،  مانند  کمونیست،  حزب  براى  بود. 
کارمزدى است، نه توسعه نیروهاى تولیدى یا برنامه ریزى اقتصاد دولتى. اقتصاد اتحاد شوروى با خصلت 
سرمایه دارى دولتى مشخص میشود. حزب کمونیست ایران هیچ نوع "اردوگاه سوسیالیستى" را به رسمیت 
نمیشناسد و خود را با هیچیک از قطبها یا جریانهاى باصطالح کمونیسم بین المللى تداعى نمیکند. حزب 
کمونیست در تاکتیک بر عمل مستقیم طبقاتى و مبارزه طبقاتى تأکید میکند. حزب کمونیست ایران جنبش 
توده اى طبقه کارگر را رکن اصلى هر نوع مبارزه براى تغییر انقالبى میبیند. حزب کمونیست ایران طرفدار 
عمومى  مجمع  جنبش  تقویت  مشى  خط  و  است  کارگر  طبقه  توده اى  سازمانهاى  براى  شورایى  ساختار 
کارگران بعنوان مؤثرترین ابزار ایجاد فورى سازمانهاى توده اى کارگران را در پیش میگیرد. برعکس سنت 
پوپولیستى، حزب کمونیست ایران اهمیت فراوانى براى مبارزه روزمره کارگران براى بهبود وضعیت کار و 

زندگى شان قائل است.
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طى پنج سال گذشته حزب کمونیست ایران توانسته خود را به عنوان سازمان اصلى در چپ سوسیالیست 
ایران تثبیت کند، گرچه ارزش سیاسى واقعى آن در نقشى است که میتواند بالقوه در پیشروى به سوى یک 

سنت اصیل و قوى کمونیستى کارگرى در ایران داشته باشد.

هیچ اندازه رادیکالیزه شدن تئوریک و سیاسى در خود قادر به تغییر خصلت کمونیسم امروز و پُر کردن 
مانیفست  پرولترى  کمونیسم  تحقق  براى  که  آنچه  نیست.  میکند،  جدا  کارگر  طبقه  از  را  آن  که  شکافى 
طى  را  آن  که  کسانى  همه  از  باید  کمونیسم  است.  واقعى  اجتماعى  انتقال  یک  است،  الزم  کمونیست 
علیه  تا  شود  داده  کارگر  طبقه  به  و  شود  گرفته  پس  گرفتند،  بکار  کاپیتالیسم  در  رفرم  براى  بیستم  قرن 
که  جنبشى  بگیرد؛  شکل  کارگرى  کمونیسم  جنبش  باید  شود.  گرفته  بکار  بشریت  رهایى  براى  و  سرمایه 
براى  الزم  ماتریال  ایران  انقالب  است.  طبقاتى  فعالیت  و  طبقاتى  اعتراض  بیان  دوباره  کمونیسم  آن  در 
رادیکال،  و  سوسیالیست  کارگرى  رهبران  از  وسیعى  قشر  ظهور  ساخت.  فراهم  را  طبقاتى  انتقال  این 
یک  ظهور  و  بورژوایى،  خرده  سوسیالیسم  و  ناسیونال-رفرمیسم  سیاسى  و  ایدئولوژیک  ورشکستگى 
ابزار  عنوان  به  و  شود  گرفته  دست  در  کارگر  طبقه  توسط  میتواند  بالقوه  که  رادیکال  مارکسیستى  حزب 
اما  هستند.  جهت  این  در  کننده اى  تعیین  پیشرویهاى  همگى  شود،  گرفته  بکار  طبقاتى  مبارزه  در  مؤثرى 
اینها همه به پراتیک نسل حاضر مارکسیستهاى انقالبى ایران و توانایى آنها در پاسخگویى در چرخشهاى 
بگذراند.  سر  از  باید  ایران  کمونیست  حزب  که  است  آزمایشى  این  دارد.  بستگى  آینده  در  مهم  سیاسى 
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[7].رزمندگان (سازمان رزمندگان طبقه کارگر) بعنوان یک محفل مارکسیست ــ لنینیست در اوایل 1970 
شکل گرفت. یک سازمان تیپیک پوپولیست رادیکال بود طى 1979 ــ 1980 و جزیى از جناح چپ خط 

سه بود.

[8].چریک سابق، بخاطر مقاومت قهرمانانه اش در زیر شکنجه و فرارش از زندانهاى شاه در اوایل 1970 
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[9].اگر هر چه نبود، الاقل چپ رادیکال "دمکرات" بود. کل پراتیک سازمانهایى مانند پیکار و رزمندگان 
چیزى بیش از تقابلهاى مداوم با جمهورى اسالمى بر سر خواستهاى دمکراتیک نبود. ناتوانى چپ رادیکال 
در تحقق هیچیک از دستاوردهاى دمکراتیک به این دلیل بود که باندازه کافى سوسیالیست نبود. این جریان 

فاقد قدرت واقعى در درون طبقه کارگر بود که بتواند اعمال فشارى واقعى بر جمهورى اسالمى بکند.

[10].این ترند آنقدر اهمیت سیاسى ندارد که بعنوان قطب بمعنى اخص کلمه دسته بندى شود. اینجا من 
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این متن ترجمه فارسى مقاله اى است که در 1987 به انگلیسى نوشته شده است.

قطعنامه درباره

استراتژى ما در جنبش کردستان
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الف - مقدمات:
ثمر  به  و  سازماندهى  براى  ایران  کمونیست  حزب  عمومى  فعالیت  از  جزئى  کردستان  در  ما  فعالیت   -1
رساندن انقالب کارگرى و برقرارى حکومت کارگرى در مقیاس سراسرى است. از این لحاظ خط مشى 
طبقه  کشیدن  میدان  به  در  کمونیستى  انقالب  سازماندهى  و  سراسرى  فعالیت  موازین  و  الگوها  و  عمومى 
کارگر بمثابه نیروى محرکه اصلى و رهبر هر تحول انقالبى در عرصه سیاسى، بر فعالیت تشکیالت حزبى 

ما در کردستان نیز ناظر است. 

2- بنابر عوامل گوناگون و از جمله و به ویژه وجود ستم ملى و مقاومت و مبارزه علیه آن در کرستان، وجود 
سنت مبارزه مسلحانه، و قابلیت کمونیست ها در تبدیل شدن به یک وزنه موثر در صحنه سیاسى، اوضاع 
سیاسى پس از انقالب 57 در کردستان سیرى متفاوت از سایر نقاط ایران داشته است. در کردستان در برابر 
هجوم ارتجاع بورژوا- اسالمى جنبش مقاومت مسلحانه با حمایت وسیع توده هاى مردم کردستان شکل 
گرفت. این جنبش مسلحانه، که در ابتدا به جنبش مقاومت و پس از دوره اى به جنبش انقالبى خلق کرد 
موسوم شد، از یکسو مانع سلطه بالمنازع ارتجاع بورژوا- اسالمى در کردستان گشت و به تداوم مبارزات 
اعتراضى دمکراتیک توده اى امکان و میدان بیشترى داد و از سوى دیگر به خواست رفع ستم ملى، تحت عنوان 
خود مختارى، بعنوان وجه مشترك نیروهاى مقاومت علیه جمهورى اسالمى برجستگى بیشترى بخشید. 

بدین ترتیب چه از نظر تناسب قواى طبقات و انقالب و ضد انقالب و چه از نظر چهارچوب فکرى و 
سیاسى و اشکال مبارزات انقالبى و توده اى، طبقه کارگر و کمونیسم در کردستان با شرایط ویژه و الجرم 
وظایف ویژه اى روبروست که در صدر آن رهبرى جنبش انقالبى در کردستان، و تبدیل این جنبش به عاملى 

در گسترش و تقویت مبارزه کمونیستى طبقه کارگر قرار دارد. 
 

3- بى تردید جنبش انقالبى در کردستان ارتباط تنگاتنگى با مبارزات سراسرى در ایران دارد و بویژه در 
دوره اخیر از درون یک انقالب سراسرى زاده شده است. هر پیشروى در جنبش انقالبى در کردستان و یا 

هر تحرك در مقیاس سراسرى، تاثیرات تقویت کننده متقابلى بر یکدیگر خواهند داشت. 
 

را  ایران  در  جامعه  کل  ارگانیک  جزء  یک  سیاسى،  و  اقتصادى  نظر  از  کردستان،  اینکه  به  باتوجه  بعالوه 
تشکیل میدهد، وجود یک اختالف فاز تعیین کننده میان پیشروى انقالب در مقیاس سراسرى و در کردستان 
نامحتمل است. پیوند مجدد جنبش انقالبى در کردستان با یک اعتالى سیاسى سراسرى محتمل ترین و در 
عین حال مطلوبترین حالت ممکن است. با این وجود با توجه به ویژگى هاى مبارزه طبقاتى و انقالبى در 
کردستان  سازمان  و  ایران  کمونیست  حزب  کردستان،  محدوده  در  متمایز  جنبش  یک  وجود  و  کردستان 
حزب، کومه له، که خود عامل اساسى در شکل گیرى مقاومت مسلحانه وسیع در برابر جمهورى اسالمى و 

تداوم آن بوده است، باید استراتژى خود را براى پیشروى این جنبش طرح و ارائه نماید. 

ب- ارکان استراتژى ما در کردستان
استراتژى ما در کردستان براى ارکان زیر متکى است: 
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1- طبقه کارگر و زحمتکشان شهرى و روستایى نیروى محرکه اصلى جنبش انقالبى در کردستان را تشکیل 
میدهند. پیشروى و پیروزى این جنبش مستقیما به درجه رشد جنبش سوسیالیستى و مستقل طبقه کارگر، 
متحد شدن کارگران توسط و از طریق حزب کمونیست خود و اعمال رهبرى این طبقه در جنبش اعتراضى 

و انقالبى بستگى دارد. 
 

2- شهرها کانونهاى اصلى اعتراض سیاسى و توده اى و مرکز ثقل جنبش انقالبى را تشکیل میدهند. تحرك 
در  انقالبى  جنبش  نهایى  سرنوشت  و  است،  شهرها  سیاسى  تحرك  از  تابعى  روستاها  در  توده اى  سیاسى 

شهرها تعیین میشود. 
 

3- شرط الزم پیشروى جنبش انقالبى جدایى توده هاى کارگر و زحمتکش از افق، آرمانها و سیاستهاى 
احزاب بورژوایى در کردستان و تقویت کمونیسم در قبال ناسیونالیسم در مقیاس اجتماعى است. 

 
بود.  خواهد  میسر  کردستان  در  توده اى  سیاسى  اعتالى  وجود  شرایط  در  تنها  انقالبى  جنبش  پیروزى   -4
درك تفاوت شرایط انقالبى با شرایط غیر انقالبى و وظایف متفاوتى که در هر یک از این حاالت بر دوش 
کمونیستها و جنبش کارگرى قرار میگیرد یک پایه اصلى در تبیین استراتژى پرولترى در این جنبش است. 

 
و  عراق  و  ایران  جنگ  از  ناشى  مشقات  حاکم،  رژیم  عمیق  سیاسى  و  اقتصادى  تناقضات  به  توجه  با   -5
نارضایتى عمیق توده هاى مردم در سراسر ایران وقوع بحران سیاسى، بى ثباتى رژیم و برآمد سیاسى یک 
امکان مادى و واقعى است. در چنین شرایطى، بویژه در کردستان که کمونیسم و کومه له یک نیروى موثر 
اجتماعى را تشکیل میدهد، تسریع اعتالى سیاسى از طریق پراتیک هدفمند و سنجیده حزب ما امرى عملى 

است. 
 

6- تنها یک مبارزه همه جانبه اقتصادى، سیاسى و نظامى میتواند جمهورى اسالمى را در کردستان در منگنه 
قرار دهد و مقدمات یک برآمد اعتراضى توده اى و یک تعرض همگانى به موجودیت جمهورى اسالمى در 
کردستان را فراهم سازد. تلفیق این اشکال مبارزه در یک سیاست هماهنگ اعمال فشار اعتراض علیه رژیم 

در کردستان محور وظایف کنونى حزب ما در کردستان است. 
 

7- شکل نهایى تفوق جنبش انقالبى ترکیبى از قیام شهرى، بدنبال یک برآمد و اعتراض توده اى، و پیشروى 
نیروهاى نظامى گسترش یافته ما، بیرون راندن قواى سرکوبگر حکومت از کردستان و افتادن کنترل امور 

بدست قیام کنندگان و نیروى مسلح زحمتکشان به رهبرى کومه له خواهد بود. 
 

8- سقوط و در هم پاشیدن نیروها و نهادهاى حکومت مرکزى و عقب نشینى آن پایان کار نیست. پیروزى 
تنها باقدرت گیرى ارگانهاى قدرت توده اى در شهر و روستا و سازمانیابى یک ساختمان قدرت در کردستان 
کامل خواهد شد. این قدرت نوین فورا مطالبات و برنامه هاى انقالبى کارگران را به مورد اجرا درخواهد 
آورد. شرط الزم تحقق این امر نه فقط غلبه بر نیروهاى حکومت مرکزى بلکه جلوگیرى از تالشهاى احزاب 
مردمى  فوق  ارگانهاى  با  مرکزى  حکومت  قدرت  نهادهاى  کردن  جایگزین  براى  کردستان  در  بورژوایى 

بورژوازى محلى خواهد بود. 
9- تضمین نهائى تداوم پیروزى، در هم شکستن قطعى قدرت بورژوازى در سطح سراسرى است. کردستانى 
که در آن جنبش انقالبى قدرت مرکزى را درهم شکسته باشد براى نگهدارى دستآوردهایش نمیتواند به 
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تحقق  در  حلقه اى  ما  براى  کردستان  در  پیروزى  نماید.  اتکاء  ایران  در  سراسرى  انقالب  یک  جز  چیزى 
استراتژى سراسرى کارگران در ایران است. 

ج- خطور کلى مراحل جنبش انقالبى
طول  در  یابند  دست  آن  به  مقدمتا  باید  انقالبى  جنبش  هر  در  کمونیستها  که  مرحله اى  اهداف  از  بخشى 
حمایت  کمونیستى  تشکل  یک  بمثابه  کومه له  است.  شده  متحقق  کردستان  در  انقالب 57  از  پس  سالهاى 
اکثریت کارگران مزدى و بخش وسیعى از زحمتکشان در کردستان را داراست و کمابیش به سازمان پیشرو 
حزبى و رهبر توده هاى کارگران بدل شده است. تبلیغات و فعالیت ما آگاهى طبقاتى کارگران به منافع خود 
را افزایش داده است. به مطالبات دمکراتیک تودهاى مردم شفافیت بخشیده و تصویر بسیار روشن ترى از 
محتوى و اهداف جنبش حاضر را در میان مردم تثبیت کرده است. مبارزه مسلحانه علیرغم عقب نشینى ها 
و محدودیتهائى که بر آن تحمیل شده است، بعنوان یک شکل معتبر مبارزاتى در دوره حاضر و در آینده 
قابل پیش بینى تثبیت شده و جایگاه محکمى در ممانعت از غلبه مطلق ارتجاع بورژوا- اسالمى در کردستان 
داشته است. بورژوازى کرد، چه از نظر نفوذ و افق و دورنماى اجتماعى خویش و چه از نظر اقتدار سیاسى 
و عملى و حزبى اش بشدت در برابر آلترناتیو سوسیالیستى کارگران و سنت سوسیالیستى مبارزه که کومه له 
نماینده آن در سطح جامعه کردستان است تضعیف شده است و کمونیسم و سنت مبارزه از طریق حزب 
کمونیست هم اکنون در جریان غلبه بر سنت بورژوا- ناسیونالیستى اى است که مشخصه اصلى مبارزات 

گذشته توده مردم در کردستان را تشکیل میداد. 
 

با حرکت از دستآوردهاى تاکنونى و بر مبناى ارکانى که فوقا درباره استراتژى ما در کردستان بیان شد پیشبرد 
سیاست دوره اى معینى در دستور ما قرار میگیرد... 

 
بطور کلى در فعالیت حزب در کردستان سه دوره متمایز را میتوان تعریف کرد. دوره اول دوره قبل از برآمد 
وسیع توده اى یا دوره کنونى است. دوره دوم دوره آغاز جنبش اعتراضى توده اى و آستانه اعتالى انقالبى 

است و دوره سوم اعتالى سیاسى و تعرض نهایى است. 

این دوره بندى برخصلت و خصوصیات وظایف ما تاثیرات مهمى دارد و در هر یک از این دوره ها وظایف 
و جهت گیرى هاى ویژه اى در دستور ما قرار میگیرد. 

 رئوس وظایف ما در دوره کنونى (قبل از برآمد توده اى)
1- تحکیم رابطه کمونیسم و طبقه، سازماندهى و به میدان کشیدن طبقه کارگر و گسترش اشکال متنوع 
اعتراض طبقاتى، تبدیل کمونیسم به یک نیروى اجتماعى و تبدیل سازمان کردستان حزب به تشکل رهبران 

و فعالین مستقیم جنبش کارگرى. 
2- ایجاد تشکل هاى توده اى کارگران و زحمتکشان به نحوى که قادر به مبارزه و حفظ و گسترش وحدت 

آنها در متن تناسب قواى موجود باشد. 
3- ترکیب اشکال اصلى مبارزه (اقتصادى، سیاسى، نظامى) در یک سیاست اعمال فشار هماهنگ و چندجانبه 
بر دولت مرکزى، تبدیل کومه له به رهبر حرکات اعتراضى مردم، تبدیل رهبران کمونیست به رهبران بانفوذ 

در مقیاس کردستان. 
و  حفظ  دوره،  این  مقدورات  حد  در  آن  گسترش  کمونیستى،  مسلح  نیروى  قدرت  و  استحکام  حفظ   -4

تقویت استحکام ایدئولوژیک و سیاسى این نیرو. 
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5- افزایش توان سیاسى و نظامى در رابطه با دولت مرکزى و بهبود دائمى تناسب قواى سیاسى و نظامى با 
بورژوازى محلى و احزاب آنها. 

6- منزوى کردن سیاسى احزاب بورژوازى، تضعیف افق ناسیونالیستى جنبش به نفع افق سوسیالیستى و 
دمکراتیک انقالبى. 

7- آماده کردن رهبران توده اى و آژیتاتورهاى کمونیست براى آموزش و هدایت زحمتکشان در شرایط 
کنونى و نیز هدایت جنبش وسیع توده اى در شرایط گسترش جنبش همگانى و اعتالى انقالبى. 

 
8- گسترش مطالبات و ایدآلهاى کارگرى و دمکراتیک در سطح جامعه و افزایش ظرفیت و آمادگى کارگران 

براى قرار گرفتن در راس جنبش اعتراضى و حکومت کردن از طریق شوراها در آینده. 
٭٭ رئوس وظایف ما در آستانه اعتالى انقالبى

1- گسترش سریع نیروهاى مسلح از طریق ایجاد تشکل هاى نظامى توده اى وابسته به کومه له. 
2- پیشروى نظامى و آزادسازى منطقه اى. 

3- سازماندهى اعتراضات وسیع شهرى و تدارك براى قیام شهرى با پشتیبانى نیروى مسلح انقالبى. 
 

4- تشکیل اشکال اولیه سازمانهاى قدرت توده اى در شهرها و نیز در روستاها. 
5- تدارك براى تسلیح کارگران و زحمتکشان شهرى. 

مبارزه  پیشرو  بخش  از  دنباله روى  از  آنها  کردن  ناگزیر  و  سازشکار  بورژوائى  جریانات  کردن  منزوى   -6
انقالبى (خنثى کردن بند و بست ها، معامله ها و غیره.) 

7- شکل دادن به یک رهبرى مردمى قیام (فراتر رفتن رهبرى حزبى از مسئولیت حزبى و تبدیل شدن به 
عناصر قدرت انقالبى توده اى.) 

 رئوس وظایف ما در دوره اعتالى سیاسى، قیام و ضربه نهائى
1- مضمحل کردن و تاراندن ارتش مرکزى توسط قیام شهرى و پیشروى نظامى نیروى مسلح حزبى و 

توده اى، تصرف شهرها. 
2- استقرار قدرت شورائى در مناطق و شهرها، جلوگیرى از جایگزیى ارگانهاى قدرت مرکزى با عوامل و 

نهادهاى ماوراى مردمى بورژوازى محلى. 
3- اعالم رسمى مشروعیت حکومت شوراهاى مردمى و تضمین قانونیت آن توسط میلیس مسلح توده اى. 
4- تسلیح همگانى و سازماندهى میلیس توده اى توسط نیروى مسلح کمونیستى. قرار دادن میلیس تحت 

اتوریته شوراها مردم. 
5- اعالم مطالبات و برنامه هاى رفاهى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى کارگران از جمله طرح کارگران براى رفع 
ستم ملى بعنوان قوانین جارى کردستان. به کف گرفتن قواى مجریه، قضائیه و قانونگذارى توسط شوراها. 

6- سازماندهى اداره جامعه توسط شوراها و توسط حاکمیت شورائى. 
 ... -7

این قطعنامه در کنگره ششم کومه له، اردیبهشت 1367(آوریل- مه 1988)، به تصویب رسیده است.
به نقل از کمونیست شماره 41، تیرماه 1367( ژوئن- ژوئیه 1988)

قطعنامه مصوب کنگره ششم کومه له درباره
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ارزیابى از موقعیت حزب دمکرات و شیوه برخورد ما به آن

الف - زمینه هاى عمومى بحران جریان حزب دمکرات
شکل  بعنوان  و  ستم  تحت  ملت  یک  بمثابه  کرد  ملت  موقعیت  برمبناى  کردستان،  در  ناسیونالیسم   -1
مختلفى،  سیاسى  جریانهاى  و  احزاب  رشد  و  ایجاد  زمینه  دیرباز  از  آن،  مقابل  در  اعتراض  بورژوائى  بیان 
بعنوان اپوزیسیون حکومتهاى مرکزى، در جامعه کردستان بوده است. همچنانکه ناسیونالیسم تاریخا ابزار 
ایدئولوژیک بورژوازى براى تامین منافع بخشهاى مختلف این طبقه بوده است. ناسیونالیسم کرد نیز، در بعد 

بالنسبه محدود خود، همین نقش را بعهده داشته است. 
 

حزب دمکرات طى سالهاى طوالنى نماینده اصلى جریان ناسیونالیستى در کردستان ایران بوده است. این 
حزب از لحاظ تعلق طبقاتى حزب بورژوازى و از لحاظ آرمان اجتماعى خودمختارى طلب است. براى 
پشتوانه اى  سرمایه اندوزى اش  و  سرمایه  براى  طبقه  این  که  است  آن  بمعناى  خودمختارى  کرد  بورژوازى 

سیاسى و دولتى در شکل مشارکت در حاکمیت محلى تامین نماید. 
 

2- نفوذ اجتماعى و تداوم حزب دمکرات بمثابه یک جریان سیاسى، معلول بقاى ستمگرى ملى و وجود 
تمایالت و سنتهاى مبارزه علیه این ستمگرى بوده است. 

 
از سوى دیگر از هم پاشیدن روابط کهنه اجتماعى، غلبه و گسترش مناسبات سرمایه دارى و شکل گیرى طبقه 
وسیع کارگران مزدى در دهه هاى اخیر، تحول اقتصادى و اجتماعى بزرگى بود که نهایتا و بناچار گرایشهاى 
سیاسى در جامعه را تحت تاثیر عمیق خود قرار میداد و مسائل، مطالبات و گرایشهاى نوینى را با خود به 

میان میکشید. 
 

این وضعیت امکان اجتماعى طرح و تفوق آرمانهاى سوسیالیستى و دمکراتیک طبقه کارگر را بعنوان پرچم 
اعتراض توده ها علیه دولت مرکزى و علیه بورژوازى در کردستان فراهم ساخته، پایه هاى ناسیونالیسم کرد 
را متزلزل نموده و به این اعتبار، موجبات مادى سیر نزولى این گرایش و حزب سیاسى تغذیه کننده از آن 

را فراهم آورده است. 
 

3- طى سالهاى اخیر و با تداوم مبارزه انقالبى در کردستان واقعیت پایه اى فوق بر سرنوشت و سیر حرکت 
نیروهاى سیاسى تاثیرات تعیین کننده اى گذاشته است. براى کومه له سوسیالیسم و آرمان برابرى اقتصادى در 
متن مبارزه برعلیه رژیم جمهورى اسالمى به مضمون آگاهگرى، بسط نفوذ و جذب نیرو تبدیل میگردد و 
در مقابل حزب دمکرات نیرو و توان خود را از بقایاى توهمات دائما رو به کاهش توده هاى مردم نسبت به 

ناسیونالسیم و رهبران ناسیونالیست، ضعف مقطعى دولت مرکزى و شکافهاى منطقه اى میگیرد. 
 

کومه له با مبارزه براى کسب مطالبات رفاهى و اقتصادى کارگران و اقشار زحمتکش جامعه، مقابله با خرافات 
و عقب ماندگى هاى سنتى، پشتیبانى از مبارزه انقالبى زحمتکشان روستا، مبارزه علیه ستم کشى زنان و با 

تکیه بر آگاهگرى و بیدار ساختن توده هاى وسیع پایه نفوذ خود را وسیعا گسترش داده است. 
حزب دمکرات برعکس در مقابله با رشد فزاینده نفوذ شعارها و سیاستهاى کارگرى و سوسیالیستى هر چه 
بیشتر به انکار سرمایه دارى بودن کردستان و انکار موجودیت طبقه کارگر پرداخته و به این ترتیب تالش 
نموده است سرمایه دارى را بمثابه عامل بقاى همه نابرابرى ها - و از جمله ستم ملى - از تعرض توده ها 
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مصون دارد. در سیر مبارزه طبقاتى حادى که بین این گرایشها در کردستان ادامه داشت حزب دمکرات 
بیش از پیش در مقابله با کومه له به بقایاى عقب ماندگى هاى سنتى، خرافات و تعصبات ارتجاعى اتکاء 
میکند. اما آگاهى سیاسى، تجربیات توده هاى کارگر و زحمتکش و سطح توقعات آنها امروزه در کردستان 
در حدى است که چنین دستآویزهائى نمیتوانند بقاى طوالنى مدت بیابند. و حزب دمکرات بعنوان جریانى 
که سرسختانه در مقابل واقعیت هاى جدید جامعه کردستان میایستد بناچار در انزواى بیشتر، بى افقى سیاسى 

عمیقتر و خصومت سیاسى شدیدتر با جریان کمونیستى فرو میرفت. 
 

4- در پاسخ به این سیر نزولى و این بحران و سردرگمى سیاسى است که حزب دمکرات به آخرین حربه 
خود در مقابله با کومه له، یعنى بکار بردن نیروى نظامى، در ابعاد سراسرى دست میبرد. جنگ با کومه له براى 
حزب دمکرات در ادامه سیاست همیشگى این حزب در سنگ اندازى بر سر راه رشد آگاهى و سازمانیابى 
طبقاتى کارگران و آشنا شدن توده هاى زحمتکش به حقوق پایه اى خویش بود. حزب دمکرات که قادر نبود 
به طرق سیاسى از رشد و گسترش آلترناتیو کارگرى و کمونیستى در میان توده ها جلوگیرى کند، تالش 
نمود تا به زور جنگ و از راههاى قهرآمیز آن را متوقف سازد و موقعیت از دست رفته خود را به نیروى 

اسلحه اعاده نماید. 

سیاست کومه له در این جنگ دفاع از تشکل مستقل پرولترى در کردستان و تضمین و تثبیت دستآوردهاى 
سیاسى و اجتماعى جریان کمونیستى بود. براى کومه له پیروزى در این جنگ بمعناى خنثى شدن سیاست 
ضد انقالبى حزب دمکرات و کنار زدن موانعى بود که حزب بورژوازى بر سر راه آگاهگرى و سازمانیابى 

کارگران و زحمتکشان و گسترش فعالیت کمونیستى قرار میداد. 
 

حزب دمکرات پس از سه سال و نیم جنگ نتوانست به نیروى نظامى، کومه له را به عقب نشینى از مواضع 
سیاسى و طبقاتى خویش ناگزیر کند، برعکس خود وى از لحاظ سیاسى به انزوا کشانیده شد. عدم توانائى و 
ناکامى خویش را در تحقق هدفهاى ارتجاعى اش به تمامى لمس کرد و علیرغم میل خویش در انظار همگان 
بنمایش گذاشت. درحال حاضر حزب دمکرات از لحاظ توانائى عملى خویش موقعیتى پیدا کرده است که 

قادر به ایجاد اخالل و مزاحمت جدى بر سر راه فعالیت کومه له نیست. 

ب - بحران کنونى حزب دمکرات و شیوه برخورد ما:

* تشتت و بحران حزب دمکرات، بر مبناى زمینه هائى که فوقا با آن اشاره کردیم در چند ساله اخیر مداوما 
تعمیق شده و اکنون بدنبال کناره گیریها و تصفیه هاى متعدد و خرده انشعابها، سرانجام بدنبال کنگره هشتم 
یک انشعاب کامل را موجب شد و عمال این حزب را به دو بخش تقسیم کرده است. علل انشعاب اخیر را 

میتوان چنین خالصه کرد:
1 )سست شدن پایه هاى اجتماعى حزب دمکرات، رشد یک جریان سوسیالیستى انقالبى متکى 
به نیروهاى محرکه نوین مبارزه انقالبى در کردستان و تضعیف عمومى سنت ناسیونالیستى، 
بیگانگى حزب دمکرات با مسائل اجتماعى و مطالبات طبقاتى اى که پایه جنبش انقالبى در 
دوره اخیر را میسازد، حزب دمکرات را به یک بى افقى و سردرگمى عمیق سیاسى سوق داده 
است. حزب دمکرات بطور روز افزونى نفوذ خود را در میان اقشار زحمتکش و تهیدست 
در کردستان از دست میدهد و از نظر عملى چشم اندازهاى آن تا حد توان و ظرفیت طبقاتى 

بورژوازى کرد در کردستان امروزى کاهش مییابد. 
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2 )شکست سیاست جنگى حزب دمکرات در برابر کومه له و اثبات این واقعیت که حزب دمکرات 
نه فقط قادر به جلوگیرى از رشد آلترناتیو کارگرى و کمونیستى در کردستان نیست بلکه میرود تا در 
برابر آن به حاشیه صحنه سیاسى در کردستان رانده شود، به رشد بحران و استیصال عملى حزب میافزاید. 
3 )پیشروى هاى نظامى جمهورى اسالمى عرصه فعالیت نظامى، شکل عمده و اساسى ابراز 
وجود حزب دمکرات را تنگ نموده است. دورنماى عملى فعالیت، گسترش و یا حتى حفظ 
موجودیت در ابعاد کنونى براى حزب دمکرات تیره شده است. حزب دمکرات قادر به ارائه 

خط مشى روشنى براى خروج از این وضعیت نیست. 
4 )این وضعیت بتدریج حزب را از حفظ وحدت سیاسى و عملى در میان گرایشات مختلف 
نزدیکى  حسب  بر  بویژه  که  گرایشات  این  است.  ساخته  ناتوان  کرد  بورژوازى  درون  در 
به  اتکاء  درجه  غیره)،  و  دمکراسى  سوسیال  (شوروى،  بین المللى  مختلف  اردوگاههاى  به 
ناسیونالیسم کرد و نحوه و نوع ائتالف با نیروهاى سیاسى سراسرى در ایران تفاوتهائى دارند 
در خالء ناشى از بحران و بى افقى سیاسى و فقدان یک خط مشى متحد کننده مجددا فعال 

میشوند و کشمکش در میان آنها تشدید میشود. 
مییابند  جرأت  دمکرات  حزب  رهبران  و  کادرها  از  بخشى  اوضاعى  چنین  در  باالخره  5 )و 
نارضایتى خود را در شکل اعتراض به رهبرى قاسملو که سنتا از اتوریته تثبیت شده اى در 
حزب دمکرات برخوردار بوده است ابراز کنند. انعطاف ناپذیرى قاسلمو در قبال مخالفین از 
یکسو و این تلقى که عوامل مساعدى نیز براى شکل گیرى این انشعاب در بیرون از حزب 
انشعاب  یک  به  بار  این  تا  داد  امکان  دمکرات  حزب  در  مخالفین  به  دارد،  وجود  دمکرات 

سازمانیافته دست بزنند.
 

** جریان انشعابى بر مبناى پالتفرم سیاسى اساسا متمایزى جدا نشده است. بیانیه این جریان گواه این 
است که:

اوال، کمابیش تمام گرایشات موجود در حزب دمکرات در جریان جدید حضور دارند و ثانیا 
این سند بیشتر به منظور جذب نیرو و ایجاد محیط مساعد براى بقاء جریان انشعابى در میان 
متمایز  و  معین  دیدگاه هاى  پرچم  برافراشتن  براى  تا  است  شده  تنظیم  سیاسى  احزاب  سایر 
نیست.  دمکرات  حزب  از  برنامه اى  جدائى  گواه  هنوز  اخیر  انشعاب  معنى  این  به  سیاسى. 
تاکیدات بیانیه بر ضرورت نزدیکى به باصطالح اردوگاه سوسیالیستى گرچه بیانگر وجود یک 
گرایش طرفدار شوروى در این جریان هست اما به معناى یک سویه شدن این جدال در درون 

هیچیک از دو بخش آن نیست.
 

*** سیاست کومه له در قبال بخشهاى مختلف این حزب بایستى تابع اصول زیر باشد:

1 )جهت عمومى حرکت ده ساله اخیر کومه له براى منزوى کردن حزب دمکرات، تبدیل کردن 
جریان کارگرى و کمونیستى در کردستان بعنوان جریان و ظرف اصلى مبارزه و اعتراض در 
کردستان و غلبه سنت سوسیالیستى بر سنت ناسیونالیستى در مبارزات مردم زحمتکش باید بدون 
ابهام ادامه یابد. موقعیت کنونى این حزب بایستى بعنوان نقطه اى در سیر توّهم زدائى کامل در 
میان کارگران و زحمتکشان نسبت به این حزب و سنت هاى آن در نظر گرفته شود و فعالیت ما 
باید ادامه پیگیرانه مبارزه سیاسى و طبقاتى براى تداوم و تسریع این روند را هدف قرار دهد. 
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2 )حقایق طبقاتى در مورد ماهیت حزب دمکرات بعنوان یک جریان اجتماعى باید همچنان 
بروشنى تبلیغ شود. این انشعاب نباید نقد طبقاتى ما را از این جریان ُکند کند. 

 
3 )در قبال جنگ داخلى در کردستان، موضع ما اعالم آتش بس یکجانبه به هر دو جریان و 

برقرارى مناسبات تعریف شده سیاسى با هر جریانى است که این آتش بس را بپذیرند. 
 

4 )در عین اعالم آتش بس یکجانبه باید آمادگى و هوشیارى نظامى خود را حفظ نمود و بویژه 
در صورت پافشارى صریح جناح قاسملو بر جنگ، امکان اقدامات نظامى علیه نیروهاى ما 
را از جانب آنها کامال جدى و محتمل تلقى نمود و باید به حزب دمکرات در قبال هر نوع 
ماجراجوئى نظامى علیه کومه له هشدار داد و در چنین صورتى این جناح باید جواب قاطع را 

مطابق آنچه که خود درست تشخیص میدهیم، دریافت دارد. 
 

5 )تبلیغات ما در قبال حزب دمکرات باید عمدتا خطاب به توده هاى زحمتکش و از زاویه 
روشنگرى درباره منافع آنان، وظایف و دورنماى جنبش از نظر کومه له، جدائى احزابى نظیر 
حزب دمکرات از مطالبات و آرمانهاى اساسى زحمتکشان در کردستان صورت بگیرد. کومه له 
باید با شناخت کامل موقعیت و مسئولیتهاى خویش، بعنوان نماینده کارگران و زحمتکشان و 
رهبر و سازمانده انقالب در کردستان و منجمله مبارزه براى رفع ستم ملى، تبلیغ کند و عمل نماید. 

 
کومه له  و  دمکرات  حزب  که  مشترکى  امر  یعنى  خودمختارى،  و  ملى  مساله  در  6 )چنانچه 
هر دو راسا مطالبه میکنند و مبارزه علیه رژیم جمهورى اسالمى، اتحاد عمل مفید و درست 

تشخیص داده شود، میتوان به آن مبادرت ورزید. 

روش  کومه له  به  نسبت  دمکرات  حزب  بخشهاى  از  یک  هر  که  بدرجه اى  حال  عین  در 
مسالمت جویانه ترى را در پیش بگیرند و یا مطالبات و سیاست هاى کارگرى و دمکراتیک را 

مورد تائید قرار دهند میتوان رابطه عملى نزدیکترى را با آنان برقرار ساخت.
...

این قطعنامه در کنگره ششم کومه له، اردیبهشت 1367(آوریل- مه 1988)، به تصویب رسیده است.
به نقل از کمونیست شماره 41، تیرماه 1367( ژوئن- ژوئیه 1988)

مبانى کمونیسم کارگرى
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سمینار اول کمونیسم کارگرى 

(مارس 1989)

مقدمه: اهداف و چهارچوب بحث

رفقا، قبل از هرچیز یک نکته را باید توضیح بدهم. این سمینار امروز در این جمع حزبى برگزار میشود اما 
الزم است بگویم که من اینجا با شما بعنوان اعضاء حزب کمونیست ایران یا اعضاى ارگانهاى مشخص 
حزبى با مسائل ارگانى مشخص صحبت نمیکنم. بلکه با شما در ظرفیت افرادى صاحب فکر و آشنا به مساله 
و دلسوز بحال کمونیسم حرف میزنم. بعالوه خطاب این بحث فقط به این جلسه نیست بلکه به کل یک 
جنبش سیاسى و اجتماعى در خارج از این جلسه است. اینرا هم باید اضافه بکنم که این جلسه یک جلسه 
آموزشى و ترویجى نیست، این شاخه اى از یک مدرسه حزبى نیست. من اینجا این وظیفه را براى خودم 
قائل نشده ام که در این جلسه به مسائل و معضالت نظرى کسى پاسخ بدهم یا مقوالت تئوریکى را براى 
کسى تشریح بکنم. رفقا قطعا از زوایاى مختلفى در این سمینار شرکت کرده اند و حتما آنرا الزم دانسته اند. 
ولى امید من اینست که این سمینار و سمینارهاى بعدى بتدریج به این سمت برود که در آن یک عده آدم 
جهت دار، نظردار، له یا علیه این بحثها شرکت میکنند که در این مسائل خودشان را صاحبنظر میدانند و 

صاحبنظر میکنند. بهرحال انتظار یک سمینار آموزشى و ترویجى را از این جلسات نباید داشت. 
 

را  این  الاقل  میخواهم  بدهم.  کارگرى  کمونیسم  مبحث  از  عمومى  تصویر  یک  میخواهم  صحبت  این  در 
روشن کنم که این بحث برسر چیست و چه عرصه ها و مسائلى را در بر میگیرد. این مبحث را از دو زاویه 
متفاوت میتوان ارائه کرد. اول، آن شکل مشخصى که مساله خودش را براى من طرح کرده. یعنى سیر عملى 
رسیدن ما به این تبیین ها و مباحثات. و دوم طرح اثباتى این مبحث بعنوان یک سیستم فکر شده با مقدمات 
و استنتاجات خودش. بعبارت دیگر پرداختن به این دیدگاه نه از زاویه روند شکل گیرى اش، بلکه توضیح 
دادن سیستم نهایى شکل گرفته اش. طبعا بخش بیشتر صحبتهایم باید بر روى این دومى، یعنى طرح اثباتى 
مساله متمرکز شود. یعنى پرداختن به اینکه این بحث چه احکامى را در بر میگیرد و چه مسائلى را میپوشاند 
و چه ارزیابى اى از واقعیات و روندهاى عینى بدست میدهد و غیره. اما فکر میکنم بدون اینکه آن شیوه 
مشخصى که این مبحث و این تبیین تاریخا خودش را طرح میکند و یا الاقل براى من طرح کرده، من 
نمیتوانم آن درجه درگیرى و توجه کافى در بین شما بوجود بیاورم که آن بحث اثباتى را سر جاى خودش 

قرار بدهید و بعنوان یک بحث نظرى و تجریدى صرف به آن نگاه نکنید. 
 

بنابراین بحث من دو بخش عمومى دارد بخش اول راجع به این است که مبحث کمونیسم کارگرى به چه 
چیزى پاسخ میدهد و تحت چه شرایط معینى و در رابطه با چه مشاهدات و تجربیات معینى خودش را 

مطرح میکند و بخش دوم صحبتم راجع به کمونیسم کارگرى بعنوان یک موضوع اثباتى است. 
 

امیدوارم که در آخر این جلسه توانسته باشم کارى بکنم که رفقا این را تشخیص بدهند که بحث کمونیسم 
کارگرى فقـط شکوه اى درباره "کارگرى نبودن حزب کمونیست ایران" و یا "کم بودن کارگران در حزب 
کمونیست" نیست. فشارى نیست براى "کارگر گرائى" بیشتر توسط حزب کمونیست ایران. بلکه معرفى و 
مقدمه اى است به یک دیدگاه سیاسى و اجتماعى متمایز. دیدگاهى که عواقب و استنتاجات سیاسى و عملى 
بسیار فراگیر و وسیعى دارد. دیدگاهى که هدف خودش را پیشبرد پراتیکى قرار میدهد که با آن چیزى که 
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امروز بعنوان کمونیسم چه در بیرون حزب کمونیست و چه توسط حزب کمونیست ایران انجام میشود، 
تفاوت بسیار دارد. 
سیر طرح مساله

سیاسى  فعالیت  به  پا  این  براى  ما  شد؟  طرح  چگونه  من  براى  مشخص  بطور  کارگرى  کمونیسم  مبحث 
گذاشته ایم که آدمهایى هستیم با افکار معین و تبیین معینى نسبت به دنیاى پیرامون خودمان و تغییرى که 
باید در آن بوجود بیاوریم. انتخاب کمونیسم بعنوان یک روش زندگى و یک روش مبارزه و یک تئورى و 
یک ایدئولوژى نیز از همینجا مایه میگیرد. در این مبارزه، دستآوردهاى معینى بدست آورده ایم. هریک از 
ما میتواند به تاریخ زندگى سیاسى خودش فکر بکند و بفهمد که به کجا رسیده است و چقدر در جهت آن 
اهداف و آرمانهائى که او را به این سمت کشانده است، پیش رفته است. بحث کمونیسم کارگرى حاصل 
بیش از سه سال تعمق خود من است راجع به این جنبه از زندگى سیاسى خودم و فعالیت سیاسى اى که 

خود را بخشى از آن میدانم. 
 

تحقق  براى  که  مسیرى  در  که  کنند  نگاه  مقطع  هر  و  لحظه  هر  سیاسى  فعالین  که  نباشد  باب  زیاد  شاید 
آرمانهایشان در پیش گرفته اند تا چه حد پیش رفته اند، آیا هنوز بر مسیر درستى قرار دارند یا نه؟ آیا این 
راهى که دارند طى میکنند و این فعالیتى که االن دارند میکنند آنها را به آن سمتى که فکر میکردند میبرد یا 
نه؟ بخصوص وجود یک حزب سیاسى که فرد عضو آن است، بنظر من این گرایش را بوجود میآورد که آدم 
سرش را بر بالین حزب بگذارد و بگوید که این کشتى دارد میرود و من هم یکى از سرنشینان یا ملوانانش 
هستم. ممکن است به یک نفر بشود ارفاق کرد و گفت که عیب ندارد اینطور فکر کن. آسوده بخواب. ولى 
من فکر میکنم اگر اساسا حزبى وجود دارد بخاطر این است که عده اى کافى وجود دارند که اینطور فکر 

نمیکنند. کسانى هستند که گاه و بیگاه قطب نما را نگاه میکنند که آیا بر مسیر درستى هستند یا خیر. 

وقتى دهسال گذشته را نگاه میکنم، خود را در اتفاقات مهمى سهیم مى بینم. ما چپ ایران را تغییر دادیم، 
فکرش را، جهان نگرى و پراتیک سیاسى اش را دگرگون کردیم. این البته چند سال طول کشید، و مبارزه 
گسترده و متنوعى را ایجاب میکرد. از نظر ما این فعالیتها تماما معطوف بود به امر تشکیل حزب کمونیست 
ایران. از ابتدا میدانستیم و میگفتیم که ماحصل این تالشها باید ایجاد حزب کمونیست ایران باشد. این حزب 
ایجاد شد. اما وقتى این حزب ایجاد شد، صورت مساله، الاقل براى من که آن را بخشا محصول کار خودم 
میدانستم، ناگزیر میبایست عوض بشود. اکنون میبایست پرسید این حزب دارد کجا میرود؟ بخشى از چه 
واقعیت سیاسى در ایران است؟ جایگاه اجتماعى اش چیست و چه دورنمایى در مقابلش قرار گرفته است؟ 
ضد  مبارزه  دوره  میرویم.  کجا  داریم  که  بوده  مطرح  من  براى  سوال  این  گذشته  سال  چهار  سه  در  الاقل 
پوپولیستى، دوره اى که داشتیم در مقابل چپ خلقى و در مقابل سوسیالیسم خرده بورژوائى در ایران جریان 
جدیدى را پایه میگذاشتیم و رشد میدادیم، میدانستم چکار داریم میکنیم. تمام قدمهایش را میشناختم و به 
صحت این قدم ها اطمینان داشتم. بعد از تشکیل حزب کمونیست طبعا این سوال مطرح میشود که قدمهاى 
بعدى چیست و آیا این حزب آنطور که باید به این مصافهاى جدید پا گذاشته است؟ با تشکیل حزب مجددا 
در این موقعیت قرار میگیریم که به استراتژى و سیر آتى جنبشى که این حزب بخشى از آن است بیاندیشیم. 

بپرسیم سهم ما در این جنبش چیست؟ 
 

راستش اولین چیزى اى که من را متقاعد کرد که هنوز باید سواالت مهم و جدیدى را پاسخ داد این بود 
که من کمونیسم را بعنوان یک آرمان کارگرى پذیرفته بودم و شش هفت سال از پراتیک فعال خودم بعنوان 
یک کادر جنبش کمونیستى ایران میگذشت و عینا میدیدم که پراتیک روزمره من تاثیرى در سرنوشت آن 
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نسل کارگرى که دارد با من زندگى میکند، هم دوره من است، معاصر من است، ندارد. خوب میشود براى 
این بى تاثیرى تئورى داد. تئورى مراحل داد. مثال گفت مرحله اول مرحله پاشیدن بذر آگاهى سوسیالیستى 
است بعد نوبت تشکیل احزاب کمونیست است بعد این احزاب میروند کار میکنند و آن کارگران را میآورند 
و غیره. من شخصا یک همچون تبیینى از زندگى خودم ندارم و یک همچون تبیینى را هم از کسى قبول 
نمیکنم. سناریوى اینچنینى را قبول نمیکنم. شش سال کمونیست متشکل بوده ام و پس از شش سال، بچه 
دهساله آن روز کارگر شانزده ساله امروز شده است. در این شش سال با آمار دولتى میشود نشان داد چند 
کارگر مرده اند، در این شش سال میشود با آمار دولتى نشان داد دست چند نفر قطع شده، در این شش 
سال میشود نشان داد چه تعداد متولد شدند و زبان باز کرده اند و خرافه هاى اجتماعى را پذیرفته و تکرار 
میکنند. در این شش سال میشود نشان داد میلیونها انسان چطور صبح را به شب و امروز را به فردا رسانده 
اند. در این شش سال میشود دید که پسر حاجى سر کوچه چگونه حزب اللهى شد و زندگى میلیونها نفر 
را سیاه کرد، کشت و به کشتنشان داد، نانشان را برید، مغزشان را پر از خرافه کرد. و تو، توئى که معتقدى 
پرچمدار تحول انقالبى جامعه زمان خودت هستى، پیشتاز جامعه اى، کسى که تکه اى از آینده است که 

امروز زندگى میکند، تو حتى نتوانسته اى سرسوزنى در وضع همین لحظه تاثیر بگذارى. 
 

کمونیسم نادخیل در مبارزه اجتماعى قاعدتا باید آدمى را که فلسفه فعالیتش را تغییر اجتماع قرار داده باشد 
بفکر بیاندازد. براى خود من اینطور بود. اما از نظر تحلیلى، واقعا احتیاجى به طى کردن این روند براى 
رسیدن به نقطه نیست. با کمى تعمق میتوان درك کرد که یک جایى نقصى هست. سواالتى هست که باید 
پاسخ بگیرد. تشکیل حزب کمونیست نه فقط پاسخ این سواالت نیست، بلکه خود این سواالت را بطور 

برجسته ترى تاکید میکند. 
 

من یک سلسله مشاهدات را براى شما مطرح میکنم که فکر میکنم باید به آن فکر کنید و فکر میکنم باید 
براى آنها جواب داشته باشید. بیرون از ما میگویند صد و چند ده سال از مانیفست کمونیست میگذرد، کو 
انقالبتان؟ شوخى میکنید، خودتان را فریب میدهید، کجاست این انقالب شما؟ بیرون ما میگویند پیش بینى 
هاى مارکس غلط از آب درآمده است. مگر قرار نبود اول در انگلستان انقالب سوسیالیستى بشود و بعد 
آلمان و غیره؟ اما چنین نشد. نه در اروپا، بلکه در یک جاهاى دور افتاده اى در کره ارض اتفاقاتى افتاد 
که چهار سال بعد خود شما هم حاضر نبوده اید زیر آن را بعنوان انقالب سوسیالیستى امضا کنید. میگویند 
کمونیسم و انقالب کمونیستى تخیل است، مقوالتى قدیمى است. اینها را از بیرون به ما میگویند و بلند هم 
میگویند. باقى چیزها را باید خودمان به خودمان بگوئیم. حزب انقالب کارگران، کارگر در آن کیمیاست. 
نگاه که میکنید مى بینید اساسا روشنفکران جامعه را سازمان داده است. چرا اینطور است؟ حزب انقالب 
کارگرى است، چرا سازمانده کارگر نیست؟ میگوییم که جنبشى است که حقایق اساسى راجع به جامعه 
و جهان موجود را بیان میکند، حقایق را بیان میکند. میگوئیم حقایق قابل درك و شفافى را راجع به جهان 
سرمایه دارى بیان میکنیم که بورژوازى در هزار و یک رمز و راز آنرا پیچیده و پنهان کرده است. پس چرا 
حرفمان در رو ندارد؟ چرا آخوند سر محل داستان خر دجال را میتواند به کرسى بنشاند من کمونیست 
این حقایق را نمیتوانم به کرسى بنشانم؟ چرا هزار و یک جور خرافه بعنوان عقل سلیم پذیرفته میشود، اما 
حرفهاى حقیقى من و شما بعنوان عقل سلیم پذیرفته نمیشود؟ و بعد به پژواك حرفهاى خودمان که از در 
و دیوار جامعه برمیگردد، گوش میدهیم میبینیم که چندان حقایق قابل فهمى بنظر نمیایند. فهمیدن اینها به 
متخصص احتیاج دارد، بیشتر از هر چیزى به یک مومن احتیاج دارد. جنبش بیان حقایق چرا به این روز 
درآمده، جنبشى که پایه اش روى افشاى حقیقت جامعه سرمایه دارى قرار دارد؟ انگار حرف خودش را 
خودش نمیفهمد!! و چرا نمیتواند به کسى بقبوالند؟ میگوئیم جنبش انقالب و تحول و دگرگونى اساسى کل 
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جهان موجود هستیم. جهانى که چند میلیارد آدم در آن زندگى میکنند و همین لحظه که شما اینجا نشسته 
اید، صدها تانکر چند هزار تنى دارند در دریاها فقط سوخت گوشه هائى از آنرا جابجا میکنند. این جهان 
به این عظمت را که به طریق الکترونیکى چهار گوشه اش بهم وصل است، و سازمان کار میلیاردها انسان را 
تعیین کرده است، این جهان را ما میخواهیم از بنیاد دگرگون کنیم! اینطور راجع به خودمان میگوئیم وگرنه 
دور هم جمع نمیشدیم، آنوقت نگاه میکنید به این جنبش تغییر بنیادى جهان، از ایجاد کوچکترین تفاوتى 
در زندگى نسل معاصر خودش عاجز است. کمتر چیزى است که مهر ما را بر خودش داشته باشد. بشریت 
دارد بدون ما زندگیش را میکند. بدون ما عقل پیدا میکند، بدون ما تصمیم میگیرد و بدون ما سر کار میرود 

و بدون ما تولید میکند و بدون ما عواطف و اعتقاداتش را پیدا میکند. 
 

ما کجاى این واقعیت قرار گرفته ایم؟ به این سوال باید جواب داشته باشیم. میگویند جنبش اکثریت هستیم، 
اکثریت عظیم توده هاى کارگر و زحمتکش. من میگویم پس چرا این جنبش در حاشیه جامعه النه کرده 
است؟ جنبش اکثریت عظیم توده هاى مردم چرا در این جامعه به حاشیه رانده شده است؟ پس آن بقیه 
دارند چکار میکنند؟ میگوئیم جنبشى براى ایجاد انقالبى شگرف در نیروهاى مولده بشر هستیم. اگر چنین 
است، چرا این جنبش حتى از اخذ تکنولوژى معاصر خودش عاجز مانده است؟ آنچه که امروزه به آن 
سوسیالیسم میگویند از تکنیک هراس دارد. میگوئیم جنبشى هستیم براى تغییر همه جانبه جهان، تغییرى 
جهانى، فراگیر، یونیورسال. اما به احزاب این جنبش که نگاه میکنید، به فعالینش که نگاه میکنید، میبینید 
مشغول بعضى از محدودترین، بسته ترین و موضعى ترین امور بشر هستند. یکجا، دو نسل از کمونیستهاى 
یک کشور عمرشان را گذاشته اند تا ملتى مستقل شود، و اساسا و فقط به همین پرداختند. بر سر این نوع 
مسائل وحدت کردند و انشعاب کردند. تشکیل شدند و منحل شدند. دقایق کوچکى از روند تغییر جامعه 
بشرى - که صد البته فى نفسه و براى انسانهایى معینى که از آن تاثیر میگیرند بسیار مهم اند - سرنوشت 
این تاریخسازهاى عظیم را پس و پیش میکند. مدتها زندگى فالن حزب سیاسى صرف این میشود که دولتى 
در فالن کشور چند میلیونى بسر کار بیاید که حاضر باشد دست امپریالیسم را از منابع طبیعى آن کشور 
کوتاه بکند. یا حکومت فالن کشور از حزب راست محافظه کار به چپ مرکز منتقل شود. آیا این جنبشى 
است براى تغییر جهان؟ راستش مدتهاست کسى حتى دیگر راجع به آن تغییر جهان هم حرف نمیزند. یک 
کمونیست، اینروزها معموال آدم خوشقلب و دموکراتى است که میگوید بابا مردم را اذیت نکنید. به ضعفا 

زور نگوئید. آن انقالبیون پرشورى که میخواستند دنیا را از قاعده اش بر زمین بگذارند دیگر رفته اند. 
 

کمونیسم قرار بوده است جنبشى براى یک تعرض اساسى به جامعه موجود باشد. نقدى بنیادى و تعرضى 
عظیم به سرمایه دارى. که قرار است براى همیشه بشریت را از شر آن خالص کند . جنبش تعرضى یک 
طبقه نوین - این ظاهرا آن چیزى است که ما بخودمان میگوئیم - پس چرا این کمونیسم در موضع دفاعى 
است؟ چرا مدتهاست کمونیسم واقعا موجود دارد سعى میکند بدهیهاى خود را کاهش بدهد؟ به او میگویند 
دمکرات نیستى، دارد سعى میکند که نشان بدهد هست. به او میگویند وطن پرست نیستى، دارد سعى میکند 
نشان بدهد هست. به او میگویند تو میخواهى در جامعه نهاد مذهب را از بین ببرى، دارد سعى میکند نشان 
بدهد چنین قصدى ندارد. به او میگویند انسان را دوست ندارى، دارد سعى میکند نشان بدهد دوست دارد. 

این تعرض است یا کیسه بکس جهان سرمایه دارى بودن؟ 

 
میگوید من آنتى تز جهان سرمایه دارى هستم، میگوید سرمایه دارى خود ذاتا مرا بازتولید میکند. این جنبش 
را بازتولید میکند. سرمایه هرجا میرود، معادل خودش من را بوجود میآورد. پس چرا درست در مقطعى 
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اشاعه  اینقدر  دارى  سرمایه  تولید  مناسبات  هیچوقت  و  کرده،  پر  را  کره  این  منافذ  همه  دارى  سرمایه  که 
یافته و گسترش یافته نبوده است، چرا این جنبش در بحران است؟ مگر قرار نبود این سرمایه دارى عظیم، 
سوسیالیسمى به همان عظمت را در برابر خودش به میدان فرا بخواند! اینها تناقض است. این تناقضها جواب 
میخواهد. این جواب را از شما میخواهد. این جوابها را باید داشت. نمیشود صبر کرد. نمیشود سر را گذاشت 
بغل کسى و گفت انشااهللا پاسخ میدهد. یا در مسیر ظفرنمون مبارزه این مسائل حل میشود. این سواالت 
شانتاژ کسى نیست. اینها تناقضهاى جهان واقعى بیرون ماست در رابطه با کمونیسم واقعا موجود. اگر پاسخ 
نداریم، راستش حداقل باید این ظرفیت را داشته باشیم که اگر جوابى که کسى میدهد غلط است بلند شویم 

و بگوئیم که این جواب غلط است، مساله سر جاى خودش مانده است. باید دنبال جوابش را بگیرید. 

و این من را به یک تناقض دیگر میرساند. آخرین تناقضى که به آن اشاره میکنم، و آن طیف کمونیستهائى 
هستند که نه این سوال را دارند و نه دنبال جوابش میگردند. کمونیسم یک حرفه شده است. یک روش 
زندگى شده است. یک سیستم کسب نیک نامى شده است. ارتش ذخیره روشنفکران است. جنبشى است 
که روشنفکران افراطى جامعه را در خودش نگاه میدارد، سازمان میدهد تا وقتى که سنشان آنقدر باال برود 

و درد معاش آنقدر معتدلشان کند که بتوانند در تولید یک جائى پیدا بکنند. 

بهرحال شروع مساله اینجاست. حرف من اینست که بحث کمونیسم کارگرى پاسخ این تناقضات را دارد. 
یا سرنخ هاى مهمى به این پاسخ را دارد. بحث کمونیسم کارگرى جواب این مسائل است. جواب مادى 
اش است، جواب نظرى اش است، جواب تحلیلى اش است، جواب سیاسى اش است، جواب پراتیکى اش 

است. و به همین دلیل است که میگویم این بحث بنظر من از این جلسه بسیار فراتر میرود. 

که  تئورى  همانقدر  با  گذاشتیم.  فعالیت  میدان  به  پا  انتظارات  همین  با  ما  شد.  طى  که  مسیرى  به  برگردم 
میفهمیدیم، با هر تبیینى که از خودمان داشتیم. اما بهرحال انسانهاى پرشورى بودیم با اهدافى بسیار بلند 
حزب  هستیم.  تغییرش  ماحصل  خود  و  کردیم.  متحول  داریم،  تغییر  را  زمان  آن  چپ  جنبش  ما  پروازانه. 
کمونیست تشکیل شد. جنبش چپ خلقى تمام شد و حزب شروع شد. حزب کمونیست ایران، جنبش چپ 
ایران را به فازى رساند که رادیکالیسم چپ به این حزب محدود شد. این حزب به بستر اصلى رادیکالیسم 
چپ ایران تبدیل شد. ولى این واقعه جلوى تکامل بعدى آن رادیکالیسم را نگرفت. بلکه مکان و ظرف 
ادامه این تکامل سیاسى و نظرى را تغییر داد. خود حزب ناشى از روند رادیکالیسم چپ ایران و تکامل آن 
رادیکالیسم بود، اما وقتى این حزب آمد و تاریخ چپ را به تاریخ درونى خودش تبدیل کرد، وقتى حزب 
آن ظرفى شد که کمابیش تمام این رادیکالیسم را در خود جذب کرد و سازمان داد، تکامل و تحول بعدى 
این چپ رادیکال نیز دیگر از آن پس اساسا در درون این حزب اتفاق میافتد. تشکیل حزب کمونیست ایران 
روند رادیکالیزه شدن چپ ایران را به نقطه انتها نرساند، متوقف نکرد، بلکه خود حزب کمونیست ایران را 
به صحنه ادامه این روند تبدیل کرد. این یک تفاوت مهم ایجاد کرد. قبال در دوران جدل و تقابل گروههاى 
متعدد چپ یک فضاى قطبى ایجاد شده بود و این رادیکالیزاسیون از طریق تقابل میان جریانات مستقل 
پیش میرفت. در آن دوره هر گروه و جمع از گوشه خودش دفاع میکرد. اما وقتى حزب درست شد، منفعتى 
ماوراى همه افراد بوجود آمده که گویا باید به هر قیمت آن را نگاه دارند و این یک مانع تصنعى جلو آن 
سیر تکامل میگذارد که قبال در غیاب یک حزب واحد براحتى در مبارزه بین تشکلها و گرایشها پیش میرفت. 
ادامه نقد رادیکال به خطوط و گرایشات دیگر چپ، اکنون به شکل نقد بر گوشه ها و ابعاد و گرایشاتى از 

خود حزب کمونیست ایران بروز میکرد. 
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منظورم اینست که کمونیسم کارگرى بنظر من ادامه تاریخ معینى هم هست. در این بعد محدودى که در 
اینجا از آن صحبت میکنیم، القل ادامه تاریخ تحول کمونیسم در ایران است. این تحول در چهارچوب حزب 
کمونیست ایران و علیرغم تشکیل حزب که هدف ما در دوره قبل از آن بود همچنان ادامه پیدا کرد. و این 
امرى بسیار طبیعى و قابل انتظار است. زیرا اگر کسى فکر میکند دیدگاهها و پراتیکى که در چهارچوب 
مباحثات مارکسیم انقالبى تا سال 62 به آن دست یافتیم، تمام آنچیزى است که براى فایق آمدن به موانع 
یک انقالب کمونیستى و تناقضات کمونیسم تاکتونى الزم و کافى بوده است، تصور خیلى ساده و محدودى 

از معضالت کمونیسم امروز و وظایفى که جلوى ماست دارد. 
 

تناقضاتى که قبال شمردم، حاصل تاریخ واقعى اند. یعنى محصول خطاها و خبطها و حوادث و اتفاقات 
نیستند. یک تاریخ واقعى بر متن مبارزه طبقات اجتماعى، با روندها و تحوالت اقتصادى و سیاسى که در 
مقیاس جهانى این وضعیت را بوجود آورده اند. ولى درعین حال این تناقضات، و سستى ها و ناتوانى هاى 
کمونیسم امروز، روند بعدى همین تاریخ را تعیین میکنند. بنابراین شما، من، همه مان بعنوان کمونیستهاى 
این دوره، انتخاب زیادى نداریم. یا باید قربانیان ناآگاه و خام این تناقضات باشیم، یا باید دست بکار تغییرش 
بشویم. کمونیسم کارگرى پاسخى است که میخواهیم به این بدهیم. پاسخى است که من به آن رسیده ام. 
این نقطه شروع بحث کمونیسم کارگرى است. کمونیسم کارگرى به یک خالء واقعى در جنبش اجتماعى 
کمونیسم جواب میدهد که کامال عیان و غیر قابل انکار است. خالئى که نمیشود کسى سرش را زیر برف 
بکند و آن را نبیند. این خالء واقعى وجود دارد و بمجرد اینکه شما بخواهید به مثابه یک کمونیست فعالیت 
کنید و به میدان بیائید، فورا با آن مواجه میشوید و میفهمید که باید پاسخى پیدا کنید. کمونیسم کارگرى یک 
پاسخ است، یکى از پاسخهاى ممکن است. وحى منزل نیست.، یک پاسخ و یک تبیین و یک افق است و 
طبعا میتواند با هزار و یک پاسخ دیگر مقابل قرار بگیرد. این شمائید که باید قضاوت کنید و تصمیم بگیرید 
آیا از نظر شما هم این مبحث گامى براى رفع آن تناقضات تاریخى کمونیسم هست یا خیر. این پاسخ خاص 
میتواند از نظر کسى کافى یا راهگشا باشد یا نباشد، اما اصل مساله اینست که فقط میتوان تبیین را در برابر 
تبیین و پاسخ را در برابر پاسخ قرار داد. بى نظرى، بى پاسخى، معنایى جز تسلیم به ناتوانى امروز کمونیسم 

عمال موجود از دخالت فعال در جامعه و تاریخ ندارد. 
 

پس اولین نکته اى که در بررسى کمونیسم امروز جلب توجه میکند شکاف میان کمونیسم عمال موجود، 
در تمام سطوح، با آن کمونیسمى است که مورد نظر مارکس بود. کمونیسمى که ما جلوى خود میبنیم، 
نظرات و پراتیکى که تحت عنوان کمونیسم بیان میشود، در تقابل با تجسمى که مارکس و مارکسیسم از 
آن کمونیسم میدهد. از یک طرف واقعیت اجتماعى و نظرى و عملى کمونیسم واقعا موجود امروز و از 
طرف دیگر مارکسیسمى که ما میشناسیم. اینها ابدا یکى نیستند. شکاف و حتى تناقض میان اینها براى ما 
عیان و انکار ناپذیر است. از این مشاهده هر آدم عاقلى به یکى از نتایج زیر میرسد: یا باید نشست و در 
تئورى تجدید نظر کرد، یعنى معتقد شد که خود مارکسیسم با واقعیت سازگار نبوده، خوانائى نداشته، باید 
در آن دست برد، در آن تجدید نظر کرد، آن را با روندهاى دیگر فکرى تلفیق کرد، آن را با اوضاع تاریخى 
موجود تطبیق داد، از آن دست کشید و غیره. این یک نتیجه گیرى محتمل و مقدور از این مشاهده است. 
یک استنتاج دیگر هم میتواند این باشد که تئورى مارکسیسم عیبى ندارد، تحلیل ها و اهداف و آرمانها عیبى 
ندارد. اما اینها در عمل تحریف شده اند، در عمل پیاده نشده اند، مارکسیسم بعنوان یک تئورى انقالب 
کارگرى سر جاى خودش محکم ایستاده است، نکته اینست که باید به این نظرات واقعا عمل کرد. آن رگه 
اول در فرهنگ لغات ما رویزیونیستها و بورژواها هستند، همه ما از آنها حرف میزنیم. رگه دوم ما و خیلى 
دیگر از جریانات چپ هستیم. که میگوئیم مارکسیسم درست است، اما آن کمونیسمى که تحت این نام براه 
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افتاده را قبول نداریم و به همین دلیل هم احزاب متفاوتى میسازیم. 
 

اعتقاد به اینکه بستر اصلى و رسمى آنچه جنبش کمونیستى نامیده میشود با قطبهاى بین المللى و غیره اش، 
نماینده مارکسیسم واقعى نیست، جریانى انقالبى نیست، کمونیسم واقعى نیست، خود سرچشمه پیدایش 
شروعشان  نقطه  که  اند  گرفته  شکل  مختلفى  چپ  سنتهاى  و  متعدد  احزاب  است.  بوده  زیادى  احزاب 
همیشه همین بوده است که "این کارى که حزب قبلى میکند، یا این واقعیتى که در فالن کشور تحت نام 
سوسیالیسم وجود دارد سوسیالیسمى نیست که ما میگوئیم. سوسیالیسم این نیست، مارکس اینرا نگفته، این 
تئورى انقالبى نیست، این تبیین انقالبى وضعیت نیست، این سیاست انقالبى و طبقاتى نیست. این عدول از 
مارکسیسم است". و این، یعنى اعتراض و نقد به عدول جریانات دیگر از مارکسیسم، یک مشخصه تعریف 
کننده احزاب سنت "ضد رویزیونیستى" است. البته این نقد و این ادعاها را همیشه نباید در صورت ظاهر 
آن پذیرفت. چرا که پشت خیلى از این داعیه ها که "مارکسیسم این نیست، مارکسیسم لنینیسم واقعى این 
نیست"، منفعتهایى خیلى زمینى خوابیده است. دعواهاى مرزى چین و شوروى و تالش چین براى ظهور در 
مقیاس جهانى بعنوان یک قطب سیاسى و اقتصادى با اقمار و مناطق نفوذ خودش. باعث میشود اعالم کند 
که قطب شوروى نماینده "مارکسیسم واقعى نیست". یا کمکهاى مالى چین به آلبانى قطع میشود و آلبانى هم 
تصمیم میگیرد اعالم کند که چین نماینده سوسیالیسم نیست. بهر حال دالئل زمینى پشت اینها هست. ولى 
بهرحال مستقل از این منافع زمینى، جدال با "رویزیونیسم" و سنت ضد رویزیونیستى یک جزء همیشگى 

کل تجربه و تاریخ سوسیالیسم و کمونیسم تاکنونى بوده است. 
 

جریان مارکسیسم انقالبى، عنوانى که ما براى توصیف خود بکار میبرده ایم و حزب کمونیست ایران رسما 
که  اعتبار  این  به  بود.  رویزیونیستى"  "ضد  حرکت  یک  نیز  شد،  تشکیل  آن  عملى  و  فکرى  مبانى  متن  بر 
خود را بعنوان نماینده مارکسیسم واقعى در برابر قطب هاى کاذب کمونیسم تعریف میکرد و دیدگاههاى 
چپ رادیکال موجود را با مارکسیسم ناسازگار میدید. کمونیسم کارگرى، یعنى عنوانى که من امروز براى 
جریانى که اینجا دارم مشخصاتش را بیان میکنم بکار میبرم، نیز در کلیات با یک همچون مشاهده اى موافق 
است. ما هم دقیقا مدعى هستیم که بخش اعظم جنبش مدعى کمونیسم، با مارکسیسم بیگانه است. اما راه 
کمونیسم کارگرى از اینجا به بعد از هر نوع جنبش ضد رویزیونیستى، از جمله مارکسیسم انقالبى، جدا 
میشود. به این معنى که سنت ضد رویزیونیستى نهایتا بر تبیینى از سرنوشت مارکسیسم بعنوان یک اندیشه و 
تئورى بنا شده است. این سنت از نظر متد تجدید نظر در مارکسیسم را اساس انحرافات و معضالت تلقى 
میکند. تحوالت تئوریک و عدول از اصول تئوریک و انحراف در آنها را سرمنشاء انحراف پراتیکى میداند. 
عاقبت نامطلوب کشورهاى مدعى سوسیالیسم و احزاب مدعى کمونیسم در جهان را به این نسبت میدهد 
که مارکسیسم بعنوان یک تئورى و یک نگرش تحریف و نقض شده است. این دیدگاه نهایتا مشکل را در 
رویزیونیسم، بعنوان یک تجدید نظر طلبى در تئورى و سیاست، جستجو میکند. من این متد را نمیپذیرم. 

براى ما بحث کامال برعکس این است. 
 

اجتماع  به  ایدئولوژیک  اى  دریچه  از  نهایتا  رویزیونیستى  ضد  جریانى  بعنوان  نیز  انقالبى"  ”مارکسیسم 
نگاه میکند. تبیین اجتماعى و مشاهده اجتماعى در این تفکر بر مشاهده ایدئولوژیکى بنا میشود. مشاهده 
ایدئولوژیکى بر مشاهده اجتماعى مقدم میشود. ما برعکس، مشاهده ایدئولوژیکى مان را از یک مشاهده 
اجتماعى استنتاج میکنیم. بنظر من تفاوت اصلى میان دیدگاه کمونیسم کارگرى با دیدگاه موسوم مارکسیسم 
جنبش  وضعیت  و  تاکنونى  کمونیسم  اوضاع  مورد  در  که  تناقضاتى  آن  من،  نظر  از  اینجاست.  انقالبى 
تئورى  در  نظرى  تجدید  یا  شده  نقض  تئورى  از  اى  گوشه  که  نیست  این  از  ناشى  شمردم،  سوسیالیستى 
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متفاوتى  طبقاتى  کاربست  اجتماعى،  پدیده  یک  بعنوان  که  است  سوسیالیسم  این  خود  بلکه  آمده،  بوجود 
پیدا کرده است. وقتى از موضع جنبش اجتماعى سوسیالیستى نگاه میکنیم، میگوئیم کمونیسم عمال موجود 
جنبش اجتماعى سوسیالیستى نیست. جنبش طبقات دیگرى است و احکام تئوریکى مارکسیسم دارد توسط 
طبقات دیگرى تفسیر میشود و کاربست پیدا میکند. جنبش اجتماعى سوسیالیستى این نیست، جنبش طبقاتى 
سوسیالیستى آنجا نیست. اینجاست. و دقیقا منتقل شدن مارکسیسم و تئورى انقالب سوسیالیستى از این 
جنبش اجتماعى و طبقاتى براى سوسیالیسم (یعنى کمونیسم کارگرى) و افتادنش بدست جنبشهاى اجتماعى 
طبقات دیگر است که باعث میشود بناگزیر در خود آن تئوریها هم تجدید نظر بعمل بیاید. به این دلیل که 

این تئورى مطابق آن نیاز اجتماعى و طبقاتى ساخته نشده است. 

عدول  آن  در  الجرم  اینرو  از  است،  شده  عوض  مارکسیسم  اجتماعى  کاربست  بدوا  که  اینست  من  بحث 
و تحریف بوجود آمده است. نه اینکه ابتدا عدولى از نظریات مارکسیستى بوجود آمده باشد و بدنبال آن 
کاربست اجتماعیش به چیز دیگرى تبدیل شده باشد. این روند برعکس است. این موقعیت نابسامان جنبش 
مورد  شکل  آن  به  بورژوازى  توسط  سوسیالیستى  انقالب  تئورى  داده  اجازه  که  است  طبقه  سوسیالیستى 
استفاده قرار بگیرد و چیز دیگرى تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم بوجود بیاید. بنابراین ما قطبهاى موسوم 
به کمونیسم را بدوا بعنوان جنبش هاى اجتماعى خاص رد میکنیم و نه صرفا اندیشه شان را. ما رویزیونیسم 
کمونیسم  آن  به  که  چیزى  این  یعنى  جنبش،  این  میگوئیم  ما  میدانیم.  دیگرى  طبقات  اجتماعى  جنبش  را 
سوسیالیسم  براى  اجتماعى  جنبش  نیست.  سوسیالیسم  براى  اجتماعى  جنبش  یک  این  میگوئیم،  تاکنونى 
درست بموازات این و همزمان با این پدیده در همه دوره ها با تمام عینیت خودش جریان داشته و جریان 
دارد. ما داریم از زاویه این جنبش طبقاتى و اجتماعى متفاوت به این قطبها و ترندهاى موسوم به کمونیسم 
نگاه میکنیم و نه صرفا از زاویه یک تئورى و یک ایدئولوژى. آیا معنى این حرف بیتفاوتى نسبت به تئورى 
مارکسیستى و قائل شدن اولویت کمتر براى آن است؟ کامال برعکس. اتفاقا یک نکته مهمى که در بحث 
که  ما  خود  انقالبى  مارکسیسم  و  رویزیونیستى  ضد  جنبش  آن  که  است  این  بکنم  روشن  میخواهم  امروز 
مارکسیسم  براى  نحیفى  و  ضعیف  بسیار  مدافع  ندارم،  تردید  مارکس  تئورى  از  تعبیرش  صحت  در  الاقل 
است. چون اگر کسى میخواهد نشان بدهد که مارکسیسم چیز دیگرى است، اگر کسى میخواهد حقانیت 
مارکسیسم را بعنوان یک تئورى انقالبى ثابت کند، درست همان کارى را باید بکند که مارکس میکرد، یعنى 
مالك صحت و حقیقت تئورى را نهایتا در پراتیک آن جستجو کند. و اگر قبول کنیم که مارکسیسم تئورى 
پراتیک اجتماعى طبقاتى خاصى است، تنها آن جنبشى میتواند تهایتا صحت تئورى انقالبى مارکس را اثبات 
کند که این مارکسیسم را پراتیک کند. اگر کمونیسم مارکس بنا به تعریف خود مارکس کمونیسم پرولتاریایى 
یا کارگرى است، آنگاه انگشت گذاشتن بر تعلق ترندهاى کمونیستى تاکنونى به جنبشهاى اجتماعى طبقات 
دیگر، قوى ترین نقد مارکسیستى اى است که میتوان بر این کمونیسم تاکنونى گذاشت. بنابراین این جنبش 
انقالب  تئورى  این  که  بدهد  نشان  و  بکند.  ثابت  هم  را  مارکسیسم  صحت  میتواند  که  ماست  اجتماعى 
کارگرى است. بعبارت دیگر ما از بازپس گیرى تئورى مارکسیسم از دست بورژوازى حرف میزنیم. ما باید 
کاربست اجتماعى مارکسیسم را عوض کنیم و براى اینکه کاربست اجتماعى مارکسیسم عوض بشود، باید 
امر اجتماعى مقدم بر مارکسیسم وجود داشته باشد. خود مارکسیسم هم دقیقا در چنان شرایطى بوجود آمد. 
امر اجتماعى اى که مارکسیسم بخاطر آن بعنوان یک یک تئورى و نقد طرح شده است، مقدم بر مارکسیسم 
وجود داشته است و دارد و یک عینیت خارج از مارکسیسم است. ادعا و اختراع مارکسیسم نیست. بنابراین 
ما از موضع آن امر اجتماعى نسبت به مارکسیسم حرف میزنیم و میگوئیم باید این را به تئورى انقالب 

خودمان تبدیل کنیم. 
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بحث ما بر سر رویزیونیسم یک بحث اسکوالستیک نیست. میگوئیم رویزیونیسم براى ما یک مکتب نیست. 
یک مذهب دیگر نیست که با مذهب ما در تناقض قرار گرفته باشد، یک جنبش طبقاتى دیگر است که 

جوابش را فقط میتوانیم با جنبش طبقاتى خودمان بدهیم. 
 

به این ترتیب ادعاى من اینست که کمونیسم کارگرى تنها مارکسیسم واقعى عصر ماست. ادعاى من اینست 
اجتماعا  میزنیم،  حرف  آن  از  انقالبى  مارکسیسم  رویزیونیستى  ضد  جنبش  بعنوان  که  چیزى  آن  حتى  که 
هنوز در قطب طبقاتى دیگرى قرار گرفته است. راجع به عقایدش صحبت نمیکنم، که همانطور که گفتم 
در مارکسیستى بودنش تردید ندارم. تاکیدم بر کلمه "اجتماعا" است. وقتى با محک موقعیت یک حرکت 
سیاسى و نظرى، حرکت حزبى، حرف میزنیم، "مارکسیسم انقالبى" خود ما در دوران انقالب 57 و امروز، 
اجتماعا تشکلى است در کانون دیگرى در اجتماع در مقایسه با آن سوسیالیسم کارگرى اى که من از آن 
حرف میزنم. بنابراین شکاف بین کمونیسم کارگرى و جریان "مارکسیسم انقالبى" به آن معنى که ما راجع 

به احزاب ضد رویزیونیستى حرف میزنیم، شکاف عمیقى است. شکاف اجتماعى عمیقى است. 
 

است،  بوده  کارگرى  کمونیسم  از  خاصى  حالت  من  بنظر  ما  انقالبى  مارکسیسم  جریان  نظرى  لـحاظ  از 
کمونیسم کارگرى است در یکى از ظرفیتهایش. در لحظه معینى از حیات خودش. کمونیسم کارگرى در 
آن بعدى از حیات خودش که به جنگ تحریفات تئوریک میرود در موقعیت یک مارکسیسم انقالبى ظاهر 
میشود. در این شکى نیست. اما به این اعتبار مارکسیسم انقالبى فقط یک حالت خاص و یک عکس دو 
بعدى از یک واقعیت چند وجهى است. اگر به کمونیسم کارگرى از یکى از وجوهش نگاه کنیم، در قامت 
یک جریان مارکسیست انقالبى نمودار میشود. به این اعتبار تاریخ مارکسیسم انقالبى و تاریخ مبارزه ضد 
رویزیونیستى میتواند بخشى و بعدى از تاریخ کمونیسم کارگرى باشد، اما کمونیسم کارگرى بعنوان یک 
جنبش اجتماعى و یک حرکت سیاسى و حزبى در جامعه نمیتواند در این شکل محدود و خالصه شود. 
کمونیسم کارگرى بموازات همان مارکسیسم انقالبى هم وجود داشته است، بحثى که من اینجا میخواهم 
ارائه کنم دقیقا همین است پیشروى مارکسیسم انقالبى در ایران پس از انقالب 57 دقیقا بر مبناى وجود یک 

جنبش وسیعتر کمونیسم کارگرى در جامعه صورت گرفته و ممکن شده است. 
 

بهرحال، جنبش ضد رویزیونیستى میخواهد از مارکسیسم بعنوان یک ایدئولوژى و یک مذهب دفاع بکند، 
حال جریان و یک  حقانیت آن را بگوید. اما براى کمونیسم کارگرى، مارکسیسم تئورى یک انقالب در 
فعالیت در حال جریان است و به این عنوان هم از آن دفاع میکند. بعدا در مقدمات بحثم راجع به مبانى 

عقیدتى کمونیسم کارگرى برمیگردم در رابطه با مارکسیسم حرف میزنم. 

این نگاه به رویزیونیسم و به جایگاه تئورى مارکسیسم بنظر من یک وارونگى سنتى را اصالح میکند و مساله 
از قاعده اش بر زمین میگذارد. این فقط بحثى بر سر متدولوژى و روش نیست. بلکه به استنتاجهاى عملى 
بسیار متفاوتى نسبت به آنچه که توسط همین حزب ما (حزب کمونیست ایران)، بعنوان پیشروترین جریان 

کمونیستى و انقالبى ترین تشکل مارکسیستى موجود انجام میشود، منجر میشود. 
 

من اینجا در بحث کمونیسم کارگرى تبیین دیگرى از مبارزه طبقاتى را طرح میکنم. این تبیین بخشا هم 
اکنون در نشریات و ادبیات حزب کمونیست ایران منعکس شده این شامل نگرش دیگرى به تئورى است. 
کمونیسم کارگرى نگرش دیگرى به حزب، به کارآکتر اجتماعى اش، وظایفش، بافت اش، ساخت اش و 
روش فعالیتش دارد. نگرش دیگرى به تاریخ جنبش کمونیستى و به تاریخ جنبش چپ و بطور کلى و تاریخ 
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جنبش کارگرى. مفهوم متفاوتى از انقالب کمونیستى و از سوسیالیسم بعنوان یک سیستم دارد. اولویتهاى 
عملى متفاوتى در جلوى احزاب کمونیستى قرار میدهد. افق و دورنما و آینده متفاوتى را در تمایز با آنچه 
که این پراتیکها و احزاب واقعا موجود لفظا و یا عمال دارند ترسیم میکنند، در جلوى کمونیسم معاصر ما 
قرار میدهد. و باالخره احساس مبرمیت و تعجیل و شادابى اى که این بحث نمایندگى میکند، در تمایز با 

فرومردگى و پالسیدگى اى که چپ امروز به آن مبتالست، قرار دارد. 

هر  واقعى  بطور  که  است  سواالتى  به  پاسخى  کارگرى  کمونیسم  است:  این  صحبتم  بخش  این  خالصه 
کمونیستى قاعدتا باید داشته باشد و باید جوابش را هم داشته باشد. من طرفدار یک جنبش سوال داشتن 
نیستم، طرفدار جنبش جواب دادن هستم و فکر میکنم این جوابش است. کمونیسم کارگرى پاسخ همه 
جانبه اى به این مساله است در ابعاد سیاسى، نظرى و پراتیکى. اصالحیه تئوریکى بر چیزى نیست. یک 
جهت گیرى نیست. بلکه یک تبیین متمایز و یک خط مشى متمایز است. کمونیسم کارگرى در تداوم تکامل 
جامعه واقعا موجودى که حزب ما براى مثال از آن بیرون آمده، و بنظر من در تکامل مبارزه طبقاتى در جهان 
معاصر پیدا میشود و ایجاد میشود و بطور مشخص در ایران، امتداد تحوالت چپ انقالبى و جنبش کارگرى 
در ایران است. حاصل آن پروسه است. وقتش فرا رسیده است و طرح شدنش ناگزیر است. یکى از حلقه 
هاى تکاملى اى که ما از آن عبور میکنیم. درست مثل تشکیل حزب، کوبیدن پوپولیسم و غیره. کمونیسم 
کارگرى پله دیگرى است در همان مسیر. و باالخره کمونیسم کارگرى فراخوان معینى است به کمونیستها 

براى آرایش معینى، براى نگرش معینى و براى فعالیت معینى. 

اجتماعى،  واقعیت  یک  بعنوان  یعنى  میدهم.  توضیح  را  کارگرى  کمونیسم  اثباتا  صحبتهایم  دوم  بخش  در 
بعنوان یک تئورى سیاسى، بعنوان مجموعه اى از نگرشها، مجموعه اى از ارزیابیها، بعنوان یک نیروى معین 

و غیره از آن حرف میزنم. 

کمونیسم کارگرى چیست؟
در بخش اول صحبتم سعى کردم توضیح بدهم که کمونیسم کارگرى در چه شرایط مشخصى دارد مطرح 
میشود، چرا و به چه عنوانى خود را مطرح میکند. منتهى اینجا میخواهم اثباتا راجع به آن حرف بزنم. و به 
این سوال جواب بدهم که کمونیسم کارگرى چیست؟ این یک عبارت است که در سطوح مختلفى معنى 
پیدا میکند. بنظر من این عبارت به یک مجموعه اى از مسائل و پدیده ها مربوط میشود وآنها را در خودش 

فشرده میکند. 
 

در درجه اول کمونیسم کارگرى یک واقعیت اجتماعى است. درست همانطوریکه لیبرالیسم بورژوائى یک 
جامعه  در  موجود  الحال  فى  حرکت  یک  بورژوائى  لیبرالیسم  که  همانطور  یعنى  است.  اجتماعى  واقعیت 
است، کمونیسم کارگرى هم یک حرکت عینى و فى الحال موجود در جامعه است. همانطور که دمکراسى 
بورژوائى  لیبرالیسم  یا  بورژوائى  انساندوستى  مثال  براى  یا  است.  عینى  اجتماعى  حرکت  یک  بورژوائى 
حرکات اجتماعى عینى هستند و ما میتوانیم به فعالینشان و به اشکال مختلف وجودى شان در هر کشور 
اشاره بکنیم، کمونیسم کارگرى هم یک چنین پدیده اى است. اجتماعى است، عینى است، بیرون از احزاب 
و سازمانها، ولو بعضا در ارتباط با آنها وجود دارد. بنابراین یک معنى کمونیسم کارگرى، جنبش کمونیستى 
کارگرى است یا حرکت اجتماعى کمونیستى کارگرى است. آن کشمکشى در جامعه است که میشود اسم 
کمونیسم کارگرى را بر آن گذاشت. این کمونیسم کارگرى، بعنوان یک پدیده عینى، یک پدیده و واقعیت 
تاریخى است، دائما در جریان بوده است، مادى است و تاریخ خودش را دارد، لحظات تاریخى خودش را 
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دارد و رویدادهاى خودش را دارد، شخصیتهاى خودش را دارد. 
 

سطح  این  در  (که  فراگیر  و  جامع  فکرى  سیستم  یک  فکرى است.  یک سیستم  بعالوه  کارگرى  کمونیسم 
هم به آن میپردازم، به مبانى تئوریک آن و به دیدگاههایش نسبت به آن موضوعاتى که یک سیستم فکرى 

اجتماعى فراگیر باید به آن بپرازد .)

سوسیالیسم  از  تاریخى  بررسى  یک  موجود و  عمال  سوسیالیسم  به  یک انتقاد  همچنین  کارگرى  کمونیسم 
معاصر است. بنابراین یک جنبش و حرکت تئوریک- انتقادى است. 

کمونیسم کارگرى همچنین مجموعه اى از یک سلسله ارزیابیهاى مشخص از مسائل گرهى سوسیالیسم و 
مبارزه طبقاتى است. 

و  اجتماعى  فکرى  دیدگاه  هر  که  همانطور  سیاسى.  عمل، عمل  براى  است  کارگرى رهنمودى  کمونیسم 
ظرفیت  این  در  میتواند  همین  کارگرى  است، کمونیسم  سیاسى  عمل  یک سلسله  براى  رهنمودى  سیاسى 

تعریف شود. 

کمونیسم کارگرى بعالوه یک جنبش حزبى است که به یک آینده حزبى متفاوت براى کمونیسم نظر دارد. 
کمونیسم کارگرى کمپینى است براى ایجاد احزاب کمونیستى بر این مبناى این دیدگاهها و برنامه ها و 

سیاستها. 

و باالخره کمونیسم کارگرى یک فراخوان مشخص خطاب به حزب کمونیست ایران است. فراخوانى براى 
اتخاذ یک نگرش معین و اتخاذ روشهاى فعالیت معین. 

بهرحال وقتى من از کمونیسم کارگرى حرف میزنم، مجموعه اینها مد نظرم است و نه یک دیدگاه نظرى 
واقعیت  یک  از  اى  مجموعه  کمونیسم  غیره.  و  بشود  اتخاذ  باید  که  عملى  روشهاى  سلسله  یا  و  صرف 
اجتماعى، دیدگاه نظرى و غیره است. همانطور که مقوله کمونیسم را، بدون پسوند کارگرى، همینطور مى 
فهمیم. کمونیسم همه اینها هست. کمونیسم کارگرى هم همه این ابعادى که گفتم را دارد و من در ادامه 
بحثم توضیح خواهم داد که خیلى ساده مقوله کمونیسم کارگرى را دارم بجاى مقوله کمونیسم بکار میبرم. 

در بحث امروز به همه ابعادى که در تعریف کمونیسم کارگرى شمردم میپردازم. 

کمونیسم کارگرى بعنوان یک واقعیت اجتماعى
اعتراض  انعکاس  کارگرى،  کمونیسم  بنظرمن  چیست؟  اجتماعى  واقعیت  یک  بعنوان  کارگرى  کمونیسم 
کارگر به سرمایه دارى است. جامعه سرمایه دارى چند صد سال است که بوجود آمده، طبقه کارگر نوینى، 
پرولتاریا، در دل این جامعه و همراه آن بوجود آمده و در کشمکش روزمره با سرمایه است. این کشمکش 
دائمى و روزمره جریاناتى را در درون طبقه کارگر بوجود آورده که براى وضع موجود آلترناتیو میدهند، 
جریاناتى را بوجود آورده که آرمانهائى فراتر از آن مبارزه روزمره را دنبال میکنند، و یکى از این جریانات 
کمونیسم کارگرى است. کمونیسم کارگران. این حرکت دائمى است و وجود دارد. ناشى از ماهیت سرمایه و 
سرمایه دارى است، مشتق از وجود عینى طبقه کارگر بعنوان یک قشر اجتماعى است و یک حرکت را نشان 

میدهد نه صرفا یک سلسله باورها، یک کشمکش را نشان میدهد، یک مبارزه را در جامعه نشان میدهد. 
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بستر پیدایش کمونیسم کارگرى، همان سوسیالیسم طبقه کارگر است که بیش از دویست سال قدمت دارد و 
مارکس در مانیفست کمونیست اصال با اشاره به همین حرفش را شروع میکند. (و من بعدا به این برمیگردم). 
کمونیسم کارگرى بعنوان یک واقعیت اجتماعى، آن حرکت آگاهانه اى است که در درون طبقه کارگر علیه 
سرمایه شکل میگیرد. این مبارزه لحظات و دقایق خودش را دارد. خیلى از لحظات این کمونیسم کارگرى 
با لحظات جنبش کمونیستى یکى بوده است. بین الملل اول بطور قطع یکى از دقایق این جنبش و واقعه 
اى متعلق به این حرکت است. انقالب اکتبر بدون شک یکى از دقایق و حرکتهاى این جنبش است. ولى 
کمونیسم کارگرى فقط به اینگونه واقعیات و تحوالت محدود نمیشود. همانطور که گفتم جریان کمونیسم 
کارگرى  کمونیسم  این  سنت  در  من  است.  بیستم  قرن  در  دائمى  و  ناپذیر  اجتناب  جریان  یک  کارگرى، 
اعتصاب یکساله معدنچیان انگلیس را هم میگذارم. براى کسى که از بیرون یاد گرفته جنبش ها را با شعارها 
و باورهائى که از خود بروز میدهند قضاوت کند، ممکن است اعتصاب معدنچیان هیچ ربطى به کمونیسم 
پیدا نکند. ولى جنبش اجتماعى طبقه کارگر علیه سرمایه دارى، اعتصاب معدنچیان انگلیس را بطور قطع 
در خودش جاى میدهد. وقتى که معدنچى را بیکارش میکنند و مجبور است ذغال جمع کند، از معدنى که 
خودش روى آن کار کرده است، خرده ذغالهایى هائى که اینجا و آنجا ریخته است، و وقتى پلیس میآید 
نگذارد، این جمله را میگوید که بنظرمن فقط تکرار مانیفست کمونیست است: "من پول این ذغالها را جد 
اندر جد با خون خودم و پدرم پرداخته ام. اینها مال من است". این کمونیسم کارگرى است. این باور باورى 
نیست که مارکسیسم در طبقه کارگر بوجود آورده باشد، ابداع مارکسیسم باشد و یا رویزیونیسم بتواند از 
در  میگیرد،  قرار  دار  سرمایه  رودرروى  که  وقتى  میکند،  که  اعتراض  کارگر  طبقه  بگیرد.  پس  کارگر  طبقه 
هر گوشه دنیا که بروید این حرکت در آن وجود دارد و این جمله و این حکم از آن بیرون کـه میاید که 
اینها مال ماست، ما تولیدش کرده ایم. و این حرف علیه مالکیت بورژوائى است. به این ترتیب کمونیسم 
کارگرى دقایق خودش را دارد. بعنوان یک حرکت وقفـه ناپذیر است. اما تاریخ کمونیسم کارگرى فقط 
تاریخ این اعتراض و مقاومت جارى و "خودبخودى" ضد سرمایه دارى نیست. بلکه تاریخ نقد سوسیالیستى 
و کمونیستى جامعه هم هست. در دل این جنبش است که سوسیالیسم و کمونیسم بمثابه اندیشه و نقد و 
جهان گرى آگاهانه تبیین میشود. متفکرین سوسیالیست، احزاب سوسیالیستى و کمونیستى در دل این تاریخ 
عروج میکنند. به اینها بعدا میپردازم. منتهى در این سطح بحث میخواهم فقط به آن مبناى اجتماعى اساسى 
کمونیسم کارگرى اشاره کرده باشم. خواستم اینرا بگویم که آنجا که در جنبش طبقه کارگر بورژوازى زیر 
سوال میرود، مشروعیت استثمار و مالکیت بورژوائى زیر سوال میرود، و آلترناتیو به آن پیشنهاد میشود، 
اعتراض میشود و این اعتراض از زاویه سوسیالیستى و طبقاتى صورت میگیرد، این مبناى دائمى و وقفه 

ناپذیر وجود و پیدایش کمونیسم کارگرى بعنوان یک پدیده عینى است. 

کمونیسم کارگرى یک واقعیت عینى است بخاطر عینیت خود مبارزه طبقاتى. یکى از وجوه نامطلوب انتقال 
پرچم و سخنگوئى کمونیسم و سوسیالیسم انقالبى از طبقه کارگر بدرون طبقات دارا این بوده که معنا و 
مفهوم مبارزه طبقاتى هم مطابق موقعیت بورژوازى و روشنفکر و متفکر بورژوا عوض شده است. من در 
کنگره سوم حزب هم به این اشاره کردم. مبارزه طبقاتى یک مبارزه دائمى است، یک مبارزه وقفه ناپذیر 
است. مارکس میگوید که هرجا که استثمار هست مقاومت هم علیه آن هست. مارکس میگوید مبارزه طبقاتى 
موتور تاریخ است. موتور تاریخ آن چیزى است که دائما تاریخ را به جلو میبرد. مبارزه طبقاتى وقفه ناپذیر 
است. تاریخ واقعى تاریخ این مبارزه طبقاتى است. این مهمترین موضوع تاریخ است. خیلى ها این را قبول 
نمیکنند که بطور دائمى یک مبارزه طبقاتى در جریان است. میگویند مبارزات ملى هست، مبارزات نژادى 
هست، مبارزات سیاسى و فرهنگى هست و غیره. اما تمام بحث مارکس اینست که پشت همه اینها یک 
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کشمکش اساسى طبقات آن دوره جامعه و آن شیوه تولید وجود دارد. تاریخ چیزى نیست جز قانونمندى 
تاریخ. وقتى یک مارکسیست از تاریخ حرف میزند، دارد از قانونمندى آن و از دینامیسم آن حرف میزند. 
تاریخ را که میخواهید توضیح بدهید باید بگوئید چرا جامعه دارد تغییر میکند، چرا این وقایع دارد رخ میدهد 
چرا جامعه از یک شکلى به شکل دیگر درمیآید. پشت اینها مبارزه طبقاتى است. براى اینکه مبارزه طبقاتى 
را ببینید بنابراین الزم نیست فقط کارگران را در میدانها با شعارها و پرچمهایشان ببینید. مبارزه طبقاتى را 
میتوانید در انعکاس آن در بورژوازى ببینید. و این مثال را در کنگره هم زدم: بورژوازى همه جاى دنیا دارد 
پیشاپیش به استقبال وجود یک طبقه کارگرى که مطالبات خودش را دارد میرود، پیشاپیش جوابهایش را 
در مقابل مراحل جدید و حلقه هاى جدید مبارزه اقتصادى اى که هنوز سر نگرفته حاضر میکند. نهرو در 
یکى از نخستین کنفرانس هاى کشورهاى غیرمتعهد که در آن از استقالل صحبت میکنند، میگوید "اینقدر 
نسنجیده استقالل استقالل نکنید، کشور را میدهند دست خودتان بعد شما میروید جواب آن کارگرى را 
بدهید که فرداى استقالل، نان میخواهد، خانه میخواهد بهداشت میخواهد". ما انعکاس مبارزه طبقاتى را در 
این هشدار امثال نهـرو میبینیم که در یک کشور تازه مستقل شده - که معلوم نیست چند تا کارخانه دارد و 
پرولتاریایش چقدر است - دارد به بورژوازى نسبت به یک عینیتى که دیر یا زود با آن روبرو میشود هشدار 
میدهد. میگوید اگر کشور دست خودتان بیافتد، آنوقت بعنوان یک کار دائمى یک دولت مستقل باید جواب 
مبارزه طبقاتى را بدهید. او این را میفهمد که این جدال یک واقعیت است. که باالخره هرجا کارخانه هست 

و هرجا کارخانه بسازند، کارگر میاید و مطالباتش را مطرح میکند. 
 

بر مبناى این مبارزه طبقاتى و این کشمکشى که نیروى محرکه واقعى تحول جامعه است، عقاید، سیاستها، 
احزاب و غیره شکل میگیرند و سرنوشتشان تعیین میشود. بر مبناى این کشمکش عینى و مادى است که 
گرایش کمونیستى در طبقه کارگر وجود دارد و کار میکند. اگر این حرف براى دویست سال پیش، دوره 
ماشین شکنى، کمى افراطى بنظر برسد، االن دیگر اینطور نیست. بعد از صد و سى چهل سال که کتابهاى 
مارکس در صدها هزار نسخه در هر کشورى پخش شده، در زمانى که همه اسم سوسیالیسم و کمونیسم 
را شنیده اند، تضمین رسمى میشود داد که در هر کشورى طبقه کارگرى هست و مطالبه اى دارد، گرایش 
کمونیستى در درون طبقه کارگر هم وجود دارد. یکى ممکن است بگوید ولى اینها کمونیستهاى پرو-روس 
هستند، پرو-چین هستند و غیره. اما علت اینکه کارگر پرو-روس یا پرو-چین میشود، این است که کارگر 
بدوا سوسیالیست است. و اینها را بعنوان پرچم ها و قطب هاى سوسیالیسم قبول میکنند. چین یا شوروى 
آن جهتگیرى را در درون طبقه کارگر ابداع نمیکند بلکه سعى میکنند آن را بخود کانالیزه کنند. آن جهتگیرى 
سوسیالیستى  جنبشهاى  و  انقالبات  و  قرن  دو  قریب  طى  در  سوسیالیسم  عینى  وجود  بدلیل  سوسیالیستى 
بوجود آمده و قطب هاى باصطالح مکتبى سوسیالیسم در این متن کار میکنند. اما گرایش کمونیستى درون 
طبقه روى پاى خودش ایستاده است، پایه اش مبارزه طبقاتى پشت سرش است نه فراخوان چین یا شوروى. 
بهرحال میشود تضمین کرد که در هر کشور سرمایه دارى که پا بگذارید، یک طبقه کارگر دارد که به درجه 
اى اعتراض و مقاومت میکند و تحرکى علیه سرمایه دار نشان میدهد و مطمئن باشید میتوانید گرایشهاى 
سوسیالیستى در بین این کارگران پیدا بکنید. در آخر قرن بیستم این را هم من تضمین میکنم که اگر بروید 
در آن گرایشهاى سوسیالیستى بگردید آثار السال را نمیبینید آثار مارکس را میبینید. این گرایش کمونیستى 
کارگرى واقعیتى عینى است. واقعیتى مادى است بیرون از، و مقدم بر، همه احزاب سیاسى که در درون 

طبقه کارگر فعالیت میکنند. 

به  دارى  سرمایه  ماقبل  جامعه  تبدیل  است.  جامعه  ساختارى  تغییر  انعکاس  طبقه،  درون  سوسیالیسم  این 
سرمایه دارى و الجرم پیدا شدن آنتى تز سرمایه دارى در مقابل خودش، پیدایش مبناى تغییر خودش. تمام 
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بحث مارکس در مانیفست اینست که با پیدایش سرمایه دارى پرولتاریاى نوینى شکل گرفته که پایه مادى و 
عینى سوسیالیسم است. پرچم سوسیالیسم را در دست دارد. سوسیالیسم را میخواهد. نابودى سرمایه دارى 
را میخواهد براى نفى آن ارکانى تالش میکند که سرمایه دارى بر پایه اش بنا شده، یعنى مالکیت خصوصى 
بر وسایل تولید. به این ترتیب این سوسیالیسم همانقدر واقعى و عینى است که سرمایه دارى. این حرکت 
سوسیالیستى همانقدر جدى و عینى است که سرمایه دارى. و بحث من اینست که این حرکت و این مبارزه 
طبقاتى اساس تاریخ معاصر است. اگر کسى میخواهد حزبى راه بیاندازد و موفق بشود، باید جاى خود را در 
این مبارزه پیدا کند. اگر یک حزب سیاسى یک جا رشد میکند، از آن روست که پاسخگوى مسائلى در این 
مبارزه بوده است. من قبل از کنگره ششم کومه له در کردستان این بحث را کردم (که در قطعنامه هاى کنگره 
هم آمده است) که علت اینکه کومه له رشد کرده بیشتر از آنکه بخاطر درایت ما باشد، بخاطر این است که 
حزب یک طبقه اى است که دارد بطور عینى قدرت میگیرد. بطور عینى کنار طبقه اى ایستاده است که دارد 
قدرت میگیرد. به این خاطر رشد میکند. به این خاطر حزب دمکرات نفوذش را در مقابل ما از دست میدهد. 
و اگر ما اینرا بشناسیم آنوقت این پروسه دیگر باید آگاهانه پیش برده شود. یعنى نقطه قدرت تشکیالتى 
مثل کومه له را باید در طبقه کارگر جستجو بکنید و آنجائى که این طبقه مجتمع است، متمرکز است و در 
آن اشکالى که او اعتراض میکند. کسى که قدرت کومه له را در جاى دیگرى جستجو کند بنظر من سوراخ 
دعا را گم کرده است. یعنى تاریخ معاصر خودش را نشناخته، دینامیسم تاریخ معاصر خودش را نشناخته که 

بتواند بر این تاریخ تاثیر بگذارد و حزب اش را پیش ببرد. 
 

بهرحال این بحثى است که در آخر باید برگردم سراغش. اینجا فقط خواستم یک تصویر عینى ترى داشته 
باشید از این حرف که کمونیسم کارگرى یک جریان جلوى صحنه در جامعه معاصر است. پدیده اى نیست 
که من باید به کمک باستان شناسان یا محققینى از طریق علمى وجود آنرا ثابت کنم. این پدیده هر روز 
دارد مهرش را به اینکه بورژوازى چکار میکند، در تولید و سیاست چه میکند، چه ایدئولوژى اى را رواج 
میدهد، چه اخالقیاتى در خودش تحکیم میکند، چقدر به مذهب میدان میدهد، چقدر به لیبرالیسم میدان 
میدهد و غیره، میکوبد. همه حرکات و افعال طبقه بورژوا متاثر از اینست که روبروى طبقه اى قرار دارد که 
از سوسیالیسم حرف میزند. این جوهر جامعه معاصر است. بروید پشت روزنامه هاى آزاد بورژوازى، ببینید 
اساسشان چیست؟ آنتى کمونیسم، ضدیت با کمونیسم و سوسیالیسم و مارکس و طبقه کارگر. بروید پشت 
دانشگاههایشان را ببینید، ضدیت با سوسیالیسم و کمونیسم و مارکس و طبقه کارگر. این اساس وجودى 
وجود  عدم  یا  وجود  اساس  است.  آنها  حکومتى  اشکال  اساس  جوامع،  این  روبنائى  و  فرهنگى  نهادهاى 
دمکراسى یا دیکتاتورى در این کشورها هم همین است. این تمام قضیه است. اصل قضیه است. و گرایش 
کمونیسم کارگرى در این اصل قضیه - یعنى در این رویاروئى طبقه کارگر با بورژوازى - است که مکان 

تعیین کننده و زنده اى دارد. 

و باالخره به این نکته میرسیم که مارکسیسم چیزى جز خودآگاهى این گرایش نبوده است. ببینید انگلس در 
مقدمه مانیفست کمونیست چه میگوید. میگوید از ما میپرسند چرا اسم مانیفست کمونیست را برگزیده اید؟ 
چرا اسم این بیانیه مانیفست سوسیالیست نیست؟ انگلس میگوید سوسیالیسم در آنموقع یک چیز معینى بود، 
نمایندگانى داشت، آن جریان محترم بورژوائى بود که میخواست جامعه بورژوائى را اصالح بکند، اوضاع 
رقت انگیز طبقات فرودست را بهبود ببخشد براى اینکه اتفاقا سرمایه سرکار بماند. در مقابل اینها کارگرانند. 
اینها یک نوع سوسیالیسمى را آورده بودند (که اسم میبرد از شخصیتها و متفکرینش. وایتلینگ در آلمان، کابه 
در فرانسه و غیره) که نخراشیده و نتراشیده علیه مالکیت بورژوائى قد علم کرده بودند. ما وقتى حرفهایمان 
را نگاه کردیم، دیدیم باید عنوان این جنبش را روى آن بگذاریم. این بیانیه فقط میتواند اسمش کمونیست 
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باشد. میگوید اینها بخودشان میگفتند کمونیست در نتیجه ما هم اسم این مجموعه دیدگاه و تئورى و نگرش 
را کمونیسم گذاشتیم. بعبارت دیگر مارکسیسم اصال خودش را بعنوان خودآگاهى و عالیترین سطح بیان 
این گرایش اجتماعى معرفى میکند. مانیفستى که صادر میکند، میگوید مانیفست اینهاست. مانیفست این 
گرایش اجتماعى فى الحال موجود است. حاال دیگر با مارکسیسم این جنبش به یک مبناى نظرى محکم 

دست یافته است. 

صورتیکه  در  بود  محترم  کامال  اروپا  قاره  در  اقال  سوسیالیسم  مانیفست  انتشار  مقطع  در  میگوید  انگلس 
کمونیسم کامال برعکس آن بود. کمونیسم کارگران بود. در مقابل سوسیالیسم طبقات تحصیلـکرده بورژوا. 
کمونیسم سخن آن بخش طبقه کارگر بود که بازسازى رادیکال جامعه را طلب میکرد، میگفت که انقالب 
سیاسى فقط کافى نیست و باید یک انقالب اجتماعى صورت بگیرد. این بخش خود را کمونیست مینامید. 
و حتى ایده انقالب اجتماعى کمونیستى را طرح میکرد. مارکسیسم بر این مبنا حرف میزند. بنابراین این 
مانیفست کمونیست است بخاطر اینکه با سوسیالیسم، که مشخصه سوسیالیسم بورژوائى است، مرزبندى 

بکند و خود را بعنوان کمونیست، بعنوان مدافع سوسیالیسم کارگرى متمایز کند. 
 

کمونیستها در آن زمان کارگران بودند. اکنون صد و سى و چند سال از مانیفست کمونیست گذشته است 
و کمونیسم عمال موجود دیگر مشخصه کارگران نیست بلکه حالت همان سوسیالیسمى را پیدا کرده که 
مارکس زمان خودش از آن حرف میزد، متعلق به بورژواهاست. بنابراین ما کلمه کارگرى را به آن اضافه 
میکنیم و میگوئیم "کمونیسم کارگرى" براى اینکه ما را برگرداند درست بر سر این موقعیت اجتماعى که 
انگلس از آن سخن میگفت. به این ترتیب اگر بخواهم مانیفست کمونیست را دوباره چاپ کنم، نامش را 
میگذارم مانیـفـست کمونیست کارگرى. منتهى بعدا توضیح میدهم که این مانیفست صد و سى سال قبل 
کمونیسم کارگرى است و کمونیسم کارگرى امروز به یک تبیین جدیدى از جهان امروز احتیاج دارد. و باید 

براى جهان امروز خط مشى تعیین کند. 

مبانى و چهارچوب سیستم فکرى مارکسیسم
جهان  یک  بعنوان  دیدگاه،  یک  بعنوان  کارگرى  کمونیسم  که  میرساند  بحث  این  به  را  من  این  بهرحال 
نگرى و یک دستگاه فکرى چیست؟ فکر میکنم تا همینجا جواب این سوال را داده ام: کمونیسم کارگرى 
مارکسیسـم است. بعنوان یک دستگاه فکرى، جامع و فراگیر است، زیرا همان مارکسیسم است و مارکسیسم 
جامع و فراگیر است. به این اعتبار، گرایش کمونیستى کارگرى، دیدگاه کمونیسم کارگرى، از نظر تئوریکى، 
ارتدکسى مارکسیسم را تاکید میکند و بر صحت مارکسیسم پافشارى میکند و تنها چیزى که من اینجا اضافه 
میکنم اینست که کمونیسم کارگرى میکوشد این مارکسیسم را در انتهاى قرن بیستم بکار ببندد. به تغییرات 
عینى در جامعه و در جنبش سوسیالیستى نگاه میکند و اینها را در سیستم خودش دوباره بررسى میکند و 
پاسخ میدهد. باید بدهد. این میشود کمونیسم کارگرى که ما االن مطرح میکنیم در تمایز با سایر سوسیالیسم 
غیر پرولترى. با سوسیالیسم غیر کارگرى. دستگاه فکرى کمونیسم کارگرى، مارکسیسم است در تالقى زمانى 

خودش، آخر قرن بیستم. مارکسیسمى است که مانیفست کمونیست پرچمش را بلند کرده است. 

وقتى این را میگوئیم بعضى ممکن است بگویند که جریان مارکسیسم انقالبى ایران هم همین را میگفت. 
تاکید بر صحت و اصولیت مارکسیسم. در پاسخ به این نکته من خودم را موظف میدانم بهرحال یک مقدار 
راجع به مارکسیسم حرف بزنم، راجع به کمونیسم کارگرى حرف بزنم و در تبیینش از اقتصاد، فلسفه. درباره 
تئورى سوسیالیسم مارکس و تبیین مارکس از سوسیالیسم نکاتى را بگویم تا مارکس را آنطورى که این 
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جریان میخواهد بشناساند، آنطور که کمونیسم کارگرى میخواهد بشناساند، اینجا مطرح کرده باشم و درعین 
حال دوباره نشان بدهم که این مارکسیسم تئورى کمونیسم کارگرى است. 

 
در اینجا من نمیخواهم، مثال وقتى از فلسفه مارکسیستى حرف میزنم، سخنرانى اى درباره فلسفه مارکسیستى 
بطور کلى کرده باشم. من میخواهم در فلسفه مارکسیستى، جوهر طبقاتى آنرا توضیح بدهم، در نقد اقتصاد 
از  مارکس  تبیین  همینطور  و  سیاسى  تئورى  در  و  بدهم،  توضیح  را  اش  طبقاتى  جوهر  مارکس،  سیاسى 
سوسیالیسم، جوهر طبقاتى اش را توضیح بدهم و باالخره این را بیرون بکشم که چرا این تئورى واقعا 
تئورى یک موجودیت و یک عنصر اجتماعى یعنى طبقه کارگر است و نه برعکس. یعنى یک تئورى اى که 
فقط بدرد کارگر میخورد. میخواهم نشان بدهم مارکسیسم تئورى اى است که بنیاد اثباتى خودش به مثابه 

یک تئورى، وجود و پراتیک یک موجودیت اجتماعى - طبقاتى مشخص یعنى طبقه کارگر است. 

اجازه بدهید با چند نکته پیرامون فلسفه مارکسیسم شروع کنم. همه میدانیم و تکرار میکنیم که مارکسیسم 
ماتریالیسم است. یعنى تقدم ماده بر ایده و جهان عینى بر جهان ذهنى و غیره. و باز همه میدانیم که مارکس 
فقط اینرا نگفته و یک لغت دیالکتیکى میگذاریم سر این ماتریالیسم و خودمان را از یک عده ماتریالیست 
دیگر تفکیک میکنیم. این دیالکتیک، که محور نقد مارکس به ماتریالیسم زمان خودش و پیش از خودش 

است چیست، جوهرش چیست؟ 

مارکس اینرا در نقد فوئرباخ توضیح میدهد و من مشخصا میخواهم به دو نکته در این نقد (نقد مارکس 
خیلى وسیع و جامع است) اشاره بکنم. ماتریالیسم قبل از مارکس، جهان عینى برایش مقدم است. عینى 
وجود دارد و ذهن انسان بعنوان آگاهى، بعنوان آگاهى انسانى در مقابلـش قرار میگیرد و آنرا منعکس میکند. 
اولین اختالف مارکس با این ماتریالیسم این است که این بیان صحیح نیست. "ذهن" نه فقط جهان عینى را 
منعکس میکند، بلکه تغییرش هم میدهد. به این ترتیب این طرف قضیه هم، خودش به عنصر فعاله اى در 
رابطه با اینکه عینى اساسا چى هست، و چرا چنین است که هست، تبدیل میشود. عینى یک چیز داده شده 
از پیشى نیست، که ذهن فقط آینه اى جلوى آن باشد. بلکه این عنصر ذهنى، عنصر فعاله تغییر است. بنابراین 
مارکس مقوله پراتیک را مطرح میکند. مارکس میگوید براى شما باغهاى انگور فالنجا یک عینیتى است که 
ذهن بشر آن را منعکس میکند. اما روز خودش این باغها محصول کار آدمهایى بوده است. هر چیزى که شما 
عینیت آن را میبینید، حاصل یک پروسه تغییر توسط عنصر آگاه و فعال در آن است. بنابراین اولین چیزى 
که مارکسیسم و ماتریالیسم مارکس را از ماتریالیسم هاى قبل از خودش جدا میکند مقوله پراتیک است. 
مارکس در ایدئولوژى آلمانى و در نقد فوئرباخ حتى یکجا کمونیسم و "ماتریالیسم پراتیک" را مترادف هم 

بکار میبرد و از "ما کمونیستها، یعنى ماتریالیستهاى پراتیک" حرف میزند. 

بنابراین اولین مقوله پراتیک است. اولین نقطه جدل مارکس با فوئرباخ بر سر مقوله پراتیک و رابطه حقیقت 
با پراتیک است. اینکه یک چیزى حقیقت دارد یا نه در خودش معلوم نمیشود. با پراتیک کردن آن امر باید 
حقیقتش را اثبات کرد. اثبات، یک امر پراتیکى است. بهرحال پراتیک اولین وجه تمایز است. ولى پراتیک 

چـه چیزى؟ این سوالى است که بخصوص به بحث ما مربوط میشود. 

نقطه اختالف دوم مارکس با فوئرباخ بر سر انسان است. پذیرفتیم که انسان با پراتیک خودش جهان عینى را 
تغییر میدهد. اما این انسان خودش چیست؟ اختالف مارکس با فوئرباخ اینست: مارکس میگوید انسان براى 
فوئرباخ پدیده اى مجرد و طبیعى و غریزى است در صورتیکه انسان یک پدیده اجتماعى است. فوئرباخ 
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میرسد به ذات انسان. بهرحال در فلسفه فوئرباخ در مقابل آن جهان عینى انسانى وجود دارد که آن را منعکس 
میکند و باید تعریف نمونه وارى از آن انسان کرد. باید با ذات خودش آنرا توضیح داد. ماتریالیسم مکانیکى 
مجبور است این کار را بکند، پدیده ها را با ذات خودشان توضیح بدهد. مارکس اینکار را نمیکند. مارکس 
میگوید این ذات انسان خودش حاصل یک موقعیت بیرون از خودش است. بنابراین مارکس در مقابل انسان 
طبیعى و ذاتى فوئرباخ، انسان اجتماعى را مطرح میکند. میگوید انسان چیزى نیست جز محل تالقى روابط 
اجتماعى اى که بر او میگذرد. این پدیده در مقابل جهان عینى قرار گرفته و این جهان روى او تاثیر میگذارد. 
انسان براى مارکس یک مقوله اجتماعى است، حاصل جامعه است و در هر مقطع حاصل برآیند روندهاى 
منعکس  عینى  جهان  دارد  فوئرباخ  بقول  که  انسانى  آن  بنابراین  میگذرد.  انسان  آن  بر  که  است  اجتماعى 
میکند براى فوئرباخ یک موجودیت بیولـوژیکى است با حواس معین و غرایز معین و حسیات معینى در 
قبال دنیاى بیرون از خودش. اما براى مارکس فشرده اى از جامعه زمان خودش است و محصول موقعیت 
اجتماعى اى که در آن قرار گرفته است. اینجاست که مقوله اجتماع وارد تبیین مارکس میشود. اجتماع از 
همان اول در تعریف انسان وارد مارکسیسم میشود. اینطور نیست که بدوا انسان را داریم و سپس میائیم تا 
راجع به اجتماع و شیوه تولید و غیره حرف بزنیم. اجتماع مقدم بر انسان در تعریف خود مقوله انسان وارد 
تحلیل مارکس میشود. ولى این هنوز تمام بحث نیست. در قدم بعد باید پرسید مارکس اجتماع را چـگونه 
تعریف میکند؟ باید سراغ ایدئولوژى آلمانى رفت و دید که مارکس اجتماع را چگونه تعریف میکند. براى 
مارکس اجتماع جمع عددى افراد نیست که با هم توافق کرده اند کنار هم زندگى و کار کنند - درسى که 
تصمیم  هم  با  که  است  آدم  عده  یک  دستجمعى  قرارداد  از  ناشى  "جامعه  میدهد،  بورژوائى  سیاسى  علوم 
گرفته اند خیابان بسازند، حقوق همدیگر را رعایت کنند، و تقسیم کار کنند"- مارکس در ایدئولوژى آلمانى 
میگوید قبل از اینکه جامعه اى بخواهد باشد باید انسانش زنده باشد و خودش را بازتولید بکند. مارکس 
فورا مساله را به تولید و بازتولید ربط میدهد. بنابراین از پایه هاى بنیادى جامعه حرف میزند که اساسش 
تولید است. بنابراین وقتى میگوئیم انسان خصلت اجتماعى دارد، خیلى سریع معلوم میشود که در پشت 
تمام این خصلت اجتماعى، مناسبات تولیدى زمان آن انسان است که مهم و تعیین کننده است. بنابراین 
براى مارکس جامعه معنى جامعه شناسانه ندارد بلکه بالفاصله در زیربناى خود معنى تولیدى و اقتصادى 
پیدا میکند. رابطه زیربنا و روبناى اجتماعى را هم البته مارکس توضیح میدهد (که این اینجا به معنى اخص 

کلمه به بحث ما مربوط نیست..) 

ولى هنوز اینهم پایان کار نیست. تولید چیست؟ تولید چه چیزى را بما میگوید؟ و اینجاست که مفهوم 
طبقه بعنوان جزء الیتجزاى پروسه تولیدى جامعه در هر مقطع، همانجا وارد تعریف انسان میشود. بنابراین 
حقیقت  چیزى  چه  بفهمد  کسى  اینکه  شروع  فهم،  و  دریافت  شروع  حتى  شروع،  مارکسیستى،  فلسفه  در 
است، شروع اینکه اصال بشود از فلسفه حرف زد، شروع اینکه اصال بشود فلسفه اى داشت، طبقه است. 
در تئورى مارکسیستى طبقه حتى مقدم بر ادراك وارد سیستم میشود. طبقه همراه فلسفه مارکسیستى آمده. 
بندى  دسته  و  میگیرند  جاى  آن  در  انسانها  بعدا  که  است  اى  بندى  دسته  و  مقوله  طبقه  که  نیست  اینطور 
میشوند. براى جامعه شناسى بورژوائى اینطور هست، از انسانهاى مجرد شروع میکند و سپس با جمع زدن 
انسانها و افراد به جامعه میرسد و با دسته بندى انسانها به مقوله طبقه و طبقات اجتماعى. براى مارکس اگر 
مفهوم طبقه را نیاورید فلسفه اش براى توضیح جهان پیرامون خودش همین اول اشکال پیدا میکند. فلسفه 
اش اشکال پیدا میکند چون خودش مدعى است که انسان محصول روابط اجتماعى است، خودش معتقد 
است این روابط اجتماعى طبقاتى است. تازه این انسان محصول روابط اجتماعى و محصول روابط طبقاتى 
بگذارید جلو عینیت اجتماعى تا ببینید پراتیکش چیست و حقیقت چیست و غیره. بنابراین در تلقى مارکس 
از انسان، طبقه وارد میشود. در تلقى مارکس از پراتیک طبقه وارد میشود، در تلقى مارکس از ماتریالیسم 
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طبقه وارد میشود. 

کتابهاى  و  کاپیتال  کتاب  دارى.  سرمایه  جامعه  به  دارد  انتقادى  مارکس  چطور؟  سیاسى  اقتصاد  قلمرو  در 
دیگر اقتصادى مارکس، آموزش اقتصاد نیست. نقد جامعه بیرون از خودش است. نقد اقتصادیات آن جامعه 
است. نقد پایه هاى تولیدى آن جامعه است که براى مارکس رکن آن جامعه است، شرط پیدایش جامعه 
است. نقد مارکس به اقتصاد سیاسى سرمایه دارى چیست؟ باز نگاه میکنیم و مقوله طبقه را محور این نقد 
میبینیم. اساس نقد مارکس به سرمایه دارى، تئورى ارزش اضافه و انباشت سرمایه اوست. مارکس میگوید 
سرمایه ارزش خودگستر است. ارزش رشد یابنده است. اما چرا ارزش رشد پیدا میکند. انباشت چگونه 
صورت میگیرد. این ارزش "اضافه شده" از کجا میآید؟ در تجزیه و تحلیل این امر مارکس فورا میرسد به 
خرید و فروش نیروى کار. میرسد به کاالیى به نام نیروى کار، به وجود پدیده اى به اسم کارگر در جامعه 
سرمایه دارى که نیروى کارش را میفروشد. بنابراین کارگر همراه نقد اقتصاد سیاسى مارکس وارد صحنه 
میشود. تئورى ارزش اضافه بدون وجود مقوله کارگر بى معناست. محور انتقاد اقتصادى مارکس وجود طبقه 
کارگر است. وجود یک طبقه اجتماعى، توده اى از مردم، بخشى از جامعه که مجبور است نیروى کارش 
را بفروشد. مارکس این طبقه را بطور عینى تعریف میکند. بعضى میگویند تعریف مارکس از طبقه کارگر 
معلوم نیست. آیا هرکس مزد گرفت، یعنى مثال پاسبانها یا کشیشها هم کارگرند؟ نکته اینجاست که مارکس 
بدوا قلمرو اقتصاد را، بعنوان قلمروى که طبقات اجتماعى در آن متعین میشوند، تعریف کرده است. براى 
مارکس کارگر کسى است که مزدبگیر در قلمرو اقتصاد است و نه هرکسى که در ازاى کارى اجرتى میگیرد، 
حال بطور قسطى، ماهانه، روزانه و غیره. قلمرو اقتصاد براى مارکس از قلمرو سیاست بروشنى قابل تفکیک 
است. در کتاب سرمایه اینها را بروشنى میبینید. حلـقه هایى که مارکس را از اقتصاد به سیاست و به روبناى 
غیراقتصادى جامعه میرساند، همه در بحثهایش روشن است. از تقسیم کار حرکت میکند، بعد مالکیت را 

توضیح میدهد و غیره. 

کمونیسم  اصول  سوال   17 از  پرولتاریا.  بخصوص  و  است  عینى  شده  تعریف  مقوله  یک  کارگر  بهرحال 
انگلس، 11 سوال آنها راجع به پرولتاریاست و همه اش هم توضیح این پدیده بعنوان یک پدیده عینى است. 
نگفته است پرولتاریا کسى است که طور خاصى فکر کند، بلکه گفته کسى است که در چه موقعیت عینى 

اقتصادى معینى قرار دارد. و این موقعیت عینى قابل تبیین است. 

در عرصه مبارزه سیاسى و باصطالح نگرش مارکس به تاریخ هم به همین ترتیب جایگاه محورى طبقه را 
میبینیم. مبارزه طبقاتى و مقدرات این مبارزه طبقاتى هم باز محور نگرش مارکس به تاریخ و سیر تحول 
جامعه است. نگرش مارکس به مقوله دولت و پیدایش دولت مفهوم طبقه را در بطن خود دارد. پیدایش 
دولت نتیجه پیدایش مقوله اضافه محصول است. یعنى محصولى اضافه بر آنچه تولید کننده مـستقیم باید 
مصرف کند تا بتواند از نو کار و تولید کند. تا وقتى جامعه بشرى اضافه محصول ندارد و هرکس هرچه را 
درآورده باید درجا مصرف کند تا بتواند زنده بماند و برود یک چیز دیگرى گیر بیاورد و بخورد، دولتى هم 
در کار نیست. کارى برایش وجود ندارد. دولت مال وقتى است که بخواهند یک چیزى را از دست کسى در 
بیاورند. و باید بطور عینى چیزى اضافه باشد تا بتوان آن را از دست تولید کننده درآورد بى آنکه او نابود شود 
و تولید متوقف شود. یعنى در مقیاس تاریخى براى آن عده، براى آن توده کار کننده، بعد از گرفتن بخشى 
از محصول کارشان هنوز یک چیزى بماند که بتوانند زنده بمانند. میشود یک عده را کشت و همه چیز را از 
دستشان درآورد ولى دولت بعنوان پدیده اى در یک جامعه پابرجا، متکى بر اضافه تولید است. دولت جامعه 
بورژوائى، واقعیتى است متکى بر ارزش اضافه، به شکل مشخص اضافه تولید مازاد بر مصرف تولید کننده 
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مستقیم یعنى کارگران. دولت در تبیین مارکسیستى، دولت یک طبقه است. دولت اساسا بعنوان یک پدیده 
طبقاتى در مارکسیسم تعریف میشود. در تئورى مارکسیستى ماحصل این مبارزه طبقاتى نهایتا به پیدایش یک 
دولت طبقه کارگر میرسد -بعنوان مقدمات گذار از یک جامعه اى که طبقات و دولت در آن وجود دارد به 

جامعه اى که در آن طبقات و دولت نیست. مارکس دیکتاتورى طبقه کارگر را مطرح میکند. 
 

هدف این جنبش، هدف این تاریخ و جهت این تاریخ که اساس آن مبارزه طبقات است چیست؟ اگر تاریخ 
قانونمند است، جهت آن چیست؟ این ما را میرساند به تیتر بعدى. مارکس و سوسیالیسم مارکسیستى. خیلى 
جالب است. من میگویم بیائید بنشینیم و کالهمان را قاضى کنیم و ببینیم امروزه به چى چیزهایى سوسیالیسم 
میگویند. ولى مارکس خیلى روشن حرف میزند. مارکس دهها بار در مانیفست کمونیست و متون دیگر از 
این حرف میزند کمونیستها با لغو مالکیت خصوصى بر وسائل تولید مشخص میشوند. کمونیستها با نابودى 
مالکیت بورژوائى مشخص میشوند. کمونیستها با لغو کار مزدى و بردگى مزدى مشخص میشوند. یعنى 
طبقاتى، در لغو یک سیستم ملکى است (که با توجه به  طبقاتى، پیروزى این مبارزه  ماحصل این مبارزه 
آنچه گفتم باید روشن باشد که چه ربط دقیقى با تبیین اجتماعى و فلسفى مارکس دارد). باید آن مناسبات 
تولیدى اى را دگرگون کرد که بشر را در آن موقعیت قرار داده است. بنابراین انقالبى که مارکس از آن حرف 
میزند، یک انقالب سیاسى ساده نیست، بلکه انقالبى است که در زیربناى اقتصادى جامعه دست میبرد و 
مالکیت خصوصى بر تولید و همراه با آن نفس بورژوا بودن و پرولتاریا بودن را برمیاندازد. هیچ جا مارکس 
از این تخفیف نداده است. هیچ جا وظیفه اى کمتر از این براى انقالب کمونیستى تعریف نکرده است. البته 
سوسیالیسم بورژوایى هم خواهان تحوالت و تغییرات اقتصادى است. اما ابدا به این قائل نیست که این 
تغییر اوضاع اقتصادى باید متضمن لغو مالکیت بورژوائى بر تولید و لغو کار مزدى باشد و گرنه چیزى جز 
اصالحات ادارى نخواهد بود. مضمون اقتصادى انقالب اجتماعى براى مارکس خیلى روشن و تعریف شده 
است و آن لغو مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و لغو سیستم کار مزدى است. پایان وضعیتى که در آن 

بخشى از جامعه براى بقاء نیروى کار کردنش را به دیگرى میفروشد. 

وجود  و  کارگر  طبقه  مقوله  باز  مارکس،  سوسیالیسم  مارکس،  نظر  مورد  انقالب  خصلت  نظر  از  بنابراین 
عینى طبقه کارگر امرى محورى است قرار است موقعیت این طبقه تغییر کند. اینجا منظورم از نظر رفاهى 
و مصرفى و امثالهم نیست. بلکه از نقطه نظر مکان اجتماعى اش است. جامعه نباید به طبقات تقسیم شود. 
وجود یک طبقه اى از مردم که مجبور است نیروى کارش را بفروشد. تا بتواند زندگى کند نباید وجود داشته 

باشد. سوسیالیسم مارکس حاصل یک انقالب کارگرى است. 

بنابراین ما اینجا به روشنى یک نقد کارگرى را مى بینیم. اینطور نیست که یک دستگاه فکرى خیراندیش آمده 
در جامعه با چراغ قوه دنبال یک قشر اجتماعى بدرد بخور براى انقالب گشته و کارگر را پیدا کرده است، 
بدوا سوسیالیسم را میخواسته و حاال آمده است ببیند کدام طبقه میتواند اینرا به سرانجام برساند و عامل 
اجرایى این سوسیالیسم باشد. برعکس است، این یک جنبش اجتماعى است که دارد به زبان تئورى حرف 
میزند نه برعکس. تئورى نیست که مابه ازاء اجتماعى خود را یافته است، خود آن کارگر است که در این 
تئورى دارد حرف میزند و تمام اهمیت مارکسیسم در این است که وقتى خوب میخوانیدش مى بینید خود 
کارگر است که دارد حرف میزند. فلـسفه اش را نمیتواند بدون فرض موجودیت خودش بیان کند. در تئورى 
مارکسیسم کارگر هیچ جائى در هیچ مرحله اى از تحلیل نیست که وارد بشود، از ابتدا حضور دارد، تحلیل 
دهنده است. اینطور نیست که تئورى را ساخته باشیم و حال بیائیم پیگیرترین فالن و بهمان را تعیین کنیم 
و ببینیم طبقات اجتماعى کجا هستند و بگوئیم آها کارگر، پیگیرترین دمکرات. کارگر، پیگیرترین عدالتخواه 
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این  صحبت  است.  امر  فالن  مدافع  پیگیرترین  کارگر،  زن.  رهائى  راه  مبارز  پیگیرترین  کارگـر،  اجتماعى. 
نیست که یک مکتب فکرى دارد اقشار اجتماعى مورد نظرش را انتخاب میکند یا جائى قضاوتش را راجع 
به جامعه میگوید، برعکس این قضاوت بخشى از جامعه است راجع به فلسفه، قضاوت بخشى از جامعه 
است راجع به تئورى. قضاوت بخش معینى از جامعه است راجع به همه اینها و راجع به آینده جامعه. 
تمام زیبائى و اهمیت مارکسیسم اینست. و بنظر من باز ایجاب میکند که کسى که مانیفست کمونیست را 
میخواند، اول اسمش را خط بزند و بنویسد مانیفست کمونیست کارگرى. چون در هیچ جائى در بحث 
مارکس موجودیت طبقه اثبات نمیشود، بلکه فرض گرفته میشود، هیچ کجا منافع طبقه اثبات نمیشود، بلکه 
فرض گرفته میشود، و هیچ جا براى حقانیت و مشروعیت این منافع استدالل نمیشود، بلکه فرض گرفته 
میشود. اینکه طبقه کارگر باید آزاد بشود، فرض گرفته میشود. استدالل بر نمیدارد. سوسیالیسم بورژوائى 
میگوید آخر درست نیست که جامعه به فقیر و غنى تقسیم شده باشد و از اینجا رهسپار حمایت و کمک به 
اقشار محروم میشود. در مارکسیسم اصال حرف بر سر این نیست. این تئورى، این فلسفه، کالم کارگر است. 
نه بعنوان اشخاص معین، بلکه بعنوان طبقه مزدبگیرى که چنین جامعه اى را نمیخواهد. مارکسیسم متن و 
محتواى اعتراض یک طبقه اجتماعى است. کارگر را از مارکسیسم بگیرید، هیچ چیز از این دستگاه فکرى 
نمیماند. چنین نیست که اگر کارگر را از مارکسیسم گرفتیم و مارکسیسم به یک تئورى فاقد عامل اجرایى 
تبدیل میشود، به یک تئورى غیرقابل کاربست تبدیل میشود. مقوله کارگر را از مارکسیسم بیرون بکشید، هیچ 
تئورى اى بجا نمیماند. هیچ تبیین فلسفى اى بجا نمیماند. هیچ نقدى به فلسفه پیش از خودش باقى نمیماند. 
تئورى نقد اقتصاد سیاسى بجا نمیماند. هیچ چیز بجا نمیماند که بخواهید بکارش ببندید یا نه. کارگر را اگر 
از مارکسیسم بیرون بکشید، مارکسیسم باقى نمیماند. مثل این میماند که بخواهید بورژوازى را بیرون بکشید 
و هنوز تئورى لیبرالیسم بدهید. همانقدرى که در لیبرالیسم، در محافظه کارى، در فاشیسم، وجود اجتماعى 
بورژوازى فرض است و بهیچوجه مورد بحث قرار نمیگیرد، هیچوقت حالت نبودش در نظر گرفته نشده، 
در مارکسیسم وجود اجتماعى کارگر فرض گرفته میشود و هیچوقت مورد بحث نیست. عکس آن در نظر 
گرفته نشده است. اگر در جامعه اى کارگر وجود ندارد، حتما سرمایه دارى هم نیست و مارکسیسم هم 
همراهش نیست. ولى اگر یک جا راجع به سرمایه دارى حرف میزنیم، آنوقت دیگر این رسما کالم فلسفى 

و سیاسى و اقتصادى و اجتماعى کارگر در این جامعه است. 
 

بنابراین، بعنوان یک دستگاه فکرى، مارکسیسم دستگاه فکرى کارگر است نه دستگاه فکرى مربوط به کارگر. 
نه تئورى انقالب بـراى کارگران، بلکه تئورى کارگران براى انقالب. نقش مرکزى کارگر در مارکسیسم از 
مقوالتى نظیر عدالت اجتماعى، ترقى، رشد نیروهاى مولده و غیره، استخراج نشده. مثل اینکه "براى رشد 
اجتماعى، کارگران باید انقالب کند"، "براى رشد اجتماعى، کارگر باید پا به صحنه بگذارد". "براى عدالت 
اجتماعى، کارگر باید رهبرى جنبش را بدست بگیرد". هیچ جا مقوله کارگر خصلت اشتقاقى نسبت به مقوله 
اى پیش از خود، مقدم بر او، مثل عدالت، برابرى و امثال اینها ندارد. برعکس است. این مقوله کارگر، یعنى 
جامعه مبتنى بر کار مزدى کارگر، است که برابرى را معنى میکند، عدالت را معنى میکند، توسعه و ترقى را 

معنى میکند و معنى واقعى جامعه و تاریخ را معنى میکند. 
 

به این ترتیب، مارکسیسم بنا به تعریف، به تعریفى که خود در اساس جهان بینى اش از خود بدست میدهد، 
یک نگرش و سیستم فکرى کارگرى است. و فقط با دست بردن در بنیادهاى اساسى اش میتوان کاربستى 
غیر از پرولترى بودن و کارگرى بودن به آن داد. و این همان اتفاقى است که عمال در طول صد سال اخیر 
صورت گرفته است. مارکسیسم بدالئل معین توسط جناحهایى از خود طبقه بورژوازى بدست گرفته میشود. 
براى مثال جناح چپ بورژوازى از مارکسیسم بعنوان تئورى اى براى عمل سیاسى قهر آمیز استفاده میکند، 
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بعنوان تئورى اى براى بسیج طبقه کارگر در خدمت امر سیاسى اش استفاده میکند. آن بخشى از بورژوازى 
که میخواهد براى تغییر مورد نظرش توده محروم در جامعه را بسیج بکند، ناگزیر به مارکسیسم متوسل 
میشود. به اینها بعدا میرسیم. اما نکته اینجاست که این انتقال مارکسیسم از جنبش طبقه کارگر به جنبشهاى 
مختلف بورژوایى بدون تجدید نظر در این سیستم و این اندیشه و بدون تحریفات ممکن نیست و تصرف 
مجدد مارکسیسم بوسیله جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر هم بدون اعاده احکام مارکسیسم ممکن نیست. 
اینجاست که ایدئولوژى و تئورى جایگاهشان را براى ما دوباره پیدا میکنند. ما طرفدار ساختن احزابى که 
متولیان آستان قدس تئورى باشند نیستیم، ولى بعنوان احزاب کارگرى شدیدا به ارتدوکسى مارکسیسم و 

تمام صحت تئوریکى مارکسیسم احتیاج داریم. 
 

نقد کمونیسم کارگرى از سوسیالیسم واقعا موجود
ادعاى ما مبنى بر اینکه کمونیسم کارگرى یک دستگاه فکرى جامع است، یک جهان نگرى جامع است، 
ادعائى نیست درباره آنچه که من میگویم. صحبت بر سر جامعیت کمونیسم کارگرى بعنوان دیدگاه و نقد 
طبقاتى اى است که مارکس تبیین میکند. این دیدگاه طبقاتى وجود دارد. آنچیزى که وجود ندارد، این است 
که این دیدگاه طبقاتى آخر قرن بیست حرف بزند. ولى باز تازه نقطه حرکت ما این نیست. نقطه حرکت ما 
اینست که کمونیسم کارگرى به مثابه یک جنبش اجتماعى بهرحال وجود دارد و وقتش شده که این اندیشه و 
این سیستم فکرى جنبش خود را از دست بورژوازى بیرون بکشیم. تا آنجائى که از تاریخ احزاب کمونیستى 
کارگر،  طبقه  سوسیالیستى  جنبش  که  میشود  پیدا  ترتیب  این  به  کارگرى  کمونیستى  حزب  میزنیم،  حرف 
جنبش اجتماعى طبقه کارگر، پرچم مارکسیسم را بلند کند. از موضع انسانهائى در درون جنبش اجتماعى 

باید رفت سر این مساله. و پرچم مارکسیسم را نمیشود بلند کرد بدون نقد کمونیسم واقعا موجود. 

گفتم که کمونیسم کارگرى همچنین نقدى است بر سوسیالیسم عصر خویش، نقدى است از سوسیالیسم 
و  است  مارکسیسم  کارگرى،  کمونیسم  که  است  این  بدهم  نشان  اینجا  خواستم  من  آنچه  موجود.  واقعا 
مانیفست اش داده شده است. در زمان خودش بعنوان نقد سوسیالیسم موجود عروج کرد و در زمان فعلى 
هم باید بعنوان نقد سوسیالیسم موجود قد علم کند. این دیدگاه میخواهد سوسیالیسم و کمونیسم موجود 
را دقیقا سر جاى خودش قرار بدهد. ولى این کار را فقط وقتى میشود کرد که این نقد واقعا پرچم جنبش 

اجتماعى اى باشد که میتواند این نقد را بکند. همانطور که زمان مارکس واقعا چنین بود. 

طیف  بخصوص  ادبیات  در  معموال  موجود  واقعا  یا  عمال  سوسیالیسم  که  کنم  یادآورى  را  این  فقط  اینجا 
پروروس به سوسیالیسم اردوگاهى میگویند، من در اینجا این را به این معنى بکار نمیبرم. من منظورم هرنوع 
تحزب و تشکل کمونیستى است که تا این لحظه داریم راجع به آنها حرف میزنیم. منظورم کمونیسمى است 

که من آنرا غیرکارگرى میدانم. 

بهرحال، مارکس هم سوسیالیسم و کمونیسم خودش و مانیفست کمونیست را در تقابل با سوسیالیستهاى 
دیگرى مطرح کرد. شما مانیفست کمونیست را باز بکنید. فصل اولش، بعد از آن شبح (که قطعا یک تبیین 
اجتماعى از شبح باید داشت)، وارد فصل پرولترها و بورژواها میشود. و بعد آخر کتاب، به سوسیالیسمهاى 
دیگر میرسد. ادبیات سوسیالیستى و کمونیستى. مارکس اینجا دسته بندى جالبى دارد، هرچند که اوضاع و 
احوال اجتماعى آنموقع با امروز خیلى فرق دارد، با اینحال من فکر میکنم توجه به این فصل از مانیفست 

کمونیست به ما و به درك موقعیت امروز ما کمک زیادى میکند. 
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میکند.  دسته  سه  میزند  حرف  آن  از  خودش  که  کمونیسمى  از  بغیر  را  خودش  زمان  سوسیالیسم  مارکس 
این سه دسته عبارتند از اول، سوسیالیسم ارتجاعى. این سوسیالیسم ارتجاعى را بر دو بخش تقسیم میکند: 
و  اریستوکراسى  سوسیالیسم  فئودالى  سوسیالیسم  بورژوائى.  خرده  سوسیالیسم  و  فئودالى  سوسیالیسم 
اشرافیتى است که در مقطع عروج بورژوازى با استناد به مشقات کارگران در کارگاهها و غیره، شروع به 
تخطئه و نقد بورژوازى و جامعه جدید میکند. اعتراض میکند که نظام بورژوایى هیچ اصول و حساب و 
کتابى بجا نگذاشته، همه را بکار کشیده، فقر ایجاد کرده و غیره، بورژوازى را از موضع نظام منقرض شده 
سرزنش میکند. این نوع سوسیالیسم رو به عقب، معطوف به گذشته، از موضع طبقات داراى گذشته را حتى 
همین امروز هم در کشورهاى عقب مانده مثل ایران مى بینیم. وقتى سرمایه دارى دارد توسعه پیدا میکند، 
هستند کسانى که از موضع دوران قاجاریه، شروع به انتقاد کردن میکنند و اسم خودشان را هم سوسیالیست 
میگذارند! شخصیتهایش در چپ ایران خیلى ها هستند. مارکس میگوید اینها از موقعیت گذشته به حال 
نگاه میکنند و بورژوازى را از موضع آریستوکراسى فئودال نقد میکنند منتهى به کارگر و زحمتکش آویزان 
میشوند، بخشى که سابق بر این امت خودش محسوب میشد. یعنى اینها قیم اش بودند. در حسرت آن 
مناسبات سابق هستند. نقض حق قیمومت خود بر آدمها و اینکه آنها باصطالح آزاد میشوند که بروند در 
جامعه کار کنند و در ضمن مشقت بکشند، را دارد نقد میکند و جامعه عقب مانده خودش را، رابطه ارباب 
- رعیتى خودش را تحت عنوان سوسیالیسم ارائه میکند. یکى از اعتراضات این نوع سوسیالیسم به سرمایه 
دارى این است که "این کارهاى شما (بورژوازى) یک توده انقالبى بوجود میآورد". "مردم را دارید عاصى 
میکنید"، "زحمتکش هایى بوجود میآورید که علیه جامعه انقالب میکنند" و دعواى سوسیالیسم فئودالى با 

بورژوازى اینست. 

سوسیالیسم خرده بورژوائى که فکر میکنم ما باید خیلى روى آن دقت کنیم براى اینکه شاخصهاى خیلى 
مشترکى دارد با شاخه هاى مهمى از شبه سوسیالیسم و ضد امپریالیسم در ایران (با اینکه گفتم اوضاع و 
احوال اجتماعى به نسبت آن موقع اروپا تا ایران خیلى فرق میکند)، سوسیالیسمى است که از موضع اقشار 
در حال اضمحالل جامعه گذشته مطرح میشود. موضع دهقانان و موضع باصطالح صنعتگرانى که به صفوف 
پرولتاریا رانده میشوند. مارکس میگوید این نوع سوسیالیسم هم ارتجاعى است هم اتوپیک. نگرانى هاى 
آن بخش را در خودش دارد، نگرانى هاى بخش خرده بورژوا را در خودش دارد که دارد از بین میرود. 
وقتى توصیف مارکس از این گرایش را میخوانید، خیلى روشن تصویرى از آل احمدها و روشنفکران و 
پوپولیستهاى ضد غربى ایران جلو چشمتان میآید. این نوع سوسیالیسم ضد رشد اقتصادى، ضد تولید وسیع، 
ضد تکنیک، دلش میخواهد مناسبات قدیمى تولید نگهداشته بشود و در چهارچوب آن فعالیت بشود و غیره. 
در عین حال این نقد روبه گذشته در قالب سوسیالیستى عرضه میشود و منافع این اقشار درحال اضمحالل 
ارتجاعى  سوسیالیسم  (آن  میشود.  زده  آن  به  سوسیالیستى  رنگ  و  آب  و  میشود  قلمداد  اجتماعى  منفعت 
از شخصیت هایش سیسموندى را نام میبرد که اگر شما بحثهاى "دوستان مردم کیانند" را خوانده باشید، 
بحثهاى نارودنیکها شبیه بحثهاى آنهاست و وقتى میآیید در سوسیالیسم خلقى مى بینید بحثهاى خلقیون 

ایرانى قبل از انقالب 57 شبیه آنهاست.)
 

مارکس  میگوید.  آلمانى  سوسیالیسم  یا  حقیقى  سوسیالیسم  آن  به  مارکس  که  است  سوسیالیسمى  دیگرى 
میگوید سوسیالیسم انقالبى فرانسه ایده هایش از فرانسه به آلمان رفت ولى خود فرانسه به آلمان نرفت. 
آن ایده ها رفت آلمان و افتاد دست پروفسورها. دست فالسفه، دست کسانى که دنبال تجسم خرد مطلق 
باصطالح  و  آلمان  ملت  تقدیس  و  آلمانى  طلبى  عظمت  توجیه  براى  چهارچوبى  دنبال  داشتند  میگشتند، 
قدوسیت و برترى جامعه آلمان میگشتند. دفاع از دولتهاى مطلقه پشت این نوع سوسیالیسم نهفته بود. یک 
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نوع سوسیالیسم آلمانى بوجود آمد که دیگر کارى به پرولتاریا و غیره نداشت. سوسیالیسم تجسم خرد بود، 
یک سیستم خردمندانه بود که باید توسط دولت پیاده میشد و این منشا یک نوع سوسیالیسم ارتجاعى از 

باالست . مارکس میگوید پایه طبقاتى این نوع سوسیالیسم هم خرده بورژوازى است. 
 

بخصوص  که  است.  بورژوائى  یا  کار  محافظه  سوسیالیسم  میکند،  مطرح  مارکس  که  دیگرى  سوسیالیسم 
از این نظر جالب توجه است که فرقش با اشکالى که قبال اشاره شد اینست که این یکى در چهارچوب 
سرمایه دارى از بین نمیرود. در صورتیکه سوسیالیسم فئودالى و خرده بورژوایى نهایتا دورانى دارند و از 
بین میروند. سوسیالیسم بورژوائى محافظه کار سرجاى خودش باقى میماند و تحت شرایط جدید اشکال 
جدیدى پیدا میکند، موضوعات جدیدى تغذیه اش میکند ولى بنظر من اساس آن باقى میماند و امروز این 
نوع سوسیالیسم را بخوبى مى بینیم. این سوسیالیسمى است که متوجه میشود که مشکالت و مضایق زیادى 
در جامعه بورژوائى وجود دارد و میخواهد اینها را از بین ببرد. کارى بکند که اقشار تهیدست، زیر پا له 
شده، فقرزده وجود نداشته باشند. مارکس میگوید اینها مصلحین اجتماع هستند، میخواهند جامعه بورژوائى 
سرجاى خودش  دارى  سرمایه  و  بماند  بورژوازى  که  بکنند  کارى  میخواهند  پرولتاریا!  بدون  باشند  داشته 
باقى بماند ولى بدون پرولتاریائى که علنا در جامعه مورد استثمار قرار میگیرد و از محصول کار خودش 
محروم است. میگوید چه کسانى به اینها تعلق دارند؟ انساندوستها، مصلحین اجتماعى، کسانى که میخواهند 
اوضاع بهداشت را بهتر کنند، اعضاى انجمن حمایت حیوانات و تمام اینها را مثال میزند بعنوان کسانى که 
در این دنیا یک جور سوسیالیسم بورژوائى را نمایندگى میکنند. مارکس میگوید اصل اساسى اینها ندیدن 
پرولتاریاست، نخواستن پرولتاریاست در موضع پرولتاریا، و خواست اینکه همه چیز تدریجى پیش برود. 
دست به ترکیب چیزى زده نشود. انقالبى صورت نگیرد. قهرى بکار نرود. بهرحال، قبال هم گفتم یک وجهى 
از این آنهائى هستند که میخواهند انقالب را از چشم کارگر بیاندازند، چون انقالب یک امر سیاسى است 
در صورتیکه باید تغییرات اقتصادى در اوضاع و احوال طبقه کارگر بوجود بیاید ولى این تغییرات را به لغو 
مالکیت خصوصى، لغو کار مزدى و لغو پایه هاى اقتصادى جامعه بورژوائى نمیبرند. اصالحات ادارى، بیمه 

هاى اجتماعى و غیره محتواى این سوسیالیسم بورژوایى است. 
 

سوسیالیسم نوع سوم، سوسیالیسم انتقادى - اتوپیک است. اینجا مارکس، اوئن و فوریه و سن سیمون را 
مثال میزند. میگوید مشکل اینها اینست که از سوسیالیسم حرف میزنند در دوره اى که کارگر بطور عینى 
بخش خیلى کوچکى از جامعه است و طبقه پرولتاریا توسعه نیافته است. در نتیجه اینها براى ایده آلهاى 
سوسیالیستى شان، هیچ راه مادى پیدا نمیکنند بجز اینکه بگویند این یک طرح آرمانى و عقالیى براى تغییر 
جامعه است. مدلى براى زندگى بهتر است. و این را معموال به طبقات باال ارائه میکنند که بیایند و اینها 
را اتخاذ بکنند. اینها فشار طبقه کارگر را نشان میدهند، فشار روزافزون طبقه کارگر را نشان میدهند ولى 
خودشان این طبقه را نمایندگى نمیکنند بلکه الگوهاى سوسیالیستى را بعنوان اینکه بشر میتواند اینطورى 
زندگى بکند پیشنهاد میکنند. در عین حال قهر را هم محکوم میکنند و به آن اعتقادى ندارند. خودشان شروع 

میکنند به تجربه کردن و پیاده کردن این مدلها در مقیاسهاى کوچک مثل تعاونیها وغیره. 

بهرحال مارکس با نقد اینها، با تفکیک کردن خودش از تمام این جریانات، نشان میدهد که دارد از یک 
کمونیسم طبقاتى حرف میزند. و دقیقا همانطورى که گفتم انگلس، در توضیح علت اینکه این مانیفست 
را مانیفست کمونیست نام میگذارند، به وجود دیگرانى استناد میکند که به اسم سوسیالیسم حرف میزنند 
و میگوید اگر بخواهیم آن سوسیالیسمى را که طبقه کارگر مطرح کرده است و کارگر را نمایندگى میکند 
و کارگر دنبال آن را میگیرد مطرح کنیم، باید خود را کمونیست بخوانیم و نام مانیفست مان را مانیفست 
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کمونیست بگذاریم 

پیوستگى  شفاف بیان شده است، بخصوص از نظر شناخت  نکات در مانیفست کمونیست روشن و  این 
تاریخى عقاید در چهارچوبهاى اجتماعى مختلف بسیار جالب است. امروز سوسیالیسم خرده بورژوائى، 
در کشورهاى اروپاى صنعتى دیگر بردى ندارد ولى مى بینید که در کشورهاى تحت سلطه در چهارچوب 
اجتماعى دیگرى اینها وجود پیدا میکنند. سوسیالیسم بورژوائى آنموقع در دوره اى است که جامعه بورژوائى 
دارد سعى میکند یک ظاهر انسانى بخودش بدهد. آن کارگاههایى که زنان و کودکان را بشدت استثمار 
با  ترى  انسانى  کارگاههاى  یک  به  را  خودش  جاى  باید  میکشیدند،  بکار  را  ساله  هشت  بچه  میکردند، 
روزکارهاى تعیین شده و غیره بدهد. باید جامعه بورژوائى بتواند بخودش احترام بگذارد. این بحثهاى آن 
دوره است. اما سوسیالیسم بورژوائى امروز امر دیگرى است (که به آن برمیگردم) ولى شباهت پایه هاى 
فکرى شان را میتوانیم ببینیم. موقعیت اجتماعى آن طبقه اى که پشت سر این ایده هاست را میتوانیم ببینیم. 
سوسیالیسم خلقى ضد تکنیک و ضد-مدرنیسم ایرانى خیلى شبیه سوسیالیسم خرده بورژوائى سیسموندى 
است که مارکس از آن حرف میزند. ولى خوب واضح است که باید توجه کنیم که شرایط اجتماعى تغییر 

کرده و اینها خاستگاههاى اقتصاد سیاسى متفاوتى دارند. 

کمونیسم کارگرى اى که ما امروز آنرا مطرح میکنیم، دقیقا همین کار را میخواهد بکند و میخواهد بگوید که 
با تمام سوسیالیسم هاى پیرامونش چه فرقى دارد. به این ترتیب بحث من این میشود که مارکسیسم، جنبش 
اجتماعى و طبقاتى سوسیالیسم، و به این اعتبار تئورى مارکسیستى اى که این جنبش بدست گرفته باشد اگر 
بخواهد امروز مرزبندى بکند، صد و سى سال تاریخ را باید در خودش هضم کند. تاریخ یک قرن و بیشتر 
از یک قرن را باید جواب بدهد و این حدود و ثغورها و مرزبندى ها را با سوسیالیسم هاى طبقات دیگر، در 

جهان معاصر، ترسیم کند و بگوید امروز راجع به بقیه گرایشات چه فکر میکند و امروز چه باید کرد. 

اوضاع بطور عموم در سطح جهان تغییر کرده. محتواى طبقاتى و پایه هاى اجتماعى - اقتصادى سوسیالیسم 
هاى غیرکارگرى که امروز مى بینیم متفاوت است و ما باید اینها را بشناسیم. نکته دوم اینست که در طى 
یک پروسه این کمونیسم کارگرى زمان مارکس، اسم خودش و مهر خودش را به سوسیالیسم زمان خودش 
کوبید. وقتى انقالب اکتبر صورت میگیرد، فى الحال جریان کمونیستى در مقابل سوسیال دمکراسى دست 
باال پیدا کرده. تا آنجا که سوسیال دموکراسى اى که کمونیسم دوران انقالب اکتبر از آن جدا میشود، تنها 
بعدها توانست آن دامنه نفوذى را پیدا بکند که پیدا کرد. عمال در دهه دوم قرن بیست، سوسیال دموکراسى 
تحت الشعاع جریان کمونیستى قرار گرفت. خود بین الملل دوم که قبال اصال به اسم مارکسیسم تشکیل 
شده بود. بهرحال مساله اى که پیش میآید اینست که عنوان کمونیسم که براى زمان مارکس منفک کننده 
خصلت طبقاتى این جنبش از طبقات دیگر بود، اکنون دیگر منفک کننده طبقات نیست. خودش به آن عنوان 
عمومى و مستعملى تبدیل شده که براى به گرایشات اجتماعى سوسیالیستى و شبه سوسیالیستى گوناگونى 
بکار میبرند. پس ما داریم از کمونیسم هاى داخل گیومه، کمونیسم هاى طبقات دیگر، حرف میزنیم و باید 

اینرا نشان بدهیم و بتوانیم نشان بدهیم. و بحث کمونیسم کارگرى نشان دادن این است. 

از نظر عینى هم موقعیت کمونیسم کارگرى فرق کرده. همانطور که اول بحث گفتم، امروز کمونیسم کارگرى 
یک واقعیت زنده است. در زمان مارکس، جنبش کارگرى کمونیستى فرانسه رهبر فکرى خودش را دارد، 
آلمان رهبرى فکرى خودش را دارد. امروز در قرن بیستم، جنبش کارگرى کمونیستى پرچم مارکسیسم را 

بلند میکند. مارکسیسم در دل سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى جایگیر شده است. 
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چه عواملى سرمنشاء سوسیالیسم بورژوائى و غیرپرولترى زمان ماست؟ من به چند مولفه اشاره میکنم. گفتم 
که مارکس معادل اینها را در دوره خودش بر شمرده بود. من منشاء طبقاتى و اجتماعى سوسیالیسم هاى 

غیرپرولترى زمان خودمان را بحث میکنم. 

یکى از گرایشات سوسیالیسم معاصر- که ادامه همان سوسیالیسم بورژوائى قدیم است - سوسیالیسم بخشى 
از خود جامعه سرمایه دارى است که میخواهد تناقضات و شکافهاى درون خود را از بین ببرد و مبارزه 
طبقاتى را تخفیف بدهد و جامعه با ثبات و محترمى داشته باشد. اینها اکنون دیگر کمتر به اسم مارکسیسم 
حرف میزنند. خیلى کم. یعنى معموال کسى که به اسم مارکسیسم حرف میزند، این گرایش را نمایندگى 
دارى  سرمایه  و  صنعتى  رشد  آنها  از  یکى  دارد.  جدیدى  هاى  ریشه  بورژوائى،  سوسیالیسم  اما  نمیکند. 
کشورهاى اروپاى غربى در نیمه دوم قرن گذشته و اوائل قرن حاضر است که کشمکش هاى ناسیونالیستى 
و جدال بر سر بازارها را در میان آنها تشدید میکند. و اینجا شاهد نوعى سوسیالیسم هستیم که در این 
جدال و رقابت، قدرت ملت خود و کشور خودش را طلب میکند. این را در بین الملل دوم دیدیم. اصال 
سوسیال دمکراسى بر سر مساله جنگ اول جهانى و موضعگیرى روى جنگ تبدیل به پدیده دیگرى شد. 
احزاب سوسیال دمکرات ماهیتا ناسیونالیست هستند. این نوع ناسیونالیسم در کشورهاى صنعتى پیشرفته 
این  امپریالیستى  موقعیت  که  امتیازاتى  و  کار  آریستوکراسى  قبیل  از  هایى  پدیده  مبناى  بر  دارى،  سرمایه 
کشورها را میتواند در بازار داخلى کشورهاى خودشان براى بخشى از طبقه کارگر بوجود بیاورد، ریشه نوعى 
سوسیالیسم است. همانطور که گفتم این گرایش دیگر کمتر به زبان مارکسیسم حرف میزند، هرچند جناح 
چپ اینها هنوز به مارکسیسم متوسل میشوند. نمونه هاى این نوع ناسیونالیسم در پوشش سوسیالیسم را در 
جناح چپ جنبش سوسیال دموکراسى، بعضا در چپ نو، احزاب کمونیست و بخصوص اروکمونیست در 

اروپاى غربى میبینیم. 
 

منبع بعدى سوسیالیسم بورژوایى بنظر من پیامدهاى انقالب روسیه است. (در در بولتن شوروى در این 
رابطه بحث کرده ایم و من اینجا زیاد وارد آن جنبه هاى بحث نمیشوم) فقط این را میگویم که ما انقالب 
روسیه را بعنوان تالقى گرایشهاى واقعى جامعه روسیه مى بینیم یعنى کمونیسم کارگرى و ناسیونالیسم و 
رفرمیسم بورژوازى روسیه. شکست نهائى انقالب روسیه سرآغاز یک حرکتى میشود که در آن مدل جدیدى 
از سوسیالیسم پا میگیرد که اساسش ناسیونالیسم و رفرمیسم و عظمت طلبى امپریالیستى کشور روسیه است. 
محتواى اجتماعى این سوسیالیسم، ساختن اقتصاد ملى و توسعه اقتصادى کشور عقب مانده در شکل مدل 
دولتى معینى است. سوسیالیسم نوع روسى، یک مدل جدید و یک رگه جدید از سوسیالیسم بورژوائى است 
که پایه اش در در قرن بیستم است. شکست انقالب کارگرى در روسیه مبداء آن را تشکیل میدهد. این 
سوسیالیسم، چهره سوسیالیستى اش را در دنیا نگهداشته، چون به دردش میخورده، توانسته بر این مبنا یک 
بلوك تشکیل بدهد، توانسته در سطح جهانى علیه رقباى اقتصادى و سیاسى اش قطب بندى بوجود بیاورد 
و اینها را همه به لطف این ادعا که این قطب سوسیالیسم است و پرچم نوع معینى از سوسیالیسم را بلند 
کرده توانسته است انجام بدهد. االن دیگر این وضعیت به بحران رسیده و با ظهور خط گورباچف به مراحل 

تعیین کننده اى در سرنوشت خود پا گذاشته است. (به این برمیگردم)

یک پایه دیگر سوسیالیسم بورژوایى زمان ما توسعه اروپاى غربى بعد از جنگ جهانى دوم است. مقوله 
دولت رفاه مرکز تفکر این گرایش است. یعنى تکرار مجدد آنچه که مارکس در زمان خودش میگفت که 
سوسیالیسم بورژوائى میخواهد تضادها را تخفیف بدهد. منتهى اینجا یک عنصر جدیدى وارد بحث میشود. 
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و آن مساله تخفیف بحران اقتصادى است. اقتصاد با برنامه و یا دخالت وسیع دولت در صنعت، خدمات و 
تنظیم اقتصاد ملى به کمک سیاستهاى مالى و پولى و بودجه بندى، ادغام جنبش سندیکایى در پروسه تصمیم 
گیرى پیرامون اداره اقتصاد بورژوائى، اینها همه ارکان سوسیالیسم بورژوایى در اروپاى غربى بعد از جنگ 

دوم جهانى است. این یکى از سرچشمه هاى اصلى سوسیالیسم بورژوائى زمان ما است. 

منشاء بعدى را باید در کشورهاى تحت سلطه جستجو کرد. در مساله توسعه نیافتگى در کشورهاى تحت 
سلطه امپریالیسم. واقعیت این است که امپریالیسم در اروپاى غربى و آمریکا یک نوع واقعیات اجتماعى 
و اقتصادى و فرهنگى ایجاد میکند و در بخشهاى دیگر جهان نوع بسیار متفاوتى. در آن بخش جهان که 
اجتماعى به شکل دیگرى رشد میکند،  اقتصادى و  در موضع تحت سلطه امپریالیسم قرار دارد مناسبات 
بورژوازى به شکل دیگرى رشد میکند و پرولتاریا به شکل دیگرى رشد میکند. ایده توسعه اقتصادى، توسعه 
اقتصاد خود، استقالل کشور خود، اصالحات در کشور خود، برقرارى نوعى عدالت اجتماعى در کشور خود، 
صاحب اختیار شدن، صنعت داشتن و غیره، ایده هایى ریشه دار و قدیمى در این کشورهاى عقب افتاده 
است. در خود ایران از اوائل قرن بیست - حتى قبل از آن از دهه آخر قرن نوزدهم، بروشنى این آرمانها و 
تمایالت را در میان روشنفکران و اقشار تحصیلکرده این جوامع مى بینیم. مارکسیسم بخصوص اینجا و در 
رابطه با این آرمان بورژوازى محلى جا پیدا کرده. منتهى روشن است که این مارکسیسم جهان سومى و یا 
ایرانى باید براى انطباق با این تمایالت غیر سوسیالیستى و غیر کارگرى ابعاد مهمى از مارکسیسم را حذف 
تئورى،  به  مارکسیسم  سلطه،  تحت  کشورهاى  در  که  اینست  است  مسلم  آنچه  کند.  تحریف  و  وارونه  و 
ایدئولوژى و سیاستى براى یک قشر اجتماعى دیگر تبدیل میشود: بورژوازى رو به رشد این کشورها، و 
روشنفکران و تحصیلکرده ها و دانش آموختگان این کشورها که میخواهند مملکت شان را "بجائى برسانند"، 
باالخره در موقعیت برابرى با اروپا و امریکاى صنعتى و پیشرفته و امپریالیست قرار بگیرند. معضل توسعه 
نیافتگى پشت این مارکسیسم و پشت تمام چپ رادیکال و سوسیالیسم خلقى در این کشورها نهفته است. 
همین ایده پشت مائوئیسم و سوسیالیسم جنبشهاى چریکى آمریکاى التین است. یعنى آنتى کولونیالیسم، 

آنتى امپریالیسم و معضل توسعه نیافتگى. 
 

خالصه کنم: روندهاى اجتماعى عینى باعث شد که مارکسیسم - که با انقالب اکتبر بویژه به پرچم هر نوع 
سوسیالیسم انقالبى در دنیا تبدیل شد، و الجرم سوسیالیسم را با خود معنى کرد، در مراحل بعدى قدم بقدم 
بدست طبقات دیگرى بیفتد و بعنوان ابزار امر اجتماعى دیگرى بکار گرفته شود. جنبش سوسیالیستى طبقه 
کارگر عمال در این جریان خفه میشود. مارکسیسم بعنوان یک تئورى و یک دیدگاه از این جنبش گرفته 
میشود و طبقات دیگر آنرا بدست میگیرند. مارکسیسم کاربست اجتماعى دیگرى پیدا میکند. مى بینیم براى 
مثال دارد به مساله توسعه نیافتگى کشورهاى عقب مانده جواب میدهد، به مسائل رشد اقتصادى و شکاف 
طبقاتى بعد از جنگ دوم در اروپاى صنعتى و بحران دهه هاى بعد جواب میدهد، به مساله ساختمان اقتصاد 
روسیه جواب میدهد، به مساله باصطالح یاس فلسفى روشنفکران آمریکائى و اروپائى جواب میدهد و به 
مساله انتقاد از موضع دمکراتیک و انسانگرایانه نسبت به تجربه شوروى و چین و غیره جواب میدهد. ولى 
مساله مبارزه طبقاتى در همین جوامع سوال اصلى روبروى این مارکسیسم رسمى نیست. ما دیگر رگه هاى 
اصلى و رسمى مارکسیسم معاصر را در آن موضع طبقاتى و اجتماعى خاص نمى بینیم. بعنوان یک پدیده 
اجتماعى، مارکسیسم ملى میشود. توسط بورژوازى مصادره و ملى میشود و دیگر بعنوان یک پدیده کارگرى، 
معطوف به یک انقالب کارگرى، علیه کار مزدى با همه جهان نگرى و تبیین طبقاتى اى که مارکس در قلب 
این تفکر قرار داده بود، ظاهر نمیشود. دیگر آن آرمانهاى تاریخساز و آن نقدى که بر جهان معاصر داشت 
و آن ماموریتى براى خود قائل بود، محو و منتفى شده است. اینجاست که بنظر من بهیچوجه مجاز نیستیم 
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که هر جنبش و جریانى را که بخودش میگوید مارکسیست را واقعا مارکسیست تلقى کنیم و بخشى از 
جنبش طبقه کارگر و یا مبارزه براى انقالب کمونیستى بحساب آوریم. بلکه اول باید مکان اجتماعى اش را 
روشن کنیم. باید جنبشهاى کمونیستى را از این موضع قضاوت کنیم که جنبش چه طبقاتى اند و براى چه 
اهدافى براه افتاده اند. و حرف من این است که بستر اصلى کمونیسم تاکنونى، کمونیسمى است که کاربست 
اجتماعى اش را در ایجاد تحوالتى در محدوده خود بورژوائى یافته است و نهایتا کمونیسمى بورژوایى است. 

کمونیسم کارگرى میخواهد با این مساله مقابله کند. 
 

چرا اینها مارکسیسم را اتخاذ کردند؟ چرا این آرمانهاى ناسیونالیستى یا رفرمیستى بورژوایى نمیتوانست به 
اسم خودش و تحت پرچم خودش پیش برود؟ بنظر من به این دلیل که نیروى اجتماعى عظیم سوسیالیسم 
را در مقابل خود میبینند. نیرویى که مارکسیسم را پرچم خودش میداند. تمام مساله اینجاست که این قدرت 
طبقه کارگر و جنبش اجتماعى کارگرى براى سوسیالیسم است که بورژوازى را در موارد مختلف ناگزیر 
کرده است امیال خودش را تحت عنوان سوسیالیسم پیش ببرد. جناح چپ بورژوازى که به چیزى شکوه 
دارد و میخواهد نیروى کارگر را ضمیمه جنبش خود کند. این نشاندهنده نفوذ مارکسیسم و تعلق واقعى 

مارکسیسم به طبقه کارگر و گرایش واقعى آن طبقه به مارکسیسم است. 

امروز مد است همه چیز را زیر تیتر حقوق بشر بگنجانند. یا مد است هر چیز را به محیط زیست ربط بدهند. 
فشار اجتماعى و نگرانى پیرامون محیط زیست اینقدر قوى است که هرکسى که میخواهد هر حرفى بزند، 
باید به محیط زیست ربطش بدهد. امروز میگویند بیکارى یکى از اشکال آلودگى محیط زیست است! شش 
سال پیش، مساله محیط زیست مانند امروز مساله محورى اى در صدر اخبار نبود، و الجرم بیکارى بیکارى 
بود. ولى حاال حزبى پیدا میشود بعنوان حزب محیط زیست، یکى از محورهاى کمپین اش بیکارى است 
چون معتقد است "اینهم یکى از آلودگیهاست. جامعه در ابعاد اجتماعى اش هم محیط زیست است، اینهم 
یک آلودگى اجتماعى است!" حال انگار همه مجبورند با لغات و الفاظ جنبش محیط زیست حرف بزنند. 
بمبهاى اتمى که بورژواها از هشتاد طرف بطرف همدیگر و ما نشانه رفته اند و دود و دمى که تولیدشان براه 
انداخته است، در ذهن مردم این مساله را بجلو رانده است. که "باالخره کره ارض چه میشود"، "این سیاره 
محل سکونت ما چه به سرش میآید". این یک نگرانى واقعى زمان ما است و همه راجع به آن حرف میزنند. 
به همین ترتیب مقوله حقوق بشر مقوله اى رایج و مد روز شده است. آنکس که آزادى سیاسى میخواهد به 
اسم حقوق بشر حرف میزند. تا دیروز در ایدئولوژى هاى رسمى حاکم حقوق بشر فرعى بود بر چیزهاى 
دیگرى دیگر. در عالیترین دمکراسى هم حقوق بشر را رعایت نمیکردند. ولى حاال همه حقوق بشرى اند. 
هرکس هر شکوه اى دارد در چهارچوب حقوق بشر حرفش را میزند چون امروز میخواهند چهره انسانى 
به سرمایه دارى بدهند. نه فقط هر بورژواى ناراضى، بلکه قدرتهاى غربى و دولتهایى که کرور کرور انسانها 
را میزنند و سرکوب میکنند، مدافع حقوق بشر شده اند. و هر امرى را، از رقابت در تولید تا اعمال فشار 

سیاسى بر رقبا را بعنوان بخشى از جدال برسر حقوق بشر پیش میبرد. 
 

تا  شد،  انقالب  روسیه  در  وقتى  شد.  مد  طوالنى  سالهاى  براى  بیشتر  و  وسعت  همین  در  هم  مارکسیسم 
اقصى نقاط دنیا این مارکسیسم و لنینیسم و عکس لنین و کار لنینى محبوب شد. ملک الشعراى بهار در 
چنین  نشده  گرفته  ببازى  و  ناراضى  روشنفکر  و  بورژوازى  چپ  جناح  است  معلوم  دارد.  شعر  لنین  مدح 
کشورى چه باید بگوید. فشار مارکسیسم و کمونیسم در مقیاس اجتماعى و در سطح جهانى، براى سالهاى 
طوالنى جنبشهاى مختلف غیر کارگرى را ناگزیر کرده است که به آن متوسل شوند و خود را سوسیالیست 
و مارکسیست بخوانند، بدون اینکه در اهداف و جهان نگرى کمونیسم شریک باشند و یا بر طبقه کارگر بنا 
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شده باشند. 
 

بنابراین بنظر من این قابل فهم و قابل انتظار است که شاخه هاى مختلف سوسیالیسم و کمونیسم زمان 
بخشهاى  از  بسیارى  هرچند  نباشند.  آن  مانیفستى  و  مارکسى  تبیین  و  تعریف  به  سوسیالیسم  خواهان  ما 
"دیکتاتورى  که  میگویند  رسما  اما  میکند  استفاده  کمونیسم  و  مارکسیسم  اسم  از  بورژوائى  سوسیالیسم 
پرولتاریا نمیخواهم"، "جامعه اشتراکى نمیخواهم"، مالکیت اشتراکى نمیخواهیم، "کمونیسم با بازار و پول و 

بسیارى از مقوالت اقتصاد سرمایه دارى سازگارى دارد". 
 

براى اینکه این انتقال به کمونیسم بورژوایى انجام شده باشد، یعنى به درجه اى که این انتقال انجام شده، 
میبایست در مارکسیسم بعنوان یک دیدگاه و تئورى و اندیشه دست میبردند. مارکسیسم به این دلیل تعریف 
شده که امرهاى اجتماعى معینى بر امر اجتماعى طبقه کارگر در صحنه جهان مقدم شده. بورژوازى توانسته 
دستور و اولویتهاى خودش را به صحنه سیاسى جامعه و حتى به اقشار و طبقات ناراضى تحمیل بکند. از 
یکطرف با سرکوب و از طرف دیگر با تحریف توانسته امر سوسیالیسم طبقه کارگر را به حاشیه براند. در 
کمونیسم بورژوایى مقوله مبارزه طبقاتى با اعمال فشار براى تغییراتى در راستائى که بخشهاى مختلفى از 
بورژوازى پیشنهاد میکنند جایگزین شده است. در این شرایط سر و دم مارکسیسم هم باید چیده بشود تا 
بتواند بدرد این کار بخورد. و اینجاست که من میگویم این پیش افتادن و دست باال پیدا کردن جنبشهاى 
اجتماعى دیگر است که باعث میشود در مارکسیسم تحریف بوجود بیاید و این تحریف و تجدید نظر در 
مارکسیسم تطبیق آن با استفاده جنبشهاى اجتماعى دیگر از آن است. نه برعکس، یعنى به این صورت نیست 
که بدوا مارکسیسم از نظر تئوریک تحریف بشود و بعد جنبش پرولترى مربوطه بتدریج بورژوائى بشود. 
هیچوقت این چنین اتفاقى نمیافتد. جنبش پرولترى در آن کشمکش دائمى سر جاى خودش هست، مساله 
این است که جنبش مدعى سوسیالیسم در کشورهاى مختلف است که در آن مکان اجتماعى- طبقاتى نمانده 
تغییرات  ایجاد  براى  تالش  و  دارى  سرمایه  جامعه  براى  خوانى  موعظه  طلبى،  اصالح  موضع  در  و  است 

موضعى در آن قرار گرفته و به جنبش جناح چپ بورژوازى تبدیل شده است. 
 

در رگه هاى مختلف کمونیسم بورژوایى مقوالت مارکسیستى زیادى مورد تجدید نظر قرار گرفته که من به 
برخى از آنها اشاره کوتاهى میکنم: 

مبارزه طبقاتى. مبارزه طبقاتى به مقوله عجیب و غریب و اساطیرى تبدیل شده است. در تئوریهاى برخى 
جریانات مبارزه طبقاتى یک پدیده ایده آلیزه اى تصویر میشود که هرکسى نمیتواند به آن دست بزند. ظاهرا 
هر اعتراضى جزو مبارزه طبقاتى نیست. مبارزه طبقاتى باید این یا آن مشخصـات را داشته باشد و به این یا 
آن حد نصابها رسیده باشد تا بتوان به آن مبارزه طبقاتى اطالق کرد. از طرف دیگر وجود چنان درجه اى از 
عنصر آگاهى از "مبارزه طبقاتى" انتظار میرود که یک ماتریالیست دیگر نمیتواند آن را موتور محرکه تاریخ 
تعریف کند. میگویند مبارزه طبقاتى آن است که کارگر در آن از پیش بداند که هدف نهایى اش چیست، 
چه جامعه اى میخواهد بیاورد و چه ایسمى باید پشت آن باشد. اما اگر بنا باشد مبارزه طبقاتى این باشد، 
مارکس هیچوقت نمیتوانست بگوید این موتور محرکه تاریخ است. یا از مبارزه خلق و امپریالیسم، مبارزه 
بر سر استقالل و خود مختارى و علیه تبعیض نژادى یا اشغال خارجى و غیره بعنوان قلمروهایى صحبت 
میشود که گویا جاى مبارزه طبقاتى نشسته است. بعضى تصور میکنند مبارزه طبقاتى صرفا در دوره هاى 
خاصى و با شرط تحقق ملزومات عقیدتى و سیاسى و حزبى معینى جریان پیدا میکند. اینگونه تبیین ها 
تماما ناظر بر انکار وجود یک مبارزه طبقاتى دائمى در جامعه میان طبقات اصلى، یعنى کارگر و بورژواست. 
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اساس همه اینها باز بنحوى انکار طبقه و موجودیت و اعتراض جارى اش است. انکار جنبش سوسیالیستى 
کارگر بعنوان یک جریان اجتماعى است و الجرم انکار تعلق مارکسیسم به جنبش سوسیالیستى و کمونیستى 
که  کسى  وقتى  بماند.  دیگرى  کس  دست  پرچم  این  که  اینست  براى  تئوریها  این  تمام  و  است.  کارگرى 
میگوید "اختناق نمیگذارد مبارزه طبقاتى به آنصورت جریان داشته باشد، فالن و بهمان مطلق را باید شکست 
و غیره" منظورش اینست که پرچم مارکسیسم باید دست من باشد تو (طبقه) نمیتوانى. االن فقط آن عده 
قلیل از انقالبیونى که چنین و چنان میکنند میتوانند پرچمدار کمونیسم در جامعه باشند این عمال مصادره 
ایدئولوژیکى طبقه کارگر است. با تبدیل کردن مارکسیسم به چیزى که از دسترس طبقه کارگر دور است و 
براى او بدون واسطگى این جنبشهاى دیگر، دست نیافتنى است، کارگر از تئورى انقالبش محروم میشود. 

 
پرولتاریا: خود مقوله پرولتاریا یکى از مقوالت محورى اى است که در انواع کمونیسم بورژوایى مورد دست 
اندازى و تحریف قرار میگیرد. پرولتاریا هم ایده آلیزه شده است. براى مارکسیسم پرولتاریا یک پدیده عینى 
و یک محصول مادى پیدایش سرمایه دارى است. وقتى اصول کمونیسم را میخوانید، مى بینید انگلس در 
تعریف پرولتاریا دارد از یک موقعیت عینى اجتماعى حرف میزند، اشکال تولیدى ماقبل سرمایه دارى را که 
میخوانید همین را میبینید. ایدئولوژى آلمانى و مانیفست کمونیست هم همینطور. پرولتاریا یک پدیده عینى 
است. آنجاست. پرولتاریا در دیدگاه چپ غیر کارگرى به تجسم انسانى یک آگاهى تبدیل میشود. شاید ریشه 
این روش برخورد برمیگردد به مقوله خرد در فلسفه آلمانى که مورد نقد مارکس است. پرولتاریا به عامل 
انسانى اجراى طرحهاى اجتماعى حکیمانه و خردمندانه ویژه اى بدل شده است. عنصر و عامل انسانى اى 
است با چهره نورانى که قرار است پیش بینى هاى تئورى را جامه عمل بپوشاند. اما پرولتاریایى که مارکس 
تعریف کرد یک پدیده عینى اجتماعى بود. در حقیقت مارکس پرولتاریا را تعریف نکرد، بلکه مشاهده کرد، 
از آن شروع کرد. اکنون در ادبیات این نوع چپ، پرولتاریا دیگر شباهتى به آن کارگر محصول تولید بزرگ 
ندارد. پرولتاریا به چیزى تبدیل شده که دیگر میتواند کارگر نباشد. میتواند هرکسى باشد، مشروط بر اینکه 
بخواهد عامل انسانى این تغییرات بشود. درست است که در احزاب پرولترى افراد از اقشار مختلف عضو 
میشوند. درست است که هر کمونیستى با هر خاستگاه و موقعیت طبقاتى یک عنصر شرکت کننده در مبارزه 
طبقاتى پرولترى است. ولى باید بدوا تبیین اساسى و نظرى اى از پرولتاریا داشت تا به اعتبار آن بتوان حزبى 
را حزبى درگیر در یک مبارزه پرولترى و مبارز راه انقالب پرولترى خواند. خصلت ابژکتیو تعریف پرولتاریا، 
سنگ بناى درك مبارزه سوسیالیستى و اهداف بویژه اقتصادى مبارزه سوسیالیستى در جامعه است. اگر این 
مقوله تحریف شود، آنوقت راه براى تحریف کارآکتر اجتماعى مبارزه کمونیستى و بنیاد اقتصادى انقالب 

کمونیستى هموار تر میشود 
 

رویدادها و  از  نادرست  تاریخ در کمونیسم بورژوایى تحریف میشود. منظورم صرفا روایت هاى  تاریخ: 
اتفاقات گذشته نیست. منظورم تحریف دینامیسم تاریخ در جامعه معاصر است. اینکه تاریخ هر دوره را چه 
چیز دارد به جلو میراند. مثال بحث تضاد عمده و اصلى در مائوئیسم نمونه این تحریفات است. بحث هاى 
مختلفى که تحت عنوان تئورى دوران و تعریف مشخصات عصر حاضر طرح میشود که بر آن مبنا، رشد نوع 
معینى از کاپیتالیسم، سازش معینى میان طبقات، قبول یک دستور بورژوایى براى توسعه اقتصاد و یا سیاست 
و فرهنگ در جامعه توصیه و توجیه میشود، همه اشکالى از تحریف تاریخ جارى اند. پیشبرنده تاریخ ایران، 
مبارزه  تاریخى  هر  پیشبرنده  اروپا،  و  آمریکا  یا  شوروى  تاریخ  پیشبرنده  جنوبى،  آفریقاى  تاریخ  پیشبرنده 
طبقات رودرروى هم است. اگر اینقدر را از مارکسیسم نخواهیم قبول کنیم پس دیگر چه چیزى از آنرا 
میخواهیم قبول کنیم؟ در عصر سرمایه دارى هیچ چیز عمده تر از مبارزه طبقاتى نیست. کمونیسم بورژوایى 
این را از انسان مخفى میکنند. "حاال محور شد ساختن اقتصاد این کشور"، "حاال محور شد استقالل از 
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امپریالیسم"، "حاال حلقه اصلى تاریخ شد مسابقه شرق و غرب، بلوك سوسیالیستى و بلوك سرمایه دارى". 
همه اینها یعنى اینکه بورژوازى دارد دستور تاریخ را تعیین میکند. همه اینها یعنى تاریخ، تاریخ جدالهاى 
درونى طبقه حاکم است نه تاریخ مبارزه طبقاتى. و همه اینها یعنى طبقه کارگر فعال باید دنباله رو این جدالها 
باشد. و همه اینها یعنى ساختن احزاب چپى که طبقه کارگر را به دنباله روى از این جناحها و از این جدالها 

سازمان میدهد. و همه اینها یعنى چپ واقعا موجود. 
 

کمونیسم و اصالحات: 

یک تحریف دیگر رابطه ما کمونیستهاست با اصالحات. رابطه کمونیسم با اصالحات. ظاهرا چون ما انقالبى 
هستیم الجرم دیگر نباید از اصالحات خوشمان بیآید! و احزاب انقالبى و کمونیستى اى ساخته شده اند 
که در مبارزه براى اصالح جامعه حضور ندارند! این یکى از مضر ترین تحریفات و ضربه ها به مارکسیسم 
است. براى اینکه کسى که در مبارزه براى اصالح جامعه حضور نداشته باشد، بنا به تعریف در صف مبارزه 
است  مجبور  خود  اجتماعى  و  اقتصادى  و  سیاسى  موقعیت  به  بنا  کارگر  طبقه  ندارد.  حضور  کارگر  طبقه 
مدام براى اصالح جامعه تالش کند. اصال نقد مارکس از اقتصاد سرمایه دارى اینرا نشان میدهد که کارگر 
بودن یعنى مبارزه روزمره بر سر بهبود اوضاع. چون این بهبود اوضاع، در شرایطى که تشدید استثمار بخش 
از دینامیسم سیستم است، شرط حفظ اوضاع و اجتناب از محروم تر شدن است. اگر کسى تئورى ارزش 
اضافه را قبول کرده و بحث ارزش نیروى کار را قبول کرده باید اینرا بفهمد که مبارزه براى افزایش دستمزد، 
مبارزه اى است دائمى براى گرفتن ارزش نیروى کار در این جامعه. و این چیزى جز این نیست که این 
مبارزه، مبارزه براى حفظ معیشت طبقه کارگر است. بنابراین مبارزه براى اصالحات امر تعطیل ناپذیر و جز 
خواص وجودى طبقه کارگر است. و اگر کسى حزبى بسازد، یا خط مشى اى بسازد، یا ایدئولوژى اى بسازد 
که اصالحات را - آنهم بصورت اشتقاقى و با هزار اما و اگر- باید در آن وارد کرد، بنظر من این حزب 
بنا به تعریف کارگرى نیست. این آنارشیسم است. این آوانتوریسم است. حزب کارگرى حزب اصالحات 
تغییر  جامعه،  تغییر  براى  مبارزه  صحنه  در  نمیتواند  اجتماعى  انقالب  حزب  است.  هردو  انقالب  حزب  و 
دائمى و روزمره جامعه، حضور نداشته باشد. حزب کارگرى نمیتواند چنین نباشد چون نمیتواند کارگرى 
باشد. چون کارگران آنجا هستند. اگر نباشند نمیتوانند زندگى کنند. و اینجاست که مفهوم مبارزه اقتصادى 
و مفهوم اصالحات بشدت در کمونیسم باصطالح رادیکال زمان ما کمرنگ است و تازه همانهم یک جائى 
بعد تر و دور تر در تحلیل وارد میشود: حزبش را که تشکیل داد و دیدگاهش را که گفت و غیره به این 
سوال جواب میدهد که راجع به اصالحات و مبارزه اقتصادى چه موضعى دارد؟ این سوال از یک حزب 
کمونیست کارگرى پرسیدن ندارد، چون طبقه کارگر هر روز با این مساله سرو کله میزند. موجودیت کارگر 
بعنوان طبقه اى که میخواهد انقالب خودش را سازمان بدهد درگرو بهبود دائمى اوضاع است. اما خیلى از 
احزابى که تحت نام کمونیسم ساخته شده اند نه فقط اصالحات و مبارزه اقتصادى را تحقیر میکنند، بلکه 
اصال آنرا نمى شناسند. دیگر مدتهاست نمى فهمند چطور میشود در آن شرکت کرد. براى همین است که 
میگویم تاریخ میاید و میگذرد، زنها یک جائى حق راى میگیرند، اتحادیه یک جائى میرود علنى و قانونى 
میشود، تحصیل رایگان دوره ابتدایى برقرار میشود، زمین مالکین بزرگ تقسیم میشود و هیچ جائى در این 
قضایا نمیتوانید رد یک آدم کمونیست رادیکال طرفدار انقالب کمونیستى را پیدا کنید! شخصیتها و نهاد ها و 
خیریه هاى طبقات حاکم و یا در بهترین حالت احزاب چپ بورژوازى میدان اصالحات را بدست دارند. اما 
در همین ایام جنبش کمونیستى مربوطه مشغول یک کارهائى بوده در رابطه با "انقالب کمونیستى"، که بنظر 
خودش اجازه نمیداده که در این تالش براى اصالحات شرکت کند و میداندار شود. براى اینها اصالحات 
و انقالب مانعه الجمع هستند. در دیدگاه ما، که جاى دیگرى باید جداگانه و به تفصیل به آن بپردازیم، نه 
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فقط مانعه الجمع نیستند، بلکه معتقدیم بدون داشتن افق انقالب اجتماعى نمیتوان مدافع پیگیر اصالحات 
بود و بدون حضور وسیع اجتماعى بمثابه مدافع دائمى بهبود اوضاع نمیتوان در جامعه نیروئى براى انقالب 
اجتماعى بسیج کرد و به میدان آورد. تخطئه اصالحات و مبارزه براى اصالحات بنام انقالب بنظر من اساسا 
کالم سکت هاى شبه سیاسى و ضداجتماعى مهجور، و روشنفکران شکم سیر جامعه در کشورهاى مختلف 
است که انقالبیگرى را از هرنوع ربط به رهایى و رفاه بشریت تهى کرده اند و به یک جهاد شبه مذهبى 

تبدیل کرده اند 
 

کمونیسم، دمکراسى و اومانیسم:

از قرار معلوم مارکس سوسیالیسم را ناقص بیان کرده و حاال یک جماعتى باید بیایند اومانیسم و دمکراتیسم 
ماتریال  این  که  اینست  کمونیسم  عیب  میگویند  ما  به  بدهند!  تلفیق  آن  با  را  دمکراسى  کنند!  زیاد  را  اش 
دموکراتیک و انسانگرایانه در آن کم بکار رفته و اگر ما این دمکراسى را با سوسیالیسم تلفیق کنیم سیستم 
بهترى براى رهائى و آزادى پیدا میشود. و این را در برابر جهان بینى اى میگویند که "رهایى" و "انسان" 
مفاهیم کلیدى آن است. تالش براى دموکراتیزه کردن مارکسیسم یک رگه اصلى در تحریف کمونیسم است. 
اوال مارکس براى مقوله دمکراسى قدوسیتى قائل نیست. براى بورژوازى اینطورى است چرا که رابطه اش 
با انسان مجاور خود را فقط از طریق تناسب و مقایسه قوا میتواند بفهمد. براى بورژوا احترام هر انسان 
براى  ولى  است.  سهامداران  این  مناسبات  بر  ناظر  مقررات  دموکراسى  است.  جامعه  در  سهامش  اندازه  به 
مارکسیسم نقطه عزیمت انسان و حرمت انسانى است. مارکسیسم احترام خود را به فرد انسانى از مقوله 
دمکراسى استخراج نکرده از انسانیت و انساندوستى اش استخراج کرده است. از اینجا استخراج کرده که 
تئورى اى براى رهائى انسان است. انسان فى النفسه برایش ارزشمند است. اگر مارکسیستها بر آزادى بیان 
برابرى  مارکسیسم  بزنند.  را  حرفشان  بتواند  باید  و  هستند  انسان  که  است  این  براى  دارند  اصرار  انسانها 
اینرا  مارکسیسم  نیست،  خوب  انسانها  برابرى  بگویند  و  شوند  پیدا  اکثریتى  اگر  حال  میخواهد.  را  انسانها 
قبول نمیکند در صورتیکه دمکراسى باید اینرا قبول کند. اکثریت جامعه اسرائیل هر روز دارد راى میدهد 
که عربها باید شهروند درجه دوم باشند. این دموکراسى است! با همان تعریفى که تاریخا از دموکراسى شده 
است. هر چقدر هم چکش کارى اش کنید و تبصره هائى راجع به حقوق اقلیت در آن بگنجانید، تغییرى 
در مقوله حاکمیت اکثریت آحاد نمیدهد. اما مارکسیسم از آحاد حرکت نمیکند، مارکسیسم از انسان حرکت 
میکند. راس شمارى نمیکند، یک دانه انسان برایش مطرح است و صدهزار انسان هم برایش مطرح است. 
و مهمتر از همه چیز وجود یک جامعه انسانى برایش مطرح است. بنابراین مارکسیسم هیچ احتیاجى به 
دمکراتیزه شدن ندارد. اصال منتقد دمکراسى به معنى یک جریان محدودنگر در برخورد به خود بشر است. 
مارکسیسم طرفدار آزادى بشر است و تنها راه رهائى بشر براى رسیدن به حرمت انسانى اش است. این 
را  حرفها  این  برود  فراتر  دمکراسى  این  از  میخواست  چون  دقیقا  کارگر  طبقه  است.  کمونیست  مانیفست 
زده است. چون دمکراسى جواب مساله رهایى و برابرى خودش و کل بشریت نبوده به مارکسیسم روى 
آورده است. حاال این طبقه در آخر قرن بیستم احتیاجى به تلفیق دمکراسى با سوسیالیسم خودش ندارد. 
قبول دارم، سوسیالیسم بورژوائى روسى و چینى و غیره ممکن است با افزودن دمکراسى بهبود پیدا کنند، 
ولى سوسیالیسم کارگرى احتیاجى به دمکراتیزه شدن ندارد تا چه رسد به اینکه مقوله دمکراسى قرار باشد 
زیربناى سوسیالیسم تعریف شود. دمکراسى مقوله اى نیست که از آسمان به بشر هدیه داده شده باشد. 
طبقات ابداعش کرده اند. وقتى کسى میگوید کارگران اکثریت جامعه نیستند پس انقالبشان برحق نیست 
دارد سوسیالیسم را با مالك دموکراسى بورژوائى درك و نقد میکند. مارکس حقانیت انقالب کارگرى را از 
اکثریت بودن کارگران استخراج نکرده است. اگر مارکس به مقوله اکثریت جامعه استناد میکند از آنروست 
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که دارد جواب دمکراتهاى زمان خودش را میدهد که علیه چپ به ایده اکثریت متوسل میشوند. اینجاست 
که مارکسیسم میگوید تنها راه واقعى حاکمیت اکثریت، انقالب کمونیستى است. انقالب کمونیستى تنها راه 
آزادى بشر است. بنابراین مارکسیسم بدهکارى اى به دمکراسى بعنوان یک جریان اجتماعى، و بدهکارى 
به دمکراسى بعنوان یک نظام سیاسى، بدهکارى به دمکراسى بعنوان یک اخالقیات اجتماعى حس نمیکند. 
حرمت  آن  در  و  است  مساله  این  از  فراتر  بسیار  مارکسیسم  انساندوستى  کارگرى،  کمونیسم  انساندوستى 

انسانى شروع هر مبحثى است. 
 

بگذارید با توجه به آنچه گفتم به برخى مقوالت کلیدى مارکسیسم اشاره کنم و بگویم ما چه تعریفى از 
این مقوالت داریم. 

رویزیونیسم:
 

جنبش رادیکال کمونیستى و مارکسیستى انقالبى تاکنونى به مقوله رویزیونیسم بصورت یک کفر عقیدتى 
میشود).  برده  بکار  هم  الفاظ  همین  دقیقا  گاه  (راستش  "مرتدند".  "ملحدند".  عده  یک  گویى  میکند.  نگاه 
انگار نجس هستند. اما رویزیونیست براى ما، در بحث کمونیسم کارگرى، مثل هر جریان فکرى و سیاسى 
دیگرى با پایه و جایگاه و نقش اجتماعى اش درك میشود. مبارزه عقیدتى با هر جریانى سرجاى خودش 
محفوظ است ولى روش برخورد ما به رویزیونیسم یک روش مکتبى-مذهبى نیست. جدال با هر جریان 
رویزیونیستى، مثل جدال ما با هر جریان بورژوائى دیگر است. با این تفاوت که در این مورد باید داعیه 
مارکسیست بودن طرف مقابل را نیز نقد و افشا کرد. در مواردى دیده ایم که فالن حزب رویزیونیست جلو 
افتاده و جایى رهبرى اعتصابى را بدست گرفته. اما چپ ضد رویزیونیست و از جمله خود ما بعضا، بخاطر 
آنکه رهبرى اعتصاب دست رویزیونیستها قرار داشته، نفس اعتصاب و اعتصابیون را در تبلیغات خودمان 
ندیده گرفته ایم و حتى گاه مورد نقد قرار داده ایم. اما یک جاى دیگر که اصال حزب رویزیونیستى اى 
در کار نیست که حتى عکس مارکس را یک جائى چسبانده باشد، و رهبرى اعتصاب رسما در دست یک 
اتحادیه راست است با آب و تاب حاضریم از آن حرف بزنیم. یعنى به یک حرکت "خودبخودى" قائل بوده 
ایم که به حرکات کارگرى تحت رهبرى "رویزیونیستها" ارجحیت دارد. غافل از اینکه آن "خودبخودى" را 

هم یک جناح معینى از بورژوازى دارد هدایت میکند و دنبال منافع خود میکشاند. 

رویزیونیسم بهرحال یک جریان مادى در جامعه است، اصال انعکاس جنبشهاى اجتماعى معینى است که در 
راه تحقق این اهداف و منافع مادى اجتماعى شان به مارکسیسم هم چنگ انداخته اند. ما به این جنبشهاى 
اجتماعى، از زاویه یک جنبش اجتماعى دیگر برخورد میکنیم، نه از زاویه یک دین و مکتب دیگر. دعواى 

تئوریک ما سرجاى خودش هست. 

دیکتاتورى پرولتاریا: 

در بولتن شوروى در این مورد بحث کرده ایم. من فکر میکنم حکومت کارگرى باید برقرار بشود و کارگران 
خودشان  حاکمیت  ماتریال  آن  از  و  میکنند  نگاه  را  دست  در  ماتریال  میکنند،  برقرار  را  حکومتشان  وقتى 
را میسازند. حاکمیت طبقه کارگر هم چیزى است که باید عینى و اجتماعى راجع به آن قضاوت کرد نه 
بر مبناى الگوها - بخصوص الگوهاى متاثر از مقوله دمکراسى نزد بورژوازى. و این یکى از نکات مورد 
پرولتاریا  دیکتاتورى  من  بنظر  دارد.  وجود  پرولتاریا  دیکتاتورى  از  که  دیگرى  تبیینهاى  با  ماست  اختالف 
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حکومتى است که رهبران اعتراض طبقه را به رهبران دولت طبقاتى تبدیل میکند. رابطه دولت و توده ها 
کمابیش مطابق همان مکانیسمى تعیین میشود در جریان انقالب و اعتراض رابطه میان رهبرى و توده ها را 
تعیین میکرد. ولى بهرحال وقتى رهبران جنبش اعتراضى طبقه دولت را میسازند، این دولت کارگرى است 
دولت کارگران است. همانطور که قبال در بحث دولت دوره هاى انقالبى گفته ام، باید فرق گذاشت میان 
دیکتاتورى پرولتاریا وقتى از دل یک انقالب و یک کشمکش حاد سیاسى ظهور میکند، با وقتى که امکان 
پیدا کرده است مکانیسمهاى دخالت توده اى در اداره جامعه را آنطور که باید و آنطور که ما معتقدیم برقرار 
کند. فقدان این مکانیسمها در ابتداى پیروزى انقالب کارگرى میتواند توجیهى براى نفى اصالت دیکتاتورى 

پرولتاریا باشد. 
 

رابطه حزب و طبقه: 

حزب کمونیستى باید حزبى کارگرى باشد. حزب کمونیست غیر کارگرى بنظر من در بهترین حالت پدیده 
اى است گذرا و در حال گذار و باید قاعدتا به چیز دیگرى تبدیل بشود. منتهى بگذارید بگویم وقتى من این 
حرف را میزنم، چه منظورى از "کارگرى" در نظر دارم. قطعا منظورم این نیست که حزب کارگرى به اعتبار 
اینکه تئورى انقالب طبقه کارگر را دست گرفته یا درجهت منافع طبقه کارگر پیکار میکند یا چیزى شبیه 
این کارگرى محسوب میشود. منظورم اینست که کارگران عضو آن باشند. منتهى حزب توده اى کارگران، 
حزبى که کارگران در مقیاس وسیع در آن عضو باشند تنها تحت شرایط معینى بدست میآید. تنها تحت 
شرایط خاصى احزاب کمونیستى امکان پیدا میکنند حزب توده اى کارگران باشند. پس بهرحال این حزب 
حزب بخشى از طبقه کارگر است. اینجا ما میرسیم به همان مقوله پیشاهنگ و غیره. و من میخواهم اظهار 
نظرى راجع به این بکنم. تعبیر سنتى از کلمه پیشاهنگ، پیشاهنگ عقیدتى و تئوریکى است. کسى که از 
قرار نماینده آگاهى و انقالبیگرى و تئورى و جهان بینى است و قرار است معموال از بیرون بیاید و جلوى 
طبقه کارگر بیافتد. من فکر میکنم حزب کمونیست قرار نیست به این معنى حزب پیشاهنگ ایدئولوژیکى 
و تئوریکى باشد. خود حزب، به اعتبار مارکسیسم و برنامه سوسیالیستى و سیاسى اش، به معناى سیاسى و 
فکرى کلمه، پیشاهنگ طبقه است. اما پیشاهنگ، آنجا که نه از یک سازمان و گرایش، بلکه از افراد حرف 
میزنیم، باید یک پیشاهنگ اجتماعى و سیاسى باشد. کسى که در مبارزه کارگر عمال جلوى صف قرار گرفته 
باشد. حزب  اجتماعى طبقه  سیاسى و  است. حزب کمونیست باید حزب متشکل کننده بخش پیشاهنگ 
پیشاهنگ سوسیالیست طبقه باشد. ولى اینجا تاکید را میگذارم روى کلمه طبقه. و در همین رابطه است 
که در چند سال اخیر، مقوله رهبران کارگرى و رهبران عملى را مورد بحث قرار داده ایم. یک مفهوم و 
برداشت سنتى از کلمه پیشاهنگ این بوده است که کسانى هستند که میروند سدها را بشکنند، انسانهاى 
جان برکفى که به افکار درستى پى برده اند و در یک حزب جمع شده اند و غیره. همچون آدمهائى حتما 
در حزب کمونیست وجود دارند ولى مساله اساسى این است که حزب کمونیست خصلت کارگرى اش 
را باید از رابطه اش با مبارزه کارگرى گرفته باشد. در مبارزات کارگرى دخیل باشد و یکى از شاخه هاى 
مبارزه کارگرى باشد. وقتى مارکس و از این حرف میزند که کمونیستها چه هستند و چه نیستند، فورا به 
رابطه کمونیستها با سایر بخشهاى جنبش کارگرى اشاره میکند. میگوید کمونیستها آن بخشى از طبقه کارگر 
هستند که در تمام دقایق این مبارزه و اعتراض طبقه حضور دارند اما آن بخشى از طبقه کارگرند که افق 
سراسرى و فراگیر طبقه کارگر را گم نمیکنند و در همه دقایق و مراحل مبارزه آنرا دنبال و نمایندگى میکنند. 
من قبال راجع به آن افق فراگیر و سراسرى قبال صحبت کردم. راجع به این باید بنشینیم بحث کنیم که 
حزب کمونیستى که در تمام دقایق مبارزه کارگرى حضور دارد کجاست؟ من حزب را اینطور مى فهمم. 
بنظر من حزب کمونیست از نظر ترکیب انسانى اش باید حزب رهبران جنبش اعتراضى طبقه کارگر باشد. 
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حزب سوسیالیست هاى جنبش اعتراضى طبقه باشد. و بحثهائى که در مقاالت "سیاست سازماندهى" و 
"آژیتاتور کمونیست" و "عضویت کارگرى" در مورد مقوله رهبران عملى و غیره در سالهاى اخیر کرده ایم، 
بنظر من درافزوده مهمى در تعریف حزب و رابطه حزب و طبقه است. تعریف حزب بعنوان پیشاهنگ 
عقیدتى، ایدئولوژیکى، تئوریکى و غیره بنظر من یکى از ابداعاتى است که دقیقا مصادف میشود با جدا 
شدن بستر رسمى مدعى مارکسیسم در صحنه جامعه از طبقه کارگر. حزب کمونیستى باید حزب رهبران و 

سوسیالیست طبقه باشد که مستقیما در مبارزات جارى و اقتصادى در گیرند. 
 

سوسیالیسم در یک کشور: 

جامعه  یک  ساختن  به  کارگرى  انقالب  باید  ایم.  گفته  را  نظرمان  شوروى  بولتن  در  هم  مورد  این  در 
سوسیالیستى منجر بشود. باید به لغو مالکیت خصوصى و به لغو کار مزدى منجر بشود و این را ممکن 

میدانیم و بحثهایمان را ارائه کرده ایم. 
 

بهرحال من اینها را بعنوان نمونه هائى گفتم از عرصه هائى که با حرکت از موضع جنبش اجتماعى طبق 
ه کارگر و سوسیالیسم کارگرى، کمونیسم کارگرى، نسبت به خیلى قلمروهاى فکرى و سیاسى کمونیسم، 
به نتایجى میرسیم که براى ما شسته رفته و معلوم است و ابهامى در مورد آنها نداریم و بر سر آنها موضع 

داریم. و فکر میکنیم این موضع جوابگوست. 
 

وضعیت کنونى جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر و موقعیت کمونیسم کارگرى
در صحبتهاى قبلى ام از این صحبت کردم که مرکز ثقل کمونیسم از طبقه کارگر به طبقه بورژوا منتقل شده 
و چطور مارکسیسم در این پروسه تحریف شده است و جراحى شده براى اینکه با این وضعیت انطباق پیدا 
بکند. اما چه عواملى باعث این وضع شده و کمونیسم کارگرى در کجاى این جدال شکست خورده و عقب 

نشسته است. موقعیت جنبش سوسیالیستى طبقه چیست. بگذارید به اختصار به این نکات بپردازیم: 
 

علیه  اساسى  حرکت  سه  "چپ"  عمومى  چهارچوب  در  من  بنظر  گذشته  نیم  و  قرن  یک  تاریخ  کل  در 
دمکراتیسم  و  رفرمیسم  ناسیونالیسم،  است.  داشته  وجود  کارگرى،  کمونیسم  علیه  کارگرى،  سوسیالیسم 
(دمکراسى). که اینها ارتباط نزدیکى با هم دارند. همه اجزاء تفکر بورژوازى اند. ناسیونالیسم، رفرمیسم و 
دمکراسى همه اشکالى از ایدئولـوژى بورژوائى و افق و آرمان بورژوائى براى جامعه هستند. ولى این سه تا 
را بعنوان سه جریان اجتماعى قدرتمند علیه کمونیسم و کارگر مى بینیم. اینجا البته درباره تقابل آشکار و رو 
در روى بورژوازى و سرمایه با طبقه کارگر و سوسیالیسم کارگرى صحبت نمیکنیم. از این سه روند بعنوان 
گرایشاتى حرف میزنم که در رقابت با کمونیسم قدرت گرفتند، با کنار زدن کمونیسم، نیروى کمونیسم را 
بدنبال خود کشیدند. واضح است که پیشروى و پیروزى اینها، تفوق اینها بر کمونیسم کارگرى، عقب رانده 
شدن جریان کمونیستى کارگرى و اعتراض سوسیالیستى طبقه در کشورهاى مختلف توسط این جریانات، 
نهایتا ناشى از زور عریان بورژوازى است. در موارد مختلف و کشورهاى متعدد دقیقا بخاطر اینکه بورژوازى 
بطرق سیاسى و نظامى جنبش کارگرى و کمونیسم کارگرى را سرکوب میکند، جناح چپ ناسیونالیسم به 
جلوى صحنه میاید و جنبش رفرمیستى یا جنبش دمکراتیک ظرف و ابزارى میشود براى اینکه کارگر باالخره 
بتواند براى تغییر اوضاعش به آن چنگ بیاندازد. قدرت و نفوذ سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى به نسبت 
این گرایشات دیگر نهایتا در تناسب کلى قواى طبقات تعیین میشود. وقتى فاشیستها کمونیستها را منهدم 
میکنند، واضح است که سوسیال دمکراسى تنها راهى میشود که کارگر بتواند به درجه اى براى اصالحات 
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تالش کند. ولى بعنوان گرایشهاى اجتماعى که در جوار کمونیسم رشد میکنند و توانسته اند نیروى واقعى 
کمونیسم را به نیروى ذخیره خودشان تبدیل بکنند، طبقه کارگر را دنباله رو جنبش خودشان بکنند، من 
روى این سه تا دست میگذارم و فکر میکنم در کشورهاى مختلـف، در مقاطع و دوره هاى مختلف، میشود 

کارکردشان را دید. 

بستر اصلى ناسیونالیسمى که در کشورهاى مختلف صنعتى رشد میکند ناسیونالیسم امپریالیستى است. نقش 
و هدفش تخفیف بحران در بازار داخلى کشور مادر است. این ناسیونالیسم رگه هاى مختلفى را در درون 
سوسیالیسم و چپ بوجود آروده است. در انگلستان و فرانسه و آلمان و ایتالیا و اسپانیا شاهد عروج و 
رشد آن بوده ایم. و این یک گرایش جدى ناسیونالیستى - چپ است که اوروکمونیسم فقط یک نمونه آن 
است. احزاب چپ متاثر از این ناسیونالیسم همه بر مبناى پالتفرمهاى ملى، و براى اصالح اوضاع اقتصادى 
کشور مربوطه، یا اصالح سرمایه دارى موجود، کار میکنند. گرایش ناسیونالیستى و رفرمیستى را بنظر من در 
کشورهاى تحت سلطه با وضوح خیلى بیشترى میشود دید. در موارد زیاد اینجا برخالف اروپاى غربى دیگر 
این گرایشات نه رقیب یک نوع کمونیسم رادیکال که ممکن است در همان مقطع کنار آنها وجود داشته 
باشد، بلکه عمال جانشین خود کمونیسم رادیکال این کشورهاست. وقتى به نیروهاى چپ آمریکاى التین و 
حرفها و مواضعشان نگاه میکنیم، وقتى به چپ ایران نگاه میکنیم، وقتى به ویتنام نگاه میکنیم، به چین نگاه 
میکنیم، دقیقا مى بینیم که پشت تمام اینها ناسیونالیسم و رفرمیسم و دمکراتیسم بورژوازى نوخاسته این 
کشورها دیده میشود. بنظر من این را میشود گفت که جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر در سیر تکوین جامعه 
سرمایه دارى در طول قرن بیستم دست را به این نیروها باخته. بدلیل ناآمادگى خودش و مطرح بودن این 
جریانات و قابلیت بسیج شان، میدان را به این نیروها واگذاشته است. بهرحال من جدال را با این جریانات 
ثغور  و  حدود  باید  که  است  دمکراتیسم  و  رفرمیسم  ناسیونالیسم،  مقابل  در  کارگرى  کمونیسم  بینم.  مى 
خودش را معلـوم بکند و این گرایشات را از پشت کمونیسم عمال موجود و سوسیالیسم عمال موجود بیرون 
بکشد و نشان بدهد که این ترندهاى به اصطالح کمونیست و سوسیالیست فى الواقع اردوى ناسیونالیسم و 

رفرمیسم و دمکراتیسم در هر کشور هستند. 
 

اینها چرا مطرح هستند، چرا چپ ناسیونالیست، چپ دموکرات و چپ رفرمیست قدرت اجتماعى بیشترى 
و  رفرمیسم  و  دمکراتیسم  بخصوص  که  است  اى  پدیده  امپریالیسم  من  بنظر  دارد؟  کارگرى  کمونیسم  از 
ناسیونالیسم در کشور تحت سلطه را به یک امر اجتماعى تبدیل میکند. خیلى روشن است چرا. استبداد 
و  ملى  ستم  و  ملى  مساله  اجتماعى  اقشار  بین  اقتصادى  عمیق  شکاف  اقتصادى،  ماندگى  عقب  سیاسى، 
پیشینه کولونیالیسم، همه اینها سرچشمه هایى هستند که باعث رشد این گرایشات میشوند. تا حدى که در 
کشورهاى تحت سلطه اساسا آنچه بعنوان مارکسیسم رادیکال خود را عرضه میکند خود این گرایشات اند. 
در تجربه شوروى و شکل گیرى سوسیالیسم بورژوایى این قطب ترکیب ناسیونالیسم و رفرمیسم را مى بینم. 
اتفاقا شوروى تجربه اى است علیه دمکراتیسم. ناسیونالیسم و رفرمیسم مشخصا براى دوره طوالنى مشخصه 
مدل روسى سوسیالیسم بوده است و این هم یک امر و آرمان واقعى بخشهایى از جامعه است. امرى واقعى 

و مدلى است براى کشورهاى عقب مانده اى که در تالش براى توسعه اقتصادى کاپیتالیستى هستند. 

این  مقابل  در  کارگرى  سوسیالیسم  من  بنظر  ایدئولوژیکى  نظر  از  و  اجتماعى  و  سیاسى  نظر  از  بهرحال 
گرایشات عقب نشسته و من فکر میکنم اینها عناصر اصلى محتواى اقتصادى - اجتماعى سوسیالیسم غیر 
کارگرى در دوره ما هستند. واضح است که پشت اینها رقابتهاى بورژوازى و جناحهاى مختلف بورژوازى 
قرار دارد. در غرب و کشورهاى صنعتى، رقابت بر سر دفاع از بازار داخلى و سرمایه "خودى" در شرایط 
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بحران اقتصادى و دشوارى حفظ نرخ سود. در کشور تحت سلطه، رقابت بورژوازى نوخاسته این کشورها 
با بورژوازى کشورهاى غربى و کشورهاى امپریالیستى و آرمان ملى شکل دادن به یک بازار داخلى قوى. 
کمونیسم بلوك روسیه هم پرچم رقابت بورژوازى این قطب براى رساندن خودش به حد توسعه اقتصادى 

و فنى غرب و گسترش مناطق نفوذ اقتصادى و سیاسى خویش در سطح جهانى است. 

کمونیسم کارگرى و حزب
من تا اینجا سعى کردم کمونیسم کارگرى را بعنوان یک واقعیت اجتماعى، بعنوان یک جهان نگرى معین، 
یک دستگاه فکرى، بعنوان یک انتقاد از سوسیالیسم هاى دیگر، بعنوان منتقد تاریخ سوسیالیسم و غیره، بحث 
کنم. میرسیم به بحث (کمونیسم کارگرى) بعنوان رهنمود و نسخه اى براى نوع معینى از کمونیسم، براى 

ایجاد نوع معینى از کمونیسم در عمل. شکل دادن یک پراتیک متفاوت کمونیستى. 
 

بگذارید براى اینکه زیاد وقت را نگرفته باشم، فقط تجسمى از نوع حزب و احزابى که میشود به آنها حزب 
کمونیست کارگرى اطالق کرد. بنظر من براى چنین حزبى جنبش اجتماعى، جنبش طبقاتى و مبارزه روزمره 
و دائمى طبقه کارگر علیه سرمایه دارى در صدر اولویت قرار میگیرد. به این معنى که گفتم کانون تشکیل 
این حزب، کانون رشد این حزب، در درون طبقه است. بخش اعظم انرژى اش آنجا صرف میشود، به تمام 
مسائل این مبارزه محیط است. و فعالینش، فعالین این مبارزه تشکیل میدهد. رهبرانش، رهبران شناخته شده 
این مبارزه اند و هرقدر کوچک یا بزرگ باشد، در پیش و پس رفتن این مبارزه اجتماعى دخیل است. از نظر 
بافتش، حزبى است کارگرى. دربرگیرنده عناصرى از طبقه کارگر است. کارگر به معنى عینى و ابژکتیو کلمه. 
به این اعتبار براى اینکه یک چنین حزبى وجود داشته باشد، قاعدتا این حزب، باید حزبى باشد مناسب 
براى فعالیت کارگران. و این یک تفاوت اساسى است که وقتى به احزاب موجود نگاه میکنیم مى بینیم. 
حزب ما (حزب کمونیست ایران) و صد حزب مثل ما جاى مناسبى براى فعالیت کارگران نیست. اما حزب 
کمونیست کارگرى، باید ظرف طبیعى و مناسبى براى فعالیت سیاسى کارگر باشد. و این یک بحث جدى 

اساسنامه اى، سبک کارى و روشى است. فقط بحث اخالقیات نیست. 

همانطور که گفتم، حزب کمونیست، حزبى است دخیل در مبارزه اقتصادى، در مبارزه براى اصالحات. این 
معنى فورى اش اینست که حزبى است که این توانایى را بدست آورده است که دخیل باشد. قابلیت کار 
توده اى دارد. حزبى است که قابلیت کار علنى دارد. بنظر من حزبى که نتواند کار علنى-توده اى سازمان 
بدهد نمیتواند حزب کارگرى بماند، حتى اگر به این عنوان شروع شده باشد. میشود گرایشاتى مثل "محافل 
فلسفى" در کارگران درست کرد و این شدنى است. کارگران هم بخشى از کارشان اینست. همان کارگرى 
که به محافل فلسفى سمپاتى دارد، باالخره فردا دنبال مسائلش در کارخانه است، دنبال طرح طبقه بندى اش 
است، دنبال قانون کار است و دنبال قانون اساسى مملکت که باید راجع به کارگر در آن اظهار نظر بشود 
هم هست. رابطه اش را هم باید با ارتش تنظیم کند، رابطه اش با سپاه پاسداران برایش مساله است. حزب 

کمونیست همانطور که مارکس میگوید باید با این دقایق همراه باشد. 

به این اعتبار طبقه کارگر باید براى حزب کمونیست پدیده معلـومى باشد. حزب باید مکانیسم هاى مبارزه 
نگاه  تولید  در  بورژوا  نگرش  دریچه  از  را  کارگر  فعلى،  کمونیستى  احزاب  بنظرمن  بشناسد.  را  طبقه  این 
میکنند. مکانیسم هاى زیست و سوخت و ساز درونى این طبقه براى احزاب کمونیست فعلى آشنا و روشن 
نیست. نه با ذهن کارگر و مشغله ذهنى اش آشناست و نه مشاهدات مشترکى با کارگر دارد که بتواند مبناى 
تبلیغات خود قرار دهد و نه فشارهاى اجتماعى اى که به کارگر در هر مقطع وارد میاید را حس میکند. خیلى 



924

برگزیده آثار  منصور حکمت

ها در این چپ میدانند بحال مثال بر دانشجویان در ایران چه گذشته است، یا چه به روز کردها آمده است. 
اما اینکه بر کارگران در این شش سال چه گذشته است، حزب کمونیست حتى تلقى درستى از این مساله 
ندارد. خانواده کارگرى دارد به چه روزى میافتد، شرایط کار به چه روزى درآمده، احترام اجتماعى کارگر 
االن در جامعه چگونه است؟ هزار و یک نکته است که میشود با کارگر حس کرد و اینها در این احزاب 

سیاسى محسوس نیست. تبلیغاتشان هنوز از روى کتاب درمیآید تا از زندگى واقعى. 

همانطور که گفتم حزب کمونیست نمیتواند به چیزى جز رهبر کارگرى متکى باشد. یکى از رفقا از سر انتقاد 
اشاره کرد که در تبلیغات ما وقتى مبلغ میگوید "رهبر عملى" طبقه کارگر، معنى اش این است که خودم رهبر 
"نظرى اش" هستم و دارم راجع به یک نوع رهبر دیگرش حرف میزنم. اما من فکر میکنم این بیان غلطى 
نیست. کارگر رهبر عملى دارد، رهبر روزمره دارد. کسانى هستند در محیط فعالیتشان عده اى از کارگران 
را بدور خود جمع میکنند. و اگر او به حکومت شوراها آرى بگوید، کارگران هم به حکومت شوراها آرى 
میگویند و اگر نه بگوید ممکن است آنها هم نه بگویند. هر چقدر هم ما کار کرده باشیم. باالخره یک عده 
اى مخالفت میکنند، اینطورى مخالفت میکنند. یک عده اى موافقت میکنند، اینطورى موافقت میکنند. مقوله 
شبکه کارگران  کند و حزب، حزب  جا باز  باید در این احزاب  ذینفوذ، بنظر من  رهبر کارگرى و کارگر 

ذینفوذ باشد. 
 

یک نکته دیگر اینست که تناقضى که ظاهرا بین تبلیغ بر سر مبارزه جارى و اصالحات و غیره با تبلیغ بر 
سر سوسیالیسم وجود دارد، قاعدتا باید در این احزاب حل شده باشد. منظورم تبلیغ سوسیالیسم است و 
نه آموزش دادن آن. سوسیالیسم را تبلیغ کند. یعنى سوسیالیسم را بعنوان پاسخ مطرح کند، یا سوسیالیسم 
که  روحى  همان  با  و  همانطور  کند.  تبـلیغ  را  سوسیالیسم  بدهد،  نشان  کسى  درد  چاره  بعنوان  منطقا  را 
معدنچى وقتى میگوید "من پول ذغال سنگها را داده ام" دارد سوسیالیسم را دارد تبلیغ میکند. اما این حزب 
سوسیالیسم را تبلیغ نمیکند. وقتى تبلیغ میکند، مساله خرد است. وقتى ترویج میکند، مساله وسیع و طبقاتى 
است. قرن بیستم دارد تمام میشود قاعدتا باید بشود سوسیالیسم را تهییج کرد. حزب کارگرى سوسیالیستى 
را از روى این میشود شناخت که چه طور دارد سوسیالیسم را تهییج میکند و چطور این تهییج به خرج مردم 

میرود. به خرج آن طبقه اجتماعى اى که نماینده اش است میرود. 
 

یک حزب کمونیست کارگرى باید پیوندهاى ارثى خودش را با چپ پیش از خودش واقعا و رسما قطع کند. 
خیلى ها را دیده ام تاریخ مبارزات خودشان را میرسانند به وقتى که سه طبقه آنطرف تر داشته اند فعالیت 
سیاسى میکرده اند و هنوز اینها ظاهرا در وجود این شخص بهم پیوسته است. در حالى که باید بیاید علیه 
این میراث حرف بزند. همانطوریکه بلشویسم علیه میراث نارودنیسم حرف میزند. ما هم حرف زدیم. اما 
در اشکال مختلف این پیوستگى را همچنان نگه میداریم. به این معنى باید کمونیسم کارگرى تبیین تاریخى 

خودش را بدهد. تبیین تاریخى خودش از تکامل چپ را بدهد و بر سر آن بایستد. 

حزب کمونیست کارگرى، آن حزبى است که در تبلیغاتش از انقالب کارگرى حرف میزند. مستقیما براى 
انقالب کمونیستى فراخوان میدهد. ما در این سمت قدم برداشته ایم، وقتى شعار حکومت کارگرى را جاى 
جمهورى انقالبى و غیره گذاشته ایم. در این جهت گام برداشته ایم. فراخوان به انقالب کمونیستى باید یک 
امر معمول باشد و تاکتیک هم باید بعنوان تاکتیک سر جاى خودش قرار بگیرد. حزب سوسیالیستى، حزب 
کمونیست کارگرى قاعدتا باید اول فریاد بزند "زنده باد انقالب کمونیستى" و اگر به او گفتند پس این یا آن 
مساله چه میشود؟ تاکتیکش را بگوید. حزبى که انقالب کمونیستى اساس حرفش باشد و به همان شیوه اى 
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که گفتم، شیوه اى که به خرج مردم برود، در آنها رسوخ کند. 
 

ولى انقالب کمونیستى االن در تبلیغات ما چه جایگاهى دارد؟ من االن دقیقا نمیدانم رادیو صداى حزب 
کمونیست و بویژه صداى انقالب راجع به انقالب کمونیستى چه میگویند. میدانم برنامه اى از صداى انقالب 
ایران در مورد وضعیت کارگران کرد در جزیره تنب کوچک و بزرگ پخش شد، من وقتى شنیدم با خودم 
گفتم دیگر در تنب کوچک و بزرگ ملیت کارگر را ول کنید. از صبح تا شب چند بار لغت انقالب کمونیستى 
و چند بار لغات ایران، کرد، جمهورى اسالمى و غیره به زبان ما میآید؟ دیگر باید حرف انقالب کمونیستى 

را زد. دیگر دارد قرن بیست و یکم میشود. 

حزب کمونیستى کارگرى باید برنامه روشنى براى تغییر فورى ساختار اقتصادى اجتماعى جامعه داشته باشد. 
مثل رهبر جامعه حرف بزند. بگوید "وقتى سر کار بیایم این وضعیت اقتصادى را با این برنامه هاى سیاسى 
برقرار میکنم." سوسیالیسم کارگرى نمیتواند در موضع آژیتاسیونى صرف بماند، و درموضع ترویج صرف 
بماند. در موضع بیان نیات سوسیالیستى بماند. باید حزبى باشد که قصد دارد تغییر معینى را بوجود بیاورد 

و براى آن تغییر فراخوان میدهد. 
 

بهرحال، از نظر عملى، تجسمى که از یک حزب کمونیستى کارگرى میشود داد، بنظر من به بهترین وجهى 
میشود از مانیفست کمونیست پیدا کرد. من این جنبه صحبتم را خالصه میکنم. و بعد از آنجا رهسپار مقوله 

عرصه ها، تاکتیکها و غیره شد. 

کمونیسم کارگرى بعنوان یک کمپین مشخص در چهارچوب جامعه ایران
در  مشخص  کمپین  یک  بعنوان  کارگرى  کمونیسم  کنم،  صحبت  آن  به  راجع  باید  اینجا  که  آخرى  نکته 
چهارچوب جامعه ایران، در چهارچوب چپ ایران و در چهارچوب حزب کمونیست ایران است. منتهى 

براى اینکه اینرا بگویم، باید کال چند کلمه اى راجع به چپ ایران اظهار نظر بکنم. 
 

من تاریخ کمونیسم ایران را اینطور میبینم: آن اقدامات اولیه مقارن با انقالب اکتبر را راستش هر قدر آدم 
بیشتر مطالعه میکند، مى بیند سرش بیشتر در باکو است تا جاى دیگرى. پلى کپى قطعنامه هاى بین الملل 
را دست عده اى مثل ما دادند و اینها خواندند و رفتند آنطرف مرزها کار کنند. فعالیتهاى آن دوره حزب 
کمونیست ایران، ادامه کمینترن و ادامه بلشویسم است در رابطه با یک کشور مجاور و کارگران آنجا. نشان 
عروج و ظهور جدى سوسیالیسم در ایران نیست. این کمونیسم اول قرن در ایران هم البته پایه مادى خودش 
را داشت. یعنى باالخره وجود کارگر در آن جامعه، مطرح بودن انقالب در این جامعه، کولونیالیسم، ضد 
امپریالیسم، دمکراسى و غیره، همه اینها پایه مادى براى ابراز وجود چپ در جامعه را میساخت. انقالب 
مشروطیت یک انقالب واقعى بود و جناح چپ آن هم میتوانست سوسیالیست باشد. بنابراین اگر این را 
کنار بگذاریم، میرسیم به دکتر ارانى و 53 نفر و حزب توده. از اینجا به بعد میتوانیم راجع به سوسیالیسم 
"داخلى" ایران حرف بزنیم. سوسیالیسمى که در ایران بدلیل فعل انفعاالت و روندهاى جامع تر اجتماعى 
و اقتصادى شکل میگیرد. اینجا دیگر من راجع به یک چپ پابرجائى حرف میزنم که ظهور میکند و از آن 

ببعد جناحى از اپوزیسیون ایران را تشکیل میدهد. 

سالها پیش کسى مثل دکتر ارانى براى من یک اسم بود. که میگفتند در زندان مقاومت کرده و پدر مارکسیسم 
ایران است و هرکس چیزى درباره اش میگفت. اما وقتى بروید و از نزدیک نگاه کنید مى بینید یک انسان 
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شریف اصالح طلب "ایراندوستى" است که ایده هاى مارکسیستى را گرفته اما حرفش مثل خیلى کسان 
اینکه  جز  نیست  چیزى  او  براى  مارکسیسم  باشد"،  جور  و  ظلم  اینقدر  جامعه  در  "نباید  که  اینست  دیگر 
"جامعه نباید به فقیر و غنى تقسیم بشود" و "بیائید مملکت را درست کنیم و ما از قافله تمدن عقب هستیم 
و یک کارى بکنیم"، هرچه دقیقتر نگاه میکنید بیشتر این تصویر را میگیرید. انور خامه اى راجع به دکتر 
ارانى نوشته که ایشان ناسیونالیست خیلى قوى اى بود که البته بعدها کمتر اینقدر ناسیونالیست بود. خودش 
در زندان گفته بود من خیلى ناسیونالیست بودم. اینجا از مارکس برایتان خواندم که در آلمان و در فرانسه، 
کمونیستها آن کارگران صنعتى و پرولترهائى بودند که حوصله آن سوسیالیسم را نداشتند و در کانونهایشان 
سوسیالیسم متفاوتى شکل میگیرد و حتى توسط خودشان تببین میشود. و مارکس هم دارد در آن ظرف 
مینویسد. کمونیسمى که مانیفست به آن ارجاع میکند سوسیالیسمى است در میان کارگران در تقابل و تمایز 
از سوسیالیسم غیر کارگرى شکل میگیرد. اما کمونیسم ایران در دور جدید (در دورى که با دکتر ارانى و 35 
نفر و غیره شروع میشود) از آن قطب سربلند نمیکند. از آن زاویه اجتماعى شروع به جوشیدن و بیرون زدن 
نمیکند، بلکه از بین روشنفکران و طبقات حاکم شروع میکند. تحصیل کرده ها هستند، کسانى هستند که 
فرنگ رفته اند، دیده اند، آن تئوریها را خوانده اند و انقالب روسیه بغل دستشان بوقوع پیوسته و اعالم کرده 
که "هیچ نوع ر ستم ملى را قبول ندارم، همه بدهکاریهایتان را بخشیدم، به خاکتان هیچ طمعى ندارم، ایرانیت 
تان را برسمیت مى شناسم، فقر چیز بدى است" و میبینند مردم هم رفته اند و براى خودشان برنامه اقتصادى 
میریزند و یک لنینى هم آنجا هست که هر چه به او گوش میدهى میبینى آدم خوبیست. این قشر روشنفکر 
و تحصیلکرده ایرانى، کانون اولیه پیدایش عقاید سوسیالیستى در این روندى است که این چپ فعلى ادامه 
آنست. چپ فعلى ادامه آن حزب کمونیست اولیه نیست، هیچ ربطى به آن ندارد. از نظر پیوستگى تاریخى 
ادامه این روندى است که از اینجا شروع میشود. بروید خاطرات ایرج اسکندرى را بخوانید، یک نمونه 
چنین چپى است. قبل از حزب توده عموى همین اسکندرى، یعنى سلیمان میرزا، سوسیالیست است. ببینید 
عمویش چه جورى فکر میکرده. وقتى ایرج اسکندرى، دکتر ارانى، انور خامه اى و کامبخش (حاال کامبخش 
یک مقدار اظهاراتش فرق میکند و سرش به رابطه جهانیش بند بوده و در یک قطب سیاسى کار میکرده)، 
اینها را کنار هم میگذارید، تصویرى که میگیرید جز این نیست: این قشر روشنفکران و دانش آموختگان 
تحصیلکردگان کشور تحت سلطه اى است که واقعا آرمانهاى قدیمى مشروطیت را حمل میکنند. از مدرنیزه 
شدن ایران، سروسامان پیدا کردن ادارى آن، کم شدن شکاف فقیر و غنى و حتى از بین رفتن استبداد عزیمت 
میکند (که هنوز البته به خودش جرات نمیدهد سلطنت را زیر سوال ببرد. یعنى جمهوریخواهى هم تازه یک 

پدیده اى است که بعدا یک جاهائى علنا وارد میشود.)

بهرحال این مصلحین اجتماعى طبقات حاکم اند که اولین بحثهاى سوسیالیستى را از آنها مى شنویم. دهه 
بعد از آن، بعد از پایان جنگ دوم جهانى و تا قبل از کودتاى 28 مرداد، مشخصا سنت جناح چپ اپوزیسیون 
توده  حزب  و  ملى  جبهه  را  "دستگاه"  مخالف  اپوزیسیون  مجموع  در  ولى  است.  توده  حزب  تاثیر  تحت 
اصالحات  میزنند:  حرف  دارند  ایران  نوخاسته  بورژوازى  قدیمى  آرمانهاى  مبناى  بر  هم  اینها  که  میسازند 
اجتماعى، استقالل سیاسى، و دمکراسى. که حزب توده دمکراسى اش کمتر است، اصالحات اجتماعى اش 
بیشتر است، جبهه ملى اصالحات اجتماعى اش کمتر است و دمکراسى اش بیشتر است ولى ناسیونالیسم هم 
جزو آن هست. حزب توده ملقمه اى است از ناسیونال - رفرمیسم ایرانى باضافه تعلق به آن اردوگاهى که 
آرام آرام در جهان شکل گرفته، یک اردوگاه بین المللى. اردوگاه شوروى. تا یک مقطع اینها واقعا بر همدیگر 
منطبق اند. یعنى همه روشنفکران ایرانى، روسیه شوروى را نماینده دفاع از ناسیونالیسم و اصالح طلبى در 
کشورهاى جهان سوم و تحت سلطه میدانند. منافع شوروى با منافع ملت این روشنفکران در تناقض قرار 
نگرفته. اما در یک دوره دیگرى چنین میشود و از همان دوره هم انشعابات در حزب توده شروع میشود و 



927

برگزیده آثار  منصور حکمت

طرد حزب توده بعنوان جریانى که "نوکر روسیه" است و غیره شروع میشود. جبهه ملى صاحب اصلى این 
انتقاد ملى به حزب توده است، ولى در خود حزب توده هم آدمهایش نظیر خلیل ملکى وجود دارند و به 

ترتیب جدا میشوند. 

شکست تجربه حزب توده و جبهه ملى (که گفتم اینها احزاب ایران دوره قبل از اصالحات ارضى اند، 
احزاب بورژوازى اند که دارند علیه سیستم قدیمى قد علم میکنند)، سرآغاز رشد چپ جدیدى میشود. که 
این دقیقا دیگر مقارن است با درجه اى از رشد سرمایه دارى در ایران. در دوره بعد از 28 مرداد و بخصوص 
پس از اصالحات ارضى سال 1341، حزب توده دقیقا از موضع سرسپردگى اش، عدم دخالتش در دفاع از 
دمکراسى و از "حکومت ملى دکتر مصدق" مورد انتقاد قرار میگیرد و جبهه ملى هم از موضع پاسیفیسم و 

دست روى دست گذاشتن و عدم اعتقادش به مبارزه قهرآمیز. 

دارد.  قرار  کارگر  طبقه  فشار  زیر  دیگر  اینجا  از  که  چپى  میشود.  خوانده  آن  "لیبرالیسم"  که  آنچه  بخاطر 
قشر  آن  دست  رفرمیسم،  و  ناسیونالیسم  پرچم  دیگر  اینجا  میآورد.  بیرون  را  چپ  این  ارضى  اصالحات 
اجتماعى که سابق بود قرار نمیگیرد و به خرده بورژوازى ایران منتقل میشود و دمکراسى اى که این چپ 
میخواهد از لیبرالیسم تفکیک میشود، این دیگر یک دیگر "دمکراسى نوین" است از نوعى است که ناشى از 

رشد نیروهاى مولده و توسعه کشور تحت سلطه است. در این دمکراسى دیگر مقوله حقوق فردى محور 
نیست. بلکه با مفهوم حکومت خلقى جوش میخورد. در تبیین لیبرالى از دموکراسى، حقوق فردى. یعنى 
در  نوین،  دمکراسى  در  ولى  دارد.  مهمى  جاى  افراد،  مدنى  و  فردى  حقوق  اش،  راى  حق  و  فرد  فردیت 
دموکراسى خلق، معنى دموکراسى حاکمیت اقشار خلقى است. و در نتیجه در حکومت مورد نظر پیکار و 
چریک فدائى در اوان انقالب، اینکه معنى عملى این دموکراسى براى فرد چیست و حقوق احزاب در این 
نظام چیست و آزادى مطبوعات چیست و غیره امرى فرعى است.. مساله بر سر تحقق حاکمیت اقشار خلقى 
است. و این از نظر این جریان شاخص دمکراتیسم است. و اگر نگاه کنیم مى بینیم این جریان، این چپ 
جدید، به حساسیت نسبت به "حقوق فردى" میگوید لیبرالیسم. مدعى است دمکراسى را یک پله فراتر برده 

است. میگوید در این دموکراسى خلقى واقعا حکومت اکثریت را برقرار میشود. 
 

این جریان رادیکال تر که ناشى از فشار طبقه کارگر و موقعیت خرده بورژوازى و ناشى از موقعیت تحت 
سلطگى ایران است، بنظر من خمیره چپ رادیکال ایران بعد از اصالحات ارضى را ساخت. واقعیت این 
است که انقالب 57، پرونده این چپ را مى بندد. این چپ را باالخره به کمال میرساند و به نقطه جوش 
میآورد و باالخره هم تبخیرش میکند. این پروسه است که بنظر من باید راجع به آن باید حرف بزنیم تا 

بتوانیم از اینجا به بعد راجع به حزب کمونیست و فرداى حزب کمونیست حرف بزنیم. 

بهرحال من معتقدم چپ رادیکالى که وارد انقالب 57 شد، همان آرمانهاى رفرمیسم، ناسیونالیسم، و دیگر 
حاال دمکراسى ولى به یک معنى متفاوت، دمکراسى به معنى خلق گرائى و حکومت خلق، را حمل میکرد 
و دقیقا با جبهه ملى مرزبندى داشت بخاطر تاکید آن یکى بر لیبرالیسم و روایت غربى آن از دمکراسى. این 
چپ وارد انقالب شد. ولى فقط این جریان نبود که تاریخ چپ دوره ما را ساخت. رشد سریع طبقه کارگر 
پس از اصالحات ارضى، آن واقعیتى را که در اول صحبتم به آن اشاره کردم را به صحنه میآورد. بطور 

اجتماعى و وسیع به صحنه میاورد. طبقه کارگرى که در مقابل و رودرروى سرمایه قرار گرفته است. 
 

سمپاتى طبقه کارگر به این چپ خلقى یک امر قابل انتظار بود. قبال گفتم که مارکس میگوید که چگونه 
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در کشورهاى مختلف باید با رادیکالها و دموکراتها و غیره کار کرد و گفتم این شاخصى از کارگرى بودن 
در هرحال براى  انقالب،  مبارزه براى  انقالبى و  مبارزه  عین  در  مارکس و تئورى اش است بخاطر اینکه 
مبارزه براى اصالحات ارزش قائل است. براى مبارزه براى بهبود اوضاع ارزش قائل است. بنظر من رابطه 
طبقه کارگر ایران با این چپ از همین خصلت طبقه کارگر مایه میگرفت. این چپ هیچ وقت نیامد تبیینى 
از یک سوسیالیسم کارگرى بدست بدهد و بگوید من اینرا میخواهم، انقالب کارگرى را میخواهم. (این 
دیگر خاطرات زنده خود ماست که داریم راجع به آن حرف میزنیم). این چپ از اصالح جامعه ایران در 
جهت "رفع وابستگى"، حکومت خلق و این چیزها حرف زد. و کارگران گفتند، بسیار خوب، باشد. مارکس 
میگفت کارگران در فقدان حزب کارگرى با دمکراتهاى خرده بورژوا کار میکردند. این اتفاقى است که در 
ایران نیز افتاد. اما کنار این همسویى، بنظر من طبقه کارگر تجارب مستقل خودش را از سر گذراند. وقتى 
میگویم مستقل، باید توضیح بدهم.، در جامعه جدایى مطلق گرایشهاى اجتماعى از همدیگر ممکن نیست. 
یعنى باالخره در هرجنبشى گرایشات و محافل و افراد گوناگون جذب میشوند. در شوراى شرق، باالخره 
هم پوپولیست وجود دارد هم کارگرى که واقعا سرش براى انقالب کمونیستى درد میکند و به کمک این 
شورا میخواهد آنرا تسهیل کند. اما بهرحال تجربه هائى هست که در آن حضور مستقل کارگر سوسیالیست 
و کمونیست را با کمى دقت میتوان دید. اعتصابى صورت میگیرد و اصال این سنت خلقى نقشى در آن 
ندارد. اعتصاب صنعت نفت بنظر من نمونه این امر حتى قبل از سقوط شاه است. نفوذ این چپ خلقى، که 
تازه خود هنوز ابراز وجود وسیع اجتماعى نکرده است در جنبش صنعت نفت ناچیز است. اما این جنبش 
رهبرى اى دارد که از همانجا آفریقاى جنوبى و اسرائیل را تحریم کرد. از کجا این بحث را آورده بود؟ بنظر 
من این یک گرایش سوسیالیستى کارگرى است با رهبرى اى که جهان نگرى معینى در مورد طبقه کارگر 
و مبارزه طبقاتى دارد. و این گرایش اجتماعى کارگرى هیچوقت بطور قطعى و مطلق به این چپى که وارد 
صحنه انقالب میشد، نپیوست. هیچوقت به آن نپیوست، بلکه با آن کار کرد. اصال به اعتقاد من آن چپ 
نمیتوانست این گرایش کارگرى را بخودش ملحق کند. سبک کار یکى از گره گاههاى این جدایى غیر قابل 
عبور است. اما ایـده ها چطور؟ شکاف در آرمانها و ایده ها به مراتب بارزتر است. آیا ما همه در جلساتى 
نبوده ایم که چپ مسلط آن روز هشدار میداد "شما اینجا شلوغ نکنید، این چاپخانه یک حاج آقاى ملى 
است!، این یک بورژواى ملى است، اینجا شلوغ نکنید! اینجا این شعار درست نیست!" هیچ احدى نمیتواند 

با همچون موضعى کارگر را در یک دوره انقالبى بخودش ملحق کند. 
 

بهرحال آن چپ، که وارد انقالب شد، خودش دستخوش انقالب شد و آن کارگرى که بدون پرچم وارد 
انقالب شد، با این چپ برخورد کرد و با خودش برخورد کرد. بنظر من انقالب یک اتفاق عظیم در تاریخ 
ایران است. یک مبدا است. بعضى ها، براى مثال از کسانى که قبال چریک فدایى و یا از مجاهدین (م. ل) 
بودند، میگویند چرا سابقه ما را به انقالب میرسانید؟ این بخاطر این است که انقالب خیلى مهمتر از آن هشت 
سال قبلى است که رفیق ما مشى چریکى میکرد. انقالب یک واقعیت اجتماعى عظیمى است که همان رفیق 
چریکى که همسایه اش هم از کارش خبر نداشت را به رهبر اجتماعى تبدیل کرد. وقتى در ابعاد اجتماعى 
داریم حرف میزنیم چریک فدائى هم اهمیتش بخاطر آن سیصدهزار نفر میدان شهیاد است تا سه سال و 
نیم قبلش که مشغول مبارزه مسلحانه بود. بنابراین چریک فدائى هم باید تاریخ واقعى اجتماعى خودش را 
باالخره به انقالب برساند. بنظر من این انقالب یک نقطه عطف اساسى است، نقطه عطفى است که در آن، 
در ظرف چندین ماه این سوسیالیسم غیرکارگرى خرده بورژوائى، چنان در همه اجزاء و عواملش بالغ میشود 

که به مرحله پیرى و فرسودگى میرسد و از بین میرود و در مقابلش چیز دیگرى قد علم میکند. 
 

بنظر من فشار طبقه کارگر در این روند، توسط جریان مارکسیسم انقالبى نمایندگى شد. و تا آنجائى که به 
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اعتقادات چپ نسبت به آن انقالب برمیگشت، بنظرم پرچم طبقه کارگر توسط مارکسیسم انقالبى نمایندگى 
و  چپ  آن  براى  کمونیسم  اجتماعى  نیروى  اینکه  بخاطر  رسید،  بست  بن  به  چپ  آن  دلیل  همین  به  شد. 
دیدگاهها و مواضعش جائى باقى نمیگذاشت، حال آنکه مارکسیسم انقالبى را به میدان میطلبید. بنظر من 
جریان ما پشتش را به یک واقعیت عینى اجتماعى داد. حاال خودش از کجا به این نظرات رسیده بود این 
بحث دیگرى است. ولى باالخره ما جناح چپ این چپ بودیم و نقد سیاسى و نظرى را مطرح کردیم، نقدى 
که واقعیات بیرون در صحنه انقالب داشت روز بروز بر آنها صحه میگذاشت و مبارزینى که در این روند به 

چپ متمایل میشدند فورا پرچم پیدا میکردند. 

این مقطع را من مقطع شکست نهائى سوسیالیسم خرده بورژوائى میدانم که بنظر من تا سال 61 تمام است. 
بحران این سازمانها از همان روز پنجم شروع شد. بنظر من وقتى جزوه "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" 
چاپ شد و آنها مجبور شدند پنهانش کنند و از دست فعالینشان درآورند، بحران شان شروع شده بود. اصال 
انقالب بحران شان را شروع کرد. این بحران نشانه هایش را در جدائى از سیاسى تشکیالتى ها از مشى 
چریکى از قبل از آن گذاشته بود. رفتن به سمت مشى سیاسى - تشکیالتى - توده اى، برسمیت شناختن 
حال با هر تبیین  جمعیتى بود که داشت مبارزه میکرد.  شناسى  توده اى بود که در خیابان بود. برسمیت 
تئوریکى که میتوانست بخود بگیرد. بنظر من این چپ غیر پرولترى با تشکیل حزب کمونیست، تاریخش 

بطور قطع تمام میشود. 

 کمونیسم کارگرى بعنوان یک کمپین مشخص در رابطه با چپ ایران و حزب کمونیست ایران

را  انتقادى  جریان  این  که  ایران  انقالبى  مارکسیسم  کردیم.  نقد   57 انقالب  در  را  بورژوایى  چپ  این  ما 
نمایندگى میکرد توانست بسیار از این چپ بورژوایى فاصله بگیرد. ولى پیدایش کمونیسم کارگرى بعنوان 
یک جریان حزبى فقط تازه از اینجا، بر دوش مارکسیسم انقالبى و با نقد محدویتهاى آن، میتوانست شروع 
بشود. بنظر من تشکیل حزب کمونیست نقطه آخر رادیکالیسم مارکسیسم روشنفکرى ایران بوده است. نقطه 
رسیدن به یک سلسله سر نخ هاى تئوریک صحیح و مواضع سیاسى صحیح بوده است. ولى ابدا بخودى 
خود انتقال اجتماعى کمونیسم در ایران را نمایندگى نمیکند. بنظر من حزب کمونیست ایران فقط میتواند 

شروع یک تحول باشد. 
 

حزب کمونیست تمام ماتریال آن چپ را تحویل گرفت. یعنى خارج از خودش بجز طیف پروروس چیز 
زیادى باقى نگذاشت. جمهورى اسالمى ضربات سنگینى به چپ رادیکال ایران زد. اما آن را از بین نبرد و 
نمیتوانست از بین ببرد. و این چپ انقالبى که بعد از سرکوبهاى سال 60-61 به مبارزه متشکل ادامه میدهد، 
دیگر دارد اساسا در چهارچوب داخلى حزب کمونیست ایران فعالیت میکند. این حزب بستر اصلى و فراگیر 
چپ رادیکال ایران شد. پیش بینى ما در بحث ها و اجالسها و کنگره هاى قبل از تشکیل حزب، عمال بوقوع 
پیوسته است. آن اسناد را بخوانید. گفتیم با تشکیل این حزب، پرچم مارکسیسم انقالبى بلند میشود و بیرون 
از آن فقط کمونیسم بورژوایى طرفدار شوروى میماند و بس. از سوسیالیسم خرده بورژوائى چیزى باقى 
نمیماند. عینا همینطور شده. بهرحال چپ رادیکال ایران، در ظرفى به اسم حزب کمونیست ایران یک کاسه 
شد و حزب کمونیست ایران بستر اصلى کمونیسم رادیکال و مارکسیسم رادیکال و انقالبى در ایران شد. و 

این افتخار و موقعیتى است که هیچکس نمیتواند از آن بگیرد. 
 

اما براى کسى که از زاویه جنبش اجتماعى طبقه کارگر نگاه میکند، هنوز اتفاق تعیین کننده اى که باید بیفتد، 
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نیفتاده است. باالخره قرار بود مرکز ثقل کمونیسم و اعتراض کمونیسم به جامعه سرمایه دارى، به درون 
طبقه کارگر منتقل بشود و حزب کارگرى کمونیستها بوجود بیاید، حزب کمونیستى کارگران بوجود بیاید. 
قرار است سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى به حزبش برسد. این اتفاق بنظر من هنوز نیفتاده است. بنظر من 
حزب کمونیست متاسفانه با همه تالشهایى که در آن میشود، همچنان حزب دانش آموختگان ایرانى است. 
امروز التفات و توجه کارگر به این حزب خیلى بیشتر از هر جریان دیگر است. بخش وسیعى از اعضایش 
کارگرند. ولى سوالى که من از شما میکنم اینست که کارگر در چه ظرفیتى وارد این حزب میشود و در چه 
ظرفیتى کار میکند؟ کارگر وقتى به این حزب میاید، موقعیت اجتماعیش را رها میکند. یعنى براى اینکه به 
حزب ما بپیوندد، از آن جنبش اجتماعى اعتراضى جدا میشود. این علیرغم تالش ما قاعده عمومى است، 
هرچند استثنائاتى هم هست. ولى وقتى یک کارگر به حزب کمونیست ایران مى پیوندد، از انسان اجتماعى 
مارکس به انسان طبیعى فوئرباخ تبدیل میشود و وارد حزب میشود! خصلت اجتماعى او، کارگر بودنش و 

تعلقش به یک صف مبارزه و اعتراض جارى اجتماعى علیه سرمایه از او سلب میشود. 
 

این شروع بحث کمونیسم کارگرى در رابطه با ماست. من بحثم اینست که هیچ قول و قرار تشکیالتى و 
اساسنامه اى نمیتواند جلوى توسعه تاریخى را بگیرد. این توسعه اجتناب ناپذیر است. آخر ناسالمتى ایران 
سرمایه دارى شده با میلیونها کارگر. میلیونها کارگر که راجع به دنیا اظهار نظر میکنند. میلیونها کارگرى که 
دیگر در روستاهاى اطراف فالن شهرستان قالیبافى نمیکنند، بلکه وسط تهران دارند اتومبیل تولید میکنند، 
کامپیوتر مونتاژ میکنند، شب هم جلوى تلویزیون رنگى مى نشینند و دنیا را نگاه میکنند. کارگر قرن بیستم، 
جامعه قرن بیستم، سرمایه دارى قرن بیستم. و این کارگر دیگر آمده است. و مى بیند حزبى هست که کارگر 
کارگر میگوید و بنام کارگر تشکیل شده است. این کارگر دیگر حزب را میقاپد، به آن چنگ میاندازد. و این 
پروسه "چنگ انداختن" یک ضرورت اجتناب ناپذیر تاریخى است. (من بعدا اشاره خواهم کرد که این یک 
پروسه جهانى است. کارگر مجددا به کمونیسم و تحزب کمونیستى دست میبرد. و این پرچم سوسیالیسم 

کارگرى این بار به اسم مارکسیسم بلند میشود. این یک روند جهانى است .)

بحث کمونیسم کارگرى در چهارچوب حزب بنابراین فراخوانى است به این. فراخوانى به این است که 
بحث کمونیسم کارگرى در درون حزب کمونیست ایران، این روند تصرف حزب توسط طبقه کارگر ایران 
را نمایندگى میکند. باید کانون کمونیسم به آنجا منتقل بشود. باید بازتولید حزب کمونیست ایران، بازتولیدى 
باشد برمبناى حیات اجتماعى یک طبقه واقعى در جامعه. حزب کمونیست باید بعنوان بخشى از طبقه کارگر 

بازتولید بشود. بعنوان بخشى از اعتراض کارگرى بازتولید بشود. اکنون اینطور نیست. 
 

بهرحال تالش ما براى بحث کمونیسم کارگرى این است که حزب کمونیست ایران را نسبت به این تحولى 
که در جریان است آماده بکند. کارى بکند که واقعیت در مقابل آن تحول مقاومت نکند. بر سر راه تصرف 
این حزب توسط کارگران سنگ نیاندازد. سر راه تشکل کمونیسم کارگرى ایران بعنوان یک حزب سنگ 
نیاندازد. ما میخواهیم کارى بکنیم که موجودیت تشکیالتى این حزب، خود به مانعى بر سر رشد نیروهائى 
که پشت سر خود جمع کرده تبدیل نشود. بحث کمونیسم کارگرى، بحث تغییر ماهیت و تغییر واقعیات 
وجودى حزب کمونیست ایران از یک حزبى در ادامه سنت رادیکالیزه شدن چپ غیرکارگرى ایران، به یک 

حزب کارگرى است. 
بخش آخر صحبتم در واقع تکرار بحثى است که در گزارش کمیته مرکزى به کنگره سوم آمده است. خالصه 
این بحث من اینست: این روندهائى که در مورد تعرض کمونیسم کارگرى شمردم بنا به موقعیت جهان 
امروز اجتناب ناپذیر است. و دهه هاى آینده، سالهاى آینده، شاهد عروج کمونیسم کارگرى بعنوان یک 
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جریان حزبى و بازگشت پرچم مارکسیسم به کانونهاى کارگرى و تبدیل شدن آن فقط به پرچم کانونهاى 
کارگرى خواهیم بود. پیدایش سوسیالیسم کارگرى تحت پرچم مارکسیسم. (حال اینجا به اینکه این چه 
وزنه اجتماعى و قدرت سیاسى اى پیدا میکند، کارى ندارم.) ولى بهرحال میرویم تا کمونیسم را در قامت 

کارگرى اش ببینیم. و کارگران را بعنوان نیروى مستقل کمونیسم و فقط کمونیسم ببینیم. 

عواملى هستند که از یکسو این روند را تسهیل میکنند و از سوى دیگر و موانع جدیدى در برابر آن بوجود 
میآورند: اول توسعه شگرف سرمایه دارى بعد از جنگ دوم. که امروز دیگر به اوج خودش رسیده است. 
هیچ گوشه اى در دنیا نیست که سرمایه در آن رسوخ نکرده باشد و حتى بر کوچکترین اشکال پروسه کار 
هم چنگ نیانداخته باشد. اوضاع امروز ابدا با سال 1950 قابل مقایسه نیست. امروز کامپیوتر سرهم کردن 
جزو کارهاى شاق محسوب میشود. و در کشورهاى دوردستى انجام میشود. صحبت قالیبافى و گلیم دوزى 
جهان،  کارگران  از  وسیعى  بخش  توسط  باال  سطح  صنعتى  وسائل  تولید  سر  بر  صحبت  نیست.  امثالهم  و 
ارتباط تنگاتنگ این بخشها باهم، صحبت یک انقالب انفورماتیک، یک انقالب الکترونیک است. صحبت 
اتصال ارتباطاتى و مبادالتى کل کشورهاى جهان با همدیگر است. کار به جائى رسیده است که آیت اهللا ها 
میتوانند در کشورهاى مختلف همزمان فتواى قتل بدهند! قبال ششماه طول میکشید تا ده مجاور بفهمد ایشان 
فتوا داده اند! این سرمایه دارى کارگران را در همان مقیاس بعنوان آنتى تز خود بوجود آورده. پرولتاریایى 
که رشد ناکافى اش زمانى سن سیمون واوئن را ناگزیر میکرد از سوسیالیسم بعنوان یک اتوپى حرف بزنند، 
وجودش در یکى دو کشور اروپا به مارکس اجازه داده بود که مانیفست را بنویسد، اکنون در مقیاس هزاران 
برابر در اقصى نقاط جهان بوجود آمده و دارد سرنوشت جنبشها را تعیین میکند. و خود ما بعنوان حزب 
کمونیست بخشى از این عروج پرولتاریا هستیم و محصول آنیم. در کردستان یک نمونه اش را شاهدیم. 
افول حزب دمکرات و عروج کومه له بنظر من اساسا اگر بخواهد نمودار چیزى باشد، نمودار عروج کارگر 
کرد بعنوان یک وزنه در صحنه اجتماعى است. و کارگر در ایران بطور کلى. در جاهاى دیگر، در آفریقاى 
جنوبى و فلسطین و خاورمیانه وآسیاى جنوب شرقى میبینیم که فشار اجتماعى و سیاسى کارگرى دارد قیافه 

دنیا را مجددا تغییر میدهد. 
 

این  است.  شده  بحث  تفصیل  به  نسبتا  گزارش  آن  در  است.  بورژوائى  سوسیالیسم  بحران  دیگر،  عامل 
سوسیالیسم هائى که برشمردم، دارند همگى یکى پس از دیگرى دود میشوند و به هوا میروند و آخرینش و 
بنظر من عظیم ترینش سوسیالیسم بورژوائى روسیه است، که در ظهور گورباچف مى بینیم. (امروز میگویند 
که گورباچف حرفهایش پیش نمیرود، کارهایش پیش نمیرود، بعضى ها یکسال به او وقت میدهند. اما اگر 
در ظرف یکسال کارى نکند، دیگر چیزى برایش باقى نمیماند. اینطور نیست که با شکست گورباچف، 
برژنفى ها بیایند و 15 سال دیگر به شکل سابق ادامه میدهند. خیر، هیچ چیز از مدل سوسیالیسم بورژوائى 
روسیه باقى نمیماند.) بحران چپ نو در اروپا، متعلق به دهه اى بود که سپرى شده است. نشان جدى اى از 
اینها نمانده است. سیاسیون ایرانى که تازه بخارج آمده و زبان یاد گرفته اند فکر میکنند که تازه این مکتب 
بوجود آمده. تازه کشفش کرده اند. میخوانند و تکرار میکنند. اما این مکتب یک مکتب سپرى شده و قدیمى 
است با تاخیر و پس از انقضاى تاریخش دارد به چپ ایران صادر میشود. اوروکمونیسم که مى پنداشت با 
ناسیونالیسم به جائى میرسد، به هیچ جائى نرسیده است. پوپولیسم را که خودمان میدانیم چه بسرش آمده 
و آورده ایم. مائوئیسم را که اصال کسى بهیچوجه حاضر نیست اسمش را بیاورد. تروتسکیسم هم که با 
بحران شوروى تکلیف تمام زندگیش نامعلوم میشود. میخواهم بگویم سوسیالیسم بورژوائى پرچمش را از 
دست داده و یک معنى آن اینست که بورژوازى میخواهد بطور کلى از مارکس دست بکشد و رسما اینرا 
اعالم میکنند. نشریات رسمى بورژوائى اینرا میگویند که مارکس دوره اش سرآمده است. این یعنى اینکه 
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بورژوازى میتواند این مقوله و این جهت گیرى را کنار بگذارد. 
 

زمینه  نشاندهنده  یکسو  از  دارى،  سرمایه  سریع  رشد  و  بورژوائى  سوسیالیسم  بحران  یعنى  وضعیت،  این 
فشارهاى  و  عملى  محدودیتهاى  دیگر  سوى  از  است.  کارگرى  کمونیسم  رشد  براى  مناسب  بسیار  هاى 
ایدئولوژیکى اى را بر فعالیت کمونیستها و طبقه کارگر ببار میاورد. چه از نظر سیاسى با عقب رانده شدن 
جناح چپ بورژوازى و چه با ادغام اقتصادى بیشتر بخشهاى سرمایه در یک بازار جهانى، تخاصمات میان 
بخشهاى مختلف بورژوازى بر خالف سالهاى پس از جنگ دوم جهانى کمتر در ابعاد توده اى و قهرآمیز 
بروز میکند. آن ظرفهاى متداولى که چپ رادیکال و جریانات موسوم به کمونیست سنتا در آنها پیشقدم 
میشدند، نظیر جنبشهاى استقالل طلبانه، ضد امپریالیستى و غیره محدود تر میشود. از طرف دیگر از مد 
افتادن مارکس نزد بورژوازى به این معنى است که اقبال عمومى به مارکسیسم کم میشود. مارکس را متفکر 
قرن گذشته اعالم کرده اند. مارکسیست بودن و تبلیغ مارکسیستى کردن وقتى بخشهایى از خود بورژوازى و 
قطبهایى از خود جهان سرمایه دارى خود را سوسیالیست و مارکس را چهره معتبرى میدانستند، براى مبلغ 
مارکسیست به مراتب ساده تر از دوران حاضر بود که یک هیسترى ضد مارکسیستى دارد اوج میگیرد و 

مارکس قدیمى و از مد افتاده اعالم میشود. 
 

اینها موانع است، ولى عوامل مثبت خیلى برجسته تر هستند. در کنگره از این صحبت کردیم که استفاده از 
آن عوامل مثبت به پراتیک آگاهانه اى احتیاج دارد. اما عوامل منفى خودبخود فردا اتفاق میافتد. هر روز دارد 
اتفاق میافتد. ولى تبدیل کردن شکست سوسیالیسم بورژوائى به پیروزى مارکسیسم کارگرى مبارزه میبرد، 
کار و فعالیت زیاد میخواهد. این دورنمائى است که کمونیسم کارگرى در ایران و جهان دارد حتى طرح 
مبحث کمونیسم کارگرى و پیدایشش در حزب ما، بنظر من انعکاس یک واقعیت اجتماعى بیرون از خودش 
است. فشار دیگرى را دارد نمایندگى میکند. جنبش طبقه کارگر که تا امروز قدرتش را به بخشهاى مختلف 
بورژوازى وام داده و دنبال امر اجتماعى بخشهایى از طبقه حاکم کشیده شده است، اکنون دارد میرود که 
کمپینى  ایران،  کمونیست  حزب  در  کارگرى  کمونیسم  پیشروى  طرح  بدهد.  نشان  را  خود  مستقل  قدرت 
است که بر مبناى این واقعیت اجتماعى دارد صورت میگیرد. و جلوى آن نمیشود ایستاد. از این روست که 
من فکر میکنم براى کمونیستى که ابتداى بحث گفتم، کمونیستى که خواهان پیروزى کمونیسم، کمونیسم 

مارکس، است و دنبال راه پیشروى میگردد، گریزى از پیوستن به کمونیسم کارگرى نیست. 

را  تئوریکش  حقیقت  بدهم.  توضیح  را  بحثها  این  بودن  حقیقى  و  حقانیت  کردم  سعى  جلسه  این  در  من 
اجتماعى و طبقاتى اش را توضیح بدهم.  اجتماعى اش را توضیح بدهم، پشتوانه  توضیح بدهم، حقیقت 
از آن دفاع ایدئولوژیکى و عملى بکنم. بگویم راه دارد و آلترناتیو نشان بدهم. و بگویم این آلترناتیو فرق 
دارد. این کارى است که بنظر من دیگر از این ببعد فلسفه فعالیت سیاسى من و هر کسى که این بحثها را 
میکند را تشکیل میدهد. حزب کمونیست براى من موضوع کار است. حزب کمونیست به این ترتیب پدیده 
اى است که باید تغییر کند. و بحث کمونیسم کارگرى کمپینى است براى تغییر حزب کمونیست. ولى به 
هیچ عنوان به این محدود نیست. مخاطبین این بحث فراتر از حزب کمونیست و فراتر از این جلسه است. 
مخاطبش همان کسانى اند که "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" مخاطب خودش قرار داده بود. مخاطبش 
همان کسانى هستند که مانیفست کمونیست آنها را مخاطب خود قرار داده بود. مخاطبش جنبش اجتماعى 

خارج از خودش است. خطاب من به آن جنبش عظیم است. 

پاسخ به سواالت
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(در پاسخ به رفیق ش): من نگفتم سرمایه دارى به انتهاى رشد خودش رسیده است. اصال معتقد نیستم 
یک شیوه تولیدى همینطور خودبخودى به انتهاى خود میرسد. فئودالیسم هم احتماال وقتى از بین رفت 
هنوز هر سال از سال قبل بیشتر گندم تحویل میداد. ولى یک شیوه دیگرى بوجود آمده بود که از آن قویتر 
بود و آثار و عالئمش در جامعه کهنه پیدا شده بود. من نگفتم و تئورى اى بر این مبنا ندادم که گویا چون 
سرمایه دارى به نقطه پایانش رسیده، بنابراین من به انقالب کارگرى خوشبینم و غیره. و راجع به تئورى 
لنین دایر بر زوال و گندیدگى سرمایه دارى هم اینطور فکر نمیکنم که گویا لنین گفته بود که از این به بعد 
سرمایه دارى بیشتر از این رشد نمیکند. اصال بحث او این بود که امپریالیسم دارد بسرعت در مستعمرات 
نیروهاى مولده را رشد میدهد و باز میگفت این عصر گندیدگى سرمایه است. اما راجع به خوشبینى. خیلى 
خوشبینم. کمونیسم کارگرى یک جریان خوش بین را نمایندگى میکند. خوشبین به مبارزه در سالهاى آتى 
و کال وضعیت جنبش کارگرى. ما براى کارمان احتیاجى به تئورى گندیدگى سرمایه دارى نداریم. من فکر 
میکنم اتفاقا وقتى وضع کارگران بهتر است، انقالب کمونیستى را بهتر میشود سازمان داد. وقتى میگویند 
سرمایه دارى وضع کارگران را بهتر میکند من میگویم چه بهتر پس انقالب کمونیستى را یک بهتر میشود 
سازمان داد. بحران بخودى خود خیرى به سوسیالیسم نمیرساند و با آن خوانایى ندارد. برعکس. بنظر من 
کارگر سوسیالیست و کمونیست، در شرایط بحران اسیر تعرض جریاناتى میشود که میخواهند بحران را یک 
جورى تخفیف بدهند و در اجحافات زیادى که به طبقه کارگر شده یک مقدارى تعدیل کنند. و نه اینکه به 

امر اساسى طبقه پاسخ بدهند. 
 

رفیق ش اظهار نگرانى کرد که مبادا "چوپان دروغگو" بشویم. یک بار اول قرن گفتیم زوال سرمایه دارى، 
چنین نشد و حاال دوباره بگوئیم زوال. نه آن کسى که آنموقع گفت زوال، خوشبینى خودش را از آن درآورد 
و نـه من امروز چنین نتیجه اى میخواهم از آن بگیرم. سرمایه دارى رشد میکند و این شیوه تولیدى باالخره 
باید توسط چیز دیگرى جایگزین بشود و مبارزه براى شیوه نوین و مناسبات نوین باید شکل بگیرد. من 
میگویم این ماتریال نظام بعدى بشدت فراهم است و طبقه کارگر اگر بناست بتواند این نظام را بوجود 

بیاورد، باید در این جامعه موجود بار آمده باشد و آموزش دیده باشد. 

در مورد سئوال رفیق ف که ما "چه تغییرى باید بکنیم"؟ من انتظار ندارم کسى تغییر خاصى بکند. اصال بحث 
را اینطور نمى بینم که کسى در نتیجه اینها بصورت شخصى و فردى "تغییـر" بکند. ببینید قبل از این وقتى 
ما حزب نداشتیم، چکار میکردیم؟ گروههاى مختلفى بودیم و با اعتقادات مختلفى داشتیم بحث میکردیم تا 
براى این اعتقادات نیرو جمع کنیم. اینهم دیدگاهى است که امروز دارد بحث خود را مطرح میکند تا نیرو 
جمع کند. علت اینکه یک حرفى که باید در فالن عرصه تشکیالت پیش برود پیش نمیرود، اینست که این 
بحثى که من میکنم نیرو ندارد وگرنه اگر همه مثل من فکر میکردند این کار را میکردند. طرف میگوید من 
"قبول دارم". من هم میگویم این همان "قبول دارم"ى است که همه دارند راجع به مارکسیسم بطور کلى 
میگویند ودر عمل چیز دیگرى از آب در میاید. "قبول دارم" از زبان دیگران گرفتن هدف بحث من نیست. 
بحث بر سر نیرو جمع کردن براى پیاده کردن این سیاستهاست. هر جریانى براى اینکه بتواند سیاستى را 
پیش ببرد احتیاج به کادر و نیرو دارد، احتیاج به حمایت معنوى دارد، حمایت مادى میخواهد، امکانات فنى 
میخواهد، پاسخهاى واقعى الزم دارد، مروج و مبلغ الزم دارد، آدم پرشور الزم دارد که از آن دفاع بکند، مفسر 
اوضاع الزم دارد که بفهمد در هر شرایط چه باید گفت و غیره. خیلى کارها هست که باید کرد و خیلى کارها 
هست که نباید کرد. در مورد ما این "قبول دارم" هاى اتوماتیک و سهل الوصول حاصل موقعیت خیلى ویژه 
اى است. اما اگر حزب ما یک حزب متعارف بود کسى به سادگى نمیگفت "قبول دارم" کارش را میکرد و 
سیاست رسمى تاکنونى را پیش میبرد. کارى که ما میکنیم، طرح یک سلسله دیدگاهها و سیاستهاست براى 
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اینکه مثل هر جریان دیگرى عده اى را به صحت خودش متقاعد بکند، عده اى را بخودش متعهد بکند و به 
یک نگرشى برساند که آنها هم بتوانند راسا محیط فعالیتشان را از این زاویه ببینند و کار بکنند. تا براى این 
دیدگاه پرچمدار و مبلغ و مروج و مفسر پیدا بشود و کارها پیش برود. در حزب ما االن موقعیتى نیست که 
کسى بگوید قبول ندارم. اصال هیچوقت در مبارزه ایدئولوژیکى، و نظرى و عقیدتى بحث قبول دارم و قبول 
دارم نیست و گرفتن قبول دارم از زبان طرف نیست. بلکه بوجود آوردن اردوئى از آدمهائى است که واقعا 
اینطور فکر میکنند. اثباتا و راسا. احتیاجى نیست از کسى قبول کنند، خودشان اینطورى فکر میکنند. بنابراین 
چه تغییرى باید بکنیم، اگر منظورت تغییرات کنکرت در عرصه هاى تشکیالتى است، بسیارى را بحث کرده 
ایم. مساله این نیست که بحث نکرده ایم، بلکه عمال پیش نمیرود. در مورد کردستان در جلسه بعدى رئوس 
استنتاجات خود را خواهم گفت. اینها را در جلسات حزبى گفته ایم و پیش نمیرود. در مورد خارج کشور 
که خیلى گفته ایم و پیش نمیرود. در مورد تشکیالت شهر هم همینطور. چکار باید کرد؟ باید براى جا 
انداختن این دیدگاهها براى جذب نیروهاى جدیدى که این دیدگاهها برایشان غریزى تر و طبیعى تر است، 
یک مبارزه در سطح جامعه راه انداخت. باید مبارزه اى راه انداخت براى بسیج آن مابه ازاء اجتماعى واقعى 
و انسانى این دیدگاهها در جامعه تا این دیدگاهها بتواند عملى شود. من فکر نمیکنم قرار است این حزب 
با این بافتش تا انقالب سوسیالیستى جلو برود و همین فعالین موجود به تناسب هر نیاز جنبش کمونیستى 
تغییر بکنند. یک عده تغییر نمیکنند، نمیخواهند تغییر کنند، اصال عقیده شان چیز دیگرى است میگویند 
اصال غلط میگوئید و اینها کارگرى و کمونیستى نیست. اکونومیسم است. مارتینف هم اینها را گفته. چنین 
کسى حزب خودش و گروه خودش را راه میاندازد و فعالیت خودش را سازمان میدهد. بهر حال جواب 
من به این بحث اینست که این یک سوال بر یک تبیین مادى و سیاسى از مساله متکى نیست. این میزها 
و میکروفونها براى اینست که این دیدگاه مطرح بشود و در عرصه هاى مختلف آلترناتیو سیاسى و عملى 
بدهد تا بتواند مثل هر جریان سیاسى نظرات خودش را اشاعه بدهد و برایش نیرو جمع کند. تنها این ضامن 
پیشرفت سیاستهاى عملى اش است. درباره محتواى "چه تغییرى باید بکنیم"، بنظرم خیلى حرف زده ایم. 
خیلى خیلى حرف زدیم. میپرسند در کردستان چه باید بکنیم، من میگویم همان قطعنامه هاى کنگره ششم. 
آیا شما میگوئید دارد اجرا میشود؟ کاله خودتان را قاضى کنید، بنظر من نمیشود. پس این بحث باید نیرو 
جمع کند تا در محل این سیاستها را اجرا بکند. کادرها و فعالین این جنبش را به این اردوگاه و به این دیدگاه 

ببریم. و آن کسى هم که نگرش و جنبش متفاوت خودش را دارد بفرستیم در جنبش خودش کار بکند. 
 

راستش  دارد، من اصال اینرا نگفتم. من  اقبال  فقط کمونیسم کارگرى  رفیق ص که چرا  سوال  در جواب 
نمیخواهم براى کمونیسم کارگرى فال بگیرم. من بحثم این بود که هرکسى بیاید و از یک فاصله اى به کره 
زمین نگاه بکند، میبیند از این 5 میلیارد آدم دو میلیارد و خرده اى کارگر و مزدبگیر هستند. مزد بگیر هم به 
معنى مارکسى کلمه و نه به معنى عتیق کلمه. ایده هاى کمونیستى هم مطرح شده. یک عده اى هم که قبال 
دست به تحریف آن میزدند اکنون در حال زوال و فرار هستند، جامعه هم همه ماتریال را دارد که خودش 
را به عالیترین شکلى با برنامه و مبتنى بر مالکیت اشتراکى سازمان بدهد. این موقعیت عینى براى این ایده 
هاى کمونیستى مناسب است است. تاریخا مناسب است و نه بعنوان یک امر فورى و روزمره. تاریخا، دوره 
دوره اى است که انتظارات مارکس از مبارزه طبقاتى میتواند واقعا عملى بشود. این بحث تفاوت اساسى 
دارد با نظر بخش زیادى از چپ که اصال معتقد است انقالب کمونیستى به بن بست خورده است و این 
تحوالت عینى انقالب کمونیستى را دور تر و ناممکن تر کرده است. بخاطر همین گفتم خوشبین هستم. 
بخاطر اینکه فکر میکنم تحوالت بعد از جنگ دوم جهانى، انقالب کمونیستى را ممکن کرده است، بدون 
اینکه مارکسیسم از نظر ایدئولوژیکى پیشروى کرده باشد. کمونیستى که به نیروى صفش نگاه میکند، به 
موقعیت عینى طبقه اش در تولید نگاه میکند، به آن اهرمهائى که واقعا در دست دارد براى اینکه این جامعه را 
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بخواباند، نگاه میکند، و به نوع برخورد بورژوازى به خودش نگاه میکند، باید بگوید یک جنبش کمونیستى 
کارگرى را میتوانیم بسازیم. 

آخرین مالحظات
میخواهم در مورد رابطه بحث کمونیسم کارگرى با حزب کمونیست کمى بیشتر حرف بزنم. اول بگذارید 
رفقاى دیگرى به چپ ایران نگاه  جایگاه این بحث را بگویم. دهسال پیش وقتى من و حمید تقوایى و 
نقش  و  ایران  "انقالب  جزوه  ندیدیم.  سازگار  کمونیسم  از  خود  تعابیر  و  آرمانها  با  را  چپ  این  کردیم، 
پرولتاریا، خطوط عمده" را منتشر کردیم. گفتیم که ما چطور فکر میکنیم. شروع کردیم که کسانى که با ما 
همفکر بودند را متحد کنیم و حول این نظرات یک جنبش سیاسى راه بیاندازیم. اکنون دهسال بعد به چپ 
ایران نگاه میکنم، شامل حزب کمونیست که خودم عضوش هستم. بخش اعظم اسناد هویتى این حزب 
به قلم من است، همان اسناد را نگاه میکنم و هنوز راضى ام نمیکند. بحث کمونیسم کارگرى را مطرح 
میکنم. من میگویم یک کمونیست راجع به کمونیسم اینطورى فکر میکند. و زنده باد جنبشى برمبناى این 
نظرات. و من خودم میروم دنبال این امر. براى این امر نیرو جمع کردن و براى این امر فعالیت کردن. بحث 
کمونیسم کارگرى، بحثى است از موضع جنبش اجتماعى کارگرى. آنموقع از موضع جنبش تئوریکى سیاسى 
کمونیسم، و از موضع جنبش اپوزیسیون ضد استبدادى حرف زدیم و گفتیم انقالب سوسیالیستى اینست 
و محتواى دمکراتیکش هم اینست. ایندفعه رفته ام آنطرف ایستاده ام و میگویم سوسیالیسم را باید اینجا 
درست کرد. در این جنبش باید سوسیالیسم را درست کرد. آن جنبش را درست کردیم و اینهم حاصلش که 
تا اینجا رسیده. دقیقا همین پیشروى آن جنبش است که بما اجازه میدهد بگوئیم حال میشود و باید رفت و 
جنبش کمونیسم کارگرى را در مکان اجتماعى- طبقاتى متفاوتى ساخت. به عبارت دیگر میخواهم بگویم 
که من اصال از پروسه تشکیل حزب کمونیست ایران انتقادى ندارم. درست است که خیلى از لحظاتش 
هست که میگوئیم سستى کردیم سخت گرفتیم، زود رفتیم، دیر آمدیم، ولى حزب کمونیست ایران باید 
تشکیـل میشد. کاش با همین اعتقادات از اول تشکیل میشد. ولى باالخره باید تشکیل میشد. و من از هیچ 
لحظه آن پشیمان نیستم. ولى کمونیست امروزى مى نشیند و این حزب را میگذارد جزو داده هاى عینى 
اش و از خود میپرسد که آیا این براستى جنبش من هست یا خیر؟ من بعد از دهسال تجربه انقالبى به این 
جا رسیده ام که میگویم این جنبش در همین قالبش نمیتواند جنبش من باشد. من کادر این جنبش در این 
قالب نمیتوانم باشم. جنبشى که من از آن حرف میزنم، پایش در کارخانه است، پاش در محله زحمتکش 
است. جنبشى که من از آن حرف میزنم، جنبش کارگر معترض است. جنبشى که من از آن حرف میزنم، 
فضائى که در آن تنفس میکند، فضاى کارگرى است. جنبشى که من از آن حرف میزنم، جنبش مشغله هاى 
مبارزاتى در برابر بورژوازى است. به آدمهاى واقعى در مقاطع واقعى راه حل میدهد. جنبشى که من از آن 
حرف میزنم، میکوشد انقالب کمونیستى برود توى کوچه ها، توى کارخانه ها، ایده اش، حرفش، شعارش 
و خواسته هایش. دیدگاه سنتى کمونیسم یک پروسه مرحله به مرحله از انقاللب کمونیستى بدست میداد. 
انقالب کمونیستى آب نباتى بود که آخر مرحله آخر میگذاشتیم دهنمان. من میگویم انقالب کمونیستى را 
امروز میخواهم. جنبشى را میخواهم که که کمونیسم را فورا و االن بخواهد و بعنوان چاره مسائل جامعه 
کارگر تبلیغ کند. چاره همه مسائلش. هرزمان کارگر اراده کند کار بورژوازى تمام است. این حرف قدیمى 
سوسیالیسم است. اگر کارگر دست از کار بکشد جامعه بورژوایى از حرکت مى ایستد. اما این کارگر دارد 
هرروز براى آن سرمایه کار میکند. با کار خود هیوالى سرمایه را ساخته است که بر تمام هستى کارگر و 
کل جامعه حکومت میکند. اینها کاپیتال است. جنبش من باید این را به کارگر بگوید. و با این افق او را به 
اعتراض و اعتصاب بکشاند. من میخواهم فعال جنبشى باشم که که چه آنجا که کارگر در سکوت و زیر 
اختناق و به محتاطانه ترین شکل مبارزه میکند و چه آنجایى که دست به اسلحه میبرد تا قیام کند حضور 
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داشته باشد. کمونیسم کارگرى، صدور بیانیه اى است علیه موقعیت امروز چپ. و همان شیوه مبارزه اى 
را ایجاب میکند که هر جنبشى وقتى علیه موقعیتى اعالم موجودیت میکند باید اتخاذ کند. منتهى حزب 
کمونیست ایران به بستر عروج اولیه این گرایش بدل شده است. حزب کمونیست ایران فقط یک سازمان 
نیست. ظرف تکامل چپ امروز ایران است. اگر حزب کمونیست ایران یکى از هزار و یک حزب بود، 
راستش من میرفتم هزار و دومى اش را درست میکردم و حرفم را میزدم. ولى این تمام چپ انقالبى ایران 
را در بر گرفته است.، تاریخ بیرونى چپ انقالبى ایران، تاریخ درونى حزب کمونیست ایران شده است. و 
بعنوان یک کمونیست کارگرى، من باید عضو یک حزب مارکسیستى باشم. دارم از همین حاال میگویم. 
عضو حزب مارکسیستى باقى میمانم، براى قدرت گیرى اش تالش میکنم، خطم را پیش میبرم. مانیفست 
این را به من میگوید. کارگر میاید عضو حزب سوسیالیستى میشود. عضو انقالبى ترین حزب سوسیالیست 
زمان خودش میشود که سر کوچه اش تابلو زده. ولى آیا معنى اش اینست که دنیا و آخرتم را به این حزب 
کمونیسم  بدهم.  تغییرش  میخواهم  نیست.  اینطور  اصال  ام؟  فروخته  اش  اساسنامه  و  پالتفرم  و  برنامه  و 
کارگرى پالتفرم این تغییر است. گفتم شما وقتى آنقدر یک جریان اجتماعى میشوید که بخشى از تاریخ 
بیرونى جامعه به تاریخ درونى حزب شما بدل میشود، باید انتظار داشته باشید که گرایشهاى اجتماعى هم 
بصورت گرایشهاى درونى این حزب شکل بگیرند و عمل کنند. تشکیل حزب کمونیست بنظر من به معناى 
پایان سنتهاى قبلى چپ رادیکال ایران نیست. اینها وجود دارند. در پناه سایبانهاى حزب کمونیست ایران 
زندگى میکنند. یکى از رفقا گفت این بحث در حزب قطبى میشود، بنظر من این بحث هیچوقت در حزب 
ما قطبى نمیشود. بخاطر اینکه تاریخا آن دیدگاه مقابل پرچم ندارد، توان و تمایل ایستادگى و نقد ندارد، 
تا وقتى جنبشها اوج بگیرند و یا اوضاع انقالبى بشود، آنوقت در حزب هم زبان پیدا میکنند. من نمیدانم 
چه کسانى خواهند بود. از پیش نمیتوان حدس زد. ولى گرایش چپ سنتى، چپ رادیکال سنتى در حزب 
کمونیست ایران وقتى حرف خواهد زد که انقالب، خرده بورژوازى را بمیدان بکشد. مادام که او در خانه 
اش نشسته، بنظر من نماینده اش هم در حزب ساکت میشود. بنظر من این بحث در حزب کمونیست ایران 

قطبى نمیشود. 

حزب کمونیست یک گرایش دیگر را هم در خودش دارد که عینا عصر ما را منعکس میکند: پوچى! گرایشى 
که در قبال کمونیسم و سوسیالیسم به پوچى رسیده. میگوید "معلوم نیست مارکسیسم به کجا رسیده است"، 
"تجارب باید جمعبندى بشود" میگوید اصال مارکس را قبول ندارم. بیائید از نو فکرى بکنیم. او میخواهد 
فکرى بحال مارکس بکند! اینهم یک گرایش واقعى در حزب ماست. اگر نباشد من تعجب میکنم. چون هیچ 
واکسنى به کسى نزدیم در مقابل اینکه در مورد واقعیت عظیمى مثل سقوط شوروى، سقوط چین، بن بست 

تروتسکیسم و چپ نو و غیره، واکسینه باشد. 

از  ایران  جامعه  در  که  سیاسى  طبقاتى  تحول  به  میخواهد  که  است  کارگرى  کمونیسم  دیگر  گرایش  و 
اصالحات ارضى مشخصا و انقالب مشروطیت بطور کلى وجود داشت، یعنى عروج سرمایه دارى در ایران 
و ظهور پرولتاریا بعنوان طبقه اصلى استثمار شونده، معنایى جنبشى و حزبى بدهد. هنوز طبقه کارگر حزب 
خودش را ندارد. این تحول باید اتفاق بیافتد. و رادیکالترین حزب سیاسى ایران خواهد بود. من به این 
گرایش میگویم کمونیسم کارگرى. این آینده دارد، زبان دارد، حرف دارد. بقیه نه آینده دارند، نه زبان دارند 
و نه حرف دارند. به این دلیل فکر میکنم بحث قطبى نمیشود. به این دلیل بنظر من همه یک حرف را قبول 
میکنند در صورتیکه پراتیکها قطبى و مختلف است. حرف معمولى پیش نمیرود. دل بکار ندادن و دلمردگى 
و همه عوارضى که هرکسى در عرصه کار خودش ممکنست از آن ناراحت باشد بخاطر این است که این 
دیدگاهها و گرایشات به سازش رسیده اند. دیدگاههاى دیگر حرفى ندارند. اما کمونیسم کارگرى در حزب 
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ما حرف دارد. کار دارد، راه حل و اصالحات پیشنهاد میکند. این دیدگاه به آدم احتیاج دارد. میخواهد منشاء 
اثرى باشد. میخواهد یک چیزى را بوجود بیاورد. میخواهد سراغ یک کسى برود. ما جریانات دیگر داخل 
حزب کمونیست را از جامعه تحویل گرفتیم. خودمان خواستیم تحویل بگیریم. حزب برایش تشکیل دادیم 
و گفتیم بیائید. "رادیکال ترین چپهاى ایران به این حزب بیائید" و االن پنج سال از آن قضیه میگذرد. آن 
جریان کار خاصى بنظرشان نمیرسد. من خصومتى با این گرایشات ندارم. اما یا آنقدر ابهام دارند که نمیتوانند 
کار خاصى را به خودشان و به بغل دستى شان پیشنهاد بکنند یا آن کارى که قلبا مایل است در دستور 
حزب قرار بگیرد، نظیر یک سیاست ائتالفى. شرکت در یک روند "همه با هم" چپ، فاقد هرگونه اعتبار 
است. هر چه باشد این حزب از یک موضع دیگرى ساخته شده که یک رادیکالیزم عمیق حتى در اساسنامه 
اش حک شده. بهرحال وجود گرایشات مختلف در حزب کمونیست ایران واقعى است بدون اینکه کسى 
لزوما بتواند روى کسى انگشت بگذارد و بگوید این متعلق به فالن گرایش است. این گرایشات بنظر من 
حتى در لحظات مختلف زندگى افراد هم دخالت میکنند. کسى براى یک دوره به یک حرکتى مى پیوندد و 
بعد تاب نمیآورد و مقهور استداللها یا بدبینى هاى دیگرى میشود. هستند کسانى که با این دیدگاهها اعالم 
همنظرى میکنند اما در مقاطع تندى، مثل ضربه خوردن نیروى نظامى مان در کردستان و یا موج دستگیرى 
در فالن شهر دستخوش ابهام و تجدید نظر میشوند. بما میگویند فالن ضربه نظامى یا سختى مادى باعث 
لغزش تشکیالت در کردستان به راست یا ناسیونالیسم شده است. من میپرسم چرا شکست کمون پاریس 
دلیل کافى براى فراموش کردن کمونیسم نیست.؟ چرا پس از ضربه سنگین 03 خرداد 06 ما برعکس حزب 
تشکیل دادیم؟ رفقائى هستند که فکر میکنند که تازه االن ما داریم ضربه میخوریم. رفقائى هستند که فکر 
میکنند سختى هاى حزب امروز شروع شده. بنظر من از یک تجربه خیلى محدودى حرکت میکنند. جریان 
ما و حزب ما کادرهائى از دست داده است که هر کدام از ما صدها نفر از آنها را میشناسیم که اگر بودند 
الزم نبود من بیایم بنشینم و اینجا حرف بزنم. بنابراین چرا آنموقع توانستیم برویم حزب را تشکیل بدهیم، 
مان  گردان  وقتى  حاال  و  باشیم؟  طلبکار  هم  دنیا  از  و  بدهیم  تشکیل  را  جنوب  و  شمال  سمینار  توانستیم 
ضربه میخورد یا رفیقمان را که از دست میدهیم، تشکیالت به یک درمان و یک مهندسى اجتماعى - روانى 
ویژه احتیاج پیدا میکند؟ براى اینست که گرایشات مختلف وجود دارد. گرایش بدبین وجود دارد، گرایش 

مستاصل وجود دارد و گرایش روشنفکرانه وجود دارد. 

رزمنده  در حزب کمونیست هست: یک گرایش  اساسى  حرف من اینست: بنظر من سه گرایش  خالصه 
مارکسیستى رادیکال است که حزب را هم دستآورد واقعى خودش میداند و به هیچ قیمت هم ولش نمیکند 
و من شخصا از این بابت خیلى خوشحالم. ولى روى اعتقادات مارکسیستى رادیکال خودش جا خوش 
کرده و حاضر نیست یک قدم دیگر در ادامه آن مسیر جلو بیاید. یکى گرایش روشنفکرانه اى است که گفتم 
در موضع یاس، پوچى، دلمردگى، بى افقى، بى آلترناتیوى است که در سطوح مختلف و اشکال مختلف 
مى بینیم. و یکى گرایش کمونیسم کارگرى است. بین اینها مبارزه واقعى در جریان است. من هیچ توهمى 
ندارم. ولى فکر میکنم یک مبارزه واقعى که همیشه در حزب هاى جدى در جریان بوده در میان ما هم در 

جریان است و هیچ ایرادى ندارد. 

پیشروى خط ما خودش را باید در چه چیز نشان بدهد؟ در اتخاذ سیاستهائى جدا متفاوت که خیلى هایش 
را روى کاغذ آورده ایم. گفتیم رادیوى ما انقالب کمونیستى را آژیتاسیون بکند، نمیتواند. اگر بتواند این خط 
پیش برود، میتواند. نمیتواند یعنى چى؟ دلیل دارد که نمیتواند. گفتیم در کردستان شهرها کانون مبارزه اند، 
طبقه کارگر نیروى محرکه حرکت اجتماعى و ضامن پیروزى ماست، اما هنوز هم مقدرات مبارزه مسلحانه 
اجتماعى  انقالب  حزب  ما  کشور  خارج  در  که  کردیم  اعالم  میکنند.  تعیین  را  ما  سرنوشت  و  ها  مشغله 
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کمونیسم کارگرى هستیم، تنها چیزى که در خارج به کسى نمیگوئیم همین است. جنبه فراموش شده هویت 
ما رادیکالیزم عمیق زمانه ما، یعنى کمونیسم کارگرى است. این یک حزب سیاسى است که میخواهد نفوذش 
در خارج زیاد بشود و بیشتر از این کارى نمیکند. رهبرى ما در شرایطى که دنیا احتیاج به تغییر و تحوالت 
جدى دارد، ساکت و خاموش است. اگر حرف داشت میزد دیگر. من میگویم کمونیسم کارگرى حرف دارد. 
این خط حرف میزند. این آن گرایش است. خودش را در شادابى کادر و عضو، رشد حزب، کارگرى شدن 
حزب، وسعت انتشارات، وسعت تبلیغ و ترویج اش نشان خواهد داد. خودش را در تغییر بافت داخلى 
اش نشان خواهد داد. خودش را در عضویت کارگرى نشان خواهد داد. همه اینها را امر مقدورى میدانیم و 
براى همه اینها راه پیشنهاد میکنیم و فکر میکنیم جـا دارد بشرطى که انجام دهنده اش را قبال بوجود آورده 
باشیم. مارکسیسم انقالبى هم یک شبه از زیر زمین سبز نشد، طى چند سال مبارزه همه جانبه سیاسى، نظرى، 
تاکتیکى باالخره کادرهایش از بخشهاى مختلف جنبش چپ ایران توانستند به یک هویت مشترکى دست 
پیدا بکنند. با صرف طرح بحث معجزه نمیشود. اما وقتى تفاوتها را توضیح دادیم، استنتاجهاى متفاوت را 
توضیح دادیم، و هرکس مستقال به این بحثها و به مارکسیسم رجوع کرد و دید اینها حرف خودش است، 
بنظر من آنموقع این بحث کادر دارد. االن هرکس هم به من بگوید قبول دارم، خودش پا نمیشود برود 
کوچه باالتر و یک چنین سمینارى بگذارد. البد نمیتواند بگذارد. ولى دوره اى که ما علیه پوپولیسم مبارزه 
میکردیم، در هر کوچه اى، هر رفیق روزنامه بدست آن جریان، و هر فراکسیون طرفدار مارکسیسم انقالبى 
در سازمانهاى دیگر، آژیتاتورهاى پر حرارت آن دیدگاهها بودند. آژیتاتورهاى بحثهاى مارکسیسم انقالبى در 
سازمان پیکار، در سازمان رزمندگان، در هر محفل و کانون چپ سبز میشد و یک حرف را میزد. آیا کسى 
خبر داشت چطور سر این بحثها از کردستان باز شد؟ آژیتاتور و متفکر خودش را آنجا داشت. یک واقعیت 
اجتماعى پشتش بود. این واقعیت اجتماعى هم بنظر من آدم خودش را به صحنه میفرستد، بشرطى که از نظر 

سیاسى و فکرى به اندازه کافى روى یک بحثى بکوبیم. 

که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ساختیم.  ساخت،  حزب  باید  کمونیستى  انقالب  براى  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
میزنیم.  حرف  طبقاتى  حزب  به  راجع  داریم  دارد،  نیاز  خاصى  کمونیستى  حزب  به  کمونیستى  انقالب 
..." بیانیه جدیدى  نمیتوانیم فقط یک حزب سیاسى مارکسیستى بسازیم. اینهم مثل جزوه "خطوط عمده 
است که صادر شده. آینده اش را کش و قوسهاى درون حزب و بیرون حزب تعیین میکند. فرق قضیه بنظر 
من اینست: در مقایسه با بحثى که امروز ما مطرح میکنیم، خطوط عمده فقط داشت به یک عرصه جزئى 
میپرداخت. از یک زاویه محدود چهره انسان مارکسیست رادیکال را ترسیم میکند. بحثى که ما در این مقطع 
داریم عرضه میکنیم میخواهد مارکسیستها تجدیدنظرهاى همه جانبه در تمام میراث کمونیسم بورژوایى، در 
تمام آنچیزى که بعد از تجربه شوروى و چین و اروکمونیسم و چپ نو و غیره آموخته اند بکنند. میخواهد 
کمونیسم دوباره به خصلت طبقاتى کارگرى و اهداف بنیادى کمونیستى خویش در 1848، در بدو اعالم 
مانیفست، برگردد و کمونیستها از آن موضع و با آن آرمانها و اهداف بى تخفیف این تاریخ 130 ساله را 

نگاه بکنند و تصمیم شان را بگیرند

....

این سمینار در اسفند 1367 (مارس 1989) در شهر مالمو سوئد با حضور تعداد زیادى از کادرهاى حزب 
کمونیست ایران، که منصور حکمت از موسسین اصلى و اعضاى رهبرى آن بود، برگزار شد. 

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان
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(از سلسله بحث هاى کمونیسم کارگرى- سمینار دوم)

نوشته اى که میخوانید از سه بخش اصلى، یا سه مقاله مرتبط با هم، تشکیل شده است. این سه بخش بعنوان 
ماحصل سمینار دوم از سلسله سمینارهاى کمونیسم کارگرى که دستور آن را فعالیت حزب در کردستان 
تشکیل میداد در اختیار اعضا و فعالین حزب کمونیست ایران قرار گرفت و سپس بعنوان بخش اصلى جزوه 

"درباره فعالیت حزب در کردستان" توسط کانون کمونیسم کارگرى بطور علنى انتشار یافت. 

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان 
1- مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى

مقدمه
قبل از اینکه وارد بحث در مورد کومه له و کردستان بشویم، ترجیح میدهم ابتدا قدرى به سمینار قبل  [1] و 
موضوعات تحلیلى تر و تئوریک ترى که آنجا مطرح کردم برگردم. بطور مشخص میخواهم اینجا در مورد 
تبیین  این  به  اینجا  من  بزنم.  حرف  طبقات  با  و  اجتماعى  تاریخ  و  جامعه  با  آنها  رابطه  و  سیاسى  احزاب 
مقدماتى احتیاج دارم زیرا در طول این بحث میخواهم به چند مساله مهم بپردازم. اول، ارزیابى از کومه له. 
از خود بپرسیم این یعنى چه. ارزیابى از یک سازمان؟ ارزیابى از یک جنبش؟ از یک دوره؟ یا ارزیابى از 
یک طبقه؟ وقتى ما از "دورنماى کار ما در کردستان" حرف میزنیم، باید این را روشن کنیم که آیا منظور ما 
دورنماى کار یک حزب در کردستان است؟ دورنماى کار یک طبقه است؟ دورنماى جنبش ملى است؟ باید 
روشن کنیم که صحبت درباره کدام اینها بر دیگرى مقدم است و غیره. تا آنجا که به بحث ما درباره کومه له 
تاریخ  یک  از  ناپذیر  تفکیک  جزء  یک  کومه له  میگردم،  بر  مفصال  آن  به  بعدا  که  همانطور  میشود،  مربوط 
وسیع تر است. کومه له تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران نیست که بود و نبودش مستقیما 
تاثیر مهمى بر جهان پیرامونش نگذارد. کومه له سازمانى است که تاریخا در دل جامعه جاى گرفته و رابطه 
تنگاتنگى با آن دارد. بنابراین بحث ارزیابى کومه له، بحث ارزیابى نقش یک سازمان سیاسى در تاریخ معاصر 

خودش است و درك رابطه ایندو با هم. 

کردستان  در  طبقاتى  و  ملى  مساله  درباره  مقدارى  باید  که  چرا  بگویم،  را  تحلیلى تر  مقدمه  این  باید  ثانیا 
صحبت کنم و آنجا هم باید رابطه این مسائل اجتماعى را با حزب کمونیست در کردستان توضیح بدهم. 

و باالخره باید این مقدمات را بگویم چرا که الزم است حد فاصل متدولوژیک خود را با خطوط دیگرى 
که در این حزب میبینم روشن بکنم. این مقدمات به من امکان میدهد که این گرایشات در درون حزب را 
بشناسانم و بگویم که متد برخورد هر یک از آنها به کار ما در کردستان و به کومه له چیست و اختالفات این 

گرایش ها به چه اشکالى بروز میکند. 

مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى
در سمینار قبل گفتم که تبیین مارکس از تاریخ، و در واقع هر کس که معتقد به عینى بودن تاریخ است، 
این است که عینیت تاریخ در قانونمندى حرکت آن است. تاریخ یک سلسله وقایع و رویدادهاى تصادفى 
نیست، رویدادهائى نیست که صرفا برمبناى اراده انسانهاى هر دوره رخ داده باشد. تاریخ یک قانونمندى 
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بنیادى دارد که برمبناى آن حرکت میکند. در سمینار قبل سعى کردم بطور خالصه بگویم که مارکس این 
قانونمندى را چگونه توضیح میدهد. بحث مارکس اینست که انسانها در تالش ناگزیرشان براى بقاء فیزیکى 
و  اولیه  شکل  جامعه  میشوند.  اجتماعى  متقابل  روابط  وارد  انسان  بعنوان  خودشان  بازتولید  براى  و  خود 
پیش فرض وجود انسان است. در هر مقطع انسانها در مناسبات اجتماعى با هم بسر میبرند که حول مساله 
تولید و بازتولید سازمان یافته است. بنابراین سوال اینست که این جامعه و این مناسبات چگونه تغییر میکند 
و از چه "حکمتى" تبعیت میکند. مارکس سرنخ تمام تکامل تاریخى را در همین مناسبات پیدا میکند. اما 
مارکس بطور بالفاصله و بالواسطه از تولید به تغییر جامعه و روند تاریخ نقب نمیزند. مارکس گام به گام 
الیه ها و سطوحى از تحلیل را مطرح میکند و از تولید و بازتولید گام به گام بحث خود را کنکرت تر میکند 
تا به نقش پراتیک و اراده و عمل انسان در تغییر جامعه میرسد. بنابراین مارکس که قانونمندى تغییر جامعه 
را در مناسبات تولید جستجو میکند، براى توضیح مکانیسم عملى این تغییر یکى پس از دیگرى سطوح 
مشخص ترى را وارد بحث میکند، که هر یک ریشه در بنیاد اقتصادى جامعه دارند، تا باالخره نه فقط نقش 
اراده و آگاهى و پراتیک انسان بلکه جایگاه خرافه و مذهب و پندارهاى بشر را در تغییر اوضاعش معین 
و  انسانها  این  بهرحال  اما  میکند،  تبعیت  عینى اى  قوانین  از  تاریخ  مارکس،  براى  میدهد.  توضیح  و  میکند 
حرکت آنها است که تغییر را باعث میشود و این قوانین را به عمل درمیاورد. در جلسه قبل گفتم که مارکس 
چگونه در حرکت این انسانها، موقعیت آنها در مناسبات تولید و بعبارت دیگر موقعیت طبقاتى آنها را مبنا 
قرار میدهد. مبارزه طبقاتى، که ریشه در مناسبات تولید دارد اما نهایتا چیزى جز پراتیک توده وسیع انسانها 

نیست، پیشبرنده تاریخ واقعى و عنصر تحول جامعه و مناسبات انسانها از شکلى به شکل دیگر است. 
 

در جلسه قبل توضیح دادم که براى مارکس مبارزه طبقاتى شکل ایده آلیزه شده اى از جدال کسانى نیست که 
از طبقات سخن میگویند و بنام آنها جدال میکنند، بلکه کشمکش و تقابل دائمى در جامعه میان خود این 
طبقات است. جدالى عینى که دائما میان انسانهائى که در مکانهاى مختلف تولیدى قرار گرفته اند در جریان 
است. این جدال هر روزه است، وقفه ناپذیر است و در ابعاد مختلف، خواه پنهان و خواه آشکار ادامه دارد. 
این روح تاریخ براى مارکس است. اگر تاریخ از حکمتى تبعیت میکند اینست که مناسبات تولیدى انسانها 
را در موقعیتى قرار میدهد که روبروى هم قرار میگیرند و اینها با کشمکش خود اصل مناسبات تولید را هم 
دگرگون میکنند. در نتیجه تاریخ جامعه از الگوئى تبعیت میکند و در هرمقطع دارد به تضادهاى موجود در 

مناسبات تولید پاسخ میدهد. 
 

اما باز هم این بحث، یعنى بحث مبارزه طبقاتى، آخرین سطح کنکرت شدن مارکس در توضیح تاریخ نیست. 
کشمکش هاى  یک  در  را  خود  آن  از  ناشى  طبقاتى  کشمکش  و  زیربنائى  تضادهاى  این  که  اینست  مساله 
روبنائى نشان میدهد که تنها از طریق آنها تضادهاى زیربنائى حل و فصل میشود. تضاد میان محدودیت 
بر  انسانها  میان  ها  کشمکش  از  طیفى  بصورت  را  خود  جامعه  تولیدى  نیروهاى  رشد  و  تولید  مناسبات 
این  میدهد.  نشان  غیره  و  ایدئولوژیکى  ادبى،  هنرى،  فکرى،  حقوقى،  سیاسى،  ابعاد  در  متنوع،  مسائل  سر 
کشمکش ها در این سطح روبنائى، یعنى سطحى که باالخره انسان را بعنوان عنصر فعاله وارد صحنه میکند، 
است که تکلیف تضادهاى بنیادى را روشن میکند و جامعه را از یک مرحله تاریخى به مرحله اى دیگر 
میبرد. در بخش اعظم این تاریخ شعور انسانها و آگاهى آنها از روندهاى زیربنائى اى که با جدال خود به جلو 
میبرند محدود است. بعنوان مثال، بورژوازى ایران در قرن نوزدهم پیدا میشود و گام به گام قرار است سرمایه 
دارى در این کشور رشد کند و این نظام اجتماعى و اقتصادى نوین بورژوائى جایگزین نظام کهنه بشود. این 
یک نیاز اجتماعى است که در رشد تولید و در مناسبات اجتماعى تولید ریشه دارد. اما این روند نه لخت و 
عریان تحت این پرچم، بلکه تحت یک سلسله کشمکش ها در سطح روبنائى تر و با پیدایش جنبش هائى 
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با هدف هاى محدود و ویژه رخ میدهد. انقالب مشروطیت میشود، صحبت از مدرن شدن تعلیم و تربیت 
و آموزش زنان میشود، از نقش مطبوعات و آزادى آنها صحبت میشود، از محدودیت حقوق سلطنت حرف 
زده میشود، ناسیونالیسم تقویت میشود و نیاز به ساختن یک هویت ملى براى ایران به جلو رانده میشود، 
رضاشاهى پیدا میشود، صنعت و مدرنیزاسیون ادارى و تمرکز قدرت دولتى به یک امر تبدیل میشود، جنبش 
ملى شدن صنعت نفت پا میگیرد، مصدق و مصدقیسم پیدا میشود که آرمان استقالل سیاسى و حق حاکمیت 
ملى بورژوازى ایران را به جلو میراند، اصالحات ارضى مطرح میشود، علیه وابستگى به امپریالیسم و دولت 
عروسکى پرچم بلند میشود. اینها هر یک آرمانهاى انسانهاى زیاد و امر سیاسى و مبارزاتى آنها بوده است 
. هر یک از اینها نمودار وجود جدالهاى متعدد سیاسى و فکرى و اقتصادى در میان بخش هاى مختلف 
جامعه است. انسانها در این جنبش ها و در این سنت هاى مبارزاتى و اعتراضى و انتقادى و حکومتى شرکت 
میکنند، اما با شرکت شان در اینها تکلیف کل بورژوائى شدن جامعه را روشن میکنند. اگر به این شیوه به 
تاریخ ایران نگاه بکنید، آنوقت از انقالب مشروطیت تا جمهورى اسالمى یک روند مرکب اما جهت دار و 
داراى قانونمندى را به شما نشان میدهد. عروج بورژوازى ایران از درون نظام کهنه و سپس رو در روئى 
آن با آنتى تز خودش، تبدیل سرمایه دارى ایران به نظام کهنه اى که اکنون خود مورد اعتراض است، چکیده 
این تحوالت متنوع و درونمایه مکاتب و جنبش ها و سنت هاى مبارزاتى و شخصیت هاى سیاسى مختلفى 
است که در تمام طول ایندوره پیدا شده اند و نقش بازى کرده اند و به مصاف هم رفته اند. در این پروسه 
احزاب متعدد ساخته شده، نبردها شده، قلم ها بدست گرفته شده، جدالها صورت گرفته. اما هر کدام از اینها 
گوشه اى از یک تاریخ عینى و مادى را جلو برده است که حکمت و قانون اساسى آن در زیربناى جامعه و 

جدال طبقات اصلى آن قابل مشاهده است. 
 

احزاب سیاسى در این سطح از بحث و در این سطح از واقعیت وارد میشوند. احزاب سیاسى اشکال گرد 
آمدن انسانها و شرکت شان در این جدالهاى متعدد و متنوع روبنائى است. و مستقل اینکه این احزاب راجع 
به خودشان چه میگویند، با نگاه کردن به تاریخ واقعى که وجود آنها را ایجاب کرده است و با مشاهده اینکه 
در جهان مادى اینها عمال دارند کدام حرکت تاریخى را منعکس میکنند و به جلو میرانند میتوان درباره 
آنها حکم داد. بعبارت دیگر پشت هر کشمکش سیاسى و حقوقى و عقیدتى، یک کشمکش واقعى طبقاتى 
وجود دارد، که احزاب سیاسى را باید در چهارچوب و در سایه روشن با این جدالهاى بنیادى ارزیابى و 
دسته بندى کرد. باید این را دید که حزب سیاسى از چه معضل مشخص در تاریخ مادى جامعه مایه گرفته 
است و به کدام معضل مشخص در آن دارد جواب میدهد. اینکه این حزب چرا وجود دارد، با این تاریخ 
واقعى چه رابطه اى دارد، آیا نقش مهمى دارد یاخیر، آیا جریانى بالنده یا میرنده است و غیره تماما باید با این 

متد قضاوت شود. کومه له و حزب کمونیست ایران را هم باید در پرتو همین بحث ارزیابى کرد. 
 

کشمکش هاى بنیادى در جامعه هم به یکى منحصر نیست. در هر جامعه همواره نشانه هائى از گذشته و 
حال و آینده وجود دارد و در کنار آنچه موجود است جوانه هائى از آینده و بقایائى از گذشته وجود دارد. 
جدال کار و سرمایه در جوار جدال سرمایه با مناسبات پیشین پیدا میشود و رشد میکند. بعالوه، در متن هر 
جدال اساسى طبقاتى هم اختالفات متعددى میان بخش هاى مختلف بر سر جزئیات و بر سر اشکال تحول 
اجتماعى مشاهده میکنید. این جدالهاى اساسى و تمام سایه و روشن هاى درونى آن سرچشمه سنت هاى 
سیاسى هستند که احزاب سیاسى تازه در درون آنها متبلور میشوند و شکل میگیرند. بنابراین پیش از آنکه 
به احزاب سیاسى برسیم باید سنت ها و جریانات سیاسى را تشخیص بدهیم و اینکه هر یک از اینها نه فقط 
منافع کدام طبقه اجتماعى را منعکس میکنند، بلکه در درون اردوى این طبقه کدام تاکیدات، کدام اولویت ها 
و کدام افق ها را نمایندگى میکنند. لیبرالیسم بعنوان یک سنت سیاسى، که احزاب متعدد در جوامع مختلف 
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بوجود آورده، با سنت ناسیونالیسم که آنهم احزاب متعدد داشته و دارد، هر دو گرایشات و سنت هاى سیاسى 
یک طبقه اند، اما یکى نیستند و بارها در تاریخ جوامع اینها را حتى در برابر هم پیدا میکنیم. بنابراین تنوع 
احزاب سیاسى امرى طبیعى و اجتناب ناپذیر است. پشت این احزاب طبقاتند. اما این رابطه یک به یک 
نیست. تنوع احزاب سیاسى ناشى از این واقعیت است که انسانها در سطحى روبنائى، یعنى در اشکال سیاسى 
و حقوقى و فکرى و غیره، وارد کشمکش هاى اجتماعى شده اند و کشمک شهاى بنیادى طبقاتى به طیف 
وسیعى از جدالهاى سیاسى و مشخص در جامعه ترجمه میشود. بعبارت دیگر تقابل طبقات اصلى جامعه 
معضالت اجتماعى متعددى را مطرح میکند، بر مبناى این معضالت گرایشات و سنت هاى مبارزه سیاسى 
متعددى شکل میگیرد و بر متن این سنت ها و گرایشات احزاب سیاسى بسیار متنوعى بوجود میایند که در 

هر دوره پیشقراول و سازمانده فعالیت سیاسى انسانها برمبناى این سنت ها و یا تلفیقى از آنها هستند. 
 

از سوى دیگر، احزاب سیاسى ابزارهاى گرایشات اجتماعى براى بسیج کل نیروى طبقه خویش تحت پرچم 
اهداف و افق ویژه خود و براى حاکم کردن کل این اهداف و افق در سطح جامعه هستند. احزاب سیاسى، 
در درون هر سنتى که شکل گرفته باشند پیشاروى کل جامعه و طبقات اصلى آن قرار میگیرند و براى بسیج 
کل پایه مادى خود در جامعه تالش میکنند. تازه در این روند است که طبقات اجتماعى به کمک احزاب 
سیاسى به کشمکش هاى بنیادى میان خود معنى عملى و سیاسى میدهند. تنها به این طریق است که انسانها 
تناقضات ناشى از موقعیت اقتصادى شان و اختالف در منافع پایه اى طبقاتى شان را به اختالفات سیاسى بر 
سر تحوالت کنکرت اقتصادى و سیاسى و غیره در جامعه ترجمه میکنند و قادر به عمل سیاسى میشوند. 
احزاب سیاسى کشمکش طبقاتى را متعین میکنند و فضاى الزم براى دخالت انسانهاى یک طبقه در تعیین 
تکلیف روندهاى تاریخى را بوجود میاورند. احزاب سیاسى از شکافهاى طبقاتى مایه میگیرند، اما در مرحله 
بعد خود تازه ظرف عمل سیاسى طبقات میشوند. تاریخ جامعه نه بصورت رو در روئى لخت و عریان و غیر 
متعین طبقات جلو میرود و نه بصورت مبارزه مستقیم و سازمانى احزاب با هم. بستر جلو رفتن این تاریخ 

کشمکش طبقات اجتماعى تحت پرچم سنتهاى مبارزاتى و احزاب سیاسى معین است. 
 

سنت هاى مبارزاتى و احزابى که این نقش را پیدا بکنند، یعنى بتوانند فشار عمومى و پایه اى مطالبات و 
افق هاى طبقاتى را به فشار سیاسى و مادى در جامعه تبدیل کنند، احزابى اجتماعى اند. احزاب دخیل در 
تاریخ هر دوره اند. اما معنى این حرف این نیست که این احزاب عینا نماینده کل آن منفعت طبقاتى و کل 
آرمان آن طبقه اند. جنبش سیاسى طبقه در هر دوره باالخره به افق سیاسى و توان سنت سیاسى و حزبى که 
رهبرى اش را بدست گرفته است محدود میشود. تاریخ واقعى، اما، تاکنون از طریق همین بسیج کل نیروهاى 

طبقاتى حول افق هاى محدود جلو رفته است. 

کمونیسم کارگرى بعنوان حزب سیاسى
بهرحال میخواهم این را بگویم که این سطوح در بحث ما و در ارزیابى ما از حزبى که ساخته ایم وجود 
دارد. از دل کدام سنت هاى اعتراضى و مبارزاتى در جامعه پیدا شده ایم. معضالت کدام طبقه و یا طبقات 
مایه پیدایش حزب ما بوده است، چه رابطه اى با طبقه در صحنه سیاسى پیدا کرده ایم و کدام افق را جلوى 
جامعه و جلوى طبقه قرار میدهیم و چه رابطه عملى اى با طبقه کارگر در صحنه پراتیک اعتراضى داریم. 
بنابراین خیلى روشن است که ارزیابى ما از حزبمان نمیتواند یک ارزیابى یک بعدى و تک جوابى، خوب 
است یا بد، کارگرى است یا نه، اجتماعى است یا نه، باید بخود ببالد یا نه، باشد. من میخواهم تصویر عینى 
و مارکسیستى از حزب، و از کومه له که موضوع بحث امروز است، بدهم. نمیخواهم خیال کسى را راحت و 
یا ناراحت کنم و یا به پراتیک تاکنونى نمره بدهم. باید بدانیم که راجع به هریک از این ابعاد یک حزب و 
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یک جنبش طبقاتى چه ارزیابى اى داریم. بدون این صحبتى از یک درك درست و مارکسیستى از "چه باید 
کرد" مان و دورنما و وظایفمان نمیتواند در میان باشد. 

 
یک نکته کمونیسم کارگرى را بعنوان یک سنت اعتراضى و یک گرایش حزبى طبقه کارگر از نظر آنچه 
که تاکنون گفتم از سایر حرکت هاى حزبى در جامعه متمایز میکند. (منظور من از کمونیسم کارگرى اینجا 
بحث هاى پس از کنگره دوم یا مواضع خودم نیست. من این کلمه را بجاى کلمه کمونیسم بکار میبرم. منظور 
من آن گرایش کارگرى است که مانیفست کمونیست را بعنوان بیانیه خودش صادر کرد). این تمایز در این 
است که این گرایش حامل کل آرمان کارگرى و کل افق کارگرى براى تغییر جامعه است و برخالف سنتهاى 
مبارزاتى دیگر در جامعه و برخالف سایر احزاب سیاسى طبقات مختلف منفعت و افق ویژه و محدودى را 

دنبال نمیکند. مارکس اینرا در مانیفست کمونیست بروشنى بیان میکند:
جدا  منافعى  هیچ  آنها  نیستند.  کارگر  طبقه  احزاب  سایر  برابر  در  مجزا  حزبى  "کمونیستها 
و  دادن  شکل  بمنظور  خود  براى  خاصى  فرقه  اصول  آنها  ندارند.  کلى  بطور  پرولتاریا  منافع 
احزاب  سایر  از  جهت  این  از  فقط  کمونیستها  نساخته اند.  پرولتاریائى  جنبش  به  زدن  قالب 
منافع  آنها  مختلف،  کشورهاى  پرولترهاى  کشورى  مبارزه  در   -1 که:  متمایزند  کارگر  طبقه 
مشترك کل پرولتاریا را برجسته میکنند و به پیش میرانند. 2- درمراحل مختلفى که مبارزه 
طبقه کارگر علیه بورژوازى باید طى کند، آنها همواره و همه جا نماینده منافع کل جنبش اند. 
بنابراین از یکسو، از نظر عملى، کمونیست ها پیشروترین و مصمم ترین بخش احزاب کارگرى 
هر کشورند، بخشى که تمام بخش هاى دیگر را به جلو سوق میدهد، و از سوى دیگر، از نظر 
تئوریک، آنها این امتیاز را بر کل توده عظیم پرولتاریا دارند که مسیر پیشروى، شرایط و حاصل 

نهائى کل جنبش پرولتاریائى را بدرستى میشناسند".
بنابراین کمونیسم کارگرى بخشى از جنبش طبقاتى است که منافع و آرمانهاى کل این جنبش و افق پیشروى 
و پیروزى تمام و کمال آنرا نمایندگى میکند. با اینحال این به آن معنى نیست که این بخش، این گرایش، 
بطور اتوماتیک افق خود را بر جنبش طبقه کارگر مسلط کرده، و پراتیک اعتراضى کارگر را رهبرى میکند. 
کمونیسم کارگرى هم، بعنوان یک سنت سیاسى و مبارزاتى تابع همان ملزوماتى است که به آن اشاره کردم. 
باید بتواند نگرش خود را به کل طبقه تسرى بدهد، باید بتواند نیروى طبقه را حول اهداف و آرمانهاى خود، 
که در این مورد ابدا "ویژه" نیست، بسیج کند و در صحنه عمل سیاسى به میدان بکشد. کمونیسم کارگرى 
هم باید بتواند احزاب سیاسى قدرتمند از خود بیرون بدهد و خود را به پراتیک اعتراضى طبقه در مقیاس 

وسیع مرتبط کند. 
 

از نظر تاریخى، کمونیسم کارگرى از همان دوره مارکس به این سو همواره یک سنت مبارزاتى زنده بوده 
است. در مقاطعى در تاریخ کشورهاى مختلف احزاب سیاسى خود را هم بوجود آورده و طبقه کارگر را به 
انقالب نیز کشانده است. کارنامه این گرایش گواه دخیل بودن جدى آن در تاریخ قرن بیستم است. مدتى 
طوالنى است که بدنبال شکست تجربه کارگرى در شوروى این گرایش احزاب سیاسى جدى اى ببار نیاورده 
است. علل این را جاى دیگرى بحث کرده ایم. اما بعنوان یک سنت مبارزاتى این جریان نقش کماکان مهمى 
در جنبش کارگرى داشته، هرچند در کشورهاى زیادى این نقش بیشتر بصورت "سوق دادن سایرین به جلو" 
نمودار شده و در اعتراضات جارى کارگرى و در شکل دادن به ذهنیت و نگرش و روشهاى رهبران جنبش 

اعتراضى طبقه نقش خود را بازى کرده است. 
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ارزیابى از کومه له: یک مرزبندى در روش برخورد
قبل از پایان این بخش میخواهم با سایر نگرش ها در حزب در زمینه ارزیابى از کومه له حد فاصل خود را 
روشن بکنم. من درباره کومه له زیاد صحبت کرده ام. تصویر من همین چیزى است که گفتم. من به یک 
که  است  مبارزه  این  زاویه  از  و  قائلم  اجتماعى  طبقات  میان  عینى  مبارزه  یک  به  ابژکتیو،  و  واقعى  تاریخ 
همواره میکوشم به حزب و به کومه له نگاه بکنم. همین متد مرزبندى اى میان شیوه برخورد من به مساله 
ارزیابى کومه له با سایر برخوردهائى که در این حزب هست بوجود میاورد. اولین شیوه اى که میخواهم مرز 
خود را با آن روشن کنم، شیوه برخوردى است که ارزش و جایگاه تاریخى کومه له براى مبارزه کارگران 
را درك نمیکند. کسانى که این شیوه را دارند یا خود نسبت به مبارزه کارگر ناحساسند و یا چنان تصویر 
ایده آلیزه شده و کتابى از این مبارزه دارند که نمیتوانند ببینند تاریخ واقعى این مبارزه هم اکنون چگونه به 
کومه له گره خورده است. شخصا بارها جواب این ایراد را به این و آن داده ام که کومه له "سازمانى دهقانى 
است"، "ناسیونالیست است" و غیره. این دیدگاه از یک سلسله تصاویر تجریدى درباره کمونیسم و مبارزه 
کارگرى شروع میکند و چون کومه له را مطابق الگوى خود، خواه از لحاظ نظرى و خواه عملى، نمیبیند و 
چون تصورى از جدال گرایشات در حزب ما ندارد، کال ارزش و پتانسیل تاریخى کومه له و جایگاه واقعى 

آن در مبارزه کارگرى را منکر میشود. 
 

دیدگاه دیگر کامال عکس این است. کومه له را میبیند و تاریخ را نمیبیند. "کومه له هست پس من هستم". در 
این شیوه برخورد کومه له بعنوان یک سازمان ایده آلیزه میشود و به یک امر درخود تبدیل میشود. حکمتش 
را از خودش میگیرد. تشکیالت نقطه شروع تعقل و ارزش ها و معیارهاست. گفتم که حتى اگر تشکیالتى 
اینطور راجع به خودش فکر کند باز هم ما بعنوان مارکسیست موظفیم آن را در سایه روشن با کشمکش هاى 
اجتماعى واقعى که در پس آن نهفته است و آن را ایجاب کرده است و در رابطه با معضالت اجتماعى که 
به آن پاسخ میدهد قضاوت کنیم. اصل اصالت تشکیالت، سیاست و تاریخ جارى بیرون خودش را محو 
نمیکند. برعکس خود نشان دهنده اینست که سنت سیاسى اى که این تشکیالت را بوجود آورده مفروض 
گرفته میشود و تقدیس میگردد. یک تشکیالت ابزار پیشبرد سیاست طبقاتى معین است حتى اگر خودش، 
مانند مجاهدین، خود را مبدا تاریخ و یک ارزش درخود بیانگارد. تقدس تشکیالت فقط یعنى تمکین به 
سیاست خودبخودى حاکم به تشکیالت یعنى پذیرش و مفروض گرفتن و تقدیس موقعیت عینى و موجود 
هرنوع  از  گسستن  و  تشکیالتى  موجودیت  تقدس  این  کنیم  دقت  اگر  طبقاتى.  عینى  جدال  در  تشکیالت 
محک و مالك بیرونى و طبقاتى براى توضیح حقانیت تشکیالت خود یک سنت کار سیاسى بورژوازى 
است. براى کمونیسم کارگرى اگر سازمان ارزش دارد براى اینست که دارد در یک تاریخ واقعى، در یک 
جدال وسیع اجتماعى به نفع طبقه کارگر نقش بازى میکند. هر لحظه که تشکیالت دیگر ابزار این مبارزه 
اجتماعى نباشد، و الجرم ابزار امر دیگرى بشود، تمام ارزش خود را براى کارگر و کمونیست از دست 
میدهد. از این موضع است که هنگامى که از نقطه نظر منفعت طبقاتى و از نظر امر کمونیسم کارگرى به 
کومه له نگاه میکنیم هم براى ما ارزش پیدا میکند و هم خود را موظف میبینیم که مدام تغییرش بدهیم. تنها 
با قرار دادن خود در موضع کسى که در یک کشمکش عینى اجتماعى و طبقاتى شرکت کرده است، میتوان 
تصویر درستى از ارزش و اعتبار یک حزب سیاسى و نقاط ضعف آن داشت. اختالف من با دیدگاههائى 
که در این حزب در زمینه ارزیابى از کومه له و درونماى آن وجود دارد از همینجا سرچشمه میگیرد. من آن 
جریانى که قید کومه له را میزند و برایش شانه باال میاندازد را جریانى به غایت روشنفکرانه میدانم که نه از 
جدال اجتماعى واقعى چیزى فهمیده و نه از مارکسیسم و از تئورى کمونیسم شناختى دارد. کسانى که از 
موضع به اصطالح کارگرى ارزش کومه له را منکر میشوند، (و از این قماش داشته ایم)، نمیفهمند که مکانیسم 
جلو رفتن امر کارگران در جهان مادى چیست. نمیتوان نیروى واقعى پیشبرنده تاریخ جارى کارگرى را قلم 
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گرفت و تا وقتى سازمانى مطابق الگوى از پیشى بوجود نیامده یکجائى منتظر شد. تاریخ واقعى طبقه کارگر 
در کردستان و آن کشمکش اساسى که امروز کارگر کرد را در برابر سرمایه و بورژوازى قرار داده است از 
طریق کومه له پیش میرود. تکامل مبارزه کارگرى در کردستان امروز، پیشروى و یا درجا زدن آن، به عملکرد 
بیرونى  اجتماعى  کشمکش  این  اعتبار  به  کومه له  میگویم  دیگر  دیدگاه  قبال  در  است.  خورده  گره  کومه له 
ارزش پیدا میکند. سازمان بزرگ و رزمنده و فداکار در تاریخ جهان زیاد بوده است. سوال اصلى اینست 
که این سازمان با نبرد اجتماعى کارگر چه رابطه اى دارد. این سوال نظرى من نیست، سوال عملى کارگر 
است. در جهان ما نه فقط سازمانهاى سیاسى، بلکه مقوالت بسیار کلى تر و تجریدى تر هم، مانند خالقیت 
هنرى، اخالقیات، انساندوستى و غیره، بدون ارجاع به مبارزه اجتماعى واقعى فى نفسه قابل ارزیابى نیستند. 
درباره تمام اینها فقط میتوان از موضع کسى که در یک مبارزه اجتماعى و عینى دخیل و جانبدار است حکم 
داد. در یک کلمه شاخص ارزیابى ما از کومه له باید نقش آن و رابطه مادى آن با جنبش ضد سرمایه دارى 
کارگر و دقایق و لحظات این جنبش باشد، و نه فاکتورهاى کمى و کیفى خود این سازمان، اینکه چند سال 
سابقه دارد، چه شدایدى را تحمل کرده است، از چه انسانهاى فداکار و با شهامتى تشکیل شده، از کدام 
تشکیالت دیگر بزرگتر است و غیره. از موضع تاریخ واقعى و اجتماعى مبارزه طبقات میتوان قضاوت کرد 
که این سازمان، با همین خواص داخلى اش در چه دوره هائى به این نبرد بیرونى نزدیک تر و دورتر بوده، اگر 
بخواهد ارزش سیاسى اش را براى کارگر حفظ بکند و یا واقعا تحقق ببخشد چه باید بکند، سیاستى که در 
هر مقطع بر آن حاکم است و پراتیکى که انجام میدهد تا چه حد به این امر خدمت میکند. این بر عهده هر 
تشکیالتى است که خود را دائما با این شاخص محک بزند. این بر عهده هر سازمان کمونیستى است که 
مداوما نشان بدهد که دارد خود را به این کشمکش اجتماعى بیرون خود و به امر کارگر در این کشمکش 

مربوط و مربوط تر میکند. 
 

خالصه میکنم. کمونیسم کارگرى آن دیدگاهى در حزب ماست که به خود حزب از نقطه نظر یک جنبش 
اجتماعى نگاه میکند. ما این را فرض میگیریم که حزبى که نام خود را کمونیست گذاشته است باید به این 
کشمکش طبقاتى بیرون خود پاسخگو باشد و از آن مایه بگیرد. اما ما این را نیز میدانیم که تاریخا حزب ما، و 
کومه له بعنوان پدیده مشخصى در درون حزب، از این جدال عینى مایه نگرفته است، بلکه باید در یک روند 
بسمت این جنبش طبقاتى رانده شود. در این روند باید تغییرات مادى در این حزب و در فکر و عملکردش 
صورت بگیرد. کمونیسم کارگرى تا آنجا که به حزب کمونیست ایران مربوط میشود نیرویى براى تحقق 
هرچه سریع تر و جامع تر این انتقال است. این بخشى از تالش ما براى ایجاد احزابى است که دیگر مستقیما 

از جدال اجتماعى کارگر علیه سرمایه و فقط همین مایه میگیرند و به نیازهاى آن پاسخ میدهند. 

[1] اشاره به سمینار اول کانون کمونیسم کارگرى است که در اسفندماه 1367 برگزار گردید. این سمینار 
اساسا به طرح مباحث کلى و پایه اى کمونیسم کارگرى پرداخت. 

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان 
2- حزب کمونیست، کومه له و کمونیسم کارگرى

یک ارزیابى فشرده
در برخورد به حزب کمونیست ایران و کومه له بعنوان بخشى از این حزب هم همین متد را باید بکار برد. 
باید از زاویه مبارزه طبقات اجتماعى و سنت هاى اعتراض سیاسى طبقات به این تشکیالت نگاه کرد. باید 
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پرسید حزب از چه کشمکش اجتماعى مایه گرفته است، از درون کدام سنت یا سنت هاى سیاسى بیرون 
آمده، چه رابطه پراتیکى با طبقه کارگر پیدا کرده و کدام افق را جلوى آن میگذارد و باالخره باید روشن کنیم 
که جهت حرکت این حزب چیست. پاسخ این سواالت را باید برمبناى ارزیابى هاى عینى و تاریخى داد و 
نه بر مبناى تعلق خاطر و ایمان ایدئولوژیک. به صرف اینکه حزبى خود را مارکسیست میداند و از منافع 
طبقه کارگر حرف میزند فورا نمیتوان آن را حزبى پرولتاریائى و رهبر طبقه کارگر تعریف کرد. ایدئولوژى 
و پراتیک سازمانى حزب ما در تعیین جایگاه طبقاتى و اجتماعى اش نقش دارد، اما این یک رابطه اتوماتیک 
نیست. حزب کمونیست ایران را هم نباید، مانند هر جریان دیگر، برمبناى آنچه که اعتقاد دارد وآنچه که 
درباره خود میگوید قضاوت کرد. باید در موضع طبقه ایستاد و با بینشى مادى به این حزب نگاه کرد و 

جایگاه آن و روند حرکت آن را شناخت. 
 

من نظرم را درباره ماهیت و جایگاه حزب کمونیست ایران بدفعات تشریح کرده ام و این نظرات حتى 
بعنوان موضع رسمى حزب در نشریات ما چاپ شده. بنظر من حزب ما در یک موقعیت انتقالى است. از 
گوشه خاصى درجامعه پیدا شده و به سمت جاى دیگرى حرکت میکند. علت این خصلت انتقالى اینست 
که حزب ما ساخته تنها یک گرایش اجتماعى و یک سنت مبارزاتى نیست. حزب ما چند بنى است. جدال 
میان این گرایشات و این سنت ها که تا پیش از تشکیل حزب در چهارچوب وسیع تر اجتماعى ادامه داشت، 
امروز تا حدود زیادى به درون حزب ما رانده شده است. بخشى از مبارزه و کشمکش سنت هاى سیاسى 
در جامعه ایران امروز جزء تاریخ درونى حزب ما شده. این گرایشات کامال ملموس و قابل شناخت هستند 

و نیازى به حدس و گمان درباره آنها نیست. 
 

حزب ما در درون یک سنت ضد پوپولیستى ساخته شد. آنچه که ما به آن مارکسیسم انقالبى ایران نام داده 
بودیم. اما این سنت ضد پوپولیستى، بخصوص آنجا که خود را در اشکال سازمانى شکل داده بود، فى الحال 
کارگرى  سوسیالیسم  انقالب 57  بود.  ایران  سوسیالیسم  درون  در  اصلى  مبارزاتى  سنت  دو  تالقى  حاصل 
در ایران را فعال کرد، مارکسیسم فضا و فرجه اى براى رشد پیدا کرد. در بیرون سازمانهاى سیاسى چپ 
رادیکال جنبش کارگرى با شوراها و مبارزه براى کنترل کارگرى، با جنبش بیکاران و با اعتراضات روزمره 
براى گسترش اقتدار و حقوق کارگران وسیعا فعال شده بود. در درون چپ رادیکال ایران انتقاد مارکسیستى 
به بستر اصلى و پوپولیستى این چپ باال گرفت. این جریان انتقادى ارتباط عملى و تشکیالتى ویژه اى با 
تحرك مستقیم کارگرى نداشت. اما منعکس کننده این فشار اجتماعى و به یک معنا نماینده آن در درون چپ 
رادیکال ایران بود. حاصل این تالقى، برآیند این فشار اجتماعى و بیشکل سوسیالیسم کارگرى و این انتقاد 
مارکسیستى به پوپولیسم و پایه هاى سیاسى و برنامه اى چپ رادیکال ایران، قطب بندى شدن سریع چپ 
ایران و پیدایش یک جناح رادیکال و ضد پوپولیست در درون آن بود که بسرعت در تمام جریانات اصلى 
این چپ به سازمانها و فراکسیون هاى "مارکسیست انقالبى" شکل داد. این مارکسیسم انقالبى جریان حزبى 
و سازمانى سوسیالیسم کارگرى ایران نبود، بلکه از نظر اجتماعى انتهاى رادیکال چپ ایران بود، چپ ترین 
جناح آن بود. جناحى بود که براى نخستین بار در تاریخ دوره اخیر موجودیت چپ ایران پرچم نظریات 
و سیاست هاى کارگرى را در تقابل با طبقات دیگر و احزاب سیاسى که با تبیین هاى خلقى فشار طبقات 
دیگر را منعکس میکردند، بر افراشت. جریان مارکسیسم انقالبى در تقابل با تمام روایات خرده بورژوائى 
و بورژوائى از مارکسیسم، مدافع ارتدکسى مارکسیسم و تفسیر لنینى از تئورى مارکس بود. اما این جریان 
جریان همان  فعالیت این  اجتماعى  رادیکال ایران بود. حوزه  شدن چپ  رادیکالیزه  همچنان ایستگاه آخر 
بود. این جریان نیز نه از محیط اعتراض کارگرى مایه گرفته بود و نه در ارتباط ویژه اى با آن قرار داشت. 
اولویت ها و مشغله هاى این جریان نیز همچنان کمابیش در چهارچوب چپ غیر کارگرى محدود بود. 
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انقالب ایران، یعنى همان رویدادى که کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود، و شیوه برخورد به معضالت 
این انقالب محور اصلى تفکر سیاسى این جریان بود. ماتریال انسانى و سنتهاى مبارزه عملى این جریان نیز 
اساسا از همان چپ رادیکال و غیرکارگرى ایران اخذ شده بود. نکته اى که بهرحال اینجا باید تاکید کنم این 
است که به این ترتیب "مارکسیم انقالبى ایران" خود یک چهارچوب موقت فکرى و سیاسى براى دو سنت 
مبارزاتى متفاوت بود. سوسیالیسم کارگرى و رادیکالیسم چپ غیرکارگرى ایران. شکاف هاى میان این دو 
سنت تا مقطع طرح مباحثات کنگره اول اتحادمبارزان کمونیست هنوز مشهود نشده بود و براى فعالین این 
جریان ملموس و قابل درك نبود. به این بحث پس از توضیح پایه هاى اجتماعى کومه له و تشکیل حزب 

بر میگردم. 
 

چهارچوب  در  سازمانى  کومه له  انقالب 57  از  قبل  میشود.  تصویر  این  وارد  نیز  دیگرى  عوامل  کومه له  با 
چپ رادیکال ایران بطور کلى است و قطب بندى هاى درونى این چپ و اوضاع بین المللى کمونیسم زمان 
خود را منعکس میکند. به اعتقاد من، تا این مقطع جامعه کردستان و ویژگى هاى آن هنوز خصلت ویژه 
کردستانى به کومه له نبخشیده است. کومه له سازمانى سیاسى کار و معتقد به کار توده اى است و به این 
اعتبار یک پاى صفبندیهاى درونى کل چپ ایران در قبال مشى چریکى است. تحت تاثیر مائوئیسم است و 
به این عنوان گوشه اى از کل قطب بندى کمونیسم زمان خود در سطح جهانى است. علیرغم اینکه فعالین 
اصلى آن در کانون هاى سیاسى در کردستان بار آمده اند و لذا بیش از سایر بخش هاى چپ ایران نسبت به 
معضالت جامعه کردستان و ستم ملى حساس و مطلعند، افق ویژه کردستانى اى را جلوى خود نمیگذارند 
و سازماندهى خاص کردستانى را دنبال نمیکنند. فعالین و رهبران این جریان در زندانها، مانند سایر زندانیان 

چپ، عناصر و کادرهاى جنبش کمونیستى ایران بطور کلى شناخته میشوند. 
 

انقالب 57 این وضعیت را دگرگون میکند. تحرك عمومى توده اى در ایران این جریان را بطور وسیع و 
علنى به میدان میکشد. اعتقاد به کار توده اى و آشنائى فعالین این جریان با نیازها و مسائل زحمتکشان کرد 
آن را از یک امتیاز اولیه نسبت به سایر بخش هاى چپ ایران برخوردار میسازد و حتى قبل از قیام و شکل 
گرفتن جمهورى اسالمى، کومه له رابطه پراتیک جدى ترى با جامعه کردستان و اعتراض توده اى در این 
منطقه پیدا میکند. این تاثیرى دوگانه داشت: از یکسو کومه له در قیاس با کل چپ ایران از رابطه نزدیک ترى 
با توده ها برخوردار میشود و از سوى دیگر، کردستانى تر میشود و از چپ ایران فاصله میگیرد. با پیدایش 
جمهورى اسالمى و آغاز سرکوب کردستان، و همچنین با مشروعیت پیداکردن رژیم اسالمى در کل کشور، 
مساله ملى در کردستان پایه جدیدى براى مقاومت و ادامه مبارزه در کردستان بوجود میاورد. مساله ملى و 
مبارزه براى حق تعیین سرنوشت، بعنوان یک کشمکش اجتماعى و بعنوان سرچشمه یک سنت مبارزاتى 
و اعتراضى ویژه کومه له را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد و چهارچوب سیاسى و فکرى ویژه اى را به آن 

تحمیل میکند. 
 

همینجا الزم است قدرى درباره مساله ملى صحبت کنم تا بتوانم آن نحوه ویژه اى که این مساله برکومه له و 
سپس بر حزب کمونیست ایران تاثیر میگذارد را توضیح بدهم. بنظر من در عصر ما مبارزه ملى فاقد هرگونه 
پایه واقعى در مناسبات و زیربناى اقتصادى جامعه است. عصر ما مدتهاست که عصر انقالب کارگرى است. 
مدتهاست که رهائى ملى فى نفسه مبین گذار به هیچ حلقه باالترى در تکامل مناسبات تولیدى و در بهبود 
اوضاع توده مردم نیست. در دوران استقالل مستعمرات این حکم صادق نیست. در این دوره مبارزه ملى یک 
پیش شرط بنیادى تکامل سرمایه دارانه جامعه است. براى دهها کشور در آفریقا و آسیا و آمریکاى مرکزى و 
جنوبى مبارزه ملى یک امر واقعى و تالشى براى رفع موانع واقعى رشد سرمایه دارى بود. در دوره ما چنین 
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نیست. اما این ابدا به معنى مادى نبودن مساله ملى و بى ربطى تاریخى آن نیست. ستم ملى شکلى از ستم 
است که هنوز بر بخشهاى وسیعى از مردم جهان اعمال میشود. این یک درد واقعى است که لذا همراه خود 
مقاومت علیه آن و مبارزه علیه آن را ببار میاورد و این مبارزه و مقاومت ذهنیت و عمل سیاسى توده هاى 
وسیعى از کارگران و زحمتکشان را شکل میدهد. ستم ملى ناسیونالیسم و مبارزه ناسیونالیستى را بوجود 
میاورد و زنده نگه میدارد. از میان رفتن زمینه هاى اقتصادى مساله ملى خود بخود نه ستم ملى را از بین 
میبرد و نه ناسیونالیسم را، بعنوان پاسخ بورژوازى به این مساله و بعنوان سنت سیاسى اعتراض علیه ستم 
ملى، از صحنه محو میکند. مساله ملى بهرحال باید با رفع ستم ملى پاسخ بگیرد، حال چه با وحدت ملت 
هاى مختلف با حقوق و امکانات برابر در یک چهارچوب کشورى وسیع و چه با استقالل و کسب حق 

حاکمیت ملت فرودست. 
 

مساله ملى و مبارزه ملى در کردستان یک امر واقعى بود. اما اینکه این مساله به صدر مسائل جامعه کردستان 
رانده شد و احزاب سیاسى اصلى در کردستان را حول خود فعال کرد از اینرو بود که مساله ملى چهارچوبى 
براى تداوم اعتراض سیاسى فراهم میکرد، در شرایطى که بنظر میرسید انقالب 57 عمال توسط ضدانقالب 
اسالمى از ریل خارج شده و یا سرکوب شده است. براى بورژوازى کرد از نظر برنامه اى مساله ملى کل 
پالتفرمش بود و از نظر سیاسى امکانى بود براى ادامه چک و چانه زدن و امتیاز گرفتن از دولت مرکزى که 
با آغاز زوال حکومت شاه ممکن شده بود. براى کومه له و براى زحمتکشان این سنگرى براى ادامه فعالیت 
گسترده سیاسى بود، چهارچوبى، ولو بسیار محدودتر، براى ادامه مبارزه اى که رفع ستم ملى تنها یک جزء 
آن بود. بهرحال به پیش رانده شدن مساله ملى گواه زنده شدن و فعال شدن ناسیونالیسم کرد و مسلط شدن 

افق مبارزاتى و مطالبات آن در کل جامعه بود. 
 

به این ترتیب ناسیونالیسم در سرنوشت کومه له نیز شریک شد. جناح چپ این ناسیونالیسم در صحنه مبارزه 
حزبى نیروئى مناسب تر از کومه له نمیدید و لذا بعنوان یک پایه دوم، و بعنوان نیروئى که قدرت بسیج 
وسیع و اجتماعى در خود میدید، به این جریان ملحق شد. ناسیونالیسم در درون کومه له هیچگاه پرچم 
مستقلى بلند نکرد. وجود این سنت در درون کومه له اساسا خود را در انتقاد ضعیف کومه له به ناسیونالیسم 
به مثابه یک سنت و یک گرایش سیاسى، اخذ روش هاى عملى فعالیت از این جریان، درجه اى از برحق 
دانستن و مترقى شمردن ناسیونالیسم کرد در کل صفوف تشکیالت، و نظایر آن نشان میداد. از نظر فکرى 
نیروى ناسیونالیسم در کومه له، درست مانند چپ سراسرى، در پس خلق گرائى پنهان شد. کردایتى کردن، 
سازش با باورهاى مذهبى، بى اعتنائى به مساله برابرى زن، باال گرفتن کیش اسلحه و تحقیر مبارزه سیاسى 
و تشکیالتى، و امثالهم، که توسط حزب دموکرات بعنوان مضمون سیاسى ناسیونالیسم کرد صریحا تئوریزه 

میشد، در کومه له تحت پوشش احترام به اعتقادات توده ها و ملزومات کار توده اى توجیه میشد. 
 

کنگره دوم کومه له[2] تعرض جدى سوسیالیسم رادیکال به پوپولیسم بود. با عقب نشینى پوپولیسم چتر 
استتار از روى ناسیونالیسم کرد نیز برداشته شد و در طول دوره هاى بعد مبارزه ضد پوپولیستى مضمون 
شد  حاضر  نشست.  عقب  دوره  این  در  نیز  ناسیونالیسم  گرفت.  بخود  صریحى  ناسیونالیستى  ضد  انتقادى 
وجودش در کومه له و سهمش در گسترش فعالیت آن رسما انکار شود. اما همچنان بعنوان یکى از گرایشات 
اجتماعى و یکى از سنت هاى مبارزاتى موجود در کومه له به بقاء خود ادامه داد و تا همین امروز از نبرد 

چریکى خود در درون حزب ما علیه پیشروى هاى گرایشات دیگر دست برنداشته است. 
 

کنگره دوم کومه له به راستى کنگره مارکسیسم انقالبى بود. همان چهارچوب موقت همزیستى سوسیالیسم 
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کارگرى و رادیکالیسم چپ ایران در کومه له نیز به فلسفه موجودیت تشکیالت تبدیل شد. به چند عامل 
باید اینجا توجه کرد. قبل از کنگره دوم، کومه له از نظر تئوریک به جناح راست چپ ایران تعلق داشت. 
یک  تحت الشعاع  تئوریک  روى  راست  این  نداشت.  کومه له  پراتیک  در  زیادى  نقش  تئورى  خوشبختانه 
پراتیک چپ در عرصه سیاسى که رابطه نزدیک کومه له با زحمتکشان و منافع آنها را بیان میکرد قرار داشت. 
اما در هرحال چپ ایران که کومه له را از بیرون و بعنوان یک خط مشاهده میکرد آن را در قطب راست 
خود قرار میداد. بخش زیادى از مقاومت پوپولیسم در برابر مارکسیسم انقالبى در مقیاس سراسرى مدیون 
این بود که به زعم آنها یک سازمان معتقد به تز "نیمه فئودال و نیمه مستعمره" قدرتمند و با نفوذ در میان 
زحمتکشان در کردستان وجود دارد. مائوئیسم ظاهرا علیرغم ورشکستگى بین المللى اش در کردستان هنوز 
نمونه هاى موفق بدست میداد، تز محورى بودن روستاها داشت صحت خود را ثابت میکرد. وقایعى نظیر 
رابطه گنگ کومه له با شیخ عزالدین حسینى (که براى جناح راست پوپولیسم نمونه مذهب مترقى بود) و 
دفاع کومه له (با هر تبصره اى) از کاندیداتورى مسعود رجوى در انتخابات ریاست جمهورى نیز دست این 
جریان را تقویت میکرد. کنگره دوم این را خاتمه داد. زیر پاى کل پوپولیسم در مقیاس سراسرى با کنگره 
دوم کومه له جارو شد. پیروزى مارکسیسم انقالبى در مقیاس سراسرى بدون این کنگره قطعا امرى به مراتب 
دشوارتر میشد. اما، در عین حال کومه له با کنگره دوم اساسا تنها بارز ترین اشکال وجودى پوپولیسم را 
هدف حمله قرار داد. بخش زیادى از به چپ چرخیدن کومه له و تقویت مارکسیسم انقالبى در کومه له به 
دوران پس از کنفرانس ششم[3] تا کنگره موسس حزب[4] و حتى پس از آن بر میگردد. بعبارت دیگر، 
کومه له بدوا از باال، در سطح رهبرى خود به پوپولیسم تعرض کرد. تعمیق مضمونى این نگرش در خود 
این رهبرى، گسترش آن در بدنه تشکیالتى کومه له و عقب راندن سنت هاى دیگر در کل جریان اجتماعى 
اى که کومه له نام داشت در طى مراحل بعدى صورت گرفت. برخالف ناسیونالیسم که همچنان در اشکال 
متفاوتى به بقاء خود ادامه داد، پوپولیسم نهایتا واقعا مضمحل و منحل شد. این تقدیر سراسرى این جریان 

نه فقط در ایران بلکه در مقیاس جهانى بود. 
 

اول  کنگره  در  کنیم.  تصویر  وارد  را  دیگر  فاکتور  یک  باید  هنوز  برسیم  حزب  تشکیل  به  اینکه  از  قبل 
و  کارگرى  سوسیالیسم  همزیستى  چهارچوب  یک  بعنوان  انقالبى  کمونیست[5] مارکسیسم  مبارزان  اتحاد 
رادیکالیسم چپ غیر کارگرى ترك خورد. ما طبعا به اهمیت این واقعه به روشنى که امروز از آن صحبت 
میکنم واقف نبودیم. اما، با هر برداشتى که آنروز داشتیم، محور کنگره اتحاد مبارزان فراتر رفتن از سیاست 
و برنامه (که پرچم پیروزى مارکسیسم انقالبى بود)، و طرح مساله پراتیک اجتماعى یک سازمان کمونیستى 
بود. اینجا دیگر بحث طبقه کارگر بعنوان شاخصى در تعریف یک سازمان بعنوان سازمان کمونیستى مطرح 
شد. این کنگره بحث خود را تحت نام سبک کار کمونیستى فرموله کرد. اما همانجا گفت که این امرى فنى 
و تشکیالتى نیست و تماما به این مربوط میشود که سازمان کمونیستى موضوع کار خود را چه بخشى از 
جامعه قرار داده است و در درون این بخش چه انقالب و چه آرمانى را سازمان میدهد. امروز اگر بخواهم 
تصویرى از اتفاقى که در این کنگره افتاد بدهم میگویم در این کنگره سوسیالیسم کارگرى به چپ رادیکال 
اعالم کرد که کافى نیست سیاست و برنامه ات کمونیستى باشد. باید بیائى و اینجا در درون طبقه و براى 
انقالب کارگرى پراتیک کنى. بنظر من سوسیالیسم کارگرى از برنامه مشترك تا کنگره موسس این پیشروى 
را کرد که محدودیت چهارچوب نظرى موجود و ضرورت تغییر جریان مارکسیسم انقالبى به یک حرکت 
کارگرى کمونیستى پراتیک را به کل جریانات دخیل در حزب قبوالند. از نقطه نظر این جریان اگر حزب 
کمونیست ارزش داشت براى این بود که قرار بود ظرفى براى فراتر رفتن از جریان مارکسیسم انقالبى ایران 
و شکل دادن به یک پراتیک کمونیستى در درون طبقه کارگر باشد. اما در حالى که مارکسیسم انقالبى بعنوان 
تابلوى حزب و بعنوان شالوده نظرى و سیاسى آن تثبیت شد، کارگرى شدن بعنوان یک "جهت گیرى و یک 
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اولویت"، بعنوان یک استنتاج منطقى از مارکسیسم انقالبى و مرحله اى در تکامل آن طرح شد. 
 

با کنگره اتحاد مبارزان کمونیست موازنه سیاسى و نظرى جدیدى میان گرایشات اجتماعى مختلف در درون 
جریان حزبى بوجود آمد. حزب کمونیست بر مبناى این چهارچوب جدید که در آن بهرحال ناکافى بودن 
چهارچوب مارکسیسم انقالبى و ضرورت فراتر رفتن از آن به نفع کارگرى شدن و سوسیالیسم کارگرى 
تاکید شده بود تشکیل شد. اما این موازنه جدید هم بهرحال یک ظرف موقت براى همزیستى و تحرك 
گرایشات اجتماعى دخیل در حزب بود. هزار و یک نمونه در تمام طول دوره پس از تشکیل حزب وجود 
دارد که نشان میدهد چگونه همه این جریانات و سنت ها در چهارچوب جدید به حیات و فعالیت خود 
سوسیالیسم  توسط  انقالبى  مارکسیسم  قالب  شدن  شکسته  دوم  مرحله  حزب  تشکیل  از  پس  دادند.  ادامه 
کارگرى آغاز میشود. در ایندوره حزب ما شاهد پیدایش ادبیاتى است که ابدا در سنت رسمى تاکنونى اش 
ریشه نداشت. بحث کار در درون طبقه کارگر، مبانى سازماندهى و آژیتاسیون کارگرى، درك مکانیسم هاى 
"خود سازماندهى" طبقه کارگر، تبیین انقالب روسیه از زاویه تحول اقتصادى و نقد سرمایه دارى دولتى، 
طرح شعار آزادى، برابرى، حکومت کارگرى، بیانیه حقوق زحمتکشان در کردستان، و غیره پیش از آنکه 
از چهارچوب سنت ضد پوپولیستى مایه بگیرد و به مباحثات برنامه اى مارکسیسم انقالبى مدیون باشد، 
ادبیات  دیگر  اینجا  اوست.  نیازهاى  و  کارگر  اجتماعى  وجود  از  و  کمونیسم  آرمان  از  مستقیم  استنتاجات 
سوسیالیسم کارگرى را مستقل از چهارچوب رادیکالیزه شدن چپ غیرکارگرى ایران و مستقل از سابقه 
پلمیک هاى مارکسیسم انقالبى میبینیم. سوسیالیسم کارگرى در حزب کمونیست، در فضائى که تعهد کنگره 
موسس به "کارگرى شدن" بوجود آورده است، بتدریج خودآگاه میشود، دنبال تاریخ مستقل خود در گذشته 
و دورنماى سازش نکرده خود در آینده میگردد. ادبیات خود را بوجود میاورد، نقد خودش را تیز میکند 
و تدقیق میکند و باالخره یکبار دیگر آخرین قالب همزیستى گرایشات درون حزب را بزیر سوال میکشد. 

 
در تمام طول دوره پس از تشکیل حزب بحث کارگرى شدن و باالخره کمونیسم کارگرى ناگزیر خود را 
در انتقاد به پراتیک حزب و در انتقاد به موازنه فکرى و سیاسى اى که در حزب میان تمایالت و سنت هاى 
مختلف وجود دارد یافته است. گرایشات دیگر در حزب تا این اواخر با این گرایش انتقادى راه آمده اند. اما 
از کنگره دوم حزب و بویژه از کنگره ششم کومه له[6] به بعد کشمکش این سنت ها در درون حزب وارد 

مرحله جدید و تعیین کننده اى میشود که پائین تر از آن صحبت میکنم. 
 

خالصه کنم. حزب کمونیست ایران یک حزب چند بنى است. سنت هاى اجتماعى مختلف در تشکیل این 
حزب شرکت کرده اند و میکوشند از این حزب به عنوان ابزار حرکت و پیشرفت خود استفاده کنند. اینها 
عبارتند از 1- ناسیونالیسم کرد که ضعیف ترین و منکوب شده ترین گرایش در حزب است. این گرایش 
اساسا در تلقیات و باورهاى خودبخودى تشکیالت ما در کردستان، و امروز در خارج کشور، النه کرده 
و تنها در مقاطع خطیر و آنهم هنگامى که میان جریانات اصلى در حزب شکاف بروز میکند فعال میشود 
و سخنگو و پرچمدار موقت پیدا میکند. 2- رادیکالیسم چپ. این جریان عمیقا ضد پوپولیست است و 
اساسا در چهارچوب موقعیت ذهنى حزب در قبل از کنگره دوم باقى مانده است. این جریان حاصل نهایت 
رادیکالیزاسیون چپ انقالبى غیر کارگرى ایران است. بنابر ماهیت خود این جریان یک جریان ناپایدار است 
و درمقیاس اجتماعى و خارج از حزب کمونیست ایران نماینده اى ندارد. این جریان، جریان غالب در حزب 
کمونیست است و بویژه از نظر پراتیکى به بخش اعظم فعالیت حزب شکل میدهد. 3- کمونیسم کارگرى 

در چندسال اخیر گرایشات دیگرى نیز با توجه به تکامل چپ ایران بطور کلى در حزب ما رشد کرده است. 
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اینها در حزب کمونیست جاى جدى اى ندارند. از جمله اینها میتوان به گرایشات روشنفکرانه لیبرالیستى 
و آکادمیستى اشاره کرد که در خارج از حزب کمونیست ایران وسیعا در میان چپ پوپولیست سابق اشاعه 
یافته است و با تحوالت امروز در صحنه بین المللى فضا براى انتقاد لیبرالى به مارکسیسم و ابهام تراشى در 
مورد مارکسیسم و کمونیسم را بازتر حس میکند. در حزب ما این گرایشات به اشکال پوشیده تر و با ظاهر 
رادیکال تر گاه و بیگاه بروز میکنند. این جریان که در خارج حزب بصورت انتقاد به چپ رادیکال مطرح 

میشود، در واقع چیزى جز استنتاجات راست از بن بست رادیکالیسم غیرکارگرى نیست. 
 

حزب کمونیست محل تالقى این گرایشات است. بى افقى گرایشات دیگر و نبود پرچمداران سیاسى و 
نظرى اى که بتوانند در یک مقیاس وسیع تر در جامعه این خطوط را نمایندگى کنند، کمونیسم کارگرى 
را در حزب کمونیست به یک "خط رسمى" و ظاهرا پذیرفته شده تبدیل نموده است. حتى بیان اینکه این 
حزب محل تالقى این گرایشات است مایه رنجش زیادى در درون حزب میشود. اما وجود این گرایشات و 
تالقى و کشمکش اینها بروزات بسیار روشنى در حزب ما داشته است. گویا ترین شکل بروز این کشمکش 
روى زمین ماندن و دنبال نشدن و گاه به عکس خود تبدیل شدن سیاست هائى است که از مباحثات رسمى 
حزب و در واقع از موضع کمونیسم کارگرى در حزب استنتاج میشود. در حزب ما رسم است که این شکاف 
میان آنچه از خط رسمى استنتاج میشود با پراتیکى که عمال صورت میگیرد به حساب "نفهمیدن" بحث ها، 
جا نیافتادن خط و غیره گذاشته شود. واقعیت اینست که گرایشات سیاسى موجود در حزب در برابر این 
خط بطرق مختلف مقاومت میکنند. مشکل ما معرفتى نیست. بحث بر سر تناسب قوا و نیروى سنت هاى 

سیاسى مختلف در حزب است. 

از کنگره دوم تا کنگره سوم
براى دوره اى چهارچوب ضد پوپولیستى و رادیکال چپ موجود حزب میتوانست کارساز باشد و به مسائل 
سیاسى و عملى حزب پاسخ بدهد. میتوانست پایه اى براى یک رهبرى فعال و گسترش پراتیک حزب باشد. 
در این دوره مساله شکل دادن به خود حزب و رساندن بخش هاى مختلف آن، فعالین و کادرهاى آن، به 
همان حد فکرى و سیاسى بود که این دیدگاه طرح میکرد. بعالوه، و از این مهم تر، این پرچم به اندازه کافى 
حزب را از پیرامون خودش متمایز میکرد و در رابطه با مسائل عمومى سوسیالیسم ایران هنوز پاسخهائى 
به  تاثیرش  و  جنبش  در  هایش  بحث  طرح  کارگرى،  سوسیالیسم  براى  کار  نظر  نقطه  از  بدهد.  که  داشت 
گرفتن  سامان  و  سر  و  حزب  فعالیت  شدن  روتین  با  اما  داشت.  جا  هنوز  چهارچوب  این  حزب  پراتیک 
ساختارهاى تشکیالتى اش از یک طرف و از آن مهم تر با تحوالت سریع چپ، چه در ایران و چه در مقیاس 
بین المللى محدودیت هاى موازنه فکرى و قالب هاى نظرى و سیاسى حاکم به حزب نمودار شد. افت کار 
کمیته مرکزى حزب، پائین آمدن راندمانها، کنار کشیدن تدریجى رفقا از قبول مسئولیت هاى کلیدى، غرق 
شدن در کار تشکیالت دارى، غامض شدن امورى مانند انتشار نشریات حزبى، اظهار نظر بموقع درباره 
رویدادهاى مهمى که در سطح جامعه در جریان بود، حفظ سطح تبلیغات حزب، و حتى تامین یک مدیریت 
موثر بر عرصه هاى مختلف فعالیت حزب، وغیره، اینها تنها نمودهائى از محدودیت چهارچوب سیاسى و 

نظرى اى بود که این رهبرى و این حزب را شکل داده بود. 
 

در آستانه کنگره دوم دیگر از نقطه نظر منافع سوسیالیسم کارگرى روشن شده بود که باید از این چهارچوب 
فراتر رفت. بحث هائى که در کنگره دوم مطرح شد این هدف را داشت. فاصله کنگره دوم تا کنگره سوم 
براى من دوره تالش براى تغییر مبانى بنیادى حزب به نفع سوسیالیسم کارگرى و به اصطالح یک بنى کردن 
حزب تحت پرچم این جریان از طریق توافق و تائید جمعى و بعنوان خط رسمى حزب بود. تمام بحث 
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هاى مربوط به کمونیسم کارگرى در این دوره بعنوان "نظرات حزب" بیان شده و تا همین امروز هم همه 
اینها را بعنوان نظرات حزبشان تائید میکنند. اما در طى ایندوره براى ما مشخص شد که با این روش بجائى 
نمیرسیم. گرایش رادیکال چپ در حزب این دیدیدگاه را هضم میکند و در سیستم فکرى خودش و در 
امتداد پراتیک موجود خودش قرار میدهد. انتقاد بنیادى کمونیسم کارگرى به گرایشات دیگر در حزب و به 
کل چپ بیرون خودش، به نسخه هائى براى اصالح جریان موجود تبدیل میشود. همان کارى که راه کارگر 
هم با بحث هاى کارگرى ما میکند، همان کارى که کنگره دوم پیکار با نظرات اتحاد مبارزان کمونیست 
کرد. قدرت چپ رادیکال غیر کارگرى در حزب ما چنان زیاد است و چنان بر تعقل و برداشتهاى متعارف 
رهبران و کادرهاى حزب ما سایه انداخته است که ترویج و مبارزه روشنگرانه نمیتواند بطور جدى تکانش 
بدهد. بحث ها پذیرفته میشود، اما رهبر و فعال براى این خط پرورش پیدا نمیکند و پراتیک حزب دگرگون 
نمیشود. لبه تیز نقد کمونیسم کارگرى کند میشود و تحت الشعاع پیوستگى با گذشته، که چیزى جز غلبه 
با  ما  حزب  در  جریان  این  کلمه  یک  در  میگیرد.  قرار  نیست،  حزب  در  غیرکارگرى  رادیکال  سوسیالیسم 
قدرت تمام در برابر این نقد و تمام استنتاجات عملى که بر آن مترتب است مقاومت میکند. این مقاومت 
تئوریزه نیست، سخنگوى معین و پالتفرم ندارد، اما قوى و مادى است و بویژه خود را در پاسخهاى پراتیکى 

که این حزب به مسائلش میدهد نمودارمیکند.
 

کنگره سوم و پیکار براى کمونیسم کارگرى
مقیاس  در  بلکه  حزب  در  فقط  نه  دیگر،  گرایشات  که  گفتم  کمونیست[7] صریحا  حزب  سوم  کنگره  در 
اجتماعى و جهانى، افق و آینده اى ندارند و این حزب دیگر باید تماما بر بنیاد کمونیسم کارگرى استوار 
بشود. این خط کادر و رهبر و فعال سیاسى خودش را میخواهد و باید پرورش بدهد و مادام که چنین 
نیروئى را گرد نیاورده حتى قدرت دگرگون کردن پراتیک همین حزب را هم نخواهد داشت. بنابراین پس 
از کنگره سوم، تصمیم گرفتیم که پیکار براى کمونیسم کارگرى را از چهارچوب خط رسمى حزب بیرون 
ببریم و بعنوان یک خط سیاسى معین در تمایز با سایر سنت هاى سیاسى چپ چه در بیرون و چه در 
درون حزب طرح کنیم. براى ما دیگر کمونیسم کارگرى فراخوان کمیته مرکزى حزب به بدنه تشکیالت و 
یا خط رسمى حزب در برابر گرایشات دیگر در جامعه نیست، بلکه جریانى است که چه در حزب و چه 
در مقیاس اجتماعى تازه باید خود را به کرسى بنشاند. نه فقط اعضاء حزب، بلکه خود کمیته مرکزى و 
رهبرى این حزب باید در مقابل یک انتخاب واقعى و سیاسى قرار بگیرند. کمونیسم کارگرى از مشکالت 
حزب کمونیست استنتاج نشده است. پاسخگوئى به مسائل عملى بخش هاى مختلف حزب، شکل دادن به 
یک رهبرى پرشور، سیاسى و پرکار، بار آوردن کادرهاى قابل براى این خط در درون حزب و غیره اینها 
تنها نتیجه تبعى رشد اجتماعى این گرایش میتواند باشد. ما کمونیسم کارگرى را بعنوان جریانى که در برابر 
بحران سوسیالیسم بورژوائى در مقیاس جهانى پاسخ دارد، بعنوان یک حرکت طبقاتى و اجتماعى و بعنوان 
یک سنت اصیل مارکسیستى در جدال ایدئولوژیک در سطح جامعه مطرح میکنیم. مستقل از اینکه حزب 
کمونیست تا چه حد بتواند این دیدگاه و پراتیک روشن و بدون ابهامى که از آن ناشى میشود را بر کار 
خود ناظر کند، ما وظیفه خود را طرح این مباحثات و گرد آورى نیروى پیشروان طبقه کارگر در یک مقیاس 
اجتماعى قرار داده ایم. هر عضو حزب کمونیست باید خود را نه بایک جریان انتقاد و اصالح درون حزبى، 
بلکه با یک حرکت فکرى و عملى اجتماعى روبرو بیابد و به این عنوان، بعنوان کمونیستى که به سرنوشت 
سوسیالیسم و انقالب کارگرى میاندیشد، انتخاب سیاسى خود را بکند. تنها از این طریق ما قادر خواهیم 
بود نسل دیگرى از کمونیستها را بوجود بیاوریم که توانائى پاسخگوئى به نیازهاى مبارزه کمونیستى این 

دهه را داشته باشند. 
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کمونیسم کارگرى و کومه له. کنگره ششم و پس از آن
اسنادى  کنگره  این  در  است.  کومه له  در  کارگرى  کمونیسم  سرنوشت  در  مهمى  بسیار  مقطع  ششم  کنگره 
یک  این  میدهد.  بدست  آن  وظایف  و  کومه له  از  کارگرى  و  سوسیالیستى  براستى  تبیینى  که  شد  تصویب 
پیشروى جدى کمونیسم کارگرى در کومه له بود. مصوبات این کنگره اسناد بسیار با ارزشى در نقد خرافاتى 
کمونیستى  استراتژى  بودند.  کرده  تحمیل  ما  فعالیت  بر  کردستان  در  سیاسى  دیگر  هاى  سنت  که  هستند 
را  کردستان  اجتماعى  عینیات  و  میدهد  قرار  جامعه  تغییر  مبناى  را  سازمان  نه  و  طبقه  نیروى  که  روشنى، 
برسمیت میشناسد تدوین شد. کارگر و شهر در فلسفه سیاسى کومه له جاى خود را یافت. مبارزه نظامى 
بعنوان یک عرصه فعالیت و تاکتیک حزب کارگرى در جاى درست خود قرار گرفت. آوانتوریسم و بى 
افقى در کار نظامى جاى خود را به ارزیابى اى سنجیده از جایگاه این شکل مبارزه براى ما و ارزش واقعى 
تشکیالت نظامى و افراد آن داد. تبیینى طبقاتى، متکى بر شناخت اجتماعى از کومه له و حزب دموکرات 
بدست داده شد، نقاط قدرت واقعى و طبقاتى کومه له تاکید شد و میرا بودن و زوال سنت ناسیونالیستى 

حزب دموکرات نشان داده شد. 

کنگره ششم گواه برقرارى تناسب قواى جدیدى در تشکیالت کردستان حزب به نفع سوسیالیسم کارگرى 
بود. متاسفانه رویدادهاى پس از کنگره ششم نه فقط این تناسب قواى جدید را برهم زد بلکه به رشد و 
تقویت گرایشات دیگر، تا حدى فراتر از آنچه حتى پس از کنگره دوم حزب و کنگره پنجم کومه له به آن 
رسیده بودیم، میدان داد. دوران پس از کنگره ششم یکى از دشوارترین دوره هائى بوده است که تشکیالت 
حزب ما در کردستان از نظر محدودیت هاى عملى و فنى و فشارها و تنگناها داشته است. ما سختى هائى 
را از سر گذرانده ایم که هریک از آنها براى بسته شدن یک تشکیالت چپ سنتى کافى بوده است و همین 
گواه ظرفیت هاى عظیمى است که در طول این ده سال براى ایفاى یک نقش تعیین کننده تاریخى در کومه له 
شکل گرفته است. اما این دشوارى ها بهرحال تاوان سیاسى خود را داشته است. این نخستین بار نیست که 
فشارهاى عینى بیرونى سیر پیشروى سوسیالیسم کارگرى و مارکسیسم در ایران را کند کرده است. امروز 
میتوان تصور کرد که در غیاب سرکوب 30 خرداد به بعد، و حتى در صورت وجود یک فرجه یکساله دیگر، 
چه دگرگونى هاى عظیمى میتوانستیم در سرنوشت کل چپ انقالبى ایران بوجود بیاوریم. مشقات عملى 
بعد از کنگره ششم نیز، باشد که در مقیاسى به مراتب کوچکتر، ما را از فرصت براى یک پیشروى تعیین 
کننده در کردستان محروم کرد. کنگره ششم به سرعت تحت الشعاع منفعت "حفظ انسجام و یکپارچگى 
تشکیالت" قرار گرفت. لبه نقد به گذشته و به آنچه باید از آن گسست، کند شد. فشار از روى گرایشات 
عقب مانده و غیر کارگرى در حزب برداشته شد و هویت تشکیالتى و عرق سازمانى بعنوان ابزارى براى 
حفظ انسجام تشکیالت برجسته شد. بجاى گسست از گذشته، یعنى گسست از آن تاریخ غیرکارگرى که 
حزب کمونیست ایران تنها با اعالم جدائى از آن به آینده امید دارد، پیوستگى تاریخ سازمانى مورد تاکید 
قرار گرفت. نه تنها یک روند حرکت و تالش براى رساندن پیشروى هاى کنگره ششم به نتایج عملى و 
ملموس و ایجاد تغییر ریل ها و دگرگونى هاى اساسى که در این کنگره فراخوان داده شده بود آغاز نشد، 
بلکه حتى بسیارى از مفروضات قدیمى تر این حزب، و انسجامى که سوسیالیسم کارگرى و نقد تاکنونى ما 
در حزب ایجاد کرده بود زیر سوال قرار گرفت. راه حل هاى روشنى که به همین موقعیت عملى تشکیالت 
ارائه میشد مورد بى اعتنائى قرار گرفت. هویت سیاسى جاى خود را به هویت سازمانى و حتى جغرافیائى 
داد. اخالقیات و خرافاتى در حزب کمونیست ایران پر و بال گرفت که بسیارى فکر میکردند ریشه آنها 

براى همیشه خشکیده است. 

این عقبگرد نه تنها در عمل تنگناهاى عملى تشکیالت را رفع نکرده است بلکه فرصت زیادى که براى 
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ایجاد دگرگونى هاى الزم در کار ما وجود داشته است را به هدر داده است. این دگرگونى هاى عملى، 
روشن و مدون و حتى در بسیار از موارد مصوب اند. کومه له در یک قدمى انقالب عظیمى که میتواند در 
تاریخ سیاسى کردستان بوجود بیاورد، در یک قدمى مهم ترین خدمتى که میتواند به سوسیالیسم کارگرى 
در کردستان بکند، توقف کرده است. هنوز براى این کار فرصت هست. در واقع جلوى این روند را نمیتوان 

گرفت. گرایشات دیگر فقط میتوانند را کندش کنند. 

برخورد امروز تشکیالت کردستان حزب به دور جدید بحث کمونیسم کارگرى گواه عقبگردى است که رخ 
داده است. گواه فرجه اى است که گرایشات دیگر در تشکیالت ما پیدا کرده اند. مباحثاتى که دنیاى امروز و 
مقدرات کمونیسم در مقیاس جهانى را تجزیه و تحلیل میکند، مباحثاتى که در برابر تخریب کل سوسیالیسم 
بورژوائى زمان ما افق یک کمونیسم زنده و بالنده کارگرى را ترسیم میکند، مباحثاتى که دارد چهارچوب 
تفکر محدود ضد پوپولیستى ما را میشکند و براى سوسیالیسم کارگرى کادر و رهبر بار میاورد، مباحثاتى 
که صرفا در حاشیه اشاره محدودى به کار ما در کردستان میکند، با بارز ترین جلوه هاى تشکیالتچیگرى و 
عرق سازمانى پاسخ میگیرد و گفتم که این سنگر کدام گرایش در صفوف ماست. همه دلواپس ارزیابى ما 
از پراتیک و افتخارات سازمانى شان میشوند، اعالم میشود که نقد باید "روحیه بخش" باشد، که کمونیسم 

کارگرى در کومه له پیاده شده و "حلول کرده"، که منظور این بحث "ما" نیستیم. 

ماحصل این شیوه برخورد بسته شدن گوش آن کمونیستهائى که در حزب کمونیست ایران متشکل شده اند 
بر روى نظراتى است که چه بخواهند و چه نخواهند سوسیالیسم رادیکال دوران ما را دگرگون میکند. چپ 
پوپولیست تاوان این شیوه برخورد به مباحثات ضد پوپولیستى را پس داد. تشکیل حزب کمونیست ایران 
خود گواه اینست که عرق سازمانى سنگرى براى مقاومت در برابر افق هاى زنده سیاسى نیست. تشکیل 
حزب کمونیست ایران خود گواه این بود که هر افقى "روحیه و ضد روحیه" را با هم به ارمغان میاورد. 
براى جریانى که در این افق سهیم میشود و در آن پاسخ معضالت و راهى براى تحقق آرمانهاى خود را پیدا 
میکند، نقد چیزى جز بیان روحیه و شادابى اى که فى الحال بوجود آمده است نیست. براى جریاناتى که در 
این نقد تنگناى تفکر و عمل سیاسى تاکنونى خود را میبینند، قطعا آنچه گفته شده است مایوس کننده است. 

هیچ جریانى مانند کمونیسم کارگرى ارزش سیاسى و تاریخى حزبى که ساخته ایم و بویژه سازمان و سنتى 
که در کردستان شکل داده ایم را بروشنى و با معیارهاى اجتماعى توضیح نداده است. عضو حزب کمونیست 
براى شادابى سیاسى خود و تحمل شداید دراین مبارزه نیازى به پناه بردن به افتخارات تاکنونى خود ندارد. 
افتخارات گذشته و رضایت از خود براى نوشتن خاطرات سیاسى خوب است و نه براى مبارزه سیاسى. 
کمونیستى که هنوز تازه یک گام از صدگام را براى انقالب کارگرى و سازماندهى جامعه اى نوین برداشته 
است نمیتواند به گذشته و حال خود مدال بدهد. تمام شادابى و امید و استوارى او محصول آرمان او و 
تعلق اجتماعى او به یک جنبش وسیع طبقاتى است که در کل جهان جریان دارد. اگر این خصلت حزب 
کمونیست، این نارضایتى دائمى از وضع موجود از زاویه وظایف و دورنماى آینده اش، را از آن بگیرید تمام 

دینامیسم حرکت تاکنونى و تمام مایه استقامت تاکنونى اش را از میان برده اید. 

از نظر عملى و تشکیالتى فراخوان ما در کردستان فراخوانى است براى پایان دادن به این عقبگرد و بازگشت 
به نگرش و اولویت هاى ناظر به کنگره ششم، و پیاده کردن استنتاجاتى که حتى در جزئیات، چه در کنگره 
ششم و چه پس از آن، از این دیدگاه شده و مدتهاست در اختیار کمیته مرکزى حزب قرار گرفته است. ما 

این استنتاجات را راه واقعى کومه له به جلو میدانیم. 



955

برگزیده آثار  منصور حکمت

در رابطه با مباحثات کمونیسم کارگرى ما از اعضاء حزب در کردستان، درست مانند سایر اعضاء حزب و 
همه کسانى که مخاطب این بحثها هستند، انتظار داریم که بعنوان انسانهاى کمونیست، با تمام معضالت و 
سواالتى که یک کمونیست با توجه به موقعیت بین المللى و اوضاع جنبش طبقاتى بطور کلى در برابر خود 

دارد، به این مباحثات توجه کنند. 

[2] کنگره دوم کومه له در فروردین 1360 برگزار گردید. 

[3] کنفرانس ششم کومه له در تاریخ مهرماه 1360 برگزار شد. 

[4] کنگره موسس حزب کمونیست ایران در شهریور 1362 تشکیل شد. 

[5] کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست در آبان 1361 برگزار گردید. 

[6] کنگره سوم حزب کمونیست ایران در بهمن 1367 برگزار شد. 

[7] کنگره ششم کومه له در اردیبهشت 1367 برگزار شد.

3- آینده کومه له و دورنماى فعالیت ما در کردستان

مقدمه:
میدهند.  تشکیل  را  من  بحث  کل  در  اصلى  حرکت  نقطه  که  بکنم  اشاره  نکته  چند  به  ابتدا  بدهید  اجازه 

 
1- این سوال که "آینده کومه له چیست" زیاد پرسیده میشود. وقتى به پاسخ هاى متداول نگاه میکنیم میبینیم 
برداشت معینى از کومه له " در پس این پاسخ ها و در واقع در پس خود اینگونه سواالت نهفته است. کومه له 
براى خیلى ها، از رهبرى تا بدنه تشکیالت، با جغرافیاى معین، اردوگاه معین، اشخاص معین و کار و بار 
معینى تداعى میشود. سوال در واقع چیزى جز این نیست که " آینده این اردوگاه و کار و بار افراد حاضر در 
آن چیست". هر رفیق قدرى دقیقتر نگاه کند، میبیند که چگونه این برداشت از کومه له یک برداشت عمومى 
و غالب است. من بارها به مناسبت هاى مختلف اصرار کرده ام که این برداشت را باید کنار گذاشت و 
کومه له را آنطور که واقعا هست، بعنوان یک حرکت و نیروى اجتماعى دید. بنظر من کومه له فقط آن چیزى 
نیست که ما در آن اردوگاهها وآن افراد معین میبینیم. برداشت رایج یک برداشت محدود، کوته نظرانه و 
زیان آور است که کومه له را آنطور که هست نمیشناسد و الجرم نمیتواند به نیازهاى کومه له واقعى پاسخ 

بدهد و دورنماى آتى آن را ترسیم کند. 
 

2- وقتى از این برداشت محدود درباره کومه له حرکت کنیم گریزى از این نداریم که پاسخى به همان درجه 
کوته نظرانه براى جهت گیرى آتى کومه له پیدا کنیم. ریشه بحث "داخل یا خارج" همینجاست. گویا سوال 
اینست که کومه له یک عده را ببرد "خارج" یا نبرد. وقتى کومه له به یک جغرافیا و یک اردوگاه و لیست 
معینى از افراد تقلیل پیداکرد آنوقت طبیعى است که "آینده کومه له " هم به مساله سرنوشت اردوگاه و افراد 
حاضر در آن و محسنات این یا آن کشور و منطقه براى "استقرار کومه له" کاهش یابد. اما اگر حاضر باشیم 
کومه له را به آن معناى واقعى و حقیقى که من بکار میبرم در نظر بگیریم به پوچى و عقب ماندگى این 
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معضل "داخل یا خارج" پى میبریم. بهرحال اگر بخواهم از دیدگاه خودم راجع به این مساله داخل و خارج 
اظهار نظر بکنم باید بگویم تمام مساله بر سر سازماندهى فعالیت کومه له در داخل است، نه به معنائى که در 
اردوگاه ما و در میان رفقاى کومه له بکار میرود، بلکه به معناى واقعى کلمه یعنى داخل ایران. تمام انرژى ما 
باید صرف سازماندهى کومه له اى بشود که در داخل ایران است (و اگر کسى فکر میکند چنین کومه له اى 
وجود ندارد دیگر صد برابر بیشتر باید دراین کار تعجیل داشته باشد). من به این وجه موجودیت کومه له 
باز میگردم. اما فقط اینجا این نکته را هم اضافه میکنم که طبعا بخش علنى و حرفه اى تشکیالت کومه له 
مستقر در اردوگاهاى مرزى نیز باید تغییرات اساسى بکند. اما تمام جهت فعالیت ما و از جمله شاخص ما 
در تغییر شکل کار اردوگاههایمان، گسترش بخشیدن به فعالیت سیاسى و تشکیالتى در داخل ایران است. 

 
بنابراین وقتى از آینده کومه له حرف میزنیم قبال باید تعیین کرده باشیم که از "کومه له" چه برداشتى داریم. 
کومه له چیست. من درباره این سوال بدفعات صحبت کرده ام و نوشته ام. از کنگره دوم حزب و کنگره هاى 
پنجم و ششم تشکیالت کردستان دیگر مصرانه سعى کرده ام رفقاى خودمان را متوجه حقایقى در مورد 
وجود اجتماعى و طبقاتى کومه له بکنم که حتى باور کردن و اذعان کردن به آنها برایشان دشوار بوده. معموال 
حرفهاى مرا، حتى خود کمیته مرکزى کومه له، تهییج براى باال بردن روحیه تشکیالت ( همان تشکیالت 
حاضر در اردوگاه که نقطه شروع تعقل و تفکر سیاسى و محاسبات خیلى از رفقاى ماست) تلقى کرده اند. 
اما براى من اینها حقایق غیر قابل انکار و شورانگیزى است. اینها واقعیاتى که انسانهاى "واقع بین"، بویژه 
آنها که ادعاى رهبرى فعالیت کمونیستى در یک دوره درحیات یک طبقه را دارند باید ببینند. هر نقشه اى 
درباره آینده باید به ارزیابى اى از حال متکى باشد. کسى که درباره موقعیت کنونى اسیر ذهنى گرائى است 
نمیتواند نسخه مناسبى براى آینده بنویسد. اما ذهنى گراهاى ما آنها نیستند که بلند پروازى میکنند، بلکه دقیقا 
کسانى هستند که که در ذهن خود کومه له را تنزل میدهند، وجود اجتماعى و موقعیت فوق العاده مساعد 
براى فعالیت کمونیستى را کتمان میکنند. اینها حتى ارزش و شان سیاسى بخش علنى و نظامى تشکیالت 
ما و ارگانهاى ما را که در اردوگاهها مستقر هستند پائین میاورند و آنرا دچار یاس و ابهام میسازند. براى 
اینکه بدانید از نظر من کومه له واقعا چیست میتوانید به قطعنامه هاى کنگره ششم، به قطعنامه مربوط به 
حزب دموکرات و به بیانیه آتش بس یکجانبه ما در جنگ با حزب دموکرات رجوع کنید. آنچه آنجا درباره 
جایگاه و موجودیت اجتماعى حزب ما در کردستان گفته شده تهییج نیست بلکه حقایقى عینى و غیرقابل 

انکار است. 
 

3- محدود نگرى دیگرى که در میان ما هست اینست که گویا بحث دورنماى فعالیت ما در کردستان و 
آینده فعالیت کومه له با ختم جنگ ایران و عراق شروع میشود و گویا نقطه حرکت ما در این بحث "شرایط 
ناشى از ختم جنگ" است. این استنباط آن دوتاى قبلى را تکمیل میکند و در واقع نتیجه اجتناب ناپذیر 
آنهاست. اگر کومه له همان اردوگاه هاى بخش علنى کومه له است و معضل امروز معضل " داخل یا خارج" 
است، آنوقت این معضل دقیقا با ختم جنگ و تردیدهاى مربوط به سرنوشت مناطق استقرار شروع میشود. 
اما آینده کومه له را ما به تفصیل در کنگره هاى قبلى مان بحث کرده ایم. ما میخواهیم حزب کارگرى باشیم، 
برنامه اى داریم، استراتژى تعیین کرده ایم، جامعه کردستان و موقعیت طبقه کارگر را بررسى کرده ایم، در 
هیچکدام اینها جنگ ایران و عراق بعنوان یک فاکتور تعیین کننده وظایف و سرنوشت کومه له مطرح نشده 
است. ختم جنگ شرایط مشخصى را براى بخشى از سازمان ما و براى اشکال معینى در مبارزه ما بوجود 
میاورد و باید در همین ظرفیت در تحلیل ما وارد شود و نه بیشتر. اتفاقى که در واقع افتاده است اینست که 
با ختم جنگ و محدودیت هاى بالفعل و بالقوه اى که اردوگاههاى ما و مبارزه مسلحانه و جوانبى از کار 
تبلیغى با آن مواجه میشوند، ظاهرا تمام آن تحلیل هائى که در طول سالها از وظایف و سیاستهاى خود داده 
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ایم تحت الشعاع قرار گرفته اند و رفقاى زیادى دارند تعقل و تفکر و مرزبندى ها و انقالبیگرى و تعهدات 
سیاسى خود را از شرایط محلى ناشى از ختم جنگ استخراج و استنتاج میکنند. بحث من اینجا درباره آینده 
همان کومه له ایست که در کنگره هاى پنجم و ششم از آن سخن گفته ایم و وظایف کارگرى و کمونیستى 
که در طول یک روند طوالنى نقد و تجربه به آن رسیده ایم. پاسخگوئى به معضالت عملى ناشى از ختم 
جنگ یکى از مسائلى هست که باید بحث کرد، اما نه نقطه حرکت ماست و نه در غیاب سیاست هاى روشن 
براى پیشبرد مبارزه اى که مستقل از جنگ ایران و عراق در برابر خود گذاشته بودیم میتواند پاسخ بگیرد. 

 
امروز  عملى  معضالت  به  میکنم.  دنبال  ششم  کنگره  مباحثات  تداوم  در  را  خود  بحث  اینجا  من  بنابراین 
میپردازم (که بنظر من به همه آنها پاسخ روشن میتوان داد)، اما ارزیابى خود را از فعالیت آتى مان بر همان 

شناخت بنیادى از کومه له و بر برنامه و سیاست و استراتژى حزب مان در کردستان بنا میکنم. 
حقایقى درباره کمونیسم در کردستان. کومه له واقعا چیست؟

گذشته  دهسال  طول  در  که  اینست  کرد  دخیل  خود  سیاسى  نگرش  در  و  شناخت  باید  که  واقعیتى  اولین 
مناسبات تولید سرمایه دارى در کردستان بشدت گسترش پیدا کرده، کار مزدى بعنوان شکل غالب و مسلط 
مناسبات عشیرتى  سنتى و عقب مانده،  اشتغال تثبیت شده است. شهرها رشد غول آسا کرده اند. روابط 
و عقب مانده در روستاها به نفع اقتصاد بازار و خرید و فروش نیروى کار سست و مضمحل شده است. 
دهسال پس از انقالب 57، کردستان جامعه اى بسیار شهرى تر و تقسیم شده تر به کارگر و سرمایه دار 
است. طبقه کارگر مزد بگیر به مراتب از نظر کمى عظیم تر است و در نوع اشتغال طبقه کارگر نیز از نظر 

کیفى تفاوت هاى زیادى مشهود است. 

به موازات این تحول اقتصادى، پالریزاسیون و قطب بندى سیاسى متفاوتى شکل گرفته است. حضور طبقه 
کارگر در عرصه سیاسى برجسته شده است. طبقه کارگر و اعتراض کارگرى جاى مهمى در صحنه سیاسى 
یافته است، چه در شکل اعتراضات مستقیم کارگرى و حرکت هاى به اصطالح "خودبخودى" و چه در 
شکل مبارزه حزبى. یعنى چه در آنجا که کارگر را به عنوان یک قشر تولید کننده در قلمرو اقتصاد و تولید 
میبینیم و چه آنجا که در جنبش هاى حزبى و گرایشات سیاسى اجتماعى. این قطب بندى جدید امروز 
دیگر بر همه کس عیان شده است. عروج کومه له در برابر حزب دموکرات، روند تضعیف حزب دموکرات 
و قدرت گیرى کومه له بعنوان یک نیروى سیاسى رهبر در جامعه کردستان، یک بعد از این تحول است. در 
سوى دیگر اعتراضات کارگرى در بخش هاى مختلف و اول ماه مه ها و غیره را داریم که فضاى سیاسى 

کردستان را بشدت تحت تاثیر خود قرار داده اند. 

این روند باعث شده است که احزابى که در چهارچوب سنتى و قدیمى مساله کرد موجودیت یافته و فعالیت 
میکرده اند، دچار بحران و بن بست شوند. مساله ملى تحت الشعاع مطالبات جارى کارگرى از یکسو و 
آرمان سوسیالیسم از سوى دیگر قرار گرفته است. انقالبى گرى نوینى که موقعیت و مطالبات کارگر در 
کردستان را منعکس میکند شکل گرفته است که جاى مبارزه جویى ملى در دوره هاى قبل را گرفته است. 
احزابى نظیر حزب دموکرات که این مبارزه جوئى محدود و ملى را نمایندگى میکنند دچار ضعف و تشتت 
میشوند، و از سوى دیگر جریانى مانند کومه له که با این انقالبى گرى نوین طبقاتى تداعى میشود قدرت 

میگیرد. 

این اغراق نیست اگر فکر کنیم که هرکارگرى که در کردستان دست به اعتراض میزند، یا هر کارگر کرد 
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مهاجرى که در حرکات اعتراضى کارگرى در نقاط دیگر شرکت میکند میداند که کومه له چیست و چه 
میگوید و با آن سمپاتى حس میکند. کومه له براى او سازمانى است که هرچند احتماال دور از دسترس جلوه 
گر میشود، با نیازها و حرکت و اعتراض او بعنوان یک کارگر خوانائى و انطباق دارد. از این گذشته کارگران 
میدانند که کومه له کمونیست است و لذا خود را کمونیست میدانند و یا با کمونیسم نزدیک حس میکنند. 
اینطور نیست که کومه له نفوذش را در میان کارگران با متوسل شدن به عواطف و تمایالت ماوراء طبقاتى 
بدست آورده باشد. کامال برعکس، بدرجه اى که کومه له بر خصلت کمونیستى و کارگرى خود تاکید کرده 
است توانسته است توجه و سمپاتى کارگران را بخود جلب کند. آن کارگرى هم که کومه له را دوست دارد 
آن را با همه کمونیسمش و بخاطر کمونیسمش دوست دارد. این یک تحول ایدئولوژیک عظیم در جامعه 
کردستان است. در سایر نقاط ایران نیز روند کمابیش همین است، یعنى رشد خودآگاهى سوسیالیستى طبقه 
کارگر. اما هیچ جا نظیر کردستان جریان کمونیستى نتوانسته است در این مقیاس وسیع توازن ایدئولوژیکى 
در جامعه را به نفع خود تغییر بدهد و چنین حقانیت آرمان ها و اعتقادات خود را در صفوف طبقه کارگر 
جا بیاندازد. کارگر کرد امروزى سوسیالیسم را بسیار به خود نزدیک حس میکند. کمونیسم براى او یک لغت 
با بار مثبت قوى است. نقد کومه له و کمونیسم در کردستان از سرمایه دارى بعنوان درونمایه نقد کارگر از 
اوضاع خودش پذیرفته شده است. این به معنى یک پتانسیل عظیم براى انقالب و حرکت کارگرى است. 

کردستان  جامعه  در  حزبى  ابعاد  در  اکنون  هم  از  بورژوا  و  کارگر  یعنى  اجتماعى،  هاى  قطب  این  بعالوه 
مستقیما و به قهرآمیز ترین اشکال در برابر یکدیگر قدعلم کرده اند. نکته مهم اینجاست که در این میان 
به  را  بورژوازى  است،  کرده  بلند  را  کارگران  پرچم  فرمال  بطور  ولو  که  جریانى  یعنى  کمونیستى،  جریان 
تنگنا رانده و پشتش را به دیوار کوبیده است. در تاریخ اغلب جوامع کمونیستها بکرات قربانیان سرکوب 
قهرآمیز بورژواهائى بوده اند که بر موج انقالب بقدرت رسیده اند. زورآزمائى گرایشات طبقاتى اپوزیسیون 
عمدتا به دوران پس از انقالبات موکول شده است که در آن عموما بورژوازى با تکیه به ابزار دولت چپ 
خود را منهزم کرده است. اینجا در کردستان در همین دوره قبل از برآمد انقالبى، بورژوازى اپوزیسیون علیه 
کمونیست ها دست به اسلحه برده و پاسخ خود را نیز گرفته است. پاسخ ما به حزب دموکرات نمودى از 

آن قدرت اجتماعى بود که در پشت کومه له نهفته است. 

منحصر  و  تصادفى  اند،  مشاهده  قابل  وجه  ترین  برجسته  و  ترین  شفاف  به  کردستان  در  که  روندها،  این 
به فرد نیستند. اینها ریشه در واقعیات بنیادى دوران معاصر دارند.اینها نتایج جانبى و اجتناب ناپذیر این 
واقعیت هستند که در انتهاى قرن بیستم وزنه اقتصادى و سیاسى طبقه کارگر به شدت سنگین تر شده است. 
سنت ها و جریانات اعتراضى بورژوائى که تاکنون قدرت داشتند طبقه کارگر را بعنوان نیروى ذخیره بدنبال 
اهداف و سیاست هاى خود بکشند تضعیف شده اند و به بحران افتاده اند. روند اوضاع به نفع اعتراض 
مستقیم و مستقل کارگرى و رشد و گسترش رادیکالیسم کارگرى است که دست روى تضادهاى بنیادى 
جامعه معاصر میگذارد. در این میان آن احزاب و جریاناتى که میتوانند به هر درجه اى به این رادیکالیسم 
و انقالبى گرى طبقاتى متکى بشوند آینده دارند و رو به قدرت میروند، و جریاناتى که متعلق به سنت هاى 
اعتراضى غیرکارگرى هستند و مبارزه جوئى آنها از نیازهاى غیر کارگرى مایه میگیرد رو به ضعف و زوال 
میگذارند. اوضاع اپوزیسیون کرد در سایر بخش ها این حقیقت را بخوبى نشان میدهد. ببینید آنها در چه 
شرایطى قراتر گرفته اند. بنظر من روند تضعیف جریانات اپوزیسیون بورژوائى و خرده بورژوائى روندى 
پایدار و ریشه اى است و این حرکت ها دردوره اى که وارد آن شده ایم به سرعت تحت الشعاع اعتراض 

کارگرى قرار میگیرند. 
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اینها زمینه هاى عالى براى فعالیت کمونیستى است. براى اینکه از فکر "اوضاع پس از ختم جنگ" بیرون 
بیائید و زمینه هاى بنیادى فعالیت کمونیستى در کردستان را ببینید، بیائید براى یک لحظه کال کومه له را، با 
همه معضالت عملى امروزى اش، از تصویر خودمان بیرون بگذاریم و جامعه کردستان را آنطور که اکنون 
هست مبنا بگیریم،یعنى ماحصل تاریخ دهساله اخیر را. حال فرض کنید که شما ده نفر کمونیست هستید 
که میخواهید کارتان را در کردستان شروع کنید. میخواهید حزب درست کنید، کارگران را سازمان بدهید، 
تشکیالت مخفى و توده اى حزبى و کارگرى درست کنید، اتحادیه و شورا بسازید، به جنبش اعتراضى و به 
قیام و مبارزه قهرآمیز علیه حمهورى اسالمى دامن بزنید. چه ارزیابى اى از وضعیت میدادید و چه دورنمائى 
براى خود میگذاشتید. من تردید ندارم که هرکس در این موقعیت قرار بگیرد خواهد گفت اوضاع بشدت 
براى کار مناسب است. در ظرف چند سال میتوان یک سازمان عظیم کمونیستى کامال متکى بر کارگران ایجاد 
کرد. رژیم را میتوان بسرعت در یک منگنه جدى سیاسى قرار داد، ایجاد تشکل هاى توده اى کارگرى کامال 
میسر است، نارضایتى چنان عمیق و تجربه اعتراضى توده زحمتکشان چنان غنى است که زمینه هاى یک 
جنبش اعتراضى قدرتمند وجود دارد. آیا کسى که از خارج اردوگاههاى ما به کردستان امروز نگاه میکند 
به نتیجه متفاوتى میرسد؟ آیا نفس ختم جنگ ایران و عراق (که براى بخش علنى ما محدودیت ایجاد کرده 
است) از نقطه نظر مبارزه کارگرى و کمونیستى در شهرهاى کردستان یک واقعه کامال مثبت نبوده است؟ 
پس چرا وقتى کومه له را وارد تصویر میکنیم سواالت، مشغله ها، دورنماها، ارزیابى ها وظایف و بیم ها و 
امید ها همه بیکباره دگرگون میشوند. از تنگنا صحبت میشود، دست و بال ما از همان ده بیست کمونیست 
فرضى بسته تر جلوه میکند، و چنان اوضاع حساسى جلوى چشم تصویر میشود که گویا دیگر نه کمونیسم 
و مبارزه پیگیر و مداوم براى سازماندهى کارگران و اعتراض طبقاتى، بلکه روش و منش ملوانان و ناخداهاى 

کشتى هاى طوفان زده باید الگوى حرکت رفقاى ما قرار بگیرد؟ 

این یک تفکر مایوسانه نسبت به آینده کار ما در کردستان است که ربطى به سنت کمونیستى ما و به موقعیت 
عینى اى که حزب ما در کردستان در آن قرار دارد ندارد. این تفکر انعکاسى از همان تنگناهاى سنتى است 
که اپوزیسیون کرد در منطقه تاریخا به آن دچار بوده اند. جریاناتى که در شکاف میان اختالفات دولتها 
رشد کرده اند و با سازش دولت ها آینده خود را تیره و تار میبینند. این تفکر انعکاس همان نگرش و 
همان ارزیابى غیر کارگرى و غیر کمونیستى است که گویا " ما عده معینى از جنگجویان هستیم در منطقه و 
اردوگاه معین و با اوضاع جدید باید نگران باشیم که چه بسرمان میاید". این نگرش چاره اى جز یاس ندارد. 
حتى قهرمانانه ترین و رزمنده ترین استنتاجات در چهارچوب این نگرش مبین یک یاس عمیق سیاسى 
است. ناخدائى که عزم خود را جزم میکند که "آخرین نفر باشد"، بطور قطع قید کشتى را زده است. چنین 
نگرشى، بویژه در این دوران که حزب ما در کردستان از عالى ترین موقعیت براى سازماندهى و هدایت یک 
جنبش عظیم سیاسى و کارگرى برخوردار است، نباید جائى در بین ما داشته باشد. دیدن این موقعیت شرط 

اولیه وارد شدن به بحث دورنماى کار ما در کردستان است. 

اما شیوه برخورد دیگرى نیز وجود دارد که دیگر دارد بعنوان الگوى اظهار "خوشبینى" و "رزمندگى" در میان 
رفقاى ما باب میشود و آن تجاهل نسبت به اهمیت مسائلى است که در پیش روى ما قرار گرفته است و 
تحولى که کومه له باید از سر بگذراند. "اتفاق خاصى نیافتاده است، کارها به روال سابق ادامه دارد". براستى 
اگر واقعا کارها به روال سابق ادامه دارد و مبرمیتى براى چرخش هاى اساسى حس نمیشود، آینده خوشى 
در انتظار ما نیست. این برخورد رویه دیگرى از همان نگرش مایوس و مستاصل است که حتى نسبت به 

امکان تحول بموقع کومه له ناامید است و ترجیح میدهد وضع موجود را در ذهن خود ابدى قلمداد کند. 
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وظایف خود را از کجا باید استنتاج کنیم؟
همانطور که گفتم "چه باید کرد" کومه له با ختم جنگ ایران و عراق شروع نمیشود. اگر نخواهیم خیلى به 
عقب برویم، در کنگره هاى پنجم و ششم ما دیگر صراحتا از ضرورت یک تغییر ریل بنیادى در کومه له 
در جهت پاسخگوئى به نیازهاى جنبش طبقاتى سخن گفته ایم. مستقل از جنگ ایران و عراق، آن پراتیک 
صرفا سازمانى، یک بعدى و اساسا غیرکارگرى و غیر اجتماعى میبایست فکرى بحال خود بکند. کنگره هاى 
ما و اسناد مدون ما همه حاکى از یک نقد عمیق از محدودیت هاى فعالیت هاى تاکنونى ما بوده است. ما 
باید از همین ارزیابى انتقادى و راهگشائى هاى اثباتى خودمان شروع کنیم و در واقع باید مدت ها قبل از 
ختم جنگ شروع کرده باشیم. اوضاع پس از ختم جنگ و محدودیت هائى که این امر در برابر ابعاد معینى 
از فعالیت ما میگذارد متاسفانه چنان ذهن بسیارى از رفقاى ما را اشغال کرده است که بنظر میرسد بسیارى 
از آنچه که رشته ایم پنبه شده است. نه دستاوردهاى طبقاتى و اجتماعى ما، بلکه معضالت کومه له مستقر 
در اردوگاه به محور بحث چه باید کرد تبدیل شده است. امروز بسیارى از رفقاى ما وقتى از تعهد و عدم 
تعهد، پیگیرى و ناپیگیرى، و "تسلیم طلبى" و پایمردى سخن میگویند نهایتا به رابطه فرد با اردوگاه و افراد 
و ارگانهاى مستقر در آن رجوع میکنند. در ضرورت تعهد به این وجه موجودیت ما در کردستان تردید 
نیست، اما اگر این ذهنیت محدود و این بخود مشغولى "صنفى" بر ما مسلط شود، که متاسفانه بنظر میرسد 
دارد میشود، آنگاه قشر وسیع کارگرانى که هم اکنون کومه له را رهبر خود میشناسند (و متاسفانه اساسا در 
یک رابطه عشق یکطرفه با کومه له قرار دارند) در مورد ایندوره از حیات کومه له خواهند گفت که کومه له اي 
ها در سال هاى 68-1367، وقتى با ختم جنگ ایران و عراق اوضاع مقرها و ارگانها و آینده آنها به دست 
اندازهائى افتاد، خودشان را نگاه کردند و رفیق بغل دستى شان را، سعى کردند نسبت بهم متعهد باشند و 
فکرى بحال اوضاع خودشان بکنند. به ما کارى نداشتند و افق مبارزه عظیمى که در مقابل ماست و با هر اول 
ماه مه یکبار میکوشیم نشانشان بدهیم را از یاد بردند. علیرغم همه حرفها که در کنگره هاشان زدند، نه براى 
اتحادیه و شوراى ما فکرى کردند و نیروئى گذاشتند، نه پتانسیل عظیم مبارزه کارگرى را جدى گرفتند و نه 
ظرفیت عظیم جنبش اعتراضى در شهر ها را سازمان دادند. کال در الك خودشان فرو رفتند و مساله استقرار 
و حفظ وضع موجود خودشان را به مشغله محورى شان تبدیل کردند. به بحث هایشان، به مشغله هایشان، 
به ارزش ها و اخالقیاتى که در این دوره درمیانشان قوت گرفت، به نوع فعالیت و مرکز توجه رهبرى شان 

نگاه کنید تا این حقیقت را ببینید. 
 

کومه له جمع عددى اردوگاهها و ارگانها و پیشمرگان نیست. آنچه عوامانه به آن کومه له اطالق میشود تنها 
نوك یک کوه یخ عظیم است که تمام حجم و عظمت اش در شهرها و در درون طبقه کارگر در کردستان 
نهفته است. از"چه باید کرد" سخن گفتن و تنها به تعیین تکلیف و دلسوزى براى این بخش پیدا و مشهود 
کومه له معطوف شدن بدترین نوع طفره رفتن از وظایفى است که در قبال کل کومه له داریم، در قبال کل 
مبارزه اى که بنام کومه له صورت میگیرد و در قبال کل اعضاء چندین صد هزارى کومه له که تا امروز کومه له 
مسقر در اردوگاه حاضر به برسمیت شناختن آنها و حقوقشان نشده است. ما براى این وظایف عظیم نقشه 
داشته ایم و داریم. نباید اجازه داد که پیدا شدن دشوارى هاى فنى براى یک بخش از فعالیت و تشکیالت 

ما به چنین عقب گرد سیاسى میدان بدهد. 
 

من به این میگویم تشکیالت دارى که زمین تا آسمان با دلسوزى به حال حزب فرق میکند. حزب ما، کومه له 
ما، یک حزب عظیم اجتماعى در کردستان است. بعنوان یک حزب، بعنوان یک جریان اجتماعى که فعالین 
آن آگاهانه از آرمانها، نقشه ها و برنامه ها و شعارها و رهبرى واحد تبعیت میکنند و در این مبارزه به اشکال 
مختلف قبول خطر میکنند، حزب ما در کردستان صدها هزار عضو و هزاران کانون و ارگان مبارزاتى دارد. 
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اینکه تفکر سنتى خرده بورژوائى نسبت به حزب و حزبیت، اختناق و غیره نمیگذارد این بدنه عظیم ما واقعا 
عضو حزب ما باشد و در سرنوشت این حزب مانند من و شما دخیل بشود، سرسوزنى از تعلق او به حزب 
و تعلق حزب به او کم نمیکند. بسیارخوب بیائیم از دورنماى کومه له حرف بزنیم، از "شرایط جدید"، از 
"چه باید کرد"، از "تعهد" و "آلترناتیو" صحبت کنیم، اما مشروط به اینکه از واقعیات و داده ها و کومه له اى 
حرکت کنیم که اینجا گفته شد. بیائیم این را معلوم کنیم که هر سیاست و نسخه و پیشنهادى تا چه حد به 
مسائل ما در این سطح پاسخگوست. چیزى که ما ابدا به آن احتیاج نداریم ناخداهائى است که با گم کردن 
قطب نما و یا خیس شدن عرشه تدارك قهرمانى آخرشان را میبینند. آینده حزب و تشکیالت و مبارزه ما 
بسیار روشن است. نقشه هاى ما براى پاسخگوئى به نیازهاى این دوره از مبارزه در کردستان روشن و کار 
شده و مدون است. آنچه الزم داریم پیوستگى با کنگره هاى پنجم و ششم، شهامت تغییر براى پاسخگوئى 
به این نیازها و رهبران و فعالین پرکار و با پشتکاراست. بیائید مسائل فنى و اجرائى آرایش و استقرارمان را 

برمبناى این دورنما حل و فصل کنیم تا بتوانیم به کارمان برسیم 

وظایف اساسى ما در دوره کنونى (یک تصویر کلى)
رئوس این وظایف و جهت گیرى ها را با روشنى و بدون هیچ ابهامى در کنگره ششم تشکیالت کردستان 
حزب تعریف کرده ایم. از همینجا باید شروع کرد. ما گفته ایم که حزب کمونیست ایران در کردستان معتقد 
به سازماندهى یک مبارزه هماهنگ اقتصادى، سیاسى و نظامى است. شهرها کانون اصلى فعالیت ما هستند. 
طبقه کارگر موضوع کار اصلى و مستقیم فعالیت ماست. سازمان ما در شهرها و کال تشکیالت کارگرى ما 
باید ستون فقرات حزب ما در کردستان را تشکیل بدهد. تشکل هاى توده اى و حزبى کارگرى ابزارها و 
اهرم هاى اصلى فعالیت ما را باید تشکیل بدهند. مبارزه مسلحانه بعنوان یک روش مبارزاتى و یک عرصه 
پر اهمیت فعالیت ما باید دنبال گرفته شود. ما باید از این جهت گیرى ها حرکت کنیم. شاخص پیشرفت ما 
را باید درجه تحقق این اهداف تعیین بکند. آرایش و تقسیم کار ما باید در خدمت پیشبرد این جهتگیرى ها 

باشد و از نیازهاى آن تبعیت کند. 
 

قبل از هر چیز باید تصویر روشنى از آنچه میخواهیم بدست بیاوریم داشته باشیم. مامیخواهیم کومه له دو 
سال دیگر چه چیزى باشد و چه مشخصاتى داشته باشد. پاسخ ما اینست که ما باید از موقعیت یک گروه 
فشار نظامى با نفوذ وسیع معنوى به یک حزب اعتراض اجتماعى و اقتصادى تبدیل بشویم. رابطه ما با 
و نه  عملى  یک رابطه  باشد.  بالفصل  و  مستقیم  یک رابطه  باید  زحمتکشان  و  کارگران  اى  توده  اعتراض 
صرفا معنوى و بعضا سیاسى. ما باید در کردستان به یک حزب سیاسى و تشکیالتى "داخل کشورى" تبدیل 
بشویم که این وجه فعالیتش معرف اصلى آن و دربرگیرنده بخش اعظم نیروى فعاله آن است و در عین حال 
موقعیت خود را بعنوان یک جریان مسلح و درحال جنگ با رژیم اسالمى حفظ کنیم. باید یک حزب سیاسى 
باشیم که قابلیت رزمى دارد، نیروى مسلح دارد، هرجا و به هر درجه اى الزم بداند عملیات نظامى میکند 
و در صورتى که شرایط ایجاب کند قابلیت و آمادگى مسلح کردن سریع زحمتکشان و گسترش بخشیدن 
به جنگ با رژیم را داراست. بنظر من این آن تصویر عمومى است که باید داشت. باید نفوذ معنوى ما به 
یک قدرت تشکیالتى و عملى در شهرها تبدیل شود. دست بکار سازماندهى حزبى در شهرها شدن، ایجاد 
تشکل هاى توده اى و گسترده از کارگران و زحمتکشان که بطرق مختلف با ما مربوطند و نهایتا به سیاست 
هاى کومه له خدمت میکنند، این جهت عمومى حرکت آتى ما باید باشد. بنظر من کمیته مرکزى حزب و 
کمیته مرکزى کومه له باید در درجه اول چنین اولویت ها و چنین نقشه فعالیتى را جلوى خود بگذارند. هر 
مساله دیگر، و از جمله مساله نوع استقرار و فعالیت بخش علنى فعلى تشکیالت، باید از موضع پیشرفت 

در این عرصه حل و فصل شود. 
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وظایف ما در عرصه هاى اصلى

سازماندهى حزبى در شهرها
این مهمترین و مقدماتى ترین کار ماست. نیاز ما به سازماندهى حزبى در شهرها نه محصول شرایط جدید 
است و نه بتازگى مبرمیت یافته است. تفاوت اینجاست که شاید امروز با انقباض اجبارى فعالیت مسلحانه 
مطلوبیت این عرصه فعالیت براى عده بیشترى قابل پذیرش شده. در واقعیت امر این وجه فعالیت شاخص 
وجود و عدم وجود یک حزب سیاسى است. بدون سازماندهى حزبى در درون طبقه کارگر بدشوارى میتوان 
براى دوره طوالنى خود را حزب سیاسى نامید. کلید حل این مساله در دست کمیته مرکزى کومه له و رهبرى 
شناخته شده تشکیالت ما در کردستان است. ك.م کومه له باید باالخره ضرورت این مساله را به رسمیت 
بشناسد و با قاطعیت و پیگیرى در این مورد عمل کند. بدون آنکه باالخره این رهبرى برود وبدون مالحظه 
یک  عام  انظار  در  را  خواهند گفت کومه له  چه  اش  درباره  حزب دموکرات  در  متشکل  کدخداهاى  اینکه 
سازمان اساسا سیاسى شهرى براى فعالیت کارگرى معرفى کند، بدون آنکه مردم کردستان و بویژه کارگران 
کرد در تصویرشان از کومه له بعنوان صف پیشمرگان و سازمانى که حول مبارزه مسلحانه شکل گرفته است 
تجدید نظر کنند، کار سازماندهى ما در شهرها روى غلطک نمیافتد. مادام که سازماندهى فعالیت کمونیستى 
در شهرها براى عموم مردم یک کار فوق برنامه کومه له تلقى میشود، مادام که رهبرى کومه له صرفا بعنوان 
رهبر مبارزه مسلحانه براى خود صالحیت کسب میکند، مادام که کارگر کرد رهبران کومه له را در قامت 
صاحب نظران و آژیتاتورهاى شورا و اتحادیه و مبارزه اقتصادى جلوى خود نمیبیند، کار سازماندهى ما در 
شهرها سر و سامان نمیگیرد. سازماندهى حزبى در شهرها مقدمات و ملزوماتى دارد که نخستین آنها وجود 
یک رهبرى است که اساسا خود را با این وظیفه اش تداعى میکند و میشناسد. تا وقتى سازماندهى حزبى 
در شهرها و سازماندهى کارگرى، با تصویرى که رهبرى کومه له از خودبدست داده است امر حاشیه اى 
کومه له تلقى میشود، هرگز نمیتوان سیماى جدیدى از کومه له بدست داد و تشکیالتى ساخت که این امر را 

وظیفه مقدم خود تلقى کند. 
 

بنابراین هرقدر هم که تکش (کمیته تشکیالت شهرها) تقویت شود و هرقدر هم که اعضاء قدیمى ك.م به 
این ارگان منتقل شوند (که در وهله اول با توجه به دورى طوالنى شان از هرنوع بحث سازماندهى حزبى 
و کارگرى گره جدى از مساله باز نمیکنند)، مساله بطور بنیادى حل نمیشود. مساله بر سر جایگاه این نوع 
فعالیت براى رهبرى کومه له است. کومه له باید با صداى بلند و از جانب عالى ترین سطوح رهبرى خود 
اعالم کند که آینده خود را در کار سیاسى و تشکیالتى و در مبارزه کارگرى در شهرها جستجو میکند. که 
این محور فعالیت آن است.این آن رکنى است که کل موجودیت نظامى ما و کل نقش ما بعنوان رهبر کل 

اعتراض مردمى در کردستان بر آن متکى است. 
 

در قدم بعد باید مبانى سیاست سازماندهى ما در کردستان را باتوجه به آنچه که در مقیاس سراسرى گفته 
ایم و نیز با تطبیق آنها با شرایط ویژه اى که در کردستان با آن مواجهیم روشن و اعالم کنیم. ما باید براى 
کارگران مبارز روشن کنیم که چگونه و از چه طریق میتوان بعنوان عضو و بخشى از حزب کمونیست ایران 
فعالیت کرد. ما باید روشن کنیم که در کردستان ایجاد سازمانهاى حزبى از چه مسیر مشخصى عبور میکند. 
حوزه هاى حزبى چگونه و در چه کانونهائى بوجود میایند. شکلبندى سازمانى اولیه ما چیست و از کجا 
شروع میکنیم، چگونه عضو میگیریم، رابطه حوزه ها و کانون هاى حزبى در شهرها با یکدیگر و با رهبرى 
تشکیالت ما در کردستان چیست، نشریه و رادیو چه جایگاهى در کارشان دارد، در کجاى مبارزات جارى 
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جاى میگیرند، عوامل مساعد و نامساعد براى رشد کار حزبى در کردستان کدامند. ما همه این مقوالت را در 
رابطه با کار سراسرى طى چندین سال روشن کرده ایم. بارها و بارها درباره آنها نوشته ایم. با گرایشات و 
حرکت هاى انحرافى در امر سازمانیابى حزبى مقابله کرده ایم. در مورد کردستان کار خیلى کمى انجام شده 
است. میتوانم بگویم مساله سیاست سازماندهى ما درکردستان حتى بطور جدى در دستور کمیته مرکزى 

کومه له و یا کمیته مرکزى حزب قرار نگرفته است. 
 

باید یک برنامه زمانبندى شده براى ایجاد سازمانهاى مشخص حزبى در طول مدت معین داشت. باالخره 
ما باید بدانیم که براى مثال در طول یکسال آینده در کدام شهرها و مراکز تجمع و کار کارگران کانونهاى 

حزبى باید بوجود بیاید. 
 

باید به امر سازماندهى حزبى در شهرها نیرو و توجه کافى را اختصاص داد. این کار رهبرى کومه له است 
و نه یک ارگان ستادى. کمیته مسئول سازماندهى در شهرها باید مهم ترین جزء تقسیم کار درونى کمیته 

مرکزى را تشکیل بدهد. 
 

باید نیروى زیادى براى برقرارى ارتباط مستقیم و غیر مستقیم فعالین حزبى و رهبران کارگرى در شهرها با 
کمیته رهبرى کومه له صرف شود. نقش رادیو و نشریات در سازماندهى تشکیالتهاى شهر باید بدقت معلوم 

شود. جزوات و نشریاتى که باید در شبکه هاى حزبى مورد استفاده قرار بگیرند باید تهیه شوند و غیره. 
 

مساله دیگر مساله عضویت کارگران در حزب ماست. تا کى قرار است کومه له سازمان فعالین نظامى و علنى 
اش باشد؟ آیا سه سال متوالى سازماندهى مراسم باشکوه اول ماه مه و مبارزات مداوم کارگرى که عموما 
بطور غیر رسمى تحت نام کومه له صورت میگیرد نباید بما ثابت کرده باشد که در آنسوى اردوگاهها، آنجا که 
توده عظیم کارگران در یک جامعه واقعى کار و مبارزه میکنند تعداد کثیرى عضو داریم؟ آیا زمان آن نرسیده 
که این اعضاى "منتظر سازماندهى"، کسانى که مدتهاست دوره "پیش عضویت شان" را باسربلندى در کارگاه 
و کارخانه و در صف اعتراض گذرانده اند در درون حزب ما جاى بگیرند و در میان دهها نماینده تشکیالت 
علنى در کنگره دو تا نماینده هم آنها بفرستند؟ آیا آنها که هر اول ماه مه شهر سنندج را دست خالى بکنترل 

در میاورند و شعار "آزادى، برابرى، حکومت کارگرى" میدهند، اعضاء طبیعى و صالح حزب نیستند؟ 
 

سازماندهى حزبى در شهرهاى کردستان عرصه ایست که بنظر من تا امروز حتى صورت مسائل آن هم 
بدرستى مطرح نشده. قدرت عظیم کومه له در شهرها، چیزى که دشمنان ما از هم اکنون در مقابل آن بدست 
و پا افتاده اند، بیشکل و دست نخورده در انتظار لحظه اى است که ما باالخره از نزدیک بینى سیاسى و 

ناباورى اى که گریبانمان را گرفته است خالص شویم. 
 

طرح و حل و فصل این مسائل نیازمند یک بذل توجه جدى از جانب رهبرى کومه له به امر سازماندهى در 
شهرهاست که متاسفانه امروز شاهد آن نیستیم. 

سازماندهى توده اى کارگران
اگر یک مورخ بخواهد بعدها تاریخ سوسیالیسم در ایران را بنویسد از یک نکته بشدت شگفت زده خواهد 
شد. رشد جنبش هاى سوسیالیستى و باال گرفتن نفوذ احزاب کمونیستى، با هر خصوصیت ایدئولوژیکى و 
تعلق اردوگاهى، عموما مصادف با شکل گیرى تشکل هاى توده اى کارگرى، اتحادیه ها، شوراها و غیره، 
و افزایش نرخ اعتراضات کارگرى است که مستقیما توسط کمونیست ها فراخوان داده و رهبرى میشوند. 
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اما در مورد ما تاریخ شاهد یک استثناء است. مورخین آینده تعجب خواهند کرد که چگونه ما توانستیم 
در طى دهسال مبارزه علنى و علیرغم نفوذ توده اى وسیعى که بدست آوردیم، از قرار گرفتن درراس یک 
اعتصاب اجتناب کنیم. چگونه توانستیم در طى این مدت نشانى از خود، بشکل تشکل هاى کارگرى، رهبران 
شناخته شده جنبش اعتراضى و سنت هاى مبارزه متشکل کارگرى و غیره، در درون جنبش کارگرى بجاى 
نگذاریم. این یک پراتیک معوج است که از نقطه نظر کمونیسم و انقالب کارگرى ابدا قابل توجیه نیست. 
اینگونه فعالیت ها قرار است مرکز ثقل کار هر تشکیالت کمونیستى باشد. ما دالئل این ناتوانى را در ابعاد 
ایدئولوژیک، سیاسى و سبک کارى نقد کرده ایم. اما عمل کردن به آن مستلزم آن تغییر ریل اساسى است 

که پیشتر از آن صحبت کردم. 
 

در کردستان محیط سیاسى براى پا گرفتن تشکل هاى توده اى کارگرى و چفت شدن اعتراضات کارگرى با 
حزب ما بسیار مساعد است. کارگر معترض در کردستان على القاعده خود را دوستدار کومه له میداند، مبارزه 
تاکنونى ما تناسب قواى بهترى را براى جنبش اعتراضى در شهرها فراهم آورده است که در سایر نقاط ایران 
به اینصورت وجود ندارد.ما در سازماندهى جنبش کارگرى با هیچ مانع جدى از چه از جانب سایر گرایشات 
و چه از جانب تشکل هاى دولتى روبرو نیستیم. تشکل هاى توده اى کارگرى حتى اگر کامال مستقل از 

تالشهاى ما تشکیل شوند بطور طبیعى از کومه له الهام میگیرند و تحت رهنمودهاى آن کار میکنند. 
 

ایجاد تشکل هاى کارگرى با تبلیغ آنها میسر نمیشود. ما باید مستقیما دست بکار بشویم. اینکار به طرح هاى 
معین، تماسهاى حضورى متعدد با فعالین جنبش کارگرى، برخود مداوم به موانع کار در هرمرحله و نقشه عمل 
مرحله بندى شده و زمانبندى شده براى کار دارد. متکى نبودن کومه له به یک سازمان حزبى در شهرها کارجدى 
در این عرصه را بشدت دشوارمیسازد. فعالیت کارگرى مستلزم حضور در محل و برخورد زنده به موانع 
روزمره کاراست. بعالوه کسى که میخواهد پا به این عرصه بگذارد باید شناخت دقیقى از نوع تشکل هائى که 
باید ایجاد شود و موقعیت مبارزاتى بخش هاى مختلف کارگران در مناطق و صنایع در کردستان داشته باشد. 

 
مبارزه در اشکال قانونى

یک خالء جدى در کار ما فقدان بعد قانونى مبارزه است. سازماندهى سیاسى و توده اى بدون شرکت در 
عرصه مبارزه قانونى مقدور نیست. این را باید قدرى توضیح بدهم. 

 
اوال منظور از مبارزه قانونى مبارزه در محدوده قوانین مدون و استفاده از نهادهاى رسمى نیست. بلکه منظور 
اشکالى از مبارزه و تشکلهاى مبارزاتى است که در یک شرایط غیر انقالبى و در تناسب قواى معین در طول 
دوره اى توسط دولت بورژوائى تحمل میشود. مبارزات اتحادیه همبستگى در لهستان، اتحادیه هاى کارگرى 
در آفریقاى جنوبى، مجامع عمومى کارگرى در ایران امروز همه اشکالى از مبارزه قانونى را بدست میدهد. 
ممکن است در هر مقطع در قوانین موجود ماده و تبصره کافى براى زدن و بستن ارگانها و شخصیت هاى 
مبارزه قانونى مردم وجود داشته باشد. اما دولت براى اجتناب از یک بحران سیاسى و بى ثباتى و غیره از 

اجراى این مقررات احتراز کند. 
 

ثانیا، عبارت "مبارزه قانونى" شکل مبارزه را مد نظر دارد و نه هدف آن را. براى یک هدف معین میتوان به 
اشکال قانونى و غیرقانونى مبارزه کرد. هدف مبارزه قانونى لزوما تصویب قوانین نیست، هرچند در این یا 
آن مبارزه این میتواند مطرح باشد، بلکه تحمیل و رسمیت بخشیدن به مصالبات معین و یا وضعیت اجتماعى 
معینى است. یک اتحادیه میتواند براى رسمیت یافتن خود تالش کند. کارگران یک بخش ممکن است براى 
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لغو فالن مقررات و یا آزادى فالن کارگر و سرکار برگشتن دیگرى بکوشند و همه اینها را در چهارچوب 
یک مبارزه علنى و قانونى جلو ببرند. 

 
ثالثا، در هیچ جامعه اى ما صرفا مبارزه زیر زمینى و غیرقانونى را شاهد نیستیم. همواره این وجوه مبارزه را 
با هم و در کنار هم میبینیم. نکته مهم اینست که در سیستم سوسیالیسم خرده بورژوائى مبارزه قانونى بعنوان 
مبارزه مسالمت آمیز و سازشکارانه رد و تحقیر میشود و در کشورهائى که این نوع سوسیالیسم بر جنبش 
مبارزه  و  میافتد  بورژوازى  رفرمیست  و  لیبرال  احزاب  بدست  تماما  مبارزه  قانونى  بعد  دارد،  سیطره  چپ 
قانونى رسما به سازشکارى و رفرمیسم تنزل مییابد. کمونیسم کارگرى مکان مهمى به اشکال قانونى مبارزه 
میدهد. مبارزه قانونى میتواند در محتواى سیاسى خود بسیار رادیکال باشد و جزء ارگانیکى از کل مبارزه 
طبقاتى کارگران را تشکیل بدهد. مهم یافتن شکل هاى اصولى مبارزه قانونى و درك قانونمندى هاى این 
مبارزه است. جنبش انقالبى در آفریقاى جنوبى و همینطور مبارزات توده اى زحمتکشان نوار غزه و کرانه 
غربى تا حدود زیادى از این اشکال قانونى سود جسته اند و در محتوا نیز حتى جنبش را نسبت به اهداف 
اعالم شده مبارزه غیرقانونى تاکنونى رادیکال تر کرده اند. یک نمونه برجسته مبارزه رادیکال قانونى اول ماه 

مه هاى کارگران سنندج است. 
 

رابعا، این خاصیت مبارزه قانونى در سیستم هاى استبدادى است که دچار افت و خیز و عروج و افول قرار 
بگیرد. مبارزه قانونى بدفعات مورد حمله سرکوبگرانه قرار میگیرد. اما وجود دو بعد قانونى و غیر قانونى در 
مبارزه کارگرى باعث میشود که دوره اوج مبارزه قانونى مقدمات رشد تشکل و مبارزه زیرزمینى را فراهم 
میسازد و قدرتگیرى جنبش حزبى و غیرقانونى کارگرى به سهم خود باز شدن مجدد فضا براى دوره نوینى 
از مبارزه قانونى را تسهیل میکند. بنابراین اینکه "رژیم باالخره نمیگذارد" بهانه ببسیار ضعیفى براى کم ارزش 

جلوه دادن مبارزه قانونى است. 
 

ما بدون آنکه بطور جدى دست بکار سازماندهى بعد قانونى مبارزه بشویم نمیتوانیم درشهرهاى کردستان 
جنبش کارگرى و توده اى را به جلو برانیم. اینجا عواملى وجود دارد که تماما به نفع ما عمل میکند. کردستان 
یک جامعه حزبیت یافته و قطب بندى شده است. از پیش میتوان گفت که تمام حرکت ها و تشکل هاى 
قانونى که با بافت کارگرى و یا با اهداف رادیکال پا به میدان بگذارند، نهایتا بعنوان بازوى قانونى کومه له 
عمل خواهند کرد. کومه له هم اکنون این موقعیت رهبرى کننده را بدست آورده است. خطر باال کشیده 
شدن اعتراض قانونى کارگرى ورادیکال توسط عناصر ابن الوقت، تشکل هاى زرد دولتى و یا حتى حزب 
دموکرات بسیار اندك است. بعالوه حرکت هاى قانونى در کردستان امروز الزم نیست از ابتدا سازش هاى 
زیادى را با مقررات موجود بپذیرند و یا براى ادامه کارى خود بیش از حد "جانماز آب بکشند" (هرچند 
که اگر چنین نیز نمیبود ما میبایست مراحل اولیه کار خود را حتى در تنگ ترین قالب هاى قانونى هم به 
جلو ببریم). و باالخره، در شرایط ایران امروز و بویژه در اوضاع موجود در کردستان، مبارزه قانونى بناگزیر 
بسرعت جو جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد و با هر مرحله رویاروئى با دولت و بورژوازى از نظر مطالباتى 
و قدرت بسیج در فاز باالترى قرار میگیرد. اگر درست عمل کنیم تلفیق مبارزه قانونى با مبارزه غیرقانونى 
که مستقیما در ابعاد مختلف توسط خود حزب پیش برده میشود میتواند آن اعتالى سیاسى را که در بحث 
سیاسى نابسامان رژیم اسالمى زمینه  سازد. اوضاع  استراتژى ما از آن صحبت شده است بشدت محتمل 

عمومى این امر را فراهم ساخته است. 
 

چگونه باید مبارزه در بعد علنى و قانونى را توسط حزب سازمان داد؟ اینجا دیگر مساله تماما به درك 
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قانونمندى هاى مبارزه قانونى بر میگردد که باید در فرصت دیگرى از آن صحبت کرد. اما یک نکته را میتوان 
تاکید کرد. شرط الزم هرنوع مبارزه علنى و توده اى وجود یک رهبرى عملى حاضر در صحنه است. مبارزه 
قانونى باید این رهبرى را داشته باشد. رهبران این جنبش ها افرادى هستند که به نوع کارى که برعهده شان 
قرار گرفته است واقفند و حساسیت آن را میشناسند اینها شخصیت هاى مبارز سر شناسى هستند که حد و 
مرز فعالیت خود را میشناسند، میتوانند در یک متن قانونى براى بسیج و اعتراض توده اى آژیتاسیون کنند، 
تناسب قوا را بدرستى میشناسند، امنیت خود را با محبوبیتشان در میان مردم، با جلب اعتماد آنها به شرافت 
سیاسى و عملى خود و با تشخیص دامنه معقول اعتراض و تهییج در هر مقطع حفظ مى کنند. این شخصیت 
ها هم اکنون در کردستان وجود دارند و باز هم در دل مبارزات اعتراضى توده اى افرادجدیدى پا بمیدان 
میگذارند. بدون این افراد کار قانونى پا نمیگیرد. وظیفه ماست که به اینها نزدیک شویم، برنامه مشترك براى 
کار بریزیم، نوع رابطه مان با آنها را با دقت و حساسیت تعریف کنیم و فضا را براى کار آنها باز نمائیم. دیر 
یا زود فشاراعتراض توده اى در کردستان تشکل ها و شخصیت هاى مبارزه در بعد قانونى را به جلو خواهد 
راند. اگر میخواهیم این وجه مبارزه اصولى جلو برود، به پیدایش آلترناتیوهاى سازشکارانه و لیبرالى در برابر 
کمونیسم در کردستان منجر نشود و به مثابه جزئى از استراتژى انقالب کارگرى عمل کند، خود ما باید امروز 
دست بکار شویم و خود را با نیازهاى این مبارزه تطبیق بدهیم. مبارزه قانونى چه در جنبش کارگرى به معنى 

اخص کلمه و چه در مبارزه سیاسى توده اى بطور کلى یک شرط حیاتى پیشروى است. 
 

سازماندهى اعتراض توده اى
حول این فعالیت حزبى و توده اى کارگرى تازه میتوان کل جنبش اعتراض سیاسى در کردستان را سازمان 
داد و رهبرى کرد. در بحث کنگره ششم درباره استراتژى حزب در کردستان، اهمیت این وجه فعالیت را در 
مبارزه ما تصریح و تاکید شده است. این مبارزات هم اکنون در اشکال گوناگونى جریان دارد که تاثیرسیاسى 
ما بر آنها زیاد است و تاثیر عملى و تشکیالتى ما بسیار کم. حال آنکه در تحلیل نهائى هم این مبارزات 
است که کمر رژیم را در کردستان خواهد شکست و مبارزه مسلحانه ما هم نهایتا با خدمت کردن به آن 
ارزش خود را پیدا میکند. آنچه در این مورد باید گفت کمابیش همانهاست که در بخش جنبش اعتراضى 
کارگران و مبارزه قانونى به آن اشاره کردم. اینجا فقط یک نکته را راجع به سازماندهى جوانان اضافه میکنم. 
البته میدانم که با اشاره به این مساله چه ریسکى را دارم تقبل میکنم. چراکه اگر من حزب را درست شناخته 
باشم این احتمال وجود دارد که در انتهاى دوره بعد، تمام آنچه که درباره فعالیت کمونیستى و کارگرى باید 
در دستور بگذاریم تحت الشعاع همین یک نکته راجع به فعال کردن جوانان قرار بگیرد و سازماندهى شهر 
به سازماندهى تحرك ضد رژیمى جوانان شهرى تنزل پیدا کند. با اینحال چون این یک عرصه بهرحال مهم 
و کارساز در تنگ کردن فضاى کردستان براى رژیم اسالمى است بهتر است به آن اشاره کنم.حزب ما در 
مقیاس سراسرى هنوز آن اتوریته سیاسى عمومى را بدست نیاورده است که بتواند نسخه اى براى اعتراض 
جوانان بطور کلى پیشنهاد کند. بعالوه در مقیاس کل ایران "جوانان" بخودى خود مقوله سیاسى تعریف 
شده اى را تشکیل نمیدهند. کردستان ازاین لحاظ فرق میکند. اینجا از این لحاظ بیشتر به فلسطین شبیه 
است. جوانان کردستان یک سمپاتى عمومى به اپوزیسیون در کردستان و بطور مشخص به کومه له بعنوان 
یک نیروى رزمنده، پیشرو ونماینده مبارزه با عقب ماندگى دارند. در این شرایط نفس اینکه جوانان و دانش 
آموزان بدانند کومه له چه مکانى براى تحرك اعتراضى آنها قائل است و مشخصا انجام چه اقداماتى را از 
آنها انتظار دارد میتواند موجبات یک موج مبارزاتى وسیع را بوجود بیاورد. ما باید حتى مساله ایجاد رسمى 
و یا غیر رسمى یک سازمان جوانان و یا برنامه ها و نشریاتى براى آگاهگرى و سازماندهى در میان جوانان 
و بسیج مبارزاتى آنها را بررسى کنیم. باید کمپین هائى را در نظر گرفت که میتواند این قشر را فعال کند. در 
عین حال، تاکید میکنم، فعالیت ما در شهرها باید تماما حول جنبش کارگرى شکل بگیرد و تابع نیازهاى این 
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جنبش باشد. به تحرك در آمدن سایر بخش هاى جامعه تحت رهبرى کومه له نباید تصویر کومه له بعنوان 
تشکیالت انقالبى کارگران کردستان را مخدوش نماید. 

رهبرى
هیچیک از این اقدامات بدون تغییر جدى در خصوصیات رهبرى کومه له و روش آن در قبال توده هاى 
کارگر و زحمتکش و در قبال کل مردم کردستان امکانپذیر نیست. رهبرى کومه له باید رهبرى شناخته شده 
و تثبیت شده توده ها باشد در اعتراض خودشان، و نه سخنگوى بازوى مسلح جنبش در کردستان. باید به 
رهبر همان اعتراضى تبدیل شود که توده هاى زحمتکش دارند میکنند. رهبرى کومه له باید سخنگوى یک 
آلترناتیو فراگیر اجتماعى و نماینده تغییرات روشن و ملموس در زندگى توده زحمتکشان باشد. رهبرى 
کومه له باید آن مرجعى باشد که در تحلیل نهائى اعتراضات کارگرى و تشکل هاى کارگرى از آن تبعیت 
میکنند. رهبران علنى و عملى این تشکل ها باید در رهبرى کومه له جمعى وارد، صاحب نظر و مجرب در 
مبارزه توده اى را ببیند. کسانى را که شالوده عالیترین نهادهاى قدرت انقالبى در فرداى کردستان را تشکیل 
میدهند. ما در این جهت پیش رفته ایم، اما هنوز کافى نیست. رهبرى ما هنوز بیشتر از هرچیز مدیر و رئیس 
تشکیالت خویش است. کارگران کرد نیاز به کسانى دارند که در عالیترین سطح با جنبش و انقالب کارگرى 
و با دقایق و مراحل پیشروى آن تداعى میشوند. کارگر کرد هم باید مانند بورژواى کرد شخصیت هائى را 
داشته باشد که بعنوان رهبران و سیاستمداران کارآزموده در سطح سراسرى با آرمانها و جنبش آنان تداعى 
میشود. این با رهبرى اى که در امور تشکیالتى غرق میشود بدست نمیاید. این مستلزم روشى از فعالیت براى 
رهبران است که ما تا امروز کمتر شاهد بوده ایم. رهبرى سراسرى کارگران باید سخنگوى افق هاى عمومى 
در جنبش باشد. بر بنیادهاى خودآگاهى طبقاتى کارگران تاثیر بگذارد، جامعه و تاریخ معاصر را براى آنها 
مفهوم سازد، و بیش از هرچیز نماینده کل اعتراض کارگرى و سخنگوى کارگران در تمام نقاط عطف تعیین 
کننده و مقاطع حساس مبارزه باشد. نگاهى به مشغله ها و روش زندگى سیاسى رهبرى ما نواقص کار ما 

را در این عرصه بوضوح عیان میکند. 
 

موقعیت پس از ختم جنگ ایران و عراق
قبل از اینکه به وجوه مهم دیگرى در فعالیت تشکیالت در کردستان بپردازم (نظیر مبارزه مسلحانه، تبلیغ 
سراسرى، تربیت کادرها و غیره) الزم است به بحث اوضاع پس ازختم جنگ ایران و عراق و تاثیرات آن بر 
دورنماى کار حزب در کردستان باز گردم. چراکه این ابعاد فعالیت، در شکلى که ما تا کنون سازمانشان داده 

ایم، رابطه مستقیمى با مساله استقرار و جغرافیاى فعالیت ارگانهاى کومه له دارند. 
 

همانطور که گفتم ختم جنگ ایران و عراق شرایط جدیدى را براى کومه له، با تعریف متعارف و تشکیالتى 
آن، بوجود میاورد. از نظر سیاسى ختم جنگ ابدا به معناى تحول نامساعدى که تجدید نظر در مبانى و مفاد 
استراتژى مصوب کنگره ششم را ایجاب کند نیست. کامال برعکس، ختم جنگ اوضاع بسیار مناسبى را براى 
تسریع تحول کومه له به سازمان حزبى دربرگیرنده کارگران کرد و رهبر مبارزه کارگرى و توده اى بوجود 
آورده است. ختم جنگ براى جنبش اعتراضى کارگرى گشایش جدى اى بوجود آورده است که نشانه هاى 
آن هم اکنون حتى در مقیاس سراسرى مشهود است. قطع جنگ یک مطالبه سیاسى ما بوده است. در زمینه 
کار نظامى و مبارزه مسلحانه ممکن است چنین بنظر برسد که باید دست به تجدید نظرهایى زد. اما چنین 
تجدید نظرى صرفا میتواند جنبه اى فنى داشته باشد و به کل مساله ضرورت و مطلوبیت مبارزه مسلحانه و 
حفظ و گسترش موجودیت کومه له بعنوان یک سازمان حزبى مسلح و در گیر در مبارزه مسلحانه با رژیم 

اسالمى مربوط نمیشود. 
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ختم جنگ براى دیدگاه محدود نگرانه اى که کومه له را در اردوگاهها و در روش زندگى ومبارزه موجودش 
خالصه میکند میتواند به دونتیجه مشخص منجر شود. اول استنتاج به اصطالح "تسلیم طلبانه" که با ختم 
کل  او  براى  این  که  آنجا  از  لذا،  و  میبیند  را  کومه له  کنونى  فعالیت  محدودیت  و  انقباض  دورنماى  جنگ 
موجودیت کومه له و تنها روش زندگى سیاسى آن است، به یاس و پوچى میرسد. استنتاج دیگر استنتاج به 
اصطالح "رزمنده" است که همین مشاهدات را دارد ولى از روى عشق به کومه له و از روى تعهد به مبارزه، 
و باز از آنجا که براى او کومه له همین است که میبیند و الغیر، ترجیح میدهد عواقب عملى ختم جنگ را در 
ذهن خود تخفیف بدهد و یا راهى براى حفظ وضع موجود در چهارچوب محدودیت هاى احتمالى بیابد. 
این حکم که "پیش بینى ما در مورد اینکه پروسه صلح بیش از اینها طول میکشد درست از آب در آمد"، در 
واقع دلدارى اى است که جناح "رزمنده" این دیدگاه بخود میدهد و فراموش میکند که پروسه صلح بهرحال 
چه دیر و چه زود به فرجام میرسد و در آن مقطع، در غیاب یک دیدگاه ثالث که راه واقعى براى پیشروى 

کومه له بگشاید، رزمنده ما بناگزیر خود را در موقعیت تسلیم طلب امروزى خواهد یافت. 

من هر دو این قطب ها را دقیقا از آنجا که آینده اى را که کومه له باید بسوى آن حرکت کند نمیشناسند و 
وضع موجود را تنها شکل موجودیت سیاسى و نظامى ما قلمداد میکنند رد میکنم. مستقل از جنگ ایران و 
عراق و ختم آن، به حکم کنگره هاى پنجم و ششم کومه له و کنگره دوم حزب، کومه له میبایست تحوالت 
جدى در مرکز ثقل و شیوه فعالیت خود بوجود آورد. با ختم جنگ و محدودیت هایى که این امر ولو فعال 
به تدریج بر کار ما میگذارد این تغییر روش بسیار مبرم تر شده است. طول کشیدن پروسه صلح براى ما 
میبایست فرجه و فرصت بازیافته اى باشد براى آنکه این تحوالت را عملى کنیم و نه مستمسکى براى به 
تعویق انداختن و طفره رفتن از آن. مستقل از وجود و یا ختم جنگ ما به این نتیجه رسیدیم و به زبان دهها 
قطعنامه و مقاله و سخنرانى اعالم کردیم که کومه له در یک موقعیت انتقالى بسر میبرد که باید سریع تر طى 
شود، کومه له باید از بازوى رادیکال جنبش مسلحانه به سازمان حزبى و فراگیر کارگران کردستان تحول 
مقاومت  به  ها  محدودیت  برابر  در  موجود  وضع  حفظ  براى  موجه  تالش  که  داد  اجازه  نباید  امروز  یابد. 
عقب مانده و ناموجه در برابر سیر تحول حیاتى کومه له میدان بدهد. نگرانى اصلى ما اینست که با ختم 
جنگ ایران و عراق و با تقویت شدن گرایش به حفظ وضع موجود، کومه له گام به گام دستخوش انقباض 
و محدودیت شود تا جائى که دیگر حتى امکان و ابزار کافى براى گام گذاشتن به عرصه هایى که کنگره 
ششم طرح کرده است را نداشته باشد. بنابراین ما ضرورت تغییر روش ها و آرایش و جغرافیاى فعالیت 
کومه له را از ختم جنگ در نمیاوریم. بلکه مبرمیت دست بکار شدن را با توجه به فرصت محدودى که در 

اختیارمان است تاکید میکنیم. 
اجازه بدهید درباره هر یک از اجزاء این بحث به اختصار توضیحى بدهم. 

جغرافیاى فعالیت کومه له
در سطح کلى هدف باید ایجاد یک کومه له داخل کشورى باشد. قطعا رفقاى ما امروز لفظ "داخل" را با درجه 
اى اغماض بکار میبرند. داخل به معنى درست کلمه یعنى داخل جغرافیاى سیاسى ایران و بطور مشخص 
شهرها و محل زیست و کار طبقه کارگر ایران. به این معنى تردید نیست که اساس فعالیت کومه له باید در 
داخل ایران متمرکز شود. اگر بناست با طبقه کارگر در ایران کار کنیم، باید در ایران تشکیالت داشته باشیم 
و باید این تشکیالت داخل کشورى ستون فقرات حزب ما را تشکیل بدهد. ممکن است اعتراض شود که 
"انتقال" اعضاء و کادرهاى موجود کومه له به داخل عملى نیست. من نیز چنین بحثى ندارم. بحث من اینست 
که بخش اعظم کومه له هم اکنون در داخل ایران هست و رادیوى ما هر روز دارد فعالیت هاى این بخش را 
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گزارش میکند. مساله بر سر سازماندهى این بخش بعنوان جزئى رسمى و ارگانیک از حزب ماست. من دارم 
از سازماندهى کارگرى و عضویت کارگرى حرف میزنم. رهبرى ما باید باالخره وظایف خود را نسبت به 
این بخش از حزب به رسمیت بشناسد و درهاى حزب را بروى آن باز کند. مستقل از مساله جنگ و صلح 
ایران و عراق، اگر روى این مساله خم نشویم و حزبمان را در داخل کشور و در درون طبقه نسازیم، حرفى 

از تحقق برنامه و استراتژى مان نمیتواند درمیان باشد. 
 

مبارزه مسلحانه
میدانم که آنچه گفتم هنوز پاسخ سوال را آنگونه که واقعا براى رفقاى ما مطرح است نمیدهد. فرمول بندى 
سوال هرچه باشد مساله حساس براى خیلى ها سرنوشت مبارزه مسلحانه، اردوگاهها و ارگانهاى مستقر 
در آن در اوضاع پس از ختم جنگ است. نظر من درباره جایگاه و دورنماى مبارزه مسلحانه همانست که 
در پلنوم ماقبل کنگره ششم با کمیته مرکزى کومه له مطرح کردم و در اسناد "استراتژى ما در کردستان" و 
"مالحظاتى درباره فعالیت نظامى ما در دوره کنونى" نوشته ام که به تصویب کنگره ششم کومه له رسیده 
هرگز  و  ایم  نکرده  استنتاج  دولت  دو  جنگ  از  را  اسالمى  جمهورى  علیه  خود  مسلحانه  مبارزه  ما  است. 
مطلوبیت تداوم آن را به تداوم این جنگ مربوط نکرده ایم. اعالم جنگ ما به جمهورى اسالمى در کردستان 
بر سر جایش است. خصلت مسلح حزب ما دستاورد مهمى است که با محدود شدن دامنه عمل نظامى مان 
در آن تجدید نظر نمیکنیم، ما فشار نظامى و حتى در بدترین حالت پتانسیل یک اعمال فشار نظامى در 
کردستان را جزء مهمى از سیاست خود در کردستان قرار داده ایم. حتى بسیار قبل از ختم جنگ، در واقع 
با کشیده شدن جنگ به کردستان در مقطع کنگره پنجم، ما تاکید کردیم که ولو با حفظ حضور نمایشى 
نیروى مسلح مان پیوستگى مبارزه مسلحانه را بمنظور آمادگى سیاسى و عملى براى گسترش سریع این 
جبهه از مبارزه در شرایط مساعد تر حفظ میکنیم. ما از پیش تاکید کرده ایم که مبارزه مسلحانه یک تاکتیک 
و روش مبارزاتى ماست که با تشخیص خود به آن دست برده ایم و به تشخیص خود درباره دامنه و ابعاد آن 
تصمیم میگیریم. با همه این تبصره ها، و با تاکید مجدد براینکه کومه له اساسا باید به اعتبار فعالیت سیاسى 
و تشکیالتى خود در شهرها و کانون هاى کارگرى و با رهبرى جنبش اعتراضى در کردستان تعریف شود، 

هیچگونه تجدید نظرى را در تبیین کنگره ششم درباره مبارزه مسلحانه ضرورى نمیدانم. 
اتفاقا بحث من اینست که این سبک کار و آرایش موجود کومه له است که امکانات ما را براى داشتن یک 
نیروى نظامى زبده، قابل مانور و ادامه کار کاهش داده است. اگر اردوگاههاى ما در داخل خاك عراق نه در 
برگیرنده کل موجودیت رسمى کومه له، بلکه صرفا محل استقرار و آموزش نیروهاى رزمى ما بود، امروز 
ابهام بسیار کمترى در مورد چند و چون تداوم مبارزه مسلحانه حتى در شرایط محدودتر از این میداشتیم. 
در نوشته فوق الذکر در مورد مبارزه مسلحانه حتى به این نکته اشاره شده است که اندازه و قدرت عمل 

نیروى رزمى ما در همین مرحله استراتژیک میتواند چند برابر این باشد. 
 

اردوگاه چه میشود
بطور قطع مادام که دولت عراق این امکان را در اختیار ما میگذارد ما باید در عراق اردوگاه داشته باشیم. 
مساله بر سر نوع فعالیتى است که میتواند از طریق این اردوگاهها (یا بقول رفقا "داخل") انجام شود و مکانى 
که در کل آرایش و تقسیم کار حزبى ما دارند. به اعتقاد من اردوگاههاى ما باید اساسا در برگیرنده چند 
فعالیت اصلى ما باشند. اول، آموزش و استقرار نیروى رزمى، دوم، آن بخش از فعالیت رادیویى ما که بدالئل 
فنى و یا سیاسى باید درهمان منطقه باقى بماند و سوم، برخى ارگانهاى تخصصى، مانند واحدهاى ارتباطى 
با شهرها، مرکز پزشکى و مشابه آنها. کومه له، بمثابه یک کلیت سیاسى، نباید اردوگاه نشین باشد و با اردوگاه 
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تداعى شود. ما باید در پاسخ این سوال که در خاك عراق چه دارید بتوانیم به روشنى بگوئیم که آنجا محل 
استقرار پایگاهى نیروهاى رزمى ما، رادیوهاى ما و برخى سازمانهاى فنى و تخصصى ماست. بدیهى است 
که بتناسب نیازهاى این بخش ها باید یک سلسله مراتب و شبکه حزبى مانند فرماندهى نظامى کومه له در 
منطقه، مسئولین سیاسى و مروجین و مربیان نیروى پیشمرگ در همین اردوگاهها سازمان یافته باشند. مابقى 
فعالیت ما دیگر باید با توجه به نقشه عمومى فعالیت سیاسى ما جایى باشند که با وظیفه سیاسى اى که به 

آنها سپرده شده است خوانائى دارد. 
شاید این مساله براى رفقاى ما که اردوگاههاى کنونى ما را مشابه اردوهاى ما در اطراف بوکان و در آالن 
و غیره میپندارند قابل هضم نباشد. مگر نه اینست که کل فعالیت ما از این اردوگاهها رهبرى و سازماندهى 
میشد؟ اما تفاوت زیادى میان ایندووجود دارد. اینجا بحث بر سر حق حاکمیت و حد و مرز "داخل و خارج" 
است. در ایران رهبرى و ارگانهاى مرکزى ما در مناطقى سازمان داده شده بود که تحت کنترل خود ما بود. 
مرزهاى حاکمیت جمهورى اسالمى مستقیما به مناطق تحت کنترل ما محدود میشد. از نظر حقوقى و واقعى 
نیز ما یک نیروى اپوزیسیون ایرانى بودیم که با اتکاء به قدرت نظامى خود در خاك ایران فعالیت میکردیم 
و رهبرى و ارگانهاى خود را در خاك ایران سازمان داده بودیم. اما امروز، طى یک روند تدریجى که مراحل 
بینابینى مختلفى را شامل میشد، به مرحله اى رسیده ایم که اماکن استقرار ارگانهاى ما در منطقه اى است که 
تحت حاکمیت یک دولت ثالث قرار دارد و ما طبعا این حق حاکمیت را پذیرفته ایم. به این معنا( و در واقع 
به هرمعناى دیگر)، ما دیگر ارگانهاى خود را در خارج کشورسازمان داده ایم. فاصله جغرافیائى چیزى را 
در این میان تعیین نمیکند. "کمى آنطرف تر" از ماکو اتحاد شوروى قرار گرفته است. اگر حزب ما بهرحال 
ارگانهاى مرکزى و رهبرى خود را از ایران خارج کرده است آنوقت باید دیگر به کل امکانات این خارج 
نگاه بکند و نیروى خود را بنحوى سازمان بدهد که نه فقط از نظر فنى بلکه از نظر سیاسى و ادامه کارى 
مبارزاتى بهترین نحوه استقرار را داشته باشد. همانطور که گفتم براى نیروى نظامى و رادیوى ما بهترین جا 
همانجاست. اما براى رهبرى سیاسى و اجرائى کومه له، براى کل سازمان مرکزى و حرفه اى کومه له، این 

حکم دیگر ابدا صادق نیست. 
 

رهبرى کومه له
بنظر من تنها آن بخشى از رهبرى کومه له باید در اردوگاههاى مستقر در خاك عراق باقى بماند که مستقیما 
وظیفه فرماندهى و آموزش نیروى نظامى، سرپرستى فرستنده رادیوئى و اداره ارگانهاى تخحصصى محدود 
مستقر در محل به آن سپرده شده است. رهبرى سیاسى کومه له، مانند هرسازمان سیاسى جدى در اپوزیسیون 
ایرانى، اگر نمیتواند بطورزیر زمینى و یا در مناطق پایگاهى در خاك ایران مستقر شود، باید به پایتخت هاى 
سیاسى اروپا منتقل شود. صحبت برسر رفاه و شرایط بهتر زیستى براى فعالیت رهبرى نیست. صحبت حتى 
صرفا بر سر امنیت و ادامه کارى هم نیست. این یک تصمیم سیاسى است.محل استقرار یک رهبرى حزبى 
معناى سیاسى مهمى دارد. رهبرى حزب توده از تهران به ارزروم عقب نمینشیند، بلکه به شوروى میرود. در 
طول بیش از یک قرن اروپاى غربى به کانون انقالبیونى تبدیل شده است که در کشور خود امکان ماندن و 
فعالیت ندارند. از انقالبیون روسیه که علیه تزاریسم مبارزه میکردند تا رهبرى جنبش هاى استقالل طلبانه 
و توده اى در آسیا و آفریقا در 40 سال اخیر، همه دوره هاى کم و بیش طوالنى فعالیت خود را از اروپا 
پیش برده اند. من موقعیت جغرافیائى کنونى رهبرى کومه له را بسیار نامناسب میدانم. انتقال رهبرى کومه له 
به خارج نه یک عقب نشینى امنیتى بلکه یک پیشروى سیاسى است و باید کامال علنى و با اعتماد به نفس 

انجام شود. 
اگر  بخصوص  رهبرى،  این  وظایف  انجام  براى  کومه له  رهبرى  استقرار  منطقه  دیگر  اکنون  گذشته  این  از 
بناست به شیوه اى که گفتم کار کند مناسب نیست. رهبرى کومه له نباید تحرك، امکان ارتباط برقرار کردن 
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که  کسى  یک نمونه،  بعنوان  فقط  بدهد.  دست  از  را  خود  عمل  استقالل  و  فعالیت  مختلف  هاى  شاخه  با 
میخواهد دست به سازماندهى کارگرى در شهرهاى کردستان بزند امکانات در اروپا بسیار وسیع ترى براى 

تماس سیاسى و عملى با موضوع کار خود خواهد داشت. 
 

رهبرى  استقرار  محل  در  باید  کومه له  تشکیالتى  عالى  و  وسیع  جلسات  و  ها  کنگره  ها،  پلنوم  باالخره،  و 
سیاسى کومه له در خارج انجام گیرد. 

 رادیوها
بدیهى است فرستنده هاى رادیوئى ما از نظر فنى باید در همانجا بمانند. اما بخش زیادى از کار تحریریه و 
تهیه کنندگى رادیو ها میتواند و باید براى حفظ ادامه کارى و تبدیل اردوگاه داخل ما به اردوگاه رزمى در 
خارج کشور صورت بگیرد. اگر دورنماى ما اینست که احــتمال اینکه دیر یا زود رادیوهاى ما بسته شوند 
کم نیست، آنگاه از مدتها پیش از این میبایست انرژى خود را صرف پایه ریختن ابزارهائى میکردیم که 
بتوانند این خالء را پر کنند. رهبرى ما به رادیوى ما گره خورده است. بستن رادیو در شرایط کنونى یعنى 
ساکت شدن رهبرى ما و قطع همین تماس یکجانبه اش با توده مردم. ما نیاز به نشریه اى داریم که ارگان 
رهبرى کومه له باشد و از هم اکنون جاى خود را در میان زحمتکشان کردستان باز کند. باید شبکه هاى تکثیر 
و توزیع این نشریات در شهرها بوجود آیند. باید نویسندگان آن آمادگى بدست بیاورند، باید ارتباط این 
نشریه با خوانندگانش بر قرار شود، خبر و گزارش دریافت کنند. اما خالء رادیو صرفا با اشکال دیگر تبلیغى 
پر نمیشود. رادیو امروز تنها شکل ابراز وجود رهبرى ما در شهرها و در میان کارگران کردستان است. رادیو 
دارد بر فقدان یک سازمان حزبى وسیع در شهرها و در درون طبقه کارگر سرپوش میگذارد و بخش از بار 
آنرا بدوش میکشد. در غیاب رادیو دیگر همین هم از کف میرود. کلید فعالیت ما در این دوره همانطور که 
گفتم ایجاد یک سازمان حزبى در درون ایران است که تبلیغ و ترویج و سازماندهى را در سطح محلى و 
حضورى جلو میبرد. این را میتوان و باید ساخت و تنها در چنین صورتى است که با حذف امکانات رادیویى 

کومه له ضایعات اساسى متحمل نخواهد شد. 
 

در مورد آینده رادیو بعالوه فکر میکنم باید در صدد تهیه طرح هائى بود که در صورت ممانعت از کار 
رادیویى بنام حزب و بنام کومه له ما بتوانیم در اشکال دیگرى و تحت نام نهادهاى سیاسى غیر حزبى رابطه 
رادیویى خود را توده مردم حفظ کنیم. گرفتن امکان استقرار یک رادیوى خبرى براى اپوزیسیون ایرانى و یا 

فالن کمیته و کمپین معین میتواند مقدور باشد. 
سایر ارگانها

در مورد سایر ارگانها، نظیر تکش، انتشارات، مدرسه هاى حزبى و غیره هم بحث من مشابه همانست که 
گفتم. در مورد تک تک اینها باید نشست و با توجه به مجموعه مسائل و اصل استقالل عمل و ادامه کارى 

دراز مدت تشکیالت کردستان تصمیم گرفت. 
 

به این ترتیب خالصه حرف ما درباره جغرافیاى فعالیت و استقرار کومه له این است: کومه له باید دیگر بطور 
جدى خود را با فعالیت داخل کشورى اش معنى کند. مبارزه مسلحانه بعنوان یک تاکتیک و یکى از جبهه 
هاى مبارزه تنها در صورت در جاى درست خود قرار میگیرد. جغرافیاى استقرار ارگانهاى ما باید با توجه 
به نقشه هاى فعالیت ما و دورنماى ادامه کارى آنها تعیین شود. تنها آن ارگانهائى که حضورشان در خاك 
عراق شرط حیاتى ادامه کار آنهاست باید در اردوگاههاى ما مستقر شوند. آن بخش از تشکیالت ما که در 
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خاك عراق مستقر است تنها باید یک جزء تشکیالت ما محسوب شود و این منطقه جایگاه طبیعى و رسمى 
کومه له در کلیت آن قلمداد نشود. رهبرى کومه له باید ضمن گماردن بخشى از اعضاء خود براى سرپرستى 
فعالیت هائى که از طریق خاك عراق انجام میشود، خود رسما و علنا به مراکز مناسب براى استقراررهبرى 
سازمانهایى سیاسى اپوزیسیون ایرانى در اروپا منتقل شود. ماحل این پروسه این خواهد بود که بدنه اصلى 
تشکیالت کومه له در داخل شهرهاى کردستان ایران خواهد بود، سازمان نظامى کومه له و رادیوهاى ما در 
مناطق پایگاهى در خاك عراق مستقر خواهند شد و رهبرى سیاسى کومه له و ارگانهاى تخصصى پیرامون آن 
در اروپا جاى میگیرند. این تنها شکلى است که در این دوره میتوانیم موقعیت سیاسى خود را در کردستان 
حفظ کنیم، ادامه کارى خود را تضمین کنیم، و به وظایف مهمى که در این دوره در برابر ما قرار گرفته 

است بپردازیم. 
 

به چند نکته اینجا باید اشاره کنم. ممکن است گفته شود "کوچک کردن اردوگاه معناى عملى و یا سمبلیکى 
در رابطه با حزب دموکرات دارد. اندازه اردوگاه ما نباید زیادى کوچک شود". بحث من بر سر اندازه اردوگاه 
ما نیست. بلکه بر سر ماهیت آن و جایگاه آن در کل کار ماست. با این وجود تصور میکنم بهتر است این 
مساله را با تقویت کمى و کیفى نیروى رزمى مان در اردوگاهها حل کنیم . اردوگاه ما میتواند ابدا کوچک 
نشود مشروط براینکه مصوبات کنگره ششم اجرا شود. من کامال معتقدم که ما باید نیروى نظامى زیادترى 
را دراین دوره جذب کنیم و اردوگاههاى بزرگ نظامى داشته باشیم. اما اردوگاه نظامى دیگر باید اردوگاه 
نظامى باشد و نه شهرکى که از رهبرى و کادر ها نیروى مسلح تا پناهندگان و تبعیدیانى که ما سرپرستى 
شان را بر عهده گرفته ایم در خود جاى داده است. فعال سیاسى ما باید جائى کار کند که ظرفیت ها و توان 

سیاسى اورا فعال میکند. 
 

نکته دیگر اینست که بخش مهمى از مقاومت در برابر این طرح یک مقاومت اخالقى به اعتقاد من عقب 
مانده و محدود نگرانه است که حزب دموکرات هم به آن دامن میزند. براى ما "صحنه مبارزه" کردستان 
و جنبش کارگرى در کردستان است. در واقع تنها راه "ترك صحنه" توسط کومه له پذیرش این فشارهاى 
اخالقى و قبول محدودیت گام به گام کل کومه له در اردوگاههاى محدود و محصور است. ما یک حزب 
سیاسى هستیم که بهر طریق که الزم بدانیم و با هر آرایشى که صالح بدانیم باید ادامه کارى سیاسى خود و 
پیشبرد وظایف خود را تضمین کنیم. بحث تعلق به آب و خاك و غیره میتوانست در مقطع عقب نشینى از 

آالن مطرح باشد که همانجا هم پاسخ خود را گرفت. 
 

خالصه کنم: هرکس باید امروز به این سوال پاسخ بدهد که براى وظایف روشنى که کنگره ششم در برابر 
ما قرار داده است چه باید کرد. نحوه استقرار تشکیالت علنى کومه له و سرنوشت اردوگاه کومه له صورت 
مساله نیست بلکه موضوعى است که باید در متن پاسخگوئى به سوال اصلى ما پاسخ گیرد. پاسخ ما روشن 
است. اوضاع سیاسى و اجتماعى وموقعیتى که کومه له تا هم اکنون بدست آورده است ما را در موقعیتى 
بسیارمساعد براى انجام وظایف تاریخسازى در قبال طبقه کارگر در کردستان قرار داده است. اقدامات ما 

معلوم است و باید با سرعت و قاطعیت به اجرا درآید. 

مرداد 1368، اوت 1989 

اولین انتشار علنى در جزوه "درباره فعالیت حزب در کردستان" (اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونیست ایران )
انتشارات کانون کمونیسم کارگرى اوت 1990 انجام شد.
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حزب کمونیست و عضویت کارگرى
قسمت اول

مقدمه:

هیچ چیز مانند چند و چون عضویت کارگران در احزاب و تشکیالتهاى چپ مبین خصلت طبقاتى آنها 
و موقعیت آنها در مبارزه بالفعل طبقات نیست. باالخره پس از همه تبلیغات و آکسیونها، همه مطالبات و 
شعارها و همه فعالیتها که بنام طبقه کارگر و منافع او صورت میگیرد، این سوال ساده و روشن مطرح میشود 
که آیا تشکیالت سوسیالیستى دربرگیرنده کارگران هست یا نه. آیا کارگر و اعتراض کارگرى درونمایه اصلى 
این سازمانها را تشکیل میدهد یا خیر و آیا سازمانها و گروههاى سوسیالیستى وکمونیستى که بنام طبقه 

کارگر فعالیت میکنند عمال ظرف و ابزار اعتراض کارگرى هستند یا خیر. 

خارج از حزب کمونیست ایران کارگرى شدن و سازمان کارگران بودن حتى یک اولویت و یک پرنسیپ 
بسیارى از جریانات باصطالح سوسیالیست نیست. خیلى هاشان کال ایده انقالب کارگرى را کنار گذاشته اند. 
براى  نیستند.  مطمئن  جامعه  در  اصلى  کننده  تولید  طبقه  بعنوان  پرولتاریا  وجود  به  زیاد  دیگر  برخى 
خیلى هایشان سوسیالیسم چهارچوب عمومى اى براى بشردوستى، میهن پرستى، استقالل اقتصادى و توسعه 
صنعتى، دموکراسى و نظایر آن است و لذا از نظر آنها بطور ویژه اى پاى کارگر و مبارزه طبقاتى را به میان 
طبقاتى  مبارزه  و  پرولتاریا  چون  مقوالتى  و  مارکسیسم  به  کارشان  براى  هنوز  که  دیگر  بسیارى  نمیکشد. 
نیاز حس میکنند، به انحاء دیگرى خود را از لزوم کارگرى بودن معاف میدانند. شاید هنوز اوضاع سیاسى 
اجازه نمیدهد، شاید پرولترى بودن تشکیالت لزوما کارگرى بودن بدنه آن را ایجاب نمیکند، شاید کارگران 
هنوز به اندازه کافى از "آگاهى طبقاتى" برخوردار نشده اند. بهانه ها هر چه باشد، تاریخ کمونیسم در ایران 
و  آموختگان  دانش  از  اساسا  که  است  "پرولتاریائى"  سازمانهاى  از  مملو  اخیر  دوران  تاریخ  باالخص  و 
تحصیلکردگان طبقه متوسط تشکیل شده اند. در اینکه اینها همه الاقل در دوره هائى سمپات کارگران بوده اند 
تردید نیست. شاید بقدرت رسیدن هر یک از آنها، که با توجه به موقعیت عینى آنها در حاشیه مبارزه طبقات 
تنها میتوانست ناشى از یک تصادف تاریخى باشد، منجر به بهبودهائى در زندگى و شرایط کار کارگران ایران 
میشد. اما، هیچیک در این واقعیت تغییرى نمیدهد که درست در کنار اینها و همزمان با پراتیک "پرولتاریائى" 
اینها، مبارزه واقعى طبقاتى، از دندان قروچه کردن و مشت گره کردن هر روزه کارگران تا اعتصابات و 
حرکات علنى و وسیع کارگرى، در صفحه اى دیگر در همان جامعه جریان داشته و کمترین تاثیر مستقیم را 

از موجودیت و فعالیت این جریانات پذیرفته است. 
 

بحث اینجا بر سر وجود و عدم وجود احزاب عظیم کارگرى نیست. مساله اینست که سازمان کمونیستى، با 
هر طول و عرضى که دارد، باید بدوا سازمانى کارگرى و مربوط با محیط اعتراض کارگرى باشد. اگر آنها 
که براى سوسیالیسم شان به کارگر نیازى ندارند بتوانند در قبال وضعیت فعلى سازمانشان شانه باال بیاندازند، 
فعال حزب کمونیست که براى شکل گیرى یک کمونیسم کارگرى قدرتمند تالش میکند باید با مشاهده 

وضعیت موجود متوجه تناقضات و معضالتى بشود که توجه جدى او را طلب میکند. 
 

در پس بحث عضویت کارگرى یک معضل تاریخى و اجتماعى نهفته است. هدف از این مقاله تشریح این 
معضل و طرح نتیجه گیریهاى عملى براى فائق آمدن به آن است. این مقاله بر مبناى بحثى که سه ماه قبل 
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در سمینار کمیته تشکیالت شهرها ارائه کردم، نوشته شده است. از نظر من این مبحث یکى از گره گاههاى 
مهم در پیشرفت کمونیسم کارگرى چه در درون حزب کمونیست و چه در مقیاس وسیع در درون جنبش 
کارگرى ایران است و نتایج عملى آن، چنانچه پیگیرانه استخراج و اتخاذ شود، میتواند سیماى سیاسى و 
موقعیت عملى حزب کمونیست ایران را دگرگون کند. واضح است که بحث عضویت کارگرى نهایتا تنها 
گوشه اى از یک پیکار وسیعتر براى کمونیسم کارگرى است. مبحث عضویت کارگرى باالخره با همه تحلیل 
و تفسیرهاى سیاسى که در بر دارد، به مساله "عضویت" بر میگردد که مقوله اى نهایتا اساسنامه اى است. 
اقدامات مشخصى که از این بحث استخراج میشود شاید بخودى خود زیر و رو کننده نباشند. اما امید من 
اینست که این بحث بر نگرش ما نسبت به حزب تاثیر بگذارد و آن انتقاد عمومى اى را که تحت عنوان 

کمونیسم کارگرى از آن صحبت میکنم را تقویت کند. 
 

چند کلمه درباره کارگرى شدن حزب
چندین سال است که حزب کمونیست آگانه هدف "کارگرى شدن" را در برابر خود قرار داده است. در طول 
چند سال گذشته سعى کرده ام براى فعالین حزب روشن کنم که ملزومات این تحول چیست. اگر بخواهم 
محور اساسى تمام این بحثها را در چند جمله خالصه کنم اینست: سوسیالیسم کارگرى یک حرکت زنده 
اعتراضى در جوامع سرمایه دارى موجود است که بموازات آنچه که خود را جنبش کمونیستى نام گذاشته 
است سیر خاص خود را دنبال کرده و سرنوشت مستقل خود را داشته است. تشکیل یک حزب کمونیست 
کارگرى یعنى سازمان دادن این سوسیالیسم کارگرى بمثابه یک حزب سیاسى مارکسیستى، یعنى حزبیت 

بخشیدن به جنبشى که فى الحال، باشد که بدون سر و سامان و با سازمانیابى درونى ضعیف، وجود دارد. 
 

چپ تاکنونى یک چنین تبیینى را نمیپذیرد. براى آنها جنبش سوسیالیستى و کمونیستى یعنى آن مجموعه 
گروهها و احزاب سیاسى که تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم فعالیت میکنند. هر جریان ممکن است این یا 
آن دسته احزاب و گروهها را بنا بر مالك هائى، که عمدتا عقیدتى و فرقه اى هستند، جزو "جنبش کمونیستى" 
بداند یا خیر. اما همه بهرحال به مجموعه هائى از احزاب و گروهها اشاره میکنند. در مقابل این احزاب و 
گروهها، طبقه کارگر و جنبش "خود بخودى" طبقه قرار میگیرد. در این دیدگاهها حرکت سوسیالیستى طبقه 
تا آنجا مقدور است که این احزاب بر آن تاثیر گذاشته باشند و سازمانش داده باشند. اینها الجرم وجود یک 

جنبش سوسیالیستى کارگرى را در خارج این حرکت حزبى به رسمیت نمیشناسند.
 

هم موقعیت کنونى طبقه کارگر و جنبش به اصطالح کمونیستى و هم تاریخ پیدایش مارکسیسم و کمونیسم 
کارگرى ورشکستگى این پیشداورى هاى بورژوائى را برمال میکند. مانیفست کمونیست خود بر متن یک 
عنوان  حتى  انگلس  و  مارکس  شد.  صادر  و  تبیین  نوزدهم  قرن  در  موجود  فى الحال  کارگرى  سوسیالیسم 
بیانیه خود را از نامى گرفتند که کارگران بر جنبش سوسیالیستى خود نهاده بودند و تاکید کردند که کلمه 
"کمونیست" را براى این بکار میبرند که خود را از سوسیالیسم غیرکارگرى زمان خود تفکیک کنند و تعلق 
خود را به حرکت کارگرى اى که تحت نام کمونیسم در جامعه جریان دارد نشان بدهند. براى مارکسیسم 
اعتراض سوسیالیستى طبقه کارگر در جامعه سرمایه دارى یک پیشداده و پیش فرض عینى و موجود بود. 
آنها قصد اختراع یک جنبش نوظهور را نداشتند، بلکه خود را متفکرین و سازماندهان سوسیالیسم کارگرى 
عمال موجود در جامعه تلقى میکردند. امروز، پس از قریب یک قرن و نیم که از فعالیت مارکسیست ها 
میگذرد، پس از یک قرن و نیم که تئورى مارکسیسم به طرق مختلف و از جمله در دل انقالبات عظیم 
در درون جنبش کارگرى جایگیر شده است، سوسیالیسم کارگرى دیگر بطور طبیعى به مارکسیسم گرایش 
دارد و از مارکسیسم الهام میگیرد. براى دوره اى و در مقاطعى در کشورهاى مختلف، احزاب مارکسیستى 
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تاریخ  و  سوسیالیسم  حزبى  تاریخ  بوده اند.  کارگرى  سوسیالیسم  این  سازمانده  احزاب  واقعا  کمونیستى  و 
اجتماعى و طبقاتى سوسیالیسم همواره اینچنین مجزا و بهم نامربوط نبوده است. اما امروز ما در موقعیت 
کامال متفاوتى قرار داریم. جریان حزبى باصطالح کمونیستى و سوسیالیستى با همه شاخه ها و فرقه هایش 
دیگر ربط مستقیمى به این جنبش سوسیالیستى کارگرى ندارد. اعتراض ضد سرمایه دارى کارگر، که پا بپاى 
رشد و گسترش سرمایه دارى شدت یافته و امروز کشمکش محورى در تمام جوامع سرمایه دارى است، 
دیگر هرچه کمتر و کمتر از مجراى این جریانات حزبى صورت میگیرد. ما دیگر باید از دو جنبش حرف 
بزنیم. دو جنبش با نقاط اتکاء طبقاتى مختلف، آرمانهاى مختلف، سرنوشت و مقدرات مختلف و معضالت 

و مسائل مختلف. 
 

کمونیسم کارگرى یک واقعیت اجتماعى و یک سنت زنده سیاسى و مبارزاتى است. یک جریان اجتماعى 
احزاب  وجود  بر  سنتها  این  است.  اجتماعى  واقعیت  یک  بورژوائى  لیبرالیسم  که  همانطور  درست  است. 
سیاسى مقدم اند. علوم سیاسى بورژوائى حزب را مجموعه اى از افراد میداند که براى تحقق هدفهاى مشترك 
گرد آمده اند. براى مارکسیسم حزب تشکل فعالین یک سنت مبارزاتى و یک جنبش اجتماعى است. لیبرالیسم 
میتواند در دوره اى در حزبى نمایندگى بشود و یا نشود. اما مادام که پایه هاى عینى اجتماعى آن وجود دارند 
سنت لیبرالیسم یک جریان زنده در درون بورژوازى باقى میماند و بارها به پیدایش احزاب لیبرال جدید 
منجر میگردد. عین همین براى ناسیونالیسم، رفرمیسم بورژوائى و گرایشات دیگر اجتماعى صادق است. 
هر کس این را براحتى میفهمد که براى مثال جبهه ملى و سازمانهاى متعدد درون آن در سنت لیبرالیسم و 
ناسیونالیسم ایرانى شکل گرفتند. اما این سنت نه با جبهه ملى شروع میشود و نه به آن ختم میگردد. در مورد 
کمونیسم کارگرى نیز همین معادالت وجود دارد. سنت کمونیسم کارگرى، که بین الملل اول و بلشویسم 
و انقالبات آلمان و روسیه را داشته است، مدتهاست که قادر نشده به احزاب سیاسى جدى اى شکل بدهد. 
یک  کارگرى  کمونیسم  که  واقعیت  این  در  تغییرى  ناتوانى  این  اما  کرد،  بحث  را  ناتوانى  این  علل  میتوان 

گرایش مبارزاتى واقعى و موجود در جامعه است نمیدهد. 
 

پس بحث بر سر شکل دادن به یک حزب کمونیستى در درون این سنت مبارزاتى است. قدم اول اینست که 
انسان همین را بفهمد و تشخیص بدهد که احزاب شبه سوسیالیست و شبه مارکسیست موجود نه در این 
سنت پیدا شده اند و نه در آن کار میکنند. اما کار اصلى دست بکار شدن و ساختن یک چنین حزبى است. 

 
با این تفاصیل قاعدتا باید چهارچوب عمومى بحث ما درباره کارگرى شدن حزب قدرى روشن تر شده 
سنگربندى  بورژوازى  در برابر  اکنون  کارگرى هم  سوسیالیسم  ایران یک  کنار حزب کمونیست  در  باشد. 
کرده است. این جریان حزب ندارد، برنامه مدون ندارد، در درون خود هزار و یک خط و هزار و یک ابهام 
دارد، سازمان درونى اش در سطحى مقدماتى و حداقل است. حزب کمونیست باید به این جریان بپیوندد و 
اگر چیزى براى گفتن و کارى براى کردن دارد اینجا بگوید و اینجا بکند. کارگرى شدن حزب کمونیست 
یعنى برسمیت شناخته شدن حزب کمونیست بعنوان ابزار گسترش اعتراض ضد سرمایه دارى کارگر توسط 
خود جریان سوسیالیسم کارگرى و کارگران کمونیست. این مستلزم کندن حزب کمونیست از همه باورها 
و پیشداوریها، همه مناسبات و مشغله ها و همه روشهاى موروثى چپ غیرکارگرى و حضور تمام و کمالش 
در این سنگربندى کارگرى است. این مستلزم تبدیل شدن حزب کمونیست به سخنگو و پرچمدار این سنت 

کارگرى و فقط همین در برابر کل جامعه موجود و کل بورژوازى است. 
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عضویت کارگرى: طرح مساله
اینکه ما در حزب کمونیست ایران باید امروز مبحث "عضویت کارگرى" را در دستورمان بگذاریم و براى 
قاعدتا  میرساند.  را  اساسى  وارونگى  و  تناقض  یک  کنیم  جوئى  چاره  حزب  عضویت کارگران در  تسهیل 
میبایست مساله عکس این میبود. حزب کمونیست بنا به تعریف و بنا به انتظار طبیعى هرکسى که یکبار 
مانیفست کمونیست را خوانده باشد، میبایست حزبى کارگرى باشد. اگر بحثى در مورد عضویت بین ما 
مطرح میشود میبایست بحث شرایط و ملزومات عضویت غیر کارگران در حزب کارگرى مان باشد. این 

تناقض باید هر عضو حزب کمونیست ایران را تکان بدهد و به فکر بیاندازد. 
 

براى برخى رفقا مساله عضویت کارگران در حزب بصورت یک شاخص آمارى مطرح میشود. چند درصد 
از اعضاى حزب کارگرند؟ خود همین که رفقا به این شاخصها توجه کنند البته بسیار خوب است. اما تنزل 
غیر  به  کارگر  اعضاء  درصد  ارقام  و  آمار  حساب  به  است.  کننده  گمراه  درصدها  و  آمارها  به  مساله  دادن 
کارگر در حزب کمونیست ایران از بدو تشکیل آن مرتبا رو به افزایش بوده است. امروز حزب کمونیست 
کارگرى از این لحاظ به حد نصاب هائى رسیده است که در چپ رادیکال ایران در دهه هاى اخیر بیسابقه 
است. میتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق غیر کارگرانى که در طول این سالها به عضویت حزب درآمده اند 
را رفقائى تشکیل میدهند که فى الحال با تشکیالت حزب کمونیست کار میکردند اما از نظر حقوقى عضو 
کارگر  رفقاى  را  باالئى  بسیار  اکثریت  پیوسته اند  بما  حزب  تشکیل  از  پس  که  رفقائى  میان  در  اما  نبودند. 
تشکیل میدهند. در واقع، بویژه در سه چهار سال اخیر، روشنفکران و غیر کارگران به مقیاس بسیار کمى 
خواهان عضویت در حزب کمونیست ایران شده اند، حال آنکه روى آورى کارگران به کار متشکل با حزب 

گسترش بسیار زیادى پیدا کرده است. 
 

این روندها همه مثبت ومطلوبند. اینها نشانه هائى از توانائى بالقوه حزب کمونیست ایران براى تبدیل شدن به 
یک حزب براستى کارگرى هستند. اما مبحث عضویت کارگرى این تحول آمارى تدریجى و ساده را مد نظر 
ندارد. پائین تر نشان میدهم که چگونه این روى آورى کارگران به حزب هنوز بر متن یک سیاست و سیستم 
عضوگیرى صورت میگیرد که در اساس خود غیر کارگرى است. لذا خود همین روند هم عمال از هر معنى 
جدى طبقاتى تهى میشود. اما اینجا صرفا توجه رفقا را به این جلب میکنم که مساله عضویت کارگرى بر 
سر آوردن آحاد کارگر و عضو کردن آنها در حزب به آن معنى که امروز آنرا مى فهمیم نیست. بلکه بر سر 
وسعت دادن دامنه موجودیت حزب به نحوى است که فعالیت کارگر کمونیست را، همانجا که دارد امروز 
صورت میگیرد، دربربگیرد و به بخشى از خود تبدیل کند. بعبارت دیگر بحث عضویت کارگرى بر سر 
تجدید تعریف خود مفهوم عضویت و حزبیت به نحوى است که مبارزه کمونیستى و رادیکال کارگرى اى 
که هم اکنون در ارتباط تنگاتنگ با حزب صورت میگیرد را هضم کند و به شکل اصلى ابراز وجود خود 
حزب تبدیل نماید. در کنار آمار و ارقام ورود کارگران به حزب، فاکتهاى به مراتب مهمترى نیز وجود دارند 
که متاسفانه هنوز آنطور که باید وارد محاسبات ما نشده اند و بر تفکر تشکیالتى و سنتهاى حزبى ما تاثیر 
نگذاشته اند. یک نمونه از این فاکت ها شکل گیرى طیف وسیعى از کارگران کمونیست و دخیل در مبارزات 
اعتراضى کارگرى است که شدیدا از حزب الهام میگیرند و اگر در رابطه تنگاتنگ عملى با ما قرار ندارند از 
بى میلى آنها نیست. گاه اخبار فعالیتهاى این رفقا خود سازماندهان حزبى را نیز متحیر میکند. حزب ما نه 
فقط هنوز نتوانسته است کل حرکت سوسیالیستى رادیکال کارگران را در درون خود جاى بدهد، بلکه حتى 
آن بخش از فعالین و مبارزان این سوسیالیسم کارگرى را نیز که خود را آگاهانه به حزب کمونیست نزدیک 

و متعهد میداند عمدتا در خارج مرزهاى حقوقى حزب نگهداشته است. 
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بعبارت دیگر حزب کمونیست ایران هم اکنون از دو جزء تشکیل میشود. یک جزء رسمى، سرشمارى شده 
و به عضویت گرفته شده. این آن بخشى است که معموال به آن حزب اطالق میشود. در این بخش بافت 
غیر کارگرى هنوز غلبه دارد. جزء دوم شامل یک نیروى غیر رسمى به مراتب وسیعتر متشکل از کارگران 
کمونیست و رهبران جنبشهاى اعتراضى است که بدون آنکه عضو حزب باشند سیاستهاى حزب را جلو 
میبرند و به اشکال غیر اساسنامه اى و ظاهرا بدون ضبط و ربط با حزب رابطه برقرار میکنند. قدرت واقعى 
حزب ما در هر مقطع حاصل جمع این هر دو جزء است. اما حزب بطور رسمى متاسفانه فقط اولى است. 
این دوگانگى در همه جاى ایران وجود دارد، اما کردستان جائى است که میتوان به برجسته ترین شکلى این 
حقیقت و این تناقض را دید. عضویت کارگرى به معنى افزایش خطى کارگران عضو بخش اول (بخش 
رسمیت یافته امروزى) نیست، هرچند که اینها هم باید بطور قطع درصد کارگران غلبه داشته باشد، بلکه به 
معناى برسمیت شناسى این بخش دوم و گسترش عضویت حزبى به این سازمان وسیع کارگرى است که 
در خارج مرزهاى امروزى حزب وجود دارد. کارگرى شدن حزب کمونیست یعنى کارگرى شدن پراتیک 
آن. یعنى تبدیل شدن پراتیک کارگر کمونیست، در رو در روئى مستقیم با سرمایه، به مهمترین بخش پراتیک 
حزب. یعنى تجدید تعریف حزبیت به نحوى که این پراتیک عمال موجود و در حال جریان را دربربگیرد. 
وضعیت موجود تصنعى است و از آن مهمتر، زیان اصلى آن اینست که حزب را از این موقعیت که خود 
حول پراتیک این بخش کارگرى آرایش بگیرد و بر این پراتیک آنطور که باید تاثیر بگذارد محروم میکند. 
این بخش کارگرى فى الحال به اعتقاد من عضو حزب کمونیست ایران هست. بیرون ماندن حقوقى این 
طیف وسیع رفقاى کارگر از حزب، به درجه زیادى تا همینجا روند تحکیم کمونیسم کارگرى در حزب را 
کند کرده است و بر سر راه تبدیل حزب ما به حزب کمونیستى کارگران ایران مانع ایجاد نموده است. به 

این وضع باید خاتمه داد. 
 

براى روشن شدن چهارچوب این بحث باید به چند نکته دیگر هم اشاره کنم. 
 

اوال، وقتى از حزب کارگرى حرف میزنیم منظور حزبى نیست که لزوما توده هاى کارگر را در خود و در 
رابطه با خود سازمان داده باشد (چیزى شبیه موقعیت سوسیال دموکراسى اروپا تا قبل از بحران دهه اخیر). 
این براى کمونیسم انقالبى در دوره هاى خاص و تحت شرایط خاصى ممکن میشود. آنچه مورد نظر ماست 
اینست که حزب کمونیست باید بهرحال تا آنجا که بعنوان یک حزب سیاسى موجودیت دارد و فعالیت 
میکند، سازمانده و دربرگیرنده فعالین جنبش اعتراضى طبقه کارگر و رهبران کارگرى باشد. حزب کمونیست 
باید حزب یک گرایش کارگرى باشد. باید حزبى برخاسته از محیط اعتراض کارگرى و درگیر در آن باشد. 
ساختار اصلى و فعالیت اصلى اش باید متکى بر بخش پیشرو و کمونیست خود کارگران باشد. مسلم است 
که در این حزب انقالبیون کمونیست با هر خاستگاه طبقاتى جاى دارند. اما ستون فقرات و بافت غالب آن 
را باید کارگران تشکیل بدهند و عرصه اصلى پراتیک حزب آنجا باشد که کارگران کمونیست و حزبى در 

متن اعتراض کارگرى با توده کارگران در برابر سرمایه و سرمایه دار قرار میگیرند. 
 

ثانیا، این بحث من تفاوت مهمى دارد با بحث کسانى که امروزه حزب را حزب "پیشاهنگ" طبقه تعریف 
میکنند. اختالف من با این مقوله "پیشاهنگ" نیست. بلکه با درکى است که از آن وجود دارد. مدافعان این 
فرمولبندى در دوره ما سنتا باز روشنفکران را سازمان میدهند و در این فرمول مجوزى براى ایجاد احزاب 
قشر  به  هنوز  و  است  عقیدتى  پیشاهنگ  یک  هنوز  پیشاهنگ  اینها  براى  میکنند.  پیدا  کارگرى  غیر  چپ 
تحصیلکرده جامعه رجوع میکند. بحث من درباره پیشرو و رهبر عملى طبقه، آن کارگران کمونیستى را مبنا 
قرار میدهد که فى الحال بعنوان رهبران اعتراض کارگرى ومبلغین و سازماندهان سوسیالیسم کارگرى فعالیت 
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میکنند. اینها باید ستون فقرات هر حزبى باشند که تحت نام کمونیست فعالیت میکند. 
 

”چپ رادیکال" و کارگران
موانعى که بر سر راه ما، بعنوان حزب کمونیست ایران، براى تبدیل شدن به یک حزب عمال کارگرى قرار 
دارد، ساخته یک روند تاریخى طوالنى است. اینها انعکاسى از جدائى تاریخى و عمومى چپ رادیکال ایران 
از طبقه کارگر است و همانطور که بارها و به اشکال مختلف تکرار کرده ام، هر پیشروى ما منوط به گسست 
فکرى و سیاسى و عملى ما از این چپ رادیکال است. ما در این مسیر پیش رفته ایم. لذا در هر نقد از چپ 
رادیکال باید اینجا و آنجا تبصره هائى درباره تفاوتهاى حزب ما با این جریان اضافه کنیم. من این تفاوتها 
را آخر بحث خواهم گفت، چرا که بنظر من هنوز سرنوشت حزب ما را نه این تفاوتها بلکه شباهت ها دارد 
رقم میزند. مساله عضویت کارگرى و رابطه عملى حزب با کارگران یکى از آن مواردى است که ما داریم 

تاوان تمکین غیر انتقادى به باورها و تجارب پیشینه چپ غیر کارگرى را پس میدهیم. 
 

منظور من از چپ رادیکال در این بحث کل آن گرایشات شبه سوسیالیستى است که بدنبال شکست نیروهاى 
سنتى اپوزیسیون ایران، جبهه ملى و حزب توده، و بویژه پس از تحوالت اقتصادى که با اصالحات ارضى 
در ایران صورت گرفت بوجود آمد. مشى چریکى و بعد خط3 و در کنار آنها طیف وسیعترى از گروههاى 
مائوئیست و لیبرال چپ، اشکال سازمانى اى بودند که پیدایش این چپ رادیکال را نمایندگى میکردند. اما 
همینجا بگویم که چهارچوب عمومى بحث من در نقد رابطه چپ رادیکال با کارگران به محیط سیاسى ایران 
محدود نمیشود. این جریان در سطح جهانى، اگر از گروههائى بگذریم که در دوره هاى پیشتر از کمینترن 
توسط  که  کمونیسم  رسمى  خط  باصطالح  نقد  با  بتدریج  میالدى  دهه 50  اواسط  از  بودند،  گرفته  فاصله 
حزب کمونیست شوروى نمایندگى میشد، شکل گرفتند. تروتسکیسم، مائوئیسم و چپ نو سرچشمه هاى 
اصلى پیدایش این چپ رادیکال بوده اند. این جریانات امروز دیگر موضوعیت خود را از دست داده اند و 
به اضمحالل کشیده شده اند. از اواسط دهه 60 تا نیمه دوم دهه 70 دوره فعالیت و رونق این جریانات بود. 
اینها هم از نقطه نظر جدائى از طبقه کارگر خصوصیات مشابهى را با چپ رادیکال ایران دارند و طبعا بر 
ذهنیت و پراتیک جریانات ایرانى تاثیر گذاشته اند. اما در تحلیل این جریانات باید به خاستگاه طبقاتى و 
محیط اجتماعى متفاوت آنها توجه داشت. چپ رادیکال در اروپاى غربى و آمریکا عینا حاصل و نماینده 
همان جنبش اجتماعى و مطالبات طبقاتى نبود که در ایران. به این دلیل من بحث خود را به چپ ایران 
محدود میکنم، بخصوص که این یکى از نظر فرمال و تقویمى رابطه مستقیم ترى با تجربه حزب کمونیست 

ایران داشته است. 
 

انزواى چپ رادیکال ایران از طبقه کارگر نه نیاز به اثبات دارد و نه اساسا میتواند مایه شگفتى باشد. این چپ 
در خالء ناشى از شکست احزاب سنتى اپوزیسیون بورژوائى ایران، حزب توده و جبهه ملى، شکل گرفت 
که میان خود، آرمانهاى قدیمى جناحهاى چپ و راست بورژوازى نوخاسته ایران، رفرمیسم و ناسیونالیسم را 
نمایندگى میکردند. نقد چپ رادیکال به این احزاب سنتى اساسا نقدى بود بر رها شدن پرچم این آرمانهاى 
بورژوائى توسط این احزاب و شیوه هاى مسالمت جویانه اى که آنها پیشتر براى تحقق این اهداف در پیش 
گرفته بودند. پیدایش چپ رادیکال حاصل بدست گرفته شدن همین پرچم توسط نیروهاى اجتماعى دیگر 
و طبعا در شرایط اقتصادى و سیاسى متفاوتى بود. مرکز ثقل مبارزه براى اصالح سرمایه دارى ایران و تامین 
حاصل  حال  درعین  انتقال  این  شد.  منتقل  بورژوازى  خرده  به  بورژوازى  از  اقتصادى  و  سیاسى  استقالل 
روندهاى فکرى تعیین کننده اى در جنبش چپ در مقیاس جهانى و نیز تحوالت بنیادى در اقتصاد سیاسى 
ایران بود. من اینجا نمیتوانم وارد این مباحث بشوم. همینقدر اشاره میکنم که اصالحات ارضى و تحوالت 
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مهمى که در طى این پروسه در ساختمان اقتصادى ایران و بافت طبقاتى جامعه رخ داد اهمیت تعیین کننده اى 
در زوال احزاب سنتى، شکل دادن به این چپ جدید و سوق دادن آن به مطالبات رادیکال تر و شیوه هاى 
افراطى تر در مبارزه سیاسى داشت. در کنار این تحول اقتصادى، اوضاع جهانى جنبش باصطالح سوسیالیستى 
و بویژه پیدایش مائوئیسم و نیز خلق گرائى ناسیونالیستى در آمریکاى التین، که هریک به نحوى استراتژى 
ناسیونالیسم و رفرم در کشورهاى تحت سلطه را تبیین میکردند، ماتریال الزم براى ترسیم سیماى سیاسى و 

نظرى این چپ جدید را فراهم میکرد. 
 

بهررو آنچه باید تاکید کرد اینست که چپ رادیکال ایران به این ترتیب اصوال در کانون اعتراض کارگرى 
زاده نشد و پا نگرفت. از نظر آرمانها و اهداف، این چپ گرایش خاصى به سوسیالیسم کارگرى و لغو 
مالکیت خصوصى را نمایندگى نمیکرد. مبارزه ضد استبدادى، "عدالت اجتماعى" و "استقالل از امپریالیسم" 
همچنان درونمایه سیاسى آن را تشکیل میداد. از نظر عملى استخوانبندى این چپ، فعالینش، کادرهایش، 
حوزه هاى فعالیتش، زبانش، اولویتها و مشغله هایش و باالخره اشکال مبارزاتى که پیشنهاد میکرد همه از 
همان طبقات اجتماعى غیرکارگرى مایه میگرفت که این چپ پرچم آرمانهایش را بلند کرده بود. من بعدا با 
تفصیل بیشترى به این ابعاد عملى بر میگردم و نشان میدهم که چگونه این چپ قبایى بود که به قالب تن 
روشنفکر ناراضى بورژوازى دوخته شده بود. همینقدر روشن است که جدا ماندن طبقه کارگر از این چپ 
طبیعى و اجتناب ناپذیر بوده است. در تمام طول دوران قبل از انقالب 1357 حتى تماس قابل توجهى میان 
این چپ با اعتراض کارگرى و محیط این اعتراض دیده نمیشود. بخش اعظم این چپ آشکارا این جدائى را 
تئوریزه میکند. مائوئیست با دهقانش و چریک شهرى با داستان موتور کوچک و بزرگ و تبلیغ مسلحانه اش. 
انقالب 57 نخستین تالقى واقعى و حضورى این چپ با کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعى است. تاریخ دوره 

انقالب تاریخ مسجل شدن این جدائى و الجرم از صحنه خارج شدن این چپ رادیکال است. 
 

اگر این چپ خود را مارکسیست مینامید دو دلیل اصلى داشت. اوال، مارکسیسم از نظر اینها یک تئورى (و 
در واقع تنها تئورى معتبر) تحول قهرآمیز اوضاع موجود بود. ایده انقالب به مارکسیسم گره خورده است 
و هرکس که در تمام طول تاریخ معاصر در پى تحول ناگهانى و قهرآمیز اوضاع، حتى براى عملى کردن 
اصالحات کامال بورژوائى، بوده است بناچار جائى در سیستم فکرى خود براى مارکسیسم باز کرده است. 
همانطور که گفتم مائوئیسم و شبه مارکسیست هاى مکتب توسعه نیافتگى به اندازه کافى مارکسیسم را خلقى 
و ملى کرده بودند که بتواند توسط بورژوازى ناراضى کشورهاى تحت سلطه اخذ بشود. این اوضاع البته 
امروز تغییر کرده و "مارکسیستهائى" که اینچنین به میدان آمده بودند دارند بسرعت صحنه را خالى میکنند. 
امروز دیگر براى روشنفکر کشور تحت سلطه نه مارکسیسم مد است و نه انقالب. اما در دوره اى که چپ 
رادیکال ایران شکل گرفت مارکسیسم تنها روش کسب هر نوع اعتبار سیاسى بمثابه یک جریان رادیکال بود. 

 
عامل دوم در چسبیدن این جریان به مارکسیسم، موقعیت طبقه کارگر در خود ایران و پاگذارى روز افزونش 
به صحنه سیاسى در جامعه بود. چپ رادیکال کارگر را ستون فقرات خلق خود تعریف کرده بود و گرچه 
نسبت به مطالبات و نیازها و آرمانهاى مستقل این طبقه غیرحساس و القید بود، در مجموع خود را نماینده 
و مدافع کارگر بعنوان بخشى از خلق میدانست. به درجه اى که این چپ در سیاست خود، حال با هر تبیینى، 

براى کارگر جا باز میکرد بهمان درجه بناگزیر مارکسیسم را نیز میبایست در تفکرش وارد کند. 
 

در طول انقالب کارگران به این چپ نزدیک شدند. اما فقط همین. کارگر مادام که جنبش انقالبى خودش 
سر و سامان ندارد، مادام که حزب ندارد، برنامه ندارد و خود بطور واقعى و بالفعل آلترناتیو مستقلى در برابر 
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قدرت سیاسى نساخته است، ناگزیر به رادیکالترین و چپ ترین جریانات موجود در جامعه چشم میدوزد. 
همین مکانیسم کارگران را در همه کشورها به جناح چپ بورژوازى متمایل میکند. علت این مساله روشن 
است. کارگر نه از سر ایده آل هاى تجریدى، بلکه با مطالبات واقعى و براى بهبود ملموس در زندگى خود به 
صحنه سیاسى پا میگذارد. موقعیت عینى او در تولید ناگزیرش میسازد که هر لحظه به امید حتى کوچکترین 
تغییرات میان حرکتهاى سیاسى انتخاب کند. اما این به معناى جاى گرفتن این جریانات در متن اعتراض 
کارگرى و تبدیل آنها به احزاب طبیعى کارگران نیست. چپ رادیکال ایران حتى این امید و این همسوئى 
سیاسى ناگزیر کارگر ایرانى با خود را نیز بکار نگرفت. افق ناسیونال رفرمیستى، مشغله ضد استبدادى، و 
ساختمان و بینش سازمانى روشنفکرى و شبه آنارشیستى این چپ حتى اجازه نداد این جریانات توسط 

کارگران براى اعتراض اقتصادى و سیاسى بکار گرفته شوند. 
 

را  انقالب 57  در  سوسیالیسم  این  عملکرد  تاریخ  بویژه  و  ایران  معاصر  سوسیالیسم  تاریخ  وقتى  خیلى ها 
مینویسند، تاریخ این چپ رادیکال را دوره میکنند. واقعیت، اما، اینست که سوسیالیسم کارگرى، بعنوان 
یک جنبش اجتماعى بالفعل در تمام طول حیات این چپ رادیکال در بیرون آن و مستقل از همه افت و 
خیزهاى آن در جریان بوده است. مورخین تازه بدوران رسیده چپ ایران، با الهام از ادبیات دو دهه قبل 
چپ اروپا و تحت تاثیر تحوالت امروز در شوروى، شکست چپ رادیکال ایران را ناشى از عدم توجه آن 
به امر دموکراسى میدانند. اما در واقع کل چپ رادیکال چیزى جز یک دموکراتیسم ملى و رادیکال نبود. 
تمام لحظات حیات این چپ را مبارزه علیه سرکوب دمکراسى و بازپس گرفتن دستاوردهاى دموکراتیک 
قیام بهمن توسط رژیم اسالمى میسازد. این چپ براى دمکراسى جنگید و خون داد. چپ رادیکال بدلیل 
انزواى خود از سوسیالیسم کارگرى و جنبش اعتراضى طبقه کارگر شکست خورد. چپ رادیکال در حاشیه 
سیاست باقى ماند چرا که چیزى بیشتر از سوسیالیسم اقشار حاشیه اى جامعه نبود. تاریخ این چپ تاریخ 
مبارزه دمکراتیک و ضد استبدادى است. تاریخ تحرك دانشجویان و روشنفکران جوان و پلمیک ها و جمع 
تاریخ  اما  دارد،  کارگر  طبقه  براى  را  خود  ارزش  بهرحال  مبارزات  این  اینهاست.  سازمانى  تفریق هاى  و 
عمل مستقیم کارگرى و سوسیالیسم طبقه کارگر نیست. تاریخ اعتصابات کارگرى نیست. تاریخ پیدایش 
سازمانهاى توده اى کارگران، خواباندن تولید، کشمکش بر سر دستمزد، پیدایش حوزه هاى فعالیت کمونیستى 
کارگرى، پیدا شدن رهبران سرشناس در مبارزه اقتصادى و نظائر آن نیست. این اتفاقات که با ابعاد خیره 
کننده اى در کنار این چپ و در مقابل چشمان ناباور و بى اعتماد این چپ رخ میداد، خارج پراتیک اجتماعى 
این چپ باقى ماند. چپ رادیکال از "پیوند" با طبقه کار سخن میگفت، و به این ترتیب به انزواى خود اذعان 
میکرد، اما هرگز متوجه نشد که مساله نه بر سر پیوند "سوسیالیسم" با کارگران بعنوان یک قشر اجتماعى، 
فى  که  است  کارگرى  سوسیالیستى  حرکت  به  پیوستن  و  خویش  اجتماعى  مکان  کردن  ترك  سر  بر  بلکه 
الحال در جامعه جریان دارد. حرکتى که عمل مستقیم کارگرى را سازمان میدهد، اعتراضات و اعتصابات را 
میسازد، رهبران کارگرى را پرورش میدهد، خودآگاهى سوسیالیستى طبقه کارگر را رشد میدهد، کارگران 
را تا هر اندازه که میتواند، از محفل تا شورا، متحد نگه میدارد و مارکسیسم را علیرغم همه حشو و زوائد 
و غامض اندیشى هائى که همین چپ رادیکال به آن آویخته است از زیر دست و بال بیرون میکشد تا بکار 
ببرد. این جنبش ضعیف و بى سر و سامان است. تحزب بخود نگرفته است و قدرت عظیم خود را بنمایش 

نگذاشته است. اما واقعى است. واقعى ترین سوسیالیسمى که در ایران وجود دارد. 
 

جنبش  از  ایران  رادیکال  چپ  جنبش  جدائى  بگوئیم  درست تر  یا  و  کارگران،  از  رادیکال  چپ  جدائى 
سوسیالیسم کارگرى، یک جدائى همه جانبه و عمیق است. این یک جدائى نظرى، برنامه اى، پراتیکى، و در 
یک کلمه اجتماعى است. اینها دو جنبش اند براى دو مجموعه تحوالت اجتماعى مختلف، براى دو انقالب 
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مختلف، متکى بر طبقات اجتماعى مختلف. هر دو بالفعل و پراتیک اند. یکى نماینده سوسیالیسم و دیگرى 
تماما  دومى  است.  اولى  در  هست  سوسیالیسمى  اگر  واقع  در  نیست.  کارگرى  خودبخودى  حرکت  ظرف 
ظرف اعتراض ملى - دموکراتیک روشنفکر ناراضى ایرانى بوده است. مارکسیسم، بعنوان یک تیتر و تابلوى 
عمومى، و همینطور مجموعه اى از مطالبات سیاسى و اقتصادى فورى اینها را به هم ربط میدهد و نزدیک 

میکند. اما هم سنخ گرفتن اینها اشتباه است. 
 

غیر کارگرى بودن بافت چپ رادیکال بنابراین پدیده اى اجتناب ناپذیر بود که از ماهیت سیاسى و موقعیت 
اعتراض  محیط  از  و  کارگر  طبقه  جنبش  از  نه  گفتم،  که  همانطور  جریانات،  این  میشد.  ناشى  آن  طبقاتى 
کارگرى، بلکه در امتداد اپوزیسیون بورژوائى ناسیونالیست و ضد استبدادى شکل گرفته بودند. فعال بودن 
در درون طبقه کارگر و جنبش اعتراضى طبقه اصوال حالت طبیعى و متعارف موجودیت این جریانات نبود. 
چریکها که اساسا با این پیش فرض که اختناق مانع تماس با کارگر است مشى خود را بنا کرده بودند. در 
جریان انقالب، هنگامى که عامل اختناق نقش چندانى بازى نمیکرد، تحرك اقشار تحصیلکرده و روشنفکر 
خرده بورژوا بار دیگر جنبش طبقاتى را براى این چپ تحت الشعاع قرار داد. همین امروز هم براى تتمه 
این چپ رادیکال "دانشجو" هنوز شیپورچى و امید "انقالب" محسوب میشود و کافى است دانشجویان 
فالن دانشگاه در اعتراض به قطع برق قاشق به قابلمه بکوبند تا جریاناتى نظیر راه کارگر به هیجان بیایند و 
روزنامه هاى خود را از تهنیت هاى پرشور به دانشجویان و "جنبش دانشجویى" پر کنند. بهرحال نکته اصلى 
اینجاست که این جدائى و بیگانگى با اعتراض کارگرى ابدا تصادفى نبود و صرفا جایگاه اجتماعى غیر 

کارگرى این چپ را تاکید میکرد. 
 

در بخش بعدى این نوشته به تفصیل به مکانیسم هاى مشخصى که باعث جدائى عملى و سازمانى کارگران 
از چپ رادیکال میشد میپردازم و در بخش آخر اقدامات مشخصى را که ما باید در سطوح مختلف براى 

گسترش عضویت کارگرى در حزب کمونیست به آن دست بزنیم بطور خالصه ذکر میکنم. 

حزب کمونیست و عضویت کارگرى
قسمت دوم

در بخش قبل گفتم که جدائى عملى کارگران از احزاب چپ رادیکال ایران و غلبه روشنفکران و تحصیلکردگان 
در این سازمانها ابدا تصادفى و یا ناشى از سیاست هاى عضوگیرى نادرست و غیره نیست. بلکه ریشه در 
کارگرى  اعتراض  دارد.  کارگرى  جنبش  و  کارگر  طبقه  از  ایران  رادیکال  چپ  اجتماعى  و  تاریخى  جدائى 
حوزه طبیعى فعالیت و موجودیت این چپ را تشکیل نمیداده و اهداف سیاسى، آرمانهاى اجتماعى و اشکال 
مبارزاتى این چپ با موجودیت اجتماعى و نیازهاى سیاسى کارگر به مثابه یک طبقه معین اجتماعى هم سنخ 
و سازگار نبوده است. در این بخش میخواهم به آن مکانیسم هائى که این واقعیت وسیع اجتماعى را در سطح 
عملى منعکس میکند و کارگران را، حتى آنجا که موضوع کار این تشکیالتها قرار میگیرند، از این سازمانها و 

از عضویت در آنها دور نگاه میدارد، اشاره کنم. 
 

مبارزه اجتماعى یا فعالیت سازمانى

قبال اشاره کردم که چپ رادیکال ایران با شکست نیروهاى سنتى اپوزیسیون بورژوائى، جبهه ملى و حزب 
و  سوسیالیسم  بر  جدى ترى  تاکید  تئورى  در  کرد.  نقد  را  سنتى  جریانات  جدید،  چپ  این  شد.  پیدا  توده، 
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مارکسیسم بعنوان یک مکتب گذاشته شد. از نظر سیاسى لبه انتقاد ضداستبدادى و ناسیونالیستى تیزتر شد. در 
عمل سیاسى، روش هاى مسالمت جویانه جریانات سنتى به نفع مبارزه قهرآمیز و زیرزمینى کنار گذاشته شد. 
به این ترتیب بخشى از اپوزیسیون بورژوائى در ایران رادیکالیزه شد. اما در این میان تحول اساسى دیگرى نیز 
اتفاق افتاد که این چپ جدید را از سنت هاى سیاسى اى که منشاء اولیه آنرا تشکیل میدادند، متمایز میساخت. 
جریانات سنتى جریاناتى اجتماعى بودند. نه فقط جبهه ملى، که اساسا ائتالف گل و گشاد و گسترده اى از 
نیروهاى متنوع اپوزیسیون بورژوائى بود، بلکه حزب توده نیز که از نظر تشکیالتى متعین تر و سازمانیافته تر 
بود، کانون و تسمه نقاله مبارزه اقشار واقعى در جامعه بودند. چپ جدید چنین خصلتى نداشت. چپ رادیکال 
ایران به مثابه مجموعه اى از سازمانها و گروههاى زیر زمینى و غیر قانونى شکل گرفت که مبارزه سازمانى 
سازمانها  این  براى  نبودند.  اجتماعى  جنبش هاى  سازمانده  و  نماینده  سازمانها  این  میبردند.  پیش  را  ویژه اى 
تحرك سیاسى طبقات واقشار اجتماعى، در درجه اول جنبش دانشجوئى و سپس جنبش کارگرى، حرکاتى 
نماید.  برقرار  "پیوند"  آنها  با  خود  مبارزه  روند  در  میبایست  سازمان  که  بودند  سازمان  پراتیک  حیطه  خارج 
بجاى سنت هاى اجتماعى حزب توده و جبهه ملى، سازمانهائى پیدا شدند که نه با موقعیت اجتماعى شان، 
بلکه با مشخصات تشکیالتى شان تعریف میشدند. این خصلت غیر اجتماعى و جایگزین شدن سازمان بجاى 
سنت  این  که  چرا  بود.  ناپذیر  اجتناب  رادیکال  چپ  براى  سیاسى،  صحنه  در  اجتماعى  و  طبقاتى  نیروهاى 
حاصل رادیکالیزه شدن بخشى از فعالین سیاسى آن طبقاتى بود که خود در صحنه اجتماعى نه فقط رادیکال 
نبودند، بلکه بدنبال اصالحات ارضى دهه چهل رسما در نظام سیاسى محافظه کار موجود چهارچوب سیاسى 

مناسب براى رشد اقتصادى را یافته بودند. 
 

شیوه عروج این چپ جدید مهر خود را بر خصوصیات سازمانى و عمل سیاسى این جریانات کوبیده بود. 
ترویج اعتقادات تازه یافته شبه مارکسیستى، تبلیغ و تهییج علیه استبداد و امپریالیسم، و آکسیون به نیروى 
اعضاء و وابستگان تشکیالتى، خطوط اصلى پراتیک این چپ جدید را ترسیم میکرد. جریانات سنتى سازمانده 
وجودى  شکل  به  را  سازمانى  اعتراض  اجتماعى،  حرکات  از  منزوى  جدید،  چپ  بودند.  اجتماعى  اعتراض 
داشته  وجود  چپ  این  درون  در  اجتماعى  غیر  خصلت  این  توجیه  براى  اساسى  تبیین  دو  کرد.  تبدیل  خود 
است. دو تبیین که در عین حال متضمن تحریف برخى از مفاهیم پایه اى مارکسیسم و سوسیالیسم کارگرى 
بوده است. اول، مقوله "سازمان انقالبیون حرفه اى"، و دوم، "پیوند" سوسیالیسم با جنبش طبقه کارگر. چپ 
رادیکال موقعیت منزوى و غیر اجتماعى خود را موقعیتى انتقالى میدید. استدالل میشد که آنچه بوجود آمده 
امرى  کارگرى  جنبش  و  کارگر  طبقه  با  سازمانها  این  پیوند  است.  حرفه اى"  "انقالبیون  از  سازمانهائى   است 
مربوط به آینده است. مشکل اینجاست که هیچیک از این مفاهیم در سنت مارکسیستى به این شیوه بکار 
نرفته اند. سازمان انقالبیون حرفه اى، که جزء مهمى از تئورى حزب لنینى است، به سازمان حرف هاى و تمام 
وقت یک حزب اجتماعى کارگرى اطالق میشود. وجود یک جنبش سوسیالیستى کارگرى، وجود کانونهاى 
محلى براى اعتراض سوسیالیستى کارگر، پیش شرط وجودى یک سازمان انقالبیون حرفه اى کمونیستى است. 
نمیتوان جدا از این سنت مبارزاتى، بدون رابطه عملى با آن، و با ماتریال انسانى بیگانه با این محیط مبارزاتى 
بدوا در گوشه اى "سازمان انقالبیون حرفه اى" براى سوسیالیسم کارگرى درست کرد و بعد به فکر "پیوند" 
افتاد. در مورد خود این مقوله "پیوند" پیش از این صحبت کرده ایم. صحبت بلشویکها در ابتداى قرن بر سر 
پیوند یک "سازمان" با توده ها نبود، بلکه بر سِر جا باز کردن سوسیالیسم به مثابه یک سنت فکرى و مبارزاتى 
در درون طبقه کارگر روسیه بود. این امر در انتهاى قرن نه فقط در هر کشور سرمایه دارى متحقق شده، بلکه 
سوسیالیسم کارگرى بعنوان یک سنت اعتراضى به یک جریان معتبر در درون طبقه کارگر بسیارى از کشورها 
و از جمله ایران تبدیل شده است. بنابراین تزهاى "سازمان انقالبیون حرفه اى" و "پیوند" براى چپ جدید تنها 
پوششى براى استتار یک موقعیت دردناك سیاسى و اجتماعى است. این واقعیت که موجودیت این جریانات 
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و  تبلیغى  ترویجى،  پراتیک  به  منحصر  جریانات  این  سیاسى  پراتیک  است.  فرقه اى  و  سازمانى  موجودیتى 
آکسیونى اعضاء آنهاست. مبارزه اجتماعى با فعالیت سازمانى جایگزین شده است. 

 
سازمان و کارگران

سازمان غیر اجتماعى هم باالخره در جامعه قرار دارد و با اقشار و طبقات اجتماعى روبروست. هرچند که 
نمونه هائى مانند مجاهدین خلق و شاخه هائى از سنت فدائى گواه آنند که سازمان میتواند حتى مواجهه مادى 
خود با جامعه را نیز به حداقل برساند و خود سازمان را به مینیاتور و کاریکاتورى از جامعه تبدیل کند که افراد 
در واقع در آن زندگى میکنند، مصرف میکنند، طبقات دارند و غیره. بهرحال امروزه از این نمونه هاى افراطى 
در درون چپ به معنى اخص کلمه کمتر یافت میشود. چپ بهرحال با کارگر بعنوان یک قشر اجتماعى روبرو 
میشود. در سنت چپ غیرکارگرى، کارگر در دو قامت متفاوت در برابر سازمان قرار میگیرد. اول بعنوان یک 
قشر و طبقه اجتماعى و دوم بعنوان یک فرد. چپ رادیکال، کارگر را در قامت اجتماعى اش بصورت جمع 
عددى افراد و نهایتا بصورت یک "صنف" درك میکند. بعبارت دیگر براى اینها کارگر بعنوان یک طبقه و 
بعنوان پدیده اى در بیرون سازمان فاقد سیماى اجتماعى و سیاسى است. در مورد دو قطبى سازمان- توده ها 
پیش از این به تفصیل صحبت کرده ام. توده ها براى سازمان بیشکل و خام اند، فاقد حیات سیاسى و تاریخ اند، 
جامد و ایستا هستند و ایجاد هر نوع شکل بندى سیاسى در دل آنها از مجراى سازمان ممکن میشود. در ظرفیت 
فردى نیز کارگر فاقد یک سیماى اجتماعى است. اتمى انسانى است که مانند هر فرد دیگر از هر قشر اجتماعى 
دیگر برمبناى رابطه اى که با سازمان دارد معنى میشود و هر خصلت سیاسى و مبارزاتى خود را مانند سایر 
اعضاء سازمان از خود سازمان میگیرد. بعبارت دیگر کارگر، چه آنجا که در بیرون سازمان بعنوان یک طبقه در 
نظر گرفته میشود و چه آنجا که بعنوان یک عضو و فعال سازمانى نگریسته میشود خصوصیات و مشخصات 
اجتماعى خود را از دست داده است. در بیرون سازمان طبقه به صنف تنزل داده میشود و در درون سازمان فرد 
کارگر نه بعنوان عنصرى از یک طبقه و یا حتى صنف، بلکه بعنوان سلولى از تشکیالت معنى و موجودیت 
پیدا میکند. سازمان خصلت غیر اجتماعى خود را در ذهن و در شیوه نگرش خود به کارگر تسرى میدهد. 
کارگر دوشخصیتى میشود. کارگر بعنوان فرد، که باید اندیشه و عمل سازمان را بپذیرد، به آن بپیوندد و مانند 
هر عضو دیگر ظرفیت هایش را بعنوان یک فرد در خدمت نقشه و آکسیون سازمان قرار بدهد، و کارگر بعنوان 

بخشى از جامعه، بعنوان یک صنف، که باید براى منفعت صنفى خود مبارزه کند. 
 

در واقع هر چه سازمان غیراجتماعى تر و فرقه اى تر باشد، تلقى اش از کارگر صنفى تر و غیر سیاسى تر است. 
هرچه سازمان فرقه اى تر و آکسیونیست تر است، سیاست کارگرى اش سندیکالیستى تر و صنفى تر است. اما نکته 
جالب توجه تلقى چپ رادیکال فرقه اى از سندیکا و سندیکالیسم است. کارگر براى اینها صنف است و در 
نتیجه سندیکالیسم را تمایل "غریزى و خود بخودى" کارگر بطور کلى تلقى میکنند و نه یکى از سنتهاى متنوع 
مبارزاتى در درون جنبش کارگرى. این فرق سندیکالیسم اینها با حزب توده در دروه قبل از 1332 است. حزب 
توده خود بعنوان یک سنت حزبى متکى به جریان سندیکالیستى در درون طبقه بود. سندیکالیسم کارگرى را 
بخود جلب کرده بود. بخشى از پراتیک خود حزب توده سندیکا سازى بود. اما براى چپ جدید سندیکالیسم 
ابزار تحبیب و جلب توجه کارگر بعنوان یک صنف است. کار خود این چپ نیست. درست همانطور که به 
دهقان زمین وعده میدهند، به کارگر سندیکا وعده میدهند. جریاناتى که وقتى پاى جنبش دانشجوئى به میان 
میاید اصرار دارند که خطوط سیاسى مختلف در این جنبش حتما باید تفکیک ایدئولوژیکى و تشکیالتى خود 
را روشن کرده باشند، در قبال کارگر جز اعالم وفادارى به ایده سندیکا، که آنها آن را ایده آل کارگر بعنوان یک 
صنف میدانند، کارى ندارند که بکنند. و باز جالب اینجاست که بدرجه اى که کارگر بعنوان یک طبقه به میدان 
آمده است و مبارزه میان خطوط در میان خودش و وجود یک زندگى سیاسى در درون طبقه را به نمایش 
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گذاشته است، خط مشى چپ رادیکال در قبال تشکل هاى توده اى کارگران دستخوش نوسان شده است. وقتى 
کارگر در انقالب 57 فعال میشود و سنت مبارزه شورائى در درون طبقه دست باال پیدا میکند، چپ به این 
الگو ابراز وفادارى میکند و تا کارگر به عقب رانده میشود، مجدد "شورائى هاى سابق" در چپ غیر کارگرى 

به خط مشى تعظیم و تکریم لفظى در قبال سندیکا رجعت میکنند. 
 

خالصه کالم اینکه کارگر بعنوان یک طبقه در بیرون محدوده سازمانى عرصه اى از فعالیت سازمانگرانه چپ 
جدید نبوده است. این چپ نماینده سیاسى و ابزار حزبى هیچ گرایشى در درون جنبش طبقاتى نبود. لذا حتى 
آنجا که کارگر از قلمرو کار توده اى و طبقاتى به این چپ جلب میشود و با این چپ سازمان پیدا میکند، بدوا 
موقعیت اجتماعى خود بعنوان یک فعال جنبش اعتراض طبقاتى را از دست میدهد. ممکن است کارگر براى 
مدتى در همان محیط فعالیت سابق خود در درون جنبش کارگرى بماند. اما نقش او بتدریج و بطور اجتناب 
ناپذیرى عوض میشود. بجاى فعال جنبش سندیکائى، "کارگر سازمانى" بتدریج به گزارشگر ویژه سازمان، 

مامور پخش، و یا به مامور جذب عناصر جدید براى سازمان تبدیل میشود. 
 

به این ترتیب در نقد عضویت کارگرى در سازمان هاى چپ غیرکارگرى باید بهرحال به رابطه فردى کارگر 
با سازمان دقیق بشویم چرا که این تنها شکلى است که سنت چپ غیرکارگرى کارگر را با خودش سازمان 

میدهد و بعبارت دیگر "بعضویت میپذیرد". 
 

همینجا میتوان اولین اختالف بنیادى اى را که میان سنت کمونیسم کارگرى با چپ رادیکال در امر عضوگیرى 
افراد  عضوگیرى  کارگران،  کمونیستى  احزاب  و  کارگرى  کمونیسم  براى  کرد.  مشاهده  دارد  وجود  کارگران 
به حزب چیزى جز جریان انتخاب بهترین عناصر مبارزه طبقاتى و کارگرى به حزب پیشتاز و سازمانده این 
مبارزه نیست. عضویت در حزب یعنى قرار گرفتن کارگر فى الحال مبارز و درگیر اعتراض کارگرى در یک 
و  متحدانه  حرکت  یک  از  عنصرى  به  شدنش  تبدیل  و  کارگران  سوسیالیستى  هدف دار  و  برنامه  با  سازمان 
آگاهانه. عضویت در حزب نقطه شروع مبارز شدن کارگر نیست. برعکس، حزب کمونیست کارگرى حزب 
سرمایه دار  و  کارگر  میان  جریان  حال  در  اجتماعى  مبارزه  یک  در  فى الحال  که  است  کسانى  کننده  متشکل 

درگیرند و نقش پیدا کرده اند. 
 

چگونه  که  گفته ام  قبال  دارد.  دیگرى  معناى  کارگران،  عضویت  حتى  عضویت،  تاکنونى  رادیکال  چپ  براى 
سوسیالیسم رادیکال غیر کارگرى مبارزه طبقاتى عینى و اجتماعى بیرون خودش را نمیبیند. مبارزه با عضویت 
فرد در سازمان شروع میشود. وظیفه سازمانى موجودیت سیاسى فرد را تعیین و تعریف میکند. در این سنت، 
این عضویت و پیوستن به تشکیالت است که قرار است به مبارزه جوئى فرد خصلتى اجتماعى بدهد. انسانها نه 
با هویت مبارزاتى شان در جامعه، مثال اینکه فالنى فعال شوراى فالن کارخانه است، آژیتاتور کارگرى در فالن 
واحد است، رهبر فالن اعتصاب بود، نماینده کارگران در فالن سال بوده و غیره، بلکه با تعلق تشکیالتیشان 
تعریف میشوند، بعنوان فدائى، پیکارى، راه کارگرى، رزمندگانى و غیره. این سازمان است که براى فرد محیط 
فعالیت سیاسى تعریف میکند و با قرار دادن او در یک تقسیم کار سازمانى به فعالیت او رنگ اجتماعى بودن 
میزند. در سنت چپ رادیکال غیرکارگرى، سازمان مجراى مبارزه اجتماعى براى فرد است. براى کمونیسم 
کارگرى، حزب سازمانده و هدایت کننده مبارزه اجتماعى اى است که در متن جامعه در جریان است، مبارزه 

وقفه ناپذیر کارگر علیه سرمایه و سرمایه دار. 
 

این تفاوت، خودش را بروشنى در سیاست ها و روش هاى انتخاب عضو در این دو سنت نشان میدهد. کمونیسم 
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کارگرى خود گرایشى در دل یک جریان مبارزه و اعتراض طبقاتى است و لذا بهترین، فعال ترین و پرنفوذترین 
عناصر این مبارزه را بخود جلب میکند. سازمان چپ غیرکارگرى، در مقابل، مستقل از طول و عرض خود، 
فرقه اى است که نقطه شروع مبارزه براى فرد است، و لذا عناصر متناسب با مشخصات درونى خود را انتخاب 
میکند. براى کمونیسم کارگرى، عضو جدید یک انسان و یک مبارز فى الحال اجتماعى و فى الحال درگیر مبارزه 
است. براى چپ غیر کارگرى عضو جدید انسانى مجرد و فاقد پیشینه با خواص فردى قابل استفاده براى 
سازمان است. یک اتم است که تازه با ورود به سازمان و در ترکیب با اتم هاى مشابه قادر به نوعى فعالیت دسته 
جمعى میشود. کمونیسم کارگرى الجرم به آن جنبش اجتماعى که خود به آن تعلق دارد نگاه میکند و میکوشد 
فعالین آن را به خود جلب کند، چپ رادیکال غیر کارگرى به جامعه بطور کلى و به مجموعه اتم هاى انسانى 
حاضر در این جامعه نگاه میکند و دنبال افراد مستعد براى پذیرش تفکر سازمان، قالب هاى مبارزه سازمان و 
وظایفى که سازمان تعریف کرده است میگردد. هر سازمان و هر سنت مبارزاتى بهرحال عضو و فعال خود را 
انتخاب میکند. تفاوت اینجاست که براى کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست کارگران، بخش مهمى از این 
انتخاب فى الحال در متن مبارزه کارگرى انجام شده است. عضویت براى این سنت اتحاد یک مبارز دیگر امر 
کارگران در حزب سیاسى طبقه براى پیشبرد نقشه مشترك است. براى چپ غیر کارگرى تمام این انتخاب 
توسط سازمان و با مالك هاى سازمان صورت میگیرد و عضویت فرد به معناى ورود او به عرصه پراتیکى و 

آکسیونى مورد نظر تشکیالت است. 
 

بافت غیر کارگرى: توجیهات و واقعیات
تا اینجا معلوم شد که در بحث عضویت کارگرى و چپ رادیکال باید کال مساله رابطه اجتماعى سازمان با 
طبقه کارگر و انتظار متکى بودن سازمان به گرایش مبارزاتى اى در درون خود طبقه را کنار گذاشت و به رابطه 
فرد کارگر با سازمان پرداخت. وقتى به بحث عضویت کارگرى و حزب کمونیست برسیم، ناگزیر باید اساسا 
به این رابطه اجتماعى بپردازیم. اما تا آنجا که به چپ رادیکال برمیگردد، مساله تماما بر سر چند و چون 

عضویت آحاد کارگر در این سازمانها و بعبارت دیگر مساله بافت طبقاتى خود سازمان است. 
 

غیر کارگرى بودن بافت سازمانهاى چپ رادیکال چیزى نبود که بر خود اینها پوشیده باشد. این واقعیت، و یا 
بعبارت دیگر این تناقض آشکار میان رابطه اى که سازمان روى کاغذ با پرولتاریا برقرار کرده است و جدائى 
عملى اى که در جهان واقعى از کارگر دارد، بطرق مختلف در سیستم فکرى گرایشات مختلف چپ رادیکال 
توجیه شده است. اگر این توجیهات را، که در سنتهائى نظیر مشى چریکى، لیبرالیسم چپ، تروتسکسیم و 
غیره علنا تئوریزه شده است، بشکافیم به چند مولفه اصلى در آنها برمیخوریم. اول مساله اختناق و سرکوب 
با  کار  است،  کارگران  با  سازمان  وسیع  تماس  مانع  سیاسى  سرکوب  که  میشود  گفته  عموما  است.  سیاسى 
مستلزم  سوسیالیستى  سازمان  به  کارگران  آورى  روى  میکند،  آمیز  مخاطره  آنها  براى  را  کمونیستى  سازمان 
وجود درجه اى دموکراسى و فضاى دموکراتیک در جامعه است و غیره. باید پرسید چرا اختناق این تاثیر را 
بر روشنفکران ندارد؟ چرا این اختناق مانع تشکیل دهها سازمان باصطالح کمونیست متشکل از دانشجویان 
و تحصیلکردگان نشده است؟ و چرا کارگران، با کمیت چندین صد برابرشان در جامعه نتوانسته اند معادل 
روشنفکران طبقات غیر کارگر آدم "خطر کن" و بدرد بخور براى این سازمانها از خود بیرون بدهند. بهانه 
سازمان  در  و  بودن  کمونیست  میشود  گفته  است.  کمونیستى  مبارزه  در  آگاهى  و  تئورى  نقش  مساله  دیگر، 
ظاهرا  و  است  سوسیالیسم  تئوریک  درك  و  سیاسى  آگاهى  از  باالئى  سطح  نیازمند  شدن  عضو  کمونیستى 
روشنفکران در موقعیت مساعدترى براى کسب این ملزومات قرار دارند. باز اینجا سؤالى که مطرح میشود 
اجتماعى فرد رابطه ندارد؟ چطور است که میلیونها انسان که در موقعیت  اینست که مگر آگاهى با وجود 
اجتماعى اى قرار گرفته اند که تئورى سوسیالیسم قرار است زبان حال آن و بیان اعتراض آن باشد آن تعداد 
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انسان آگاه سیاسى از خود بیرون نمیدهد که همین سازمانهاى سوسیالیستى موجود را پر کند؟ چطور است 
که تئورى سوسیالیسم اساسا توسط بخشهائى اتخاذ شده است که وجود اجتماعى شان و موقعیت عینى شان 
پذیرش آنرا ایجاب نمیکرده است و آن میلیونها انسانى که بحکم موقعیت عینى شان به این تئورى نیاز دارند و 
این تئورى مال آنهاست قادر به درك و پذیرش آن در یک مقیاس وسیع نیستند؟ بهانه دیگر وجود گرایشات 
غیر سوسیالیستى حاکم بر کارگران است. ظاهرا سازمان چپ رادیکال درست بدلیل رادیکالیسمش از کارگران 
دارند،  قرار  رفرمیست  احزاب  یا  سندیکالیسم  نفوذ  تحت  کارگران  که  مینالند  این  از  است!  مانده  منزوى 
مذهبى اند، و غیره. باز هم باید پرسید که روشنفکران طبقات دارا چه خاصیت ویژه اى دارند که بسادگى نفوذ 
افکار و آراء حاکم بر جامعه را، که با موقعیت عینى خود آنها و منفعت مادى آنها بعنوان افراد معین خوانائى 
بیشترى هم دارد، از خود میتکانند و کارگران از چه نقیصه مادرزادى برخوردارند که جدا کردن آنها از این 

گرایشات و افکار این چنین دشوار است؟ 
 

این بهانه ها، که هر یک از سنتهاى چپ رادیکال به فراخور حال خود چند تا از آنها را در آستین دارد، بیش 
از آنکه بتوانند علل دورى کارگران از چپ رادیکال را توضیح بدهند، خود شواهد دیگرى هستند از نگرش 
غیرکارگرى این جریانات به مبارزه طبقاتى و سیاسى و حتى به تئورى سوسیالیسم. در عین حال اینها سرنخ 
یک درك درست از مساله رابطه، یا در واقع بى رابطگى، چپ رادیکال و کارگران را بدست میدهند. واقعیت 
اینست که سازمانهاى چپ رادیکال تاکنونى مشخصات تئوریکى خاص و نحوه زیست و فعالیت سیاسى و 

تشکیالتى خاصى داشته اند که امکان استفاده از آنها را بعنوان ابزار مبارزه و اتحاد به کارگر نمیدهد. 
 

مالکها و مکانیسمهاى جذب و دفع
بافت غیرکارگرى چپ رادیکال گواه اینست که کارگر حتى بعنوان یک فرد، عنصر و ماتریال انسانى مناسبى 
براى ساختمان تشکیالتى سازمانهاى این سنت نیست. مکانیسمها و مالکهاى جذب و دفع افراد علیه کارگر و 

به نفع تحصیلکردگان جوان طبقات مرفه و نیمه مرفه در جامعه کار میکند. این مکانیسمها کدامند؟ 
 

شروط کالسیک عضوگیرى احزاب کمونیست را بیاد بیاوریم: پذیرش برنامه، اساسنامه، و کار کردن در یک 
ارگان تشکیالتى. اینها شرایط کامال اصولى و درستى است. اما این شرایط نه یک رابطه حقوقى صرف میان 
فرد و سازمان، بلکه یک رابطه واقعى و اجتماعى را بیان میکنند. این شروط بیان فشرده این واقعیت است 
که فرد باید اهداف و آرمانهاى ناظر بر سازمان را بپذیرد، روش فعالیت و زندگى سیاسى سازمان در جامعه 
و موازین و مناسبات درونى سازمان را تائید کند و خود را با آن وفق بدهد و باالخره آن وظایف معینى را 
که برنامه و نقشه فعالیت سازمان جلوى پایش میگذارد به پیش ببرد. بعبارت دیگر فرد باید با سازمان از نظر 
سیاسى و عملى از یک جنس باشد. چپ رادیکال ایران عمدتا فاقد برنامه و یا اساسنامه مدون بود. این تازه 
دارد این اواخر میان بقایاى این جریانات مد میشود. اما بهرحال، در غیاب برنامه و اساسنامه مدون هم چپ 
رادیکال مکانیسمهاى ویژه خود براى شناختن عناصر از نظر فکرى و عملى مناسب براى خود را داشته است. 
مکانیسمهاى دیگرى، بعضا ارادى و آگاهانه و بعضا خودبخودى و اجتماعى، همان شروط اصلى را در برابر 
افراد قرار میداده اند. آنچه که ما باید تشخیص بدهیم اینست که چگونه این مکانیسمها افراد را از نظر فکرى و 

عملى فیلتر میکنند و چگونه بویژه ورود کارگر به این تشکیالتها را دشوار و غیر محتمل میسازند. 
 

هر سنت سیاسى خواه ناخواه تصویر و شمایلى از یک مبارز نمونه بدست میدهد. اهداف یک سازمان سیاسى، 
که  انسانها  از  تیپى  و  سازمان  از  عمومى  تصویرى  غیره  و  مشغله اش  و  زبان  اخالقیاتش،  مبارزه اش،  روش 
میتوانند در آن جاى بگیرند بدست میدهد. شخصیت پردازى اى که هر سنت از قهرمانان خود بعمل میاورد، 
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قرار  جامعه  برابر  در  و  میکند  متعین  الگو  یک  بصورت  را  نمونه  عضو  یک  سیاسى  و  فردى  چهره  خطوط 
میدهد. بنابراین مساله عضویت فرد در سازمان از این سؤال شروع نمیشود که آیا فرد اهداف و عمل سازمان 
را میپذیرد یا نه، بلکه از این شروع میشود که کال چگونه انسانهائى بحکم شرایط اجتماعى، خود قادرند این 
اهداف و روشها را بپذیرند و خود را به شمایل عضو نمونه شبیه کنند. براى مثال سنت فدائى قبل از انقالب 
با نوع معینى از انسان تداعى میشود. سنت مائوئى، سنت سوسیال دموکراسى، سنت تروتسکیستى و غیره 
نیز هر یک الگوئى از یک فعال نمونه دارند. وقتى در خطوط سیماى این مجسمه هاى سیاسى دقت میکنید، 
بتدریج متوجه شباهتهاى آنها با اقشار اجتماعى میشوید که این سازمانها را از درون خود بیرون داده اند. در 
پس تصویر اساطیرى و ایده آلیزه قهرمان و الگو، انسانهاى واقعى را میبینید که در مکان اجتماعى و تولیدى 
واقعى ایستاده اند. پشت عنصر فدائى، با ازخود گذشتگى اش، با بیصبرى سیاسى اش، با نفرتش از استبداد، با بى 
اعتمادى اش به نیروى طبقات اجتماعى و با رسالتى که در عوض براى خود بعنوان قهرمان قائل است، و غیره، 
چهره دانشجویان فنى و صنعتى را تشخیص میدهید که قهرمانانه آینده تضمین شده فردى خود را براى خدمت 
به خلق رها میکنند. عنصر فدائى دوران شاه سمبل رشد وجدان اصالح طلبانه در میان جوانان تحصیلکرده و 
امیدهاى آینده بورژوازى است. پشت نهضت آزادى و مجاهد خلق دو نسل از اعتراض بازار را مى یابید، با 
همه محلى گرائى، عقب ماندگى اخالقى و دورى از مدرنیسم که در این نهاد سنتى جامعه جاى خوش کرده 
است. پشت تروتسکسیم و لیبرالیسم چپ ایرانى، بى هیچ دشوارى میتوان چهره روشنفکر آشنا با فرهنگ 
اروپاى غربى و خجل از خاستگاه جهان سومى خویش را دید. سنتهاى سیاسى اى که در این اقشار جامعه ایران 
پا گرفته اند، و مجموعا چپ رادیکال دوره معاصر را شکل داده اند، بیشک از پیکره قشر اجتماعى که از آن 
برخاسته اند و از زندگى متعارف این اقشار فاصله میگیرند. اما نهایتا گریزى ندارند جز اینکه روشى متناسب با 
مبارزه این اقشار، روشى ملهم از افق اجتماعى و ظرفیتهاى مادى این اقشار، در پیش بگیرند. زندگى سیاسى و 

روشهاى مبارزاتى این جریانات بناگزیر با وجود اجتماعى قشرى که در آن پا گرفته اند تناسب مییابد. 
 

این تصویر از پیشى از "انسان مناسب" براى هر سنت مبارزاتى بطرق مختلف به جامعه القاء میشود و آگاهانه 
و یا بطور خود بخودى مکانیسمهاى جذب و دفع سازمانها در رابطه با افراد را شکل میدهد. سازمان با این 
مکانیسمها عناصر مناسب بحال خود را جذب میکند و آنها را که نمیخواهد دفع میکند. در بسیارى موارد 
الگوى سازمان از عضو مناسب چنان زنده است و توسط جامعه شناخته شده که از پیش مانع نزدیکى حتى 
تصادفى افراد نامتجانس با سازمانها میشود. من مطمئنم در 5 سال گذشته حتى یک کارگر ایرانى هوس تماس 
درون  در  است.  نکرده  را  "سربداران"  یا  و  تاکتیک"  هم  و  استراتژى  هم  مسلحانه  "مبارزه  جریان  با  گرفتن 
سازمان، همین مکانیسمها، انسانها را مطابق سنت مبارزاتى و الگوى فعالیت خود مدام فیلتر میکنند. ماحصل 
همه اینها اینست که سازمان بعنوان بخشى از سنت مبارزاتى یک قشر و طبقه معین اجتماعى مداوما باز تولید 
میشود. این روش مبارزاتى و زندگى سیاسى سازمانها و احزاب سیاسى است که عمال معلوم میکند چه الگوئى 
از فعالین سیاسى بدرد آنها میخورد، و لذا فعالین کدام قشر اجتماعى باید در آنها جاى بگیرند. اگر به مولفه هاى 
مختلف زندگى و فعالیت سیاسى چپ رادیکال ایران دقت کنیم، آن مکانیسمهاى عملى اى را که کارگر را از 
آنها دور نگاه میدارد بروشنى میبینیم. این را میبینیم که چگونه کارگر ماتریال طبیعى و مناسبى براى استفاده در 

شالوده و ساختمان تشکیالتى این جریانات نیست. 
 

مالك عقیدتى: مساله تئورى و پذیرش برنامه
مضمون  هم  کرد.  جستجو  اینجا  باید  را  رادیکال  چپ  سازمانهاى  به  کارگران  نزدیکى  مانع  اولین  من  بنظر 
نظریات تئوریک این جریانات و هم جایگاه تئورى بطور کلى براى آنها، کارگر را از آنها دور نگاه میدارد. از 
نظر مضمونى تئورى براى این جریانات، همانطور که گفتم، توجیه نظرى اهداف اجتماعى و مبارزه سیاسى اى 
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بود که فى النفسه محتوائى غیر کارگرى داشت. این در درجه اول محتوا و مضمون تئورى این جریانات است 
ریشه هاى  درباره  مارکس  تئورى  کمونیست،  مانیفست  میکند.  غامض  و  فهم  قابل  غیر  کارگر  براى  آنرا  که 
استثمار در جامعه سرمایه دارى، تئورى حزب کارگرى، تئورى انترناسیونالیسم کارگرى، تئورى مارکسیستى 
محافل  در  ترویج  براى  مارکسیستى  کالسیک  متون  است،  فهم  قابل  کارگر  براى  طبعا  آن  نظایر  و  دولت 
کارگرى حتى غالبا نیازى به ساده شدن ندارند. یک ترجمه روان در بیشتر موارد کفایت میکند. اما فهم تقسیم 
بورژوازى به خوب و بد، فهم تئورى دسته بندى خرده بورژوا به الیه هاى مختلف، فهم خواص سرمایه دارى 
غیر وابسته، فهم تضاد ساواك و شهربانى، فهم انقالب شش مرحله اى آنهم به پشتوانه "درباره تضاد" مائوتسه 
دون، و خالصه فهم تمام اراجیفى که به اسم مارکسیسم از کارخانه هاى فکرى بورژوازى و کارگاههاى خرده 
بورژوازى روانه بازار عقاید میشود، براستى به ذهن مبهم بین، ابهام تراش و دنیا ندیده روشنفکر بورژوا و خرده 
بورژوا احتیاج دارد. قانع کردن کارگر به اینکه باید براى اینها جان خود را برکف بگیرد بطور قطع کار بسیار 
دشوارى است. چپ رادیکال با این واقعیت مواجه است که حتى وقتى این آرمانها را به زبان خردساالن بیان 
میکند، حتى وقتى تئورى را به حکمت عامه تنزل میدهد، باز کارگر آن را نمیفهمد. مساله بر سر خصلت 
غیرکارگرى این تئورى و ناخوانائى آن با امر کارگر است. رشد آگاهى سیاسى کارگر باعث دورى از این 
تئوریها و از سازمانهاى متکى بر آنها میشود. چپ رادیکال بنا به تعریف نمیتوانست کارگر آگاه به منافع طبقاتى 
را جلب کند، چون خود به یک چنین آگاهىطبقاتى متکى نبود. مستقل از مضمون و محتواى تئورى، روش 
برخورد چپ رادیکال به تئورى، و جایگاه تئورى براى این جریانات، بسهم خود مانع دیگرى در برابر کارگران 
قرار میدهد. سازمانهاى چپ رادیکال عموما سازمانهائى هستند که بر مبناى "اعتقادات" شکل گرفته اند و طبعا 
"تئورى" و "عقیده" مهم ترین مالك ورود به آنها است. در هر سازمان کمونیستى کارگرى هم ایدئولوژى و 
اعتقاد به سوسیالیسم یک شاخص و مالك مهم است. اما مساله بر سر تبیینى است که از تئورى و ایدئولوژى 
در سنت چپ غیرکارگرى بعمل میاید و رابطه اى که این ایدئولوژى با فرد و فعال سازمانى پیدا میکند. احزاب 
چپ رادیکال خارج از سنت کارگرى پا گرفته اند و لذا پیدایش آنها در درجه اول حاصل نفى نظرى تفکر 
و باورهاى سنتهاى رسمى اپوزیسیون بورژوائى است. خیلى از این جریانات حاصل انشعاب از لیبرالیسم، 
ناسیونالیسم، رفرمیسم و یا حتى اپوزیسیون مذهبى بوده اند. این جریانات در بدو پیدایش خود متشکل از 
انسانهائى بوده اند که براى رادیکال شدن و به اصطالح مارکسیست شدن، با هر تبیینى، ناگزیر بوده اند به کمک 
افکار و ایده آلها و باورهاى خود، موقعیت عینى اجتماعى خود بعنوان بخشى از طبقات صاحب مالکیت را 
نفى کنند. اینها ناگزیر بوده اند مکان اجتماعى خود را نفى کنند و خود را بر مبناى اعتقادات خود تعریف کنند. 
اینها ناگزیر بوده اند ارزش خود را بعنوان انسان و بعنوان عنصر مبارز در جامعه، در تقابل با طبقه اى که از آن 
برخاسته اند، از اعتقادات رادیکال خود استخراج کنند. اینها از مکان تولیدى و طبقاتى خود بریده اند تا "چپ" 
بشوند. بنابراین در سنت تشکیالتى اى که ایجاد کرده اند، اعتقاد و اندیشه مالك اصلى قرار میگیرد، چرا که تنها 
این مالك فاصله شان را از طبقه شان نشان میدهد. بنابراین همین، سرلوحه تشکیالتى که میسازند، قرار میگیرد. 
هرکس در میان اینها در ایدئولوژى و تئورى با دیگرى اختالف پیدا میکند، به زعم دیگرى ناگزیر به طبقه اى 
که پیشتر به آن پشت کرده بود رجعت کرده است. اختالف نظر تئوریک براى بورژوا شدن کافى است، چرا 
که همین تبیین تئوریک شاخص جدائى از طبقه شان بوده است. از اینرو براى این جریانات تئورى نه یک ابزار 
براى درك جامعه و جهان بیرونى و ترسیم خطوط مبارزه سوسیالیستى، نه یک نقد، بلکه یک محک مذهبى 

براى تشخیص خودى و بیگانه است. 
 

تئورى اى که به این ترتیب جامد شود و به مالکى براى تعلق طبقاتى تبدیل شود، جبرا غامض نیز میشود. زیرا 
اوال، باید بصورت احکامى درآید که بتوان به آن سوگند خورد و ثانیا، این احکام باید با چنان دقت و ظرافتى 
و در چنان جزئیاتى تبیین شوند که فرق و فاصله این جریان را با سایرین ترسیم کنند. تئورى به احکامى براى 
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رد و قبول تبدیل میشود، فرمول هائى که هر کلمه آن تعیین کننده است چرا که مرزبندى این فرقه را با چیزى 
و کسى بیان میکند. فرمول هائى مقدس که انسان یا به آن ایمان دارد و یا ندارد. اگر دارد عضو فرقه هست و 

اگر ندارد نیست. 
 

این یک معضل و وضعیت عینى است. واقعیت اینست که روشنفکر بورژواى سوسیالیست و غیر سوسیالیست 
از نظر اجتماعى افق ها و منافع طبقاتى کامال متضادى را نمایندگى میکنند. مالك نظرى، باشد که نه با برداشتى 
مذهبى، براى پیوستن روشنفکران به سازمان مارکسیستى مالکى اجتناب ناپذیر است. اما اشکال کار اینجاست 
که چپ رادیکال مالکى را که با تعمیم موقعیت روشنفکر معترض طبقات حاکم تعریف کرده است، و در 
واقع از هر نوع معنى و ارزش تهى کرده است به همان شیوه در مورد کارگران هم بکار میبرد. پیوستن کارگر 
به سازمان به اصطالح کمونیستى اینها هم در درجه اول منوط به گذشتن از آزمون تئوریکى سفت و سختى 
است که سازمان بر مبناى تاریخ گسست عقیدتى خود از بورژوازى در برابر تازه واردین قرار میدهد. اشکال 
کار اینجاست که این سازمانها با این تفکر و این روش تشخیص خود و بیگانه، با طبقه کارگرى مواجه میشوند 
که براى انقالبى بودن و سوسیالیست بودن نیازى ندارد تعلق طبقاتى موجود خود و موقعیت عینى اش در 
تولید را نفى کند. در واقع نمیتواند نفى کند. کامال برعکس، دقیقا به دلیل قرار داشتن در این موقعیت عینى 
است که میتواند سوسیالیسم را بعنوان یک اندیشه و آرمان جذب کند و تئورى سوسیالیسم را در خدمت 
مبارزه اش بکار بگیرد. الزم نیست کارگر با یک نقد عمیق فلسفى بسراغ خودش بعنوان یک فرد برود و با 
خودش و تعلقات اجتماعى اش تسویه حساب بکند تا سوسیالیست بشود و در اردوى مبارزه علیه سرمایه دارى 
قرار بگیرد. حضور در این مبارزه موقعیت اولیه و داده شده هر کارگر در این جامعه است. او بورژوا نیست. 
وابسته به مالکیت و ارزش اضافه نیست. او میتواند سرجاى خودش در جامعه سوسیالیست باشد و بعنوان 
سوسیالیست مبارزه کند. تئورى مارکسیستى چنین خصلت کلیشه اى و چنین بار مذهبى و عرفانى براى کارگر 
ندارد و تبدیل این تئورى به چنین پدیده اى جز دور کردن آن از دسترس کارگر و لذا دور نگاهداشتن کارگر 

از سازمان اینچنینى نتیجه اى در بر ندارد. 
 

وقتى چپ رادیکال از پذیرش برنامه یا اعتقادات و اهداف، به عنوان شرط عضویت سخن میگوید، در واقع 
به پذیرش یک سیستم فکرى غامض و پیچیده، مجموعه اى از کلمات قصار و کلیشه هاى فرقه اى و سازمانى 
و قابلیت تکرار آن توسط فرد اشاره میکند. اگر برنامه اى در کار باشد، این برنامه معموال چکیده همین کلمات 
و کلیشه هاست. هر عبارت برنامه، که قرار است موجز و غیر تکرارى هم باشد، دنیائى از مرزبندیهاى فکرى 
با سایر گرایشات در کل تاریخ چپ را بیان میکند. اگر برنامه اى در کار نباشد، آنوقت مقاالت روزنامه ها، 
پلمیک ها و غیره شاخصهاى عقیدتى براى محک زدن نگرش تئوریک فرد را تشکیل میدهند. بعدا در بحث 
باید  اینجا  را  این  اما  میگردم.  بر  برنامه"  "پذیرش  مالك  به  دیگر  بار  کمونیست  حزب  عضوگیرى  سیاست 
اضافه کنم که مالك تئورى و اندیشه در همه سنتهاى چپ رادیکال ایران به یکسان عمل نکرده است. یکى 
از خصوصیات بارز چپ رادیکال ایران بى توجهى و بى اعتنایى به تئورى بوده است. اما این به معنى غیبت 
مالك نظرى در امر عضوگیرى نبوده است. برعکس، مدون نبودن تفکر سازمان، فقدان برنامه و غیره، با نوعى 
"اجتهاد" افراد و کادرهاى قدیمى و صاحب حق آب و گل و پروسه پیچیده اى از آزمایش اعتقادات فردى در 
عمل جایگزین شده است. سازمان بى تئورى هم فرد را از نظر عقیدتى آزمایش میکند. تفاوت اینجاست که 
در این موارد این آزمایش مجرائى میشود براى اعمال بدترین انواع قضاوتهاى ذهنى گرایانه، فرقه اى، اخالقى 
و عقب مانده نسبت به افراد. در این قضاوت هاست که خصلت روشنفکرى و خرده بورژوائى چپ رادیکال 
تاکنونى و ناسازگارى آن با مبارزه کارگرى و امر جلب کارگران به سازمان به روشنترین وجهى عیان میشود. 
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سبک کار و روش زندگى سیاسى چپ رادیکال
در کنار مالك اعتقادى، مالك سبک کار و روش زندگى سیاسى سازمان مطرح میشود. بدرجه اى که تشکیالت 
از نظر تئوریکى عقب مانده تر و الکن تر باشد، مالك و محک عملى براى پذیرش عضو برجسته تر میشود. فرد 
باید به هر حال "امتحان خودش" را به سازمان داده باشد. این امتحان معموال امتحان وفادارى، انضباط پذیرى و 
قابلیت عملى در پذیرش قالبهاى مبارزاتى است که سازمان بر مبناى آن شکل گرفته است. این قالب ها کدامند؟ 
بهتر است باز به سیماى اجتماعى عضو نمونه نگاه کنیم. همانطور که گفتم سازمان چپ رادیکال ایرانى که 
مخلوق روشنفکر ناراضى بورژوا و خرده بورژواست، بر گسست فرد از مکان اجتماعى و تولیدى اش مبتنى 
است. و گفتم که این شرط سوسیالیست شدن و مبارزه سوسیالیستى و رادیکال کردن یک بورژواست و نه 
یک کارگر. سازمان با افراد و آحاد طرف است و نه اقشار و طبقات. آنچه که فرد را براى عضویت در این 
سازمانها ذیصالحیت کرده و میکند، ظرفیت او براى "رد کردن" و پشت کردن به چیزهاى مختلفى است. مانند 
خواستهاى اجتماعى پیشین اش، اخالقیات سابقش، رفاهش، خانواده و عالیق شخصى اش، تعلقات مادى اش. 
روش مبارزه سازمان جز با چنین افرادى قابل پیاده شدن نیست. وقتى به این تعلقات نگاه میکنیم میبینیم که 
فرد بورژوا براى گسستن از آنها در موقعیت بسیار مناسبترى قرار دارد. چرا که حتى وقتى به همه اینها پشت 
میکند، تازه به روشنفکر عصیان کرده و ناراضى همان طبقه تبدیل میشود، در نردبان اجتماعى پائین نمیاید. 
عصیان فرد بورژوا علیه ارزشها و روشهاى طبقه اش و تعلقات فردى اش، او را به انسانى فرودست در جامعه 
تبدیل نمیکند. چنین فردى نه حرمت اجتماعى اش سقوط میکند و نه حتى امنیت اقتصادى اش بطور جدى 
به مخاطره میافتد. براى روشنفکر بورژوا همه اینها حتى ممکن است به حساب حساس بودن و نقاد بودنش، 
همچنان  بورژوازى  شود.  گذاشته  جوانى اش  ماجراجوئى هاى  حتى  احتماال  و  بودنش،  احترام  قابل  و  فکور 
آغوشش را براى جاى دادن به جوانان عصیان زده و ماجراجوى دیروز خود باز نگاه میدارد. هر قدر روشنفکر 
بورژوا عصیان کند و زیر ارزشها و اخالقیات طبقه خود بزند، به موقعیت اقتصادى ناامن و بى افق یک کارگر 
سقوط نمیکند. جامعه به هر حال رفاه مادى و امنیت اجتماعى را حق او میداند. سازمانهاى چپ رادیکال سنتا 
حول این موجود اجتماعى شکل گرفته اند و نیروى خود را از این تیپ اجتماعى گرفته اند. از آن موجودیتى 
در جامعه که قادر است تمام خصلت اجتماعى و موقعیت اجتماعى خود را بتکاند و به یک انسان آبستره، 
فارغ از قید و بندهاى عینى اجتماعى تبدیل شود. در جهان واقعى این موجود را اساسا باید در محیط تحصیل 
پیدا کرد. دانشجو و دانش آموز، آنهم آن بخشى که قرار نیست تحصیلش را تمام کند تا پدر و مادرش را از 
اضافه کارى و غیره خالص کند یا خرج تحصیل خواهر و برادر کوچکترش را بدهد، بهترین ماتریال براى 

این سنت سیاسى است. 
 

کند  نفى  کارگر  بعنوان  را  خود  موقعیت  آنکه  بى  کارگر  واقع  در  نیست.  کارگر  جاى  تشکیالتى  چنین  یک 
نمیتواند در این سنت سیاسى و در این روش زندگى جاى بگیرد. اما موضوع به همینجا ختم نمیشود. چرا که 
بر مبناى این کارآکتر اجتماعى، سیستم ارزشى و اخالقى فردگرایانه و در عین حال نیهیلیستى اى شکل میگیرد 
که دیگر با نفس زندگى و حرمت انسانى در تناقض قرار میگیرد. کارگر مدافع زندگى است. مبارزه کارگرى 
مبارزه اى براى بهبود رفاه انسانها و بهره گیرى انسانها از مواهب طبیعى و اجتماعى است. پشت اخالقیات 
مرتاضانه و مقید و عقب مانده چپ رادیکال غیرکارگرى ایران، نقد خرده بورژواى عقب مانده و از صنعت 
و مدرنیسم ترسان یک کشور عقب افتاده را میشود دید. کارگر بعنوان یک نیروى اجتماعى با چنین نگرش 
و اخالقیاتى هیچ سازگارى ندارد. شهادت طلبى، آوانتوریسم سیاسى و فردى، تحقیر و نفى عالیق و محبت 
سیاسى غیر کارگرى بوده  انسانها به هم، اخالقیات شبه مذهبى، تنها نمونه هاى برجسته این روش زندگى 
است. اما نفوذ این تعصبات خرده بورژوائى در زندگى سیاسى چپ غیرکارگرى به اینها محدود نیست و از 
هر منفذ این سنت سیاسى بیرون میزند. در واقع این تناقض مبارزه سیاسى رادیکال با زندگى بورژوائىاست 
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که در سنت سیاسى چپ رادیکال، که از این بورژوازى و با نفى زندگى خویش برخاسته است، به تناقض با 
زندگى بطور کلى تعمیم مییابد. 

 

مناسبات درونى
به هر حال نام کمونیسم و سوسیالیسم آنقدر نزد کارگر معتبر هست که علیرغم همه این موانع تعدادى از 
کارگران خود را بدرون سازمان چپ رادیکال برسانند. اما اینجا هم ناسازگارى محیط با کارگر و کارگر بودن 
خود را نشان میدهد. کارگر در درون تشکیالت نیز اتمیزه و غیر اجتماعى است. تمام آن خصوصیاتى که از 
او یک مبارز قدرتمند علیه سرمایه دارى میسازد از او تکانده شده است. او دیگر رهبر فالن شاخه از فعالیت 
کارگران نیست. آژیتاتور توده اى نیست. سازمان او را در این ظرفیت نخواسته است و نمیتواند در این ظرفیت 
بکار بگیرد. کارگرانى که به این ترتیب وارد سازمان چپ رادیکال غیر کارگرى شده اند خیلى زود خاصیتى 
شد  بنا  اگر  باشد،  مالك  آن  تکرار  و  ترویج  قابلیت  و  شده  غامض  تئورى  شد  بنا  اگر  میکنند.  پیدا  نمایشى 
که کندن از موقعیت اجتماعى و تعهدات اجتماعى و تبدیل شدن به یک انسان آبستره مالك باشد، یعنى آن 
قالبهائى که روشنفکر جوان و مجرد و فارغ البال بورژوا و خرده بورژوا بسهولت بیشترى میتواند در آنها جاى 
بگیرد، آنوقت کارگر در خود تشکیالت نیز عضو درجه دو باقى میماند. سرباز ساده اى میشود که باید رهبرى 
شود. مقامات تشکیالتى را نمیتواند احراز کند، در روزنامه و تبلیغ و ترویجش نمیتواند نقش بازى کند، در 
کنگره اش نمیتواند شرکت کند و قس علیهذا. به نوع فعالیتى که کارگران در اینگونه تشکیالتها برعهده میگیرند 

نگاه کنید تا این "شکاف طبقاتى" در درون سازمان را ببینید. 
 

خالصه کالم:
سازمان چپ رادیکال غیر کارگرى بطور سیستماتیکى خصلت و بافت غیر کارگرى خود را بازتولید میکند. 
درگیر نبودنش در متن اعتراض کارگرى و قرار نداشتنش زیر پرچم تغییر جامعه بر مبناى آرمانها و اهداف 
کارگرى، ریشه اصلى جدائى عملى کارگر از این سازمانها است. اما در سطح عملى این جدائى طبقاتى از 
طریق مکانیسمهاى مشخصى، که طى آن عناصر مناسب براى سازمان و سازگار با زندگى و روش فعالیت 
و  سازمانى  فکرى،  مشخصات  به  توجه  با  مییابد.  مادیت  و  میشود  بالفعل  میشوند،  انتخاب  سازمان  سیاسى 
سبک کارى سازمانهاى چپ رادیکال بسادگى میتوان دید که چگونه کارگر ماتریال مناسبى براى ساختن بناى 
تشکیالتى این سازمانها نیست. کنکور فکرى و عملى که سازمان براى یافتن افراد مناسب برپا کرده است، 

منظما کارگر را دفع و روشنفکر را جذب میکند. 
 

در بخش بعد به این میپردازم که حزب کمونیست ایران تا چه حد خود را از این موقعیت اجتماعى بیرون 
کشیده است و از این مکانیسمها خالص کرده است. هسته اصلى بحث، تا آنجا که به حزب کمونیست ایران 
مربوط میشود، وجهاجتماعى مساله عضویت کارگرى است. به این با تفصیل بیشترى میپردازم. اما در عین حال 
الزم خواهد بود که وجه فردى مساله عضویت و مالکهاى موجود انتخاب عضو توسط حزب را نیز بررسى 
کنیم و نواقصى که در این بعد وجود دارد را هم بشناسیم. و باالخره به اقداماتى که حزب کمونیست باید براى 
تسهیل عضویت کارگران بسرعت در دستور بگذارد و به قرارى که پلنوم پانزدهم کمیته مرکزى حزب در این 

زمینه تصویب نموده است اشاره خواهم کرد. 

این مطلب اولین بار در کمونیست هاى شماره 51 و 52 ارگان حزب کمونیست ایران در تیر ماه و مرداد ماه 
1368( ژوئیه- اوت 1988) به چاپ رسید. 
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کارگران و انقالب
 

اجتماعى  و  سیاسى  گرایشات  و  مختلف  طبقات  انقالب؟  کدام  اما  انقالبند.  خواهان  کمونیست  کارگران 
مختلف "انقالب" را به معانى بسیار متفاوتى بکار میبرند. دنیاى ما همه نوع "انقالب" و همه نوع "انقالبى"اى 
بخود دیده است. تقریبا هر کس و هر جریانى که میخواهد وضع موجود در جامعه را بشیوه اى ناگهانى و 
بطور غیرمسالمت آمیز تغییر بدهد از انقالب حرف میزند و خودش را انقالبى مینامد. خیلى از این انقالبات 
چیزى بیشتر از ارتجاع صرف نیستند. نمونه "انقالب اسالمى" زنده و حى و حاضر جلوى چشم ماست. 
عقب مانده ترین خرافات و مشقت بارترین اوضاع را انقالب نام گذاشته اند. مرتجع ترین و کثیف ترین 
عناصر نام انقالبى برخود نهاده اند. کارگر کمونیست پیگیرترین دشمن چنین انقالبات و انقالبیون دروغینى 

است. 
 

برخى دیگر از انقالبات چیزى فراتر از اصالحات محدود در وضع موجود نیستند. خالصى از استبداد، کسب 
استقالل اقتصادى، برنامه ریزى و بهبود سطح تولید، توزیع به اصطالح "عادالنه تر" ثروت و غیره مضمون 
اصلى بسیارى از تحوالتى بوده است که در کشورهاى مختلف تحت عنوان انقالب صورت گرفته است. در 
همه این موارد بنیاد مناسبات موجود در جامعه و کل نظامى که مایه مشقات و محرومیت هاى توده مردم 
کارگر و زحمتکش را تشکیل میدهد دست نخورده باقى مانده است. دو دهه قبل شاهد انقالبات متعدد 
اینچنینى در کشورهاى تحت سلطه بوده است. امروز وقتى به این کشورهاى انقالب کرده نگاه میکنیم دیگر 
حتى نشانى از همان تحوالت محدود ناشى از انقالب هم باقى نمانده است و منطق نظام سرمایه دارى بار 
دیگر این واقعیت را آشکار کرده است که مادام که اساس سرمایه و سرمایه دارى پابرجاست نصیب توده 

کارگر و زحمتکش جز فقر و بى حقوقى سیاسى و اجتماعى نخواهد بود. 
 

خاصیت مشترك همه این انقالبات دروغین و نیم بند این است که تماما تحت تاثیر اهداف و مقاصد بخش 
هائى از خود طبقات حاکمه قرار داشته اند و رهبرى سیاسى و عملى آنها بدست همین اقشار بوده است. 
کارگران همواره بعنوان نیروى ذخیره و کمکى به میدان کشیده شده اند، جنگیده اند و فداکارى هاى بى نظیر 
از خود نشان داده اند. اما حاصل کار جز دست بدست شدن قدرت در درون خود طبقه سرمایه دار و جز 
پیدایش شکل هاى جدیدى براى اداره نظام استثمارگر موجود نبوده است. در بسیارى موارد اولین کسانى 
که مورد تعرض بخش هاى تازه بقدرت رسیده طبقه حاکمه قرار گرفته اند خود کارگران بوده اند و انقالب 

خود به دستاویز جدیدى براى سرکوب جنبش کارگرى تبدیل شده است. 
 

بنابراین وقتى کارگر از انقالب صحبت میکند باید دقیقا بداند که چه چیز میخواهد و چه چیز نمیخواهد. ما 
خواهان انقالب کارگرى علیه کل سیستم سرمایه دارى و کل قدرت طبقه سرمایه دارى هستیم. ما خواهان 

انقالب کمونیستى هستیم که جامعه موجود را از بنیاد دگرگون میکند. 
 

انقالب کارگرى چه هدفى را دنبال میکند؟ پاسخ این سوال در همین جامعه سرمایه دارى نهفته است. هر 
کارگرى که ده دقیقه به اوضاع خودش فکر کند ایراد اصلى اى را که باید در دنیا برطرف شود تشخیص 
ثروتمند.  بیکارگان  و  چیزند  بى  کارگران،  جامعه،  ثروت  کنندگان  تولید  است.  وارونه  جامعه  این  میدهد. 
پست ترین و فرومایه ترین عناصر، نجبا و عالیجنابان این جامعه اند و شریف ترین مردم، توده زحمتکشان 
فرودست و بى حقوق اند. آنها که یک عمر کار کرده اند و ثروت ساخته اند حتى پس از سى سال براى 
گذران هر روز از زندگى خود باید از نو براى کارشان مشترى پیدا کنند. قدرت خالقه و مولد کارگر خود 
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را در قدرت اجتماعى و سیاسى روزافزون سرمایه و فرودستى هرچه بیشتر خود کارگر نشان میدهد. براى 
حفظ این جامعه وارونه دولت ها پیدا شده اند، ارتشها ایجاد شده اند، زندانها و شکنجه گاهها بنا شده اند، 
خدایان آفریده شده اند و مذاهب ساخته شده اند. مساله از روز روشن تر است. این جامعه مبتنى بر بردگى 
است. بردگى مزدى. هیچ درجه رشد خدمات اجتماعى و بیمه ها و افزایش درآمد کارگران که تازه همه 
باید با نبرد و با زور از حلقوم طبقات حاکم بیرون کشیده شوند، در اساس این موقعیت برده وار کارگر 
تغییرى نمیدهد. کودکى که امروز در میان ما متولد میشود مهر استخدام سرمایه شدن را بر پیشانى خود دارد. 
6  

کل تبعیضات اجتماعى و سیاسى و کل فساد و تباهى اخالقى جامعه حاضر، از ستمگرى بر زنان و تبعیض 
نژادى تا اعتیاد و فحشا، از رقابت و منفعت طلبى فردى که در خون جامعه جریان دارد تا قحطى و گرسنگى 
و بیمارى که هر روز میلیونها انسان محروم را بکام مرگ میکشد، همه حاصل این وارونگى جامعه اند. جامعه 
اى که صاحبان برحق و آفرینندگان واقعى آن، کارگران، اسیر بردگى مزدى اند. انقالب کارگرى بر سر در 

هم کوبیدن بنیاد این جامعه طبقاتى است. 
 

بنیاد این نظام مالکیت خصوصى اقلیتى کوچک بر وسائل تولید در جامعه است. مادام که انسانها براى نان 
خوردن و براى برخوردار شدن از حداقلى از رفاه ناگزیرند براى کس دیگرى کار کنند که اختیار وسائل 
تولید را در دست گرفته است، مادام که تولید اجتماعى و تامین مایحتاج بشر تنها از طریق سود رسانى به 
مالکان انگل وسائل تولید ممکن است، صحبتى از آزادى و برابرى انسانها و از میان بردن محرومیت ها 
و تبعیضات نمیتواند در میان باشد. انقالب کارگرى در اساس خود انقالبى علیه مالکیت خصوصى طبقه 
سرمایه دار بر وسائل تولید اجتماعى است. انقالب کارگرى انقالبى براى برقرارى مالکیت و کنترل اشتراکى 
و دسته جمعى تولید کنندگان بر وسائل کار و تولید است. انقالب کارگرى انقالبى براى محو طبقات و 

استثمار طبقاتى است. 
 

باید  پس  نمیکند.  جمع  را  استثمارش  بساط  و  نمیدارد  بر  اش  قدرت  از  دست  خوش  زبان  به  بورژوازى 
را براى  میشکند و راه  در هم  را  استثمارگران  کارگرى برقرار ساخت که مقاومت  حکومتى  انقالب کرد، 

جامعه اى بدون استثمار و الجرم بدون نیاز به هیچ نوع حکومت و ستم و خرافه باز میکند. 
 

براى کارگر کمونیست انقالب یعنى خیزش طبقه کارگر براى عملى کردن تمام این تحول عظیم اجتماعى. 
مبارزه براى آزادى، برابرى و حکومت کارگرى. اگر کارگر به میدان سیاست میاید باید براى این بیاید. باید 
بعنوان رهبر رهائى کل جامعه به میدان بیاید. دوران کشیده شدن کارگران بدنبال این و آن بسر رسیده است. 
جریان کمونیستى در درون طبقه کارگر هدف خود را این قرار داده است که کارگران را به این دورنما مجهز 

کند و حرکت مستقل کارگران براى کسب قدرت سیاسى و انجام انقالب کارگرى را سازمان بدهد. 
 

اگر چیزى گرایش کمونیستى را از سایر گرایشات در درون جنبش کارگرى متمایز میکند همین تالش براى 
جایگیر کردن آرمان انقالب کارگرى در درون طبقه کارگر و سازمان دادن نیروى این انقالب است. کارگر 
کمونیست در صف مقدم هر مبارزه براى بهبود شرایط کار و زندگى کارگران است. اما او در این مبارزه 
هدف عالى ترى را نیز دنبال میکند. از نظر ما در دل این مبارزات است که کارگر خود را به عنوان یک 
طبقه میشناسد، به قدرت خود واقف میشود و با راه رهائى خود، انقالب کارگرى علیه کل نظام اقتصادى 
و اجتماعى موجود آشنا میشود. سازماندهى انقالب کارگرى امرى مربوط به آینده دور نیست. این تالش 
هم اکنون در جریان است. هرجا اتحاد کارگران و آگاهى آنها نسبت به اینکه اعضاء یک طبقه جهانى اند 
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تقویت میشود، هرجا کمونیسم بعنوان دورنماى انقالب کارگرى در میان کارگران رسوخ میکند و با هر رفیق 
کارگرى که به کمونیسم و به محافل و سلول هاى کمونیستى کارگران نزدیک میشود، یک گام به انقالب 
کمونیستى نزدیک تر شده ایم. سلول ها و محافل کمونیستى کارگرى که امروز تشکیل میشوند، فردا کانون 

هاى رهبرى انقالب کارگرى و پایه هاى قدرت حکومت کارگران را تشکیل خواهند داد. 
 

هیچکس تردید ندارد که حکومت و اقتصاد سرمایه دارى در ایران دچار یک بحران عمیق است و جامعه 
ایران در آستانه تحوالت سیاسى تعیین کننده اى قرار گرفته است. دیر یا زود جدال طبقات اجتماعى در 
ایران اوج تازه اى خواهد گرفت. احزاب و نیروهاى بورژوازى، چه در داخل حکومت اسالمى و چه در 
خارج آن دارند خود را براى زورآزمائى هاى نهائى آماده میکنند. اینبار ما باید تضمین کنیم که طبقه کارگر 
بعنوان یک نیروى مستقل، زیر پرچم خود و با آرمان انقالب کارگرى به میدان خواهد آمد. این کار عملى 
است. جریان کمونیستى در درون طبقه کارگر جریان قدرتمندى است. حزب کمونیست ایران گوشه اى از 
یک حزب کمونیستى کارگرى به مراتب نیرومندتر است که هم اکنون ریشه هاى خود را در درون طبقه 
کارگر و جنبش هاى اعتراضى کارگران محکم کرده است. شعارهاى ما و افق هاى ما هم اکنون راه خود را 
در میان توده هاى وسیع طبقه کارگر باز کرده اند. حکومت اسالمى هم اکنون فشار این حزب وسیع و اعالم 
نشده کارگرى را بشدت بر پیکر خود احساس میکند. به سرنوشت قانون کار اسالمى نگاه کنید، به حال و 
روز شوراهاى اسالمى نگاه کنید، مجامع عمومى کارگران و مطالبات آنان را ببینید، همه گواه یک رادیکالیسم 
قدرتمند کارگرى است که در طول دوره پس از انقالب 57 در ایران شکل گرفته است. اگر بناست طبقه 
کارگر ایران در تحوالت آتى بار دیگر قربانى نشود، این حزب عظیم و اعالم نشده باید سر و سامان بگیرد. 
اجزاء مختلف آن، حزب کمونیست ایران، شبکه هاى گسترده محافل کارگران کمونیست، جنبش مجامع 
عمومى و سلول هاى رهبرى اعتراضات کارگرى باید در یک حرکت واحد کارگرى ادغام شوند. این عاجل 
ترین کارى است که کمونیسم کارگرى در ایران در برابر خود قرار میدهد. برنامه ما براى جامعه، راه حل 
هاى ما براى رفع مشقاتى که دامنگیر توده هاى وسیع زحمتکشان است، شعارها و خواستهاى ما همه روشن 
است. شعار آزادى، برابرى، حکومت کارگرى ، یعنى چکیده انقالب اجتماعى کارگران، هم اکنون در دل 
توده هاى وسیع طبقه ما جاى گرفته است. تبدیل همه این مصالح و امکانات به یک حزب قدرتمند اجتماعى 
که قادر به هدایت کل طبقه کارگر در نبرد هاى تعیین کننده آتى باشد، این کار ماست. این اولویت اساسى 

کارگران کمونیست در ایران است. 

کمونیست ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران 
شماره 53، شهریور 1368( اوت- سپتامبر 1988)
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اوضاع بین المللى و موقعیت کمونیسم
گزارش به کنگره سوم حزب کمونیست ایران

 
رسید  چاپ  به  کمونیست  نشریه  در  آن  از  پس  که  مقاالتى  در  و  ایران،  کمونیست  حزب  دوم  درکنگره 
کمونیسم کارگرى بعنوان جهت گیرى و روشى که حزب ما باید به اراده خود برگزیند مطرح شد. اینکه 
مبحث و خود عبارت کمونیسم کارگرى عمال تا چه حد در تفکر وسیاست ما جا باز کرد و تا چه حد درك 
مشترکى از آن امروز وجود دارد، مساله اى است که در اینجا به آن نمیپردازیم. به هر رو بحث کمونیسم 
کارگرى نوعى انتخاب را در برابر ما قرار دارد. انتخابى میان کمونیست بودن، امر انقالب کارگرى را به 
پیش بردن و یا على العموم رادیکال بودن در حیطه رادیکالیسم غیر پرولترى محبوس ماندن. دراین فاصله 
رویدادهاى بسیار مهم و تاریخسازى در سطح بین المللى رخ داده است. انتخابى که در کنگره دوم از آن 
سخن گفتیم دیگر نه فقط براى ما بلکه براى هر بخش از کل موجودیتى که در سطح بین المللى به حق 
یا ناحق خود را جنبش کمونیستى مینامد، موضوعیت عینى ندارد. درآنسوى کمونیسم کارگرى، درآنسوى 
صف انقالب کارگران، آخرین فرجه ها و فرصت ها براى باقى ماندن بعنوان یک جریان رادیکال میرود 
تا تماما مسدود شود. انتخابى اگر هست انتخابى میان کمونیسم کارگرى و لیبرالیسم و رفرمیسم سترون 
بورژوائى است. زمان ما، به گواهى آنچه که جهان درهمین چند سال اخیر تجربه کرده است، دوره پوسیدگى 
و گندیدگى هرنوع رادیکالیسمى است که بخواهد بدور از کارگران، بدور از نیروى آنان و بدور از کلیت 
آرمان سوسیالیستى مالکیت اشتراکى و لغو کار مزدى به فکر درآید و عمل کند. آنچه در کنگره دوم بصورت 

فراخوانى تشویق آمیز مطرح شد امروز هشدار و اتمام حجتى تهدید کننده است. 
 

رویدادهاى چند سال گذشته در عرصه اقتصاد و سیاست بین المللى بدون شک خیره کننده اند. مهمترین 
این تحوالت چرخشهاى اساسى است که در شوروى و، در رابطه تنگاتنگ با آن، در مناسبات قدرتهاى 
امپریالیستى صورت گرفته و هنوز درجریان است. چرخشى که توافقات بر سر کاهش سالحهاى هسته اى 
کل  صفوف  در  اساسى  تغییرات  است.  آن  از  هایى  جلوه  المللى  بین  صحنه  در  شوروى  موقعیت  تغییر  و 
بورژوازى بین المللى در قبال مساله نقش دولت در اقتصاد سرمایه دارى بوقوع پیوسته است. مدلهاى متنوع 
سرمایه دارى دولتى و دخالت دولت در اقتصاد، نه فقط در اروپاى شرقى، بلکه در کل جوامع صنعتى مورد 
تجدید نظر قرار گرفته اند. تحوالت مهمى در کانونهاى بحران و کشمکش در سطح بین المللى، در آفریقا، 
آسیا، خاور میانه و آمریکاى التین در شرف وقوع است. استراتژى توسعه اقتصادى دهه هاى 50 و 60 در 
کشورهاى تحت سلطه ناکام مانده، و براى اکثر این کشورها معضل توسعه به معضل بقاء اقتصادى بدل گشته 
است. نه فقط "جنبشهاى آزادیبخش" بلکه کشورهائى که در آن یک چنین جنبش هائى به قدرت رسیده اند 
به یک چرخش بیسابقه بسوى غرب دست زده اند. سوسیالیسم و مارکسیسم بعنوان پوشش ایدئولوژیک 
مبارزه استقالل طلبانه و "ضد امپریالیستى" نفوذ خود را از دست میدهد. در اروپاى غربى و آمریکاى شمالى 
سوسیال دموکراسى و جناح چپ بورژوازى بطور کلى در بحران ایدئولوژیک و برنامه اى عمیقى غوطه 
ور شده اند و در جریان تجدید نظر در مبانى نگرش و روش سیاسى و اقتصادى خویش، و یک چرخش 
ساختارى و بنیادى به راست قرار دارند. قدرت اتحادیه هاى کارگرى در این کشورها بشدت کاهش یافته 
است. بحران فرم حکومتى در کشورهاى تحت سلطه، که مشخصه جهان اواخر دهه هفتاد و نیمه اول دهه 
هشتاد بود بتدریج در متن سازشهاى روبه افزایش قدرتهاى امپریالیستى رو به تخفیف نهاده است. بورژوازى 
در کشورهاى تحت سلطه از دامنه عمل و استقالل سیاسى وسیعترى برخوردار شده است و... هیچیک از 
این تحوالت ابتدا بساکن نیستند. بخش مهمى از آنها حتى در سه سال قبل نیز به روشنى قابل مشاهده بودند. 
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همه این تحوالت در انکشاف سرمایه دارى در دوران پس از جنگ دوم ریشه دارند و حاصل روندهاى 
دیرپاتر و بنیادیترى هستند. اما آنچه در دوره اخیر مسجل شده است، و این اساسا به تحوالت در شوروى 
مربوط میشود، آنست که این تغییرات در مجموعه خویش به یک موقعیت برگشت ناپذیر و کامال جدید 
منجر میگردند. ما شاهد تغییرات بنیادى در سیماى اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى جهان سرمایه دارى 
هستیم. تغییراتى که تاثیرات عمیقى بر زیست و مبارزه طبقه کارگر و بر شرایط و ملزومات مبارزه براى 

انقالب کمونیستى برجاى خواهند گذاشت. 

دو روند تعیین کننده
اوضاع کنونى دو حقیقت اساسى را تاکید میکند. 

 
1 )توسعه شگرف سرمایه دارى در چند دهه گذشته و انقالب عظیمى که در ظرفیتهاى تولیدى جامعه به 
وقوع پیوسته است از یکسو و ابعاد عظیم مشقاتى که در متن همین جهان صنعتى و پیشرفته در مقیاس صدها 
میلیونى به انسانهاى زحمتکش و فاقد مالکیت تحمیل میشود از سوى دیگر، کمونیسم را از نظر عینى به یک 

راه نجات واقعى، تحقق پذیر و مبرم براى کل جامعه بشرى بدل ساخته است. 
 

2 (کمونیسم و سوسیالیسم بورژوائى در تمام شاخه ها و فرقه هاى خویش به بن بست رسیده است و به 
پایان راه خود نزدیک میشود. اما این بن بست و عقب نشینى نه در برابر سوسیالیسم رادیکال و کارگرى، 
که در حال حاضر فاقد انسجام و قدرت اجتماعى است، بلکه در برابر تعرض جناح راست بورژوازى بین 
در  وچه  شوروى  و  چین  تجربه  در  چه  بورژوائى،  سوسیالیسم  اضمحالل  انحطاط  میگیرد.  صورت  المللى 
سرنوشت سوسیال دموکراسى و کمونیسم اروپائى و خلق گرائى ضدامپریالیستى در کشورهاى تحت سلطه 
بطور بالواسطه نه بمعناى قدرت گیرى سوسیالیسم کارگرى بلکه به معناى انسجام سیاسى و ایدئولوژیکى 

بورژوازى علیه سوسیالیسم و علیه انقالب کارگرى است. 
 

به این ترتیب هیچ زمان چون امروز تناقض موجود میان نیاز جامعه به تحول کمونیستى و آمادگى شرایط 
تولیدى براى ساختمان جامعه مبتنى بر مالکیت اشتراکى بغیبت مطلق نیروى سیاسى سازمانیافته براى ایجاد 

این تحول، این چنین چشمگیر و برجسته نبوده است. 
 

توسعه غول آساى سرمایه دارى در دوران پس از جنگ دوم جهانى امرى نیست که نیازبه اثبات داشته باشد. 
رشد سریع تکنیک، انقالب الکترونیک و انفورماتیک در دهه هاى اخیر، گسترش بیسابقه کاربست روبات 
ها و سیستمهاى کامپیوتریزه در تولید و توزیع گویاى ابعاد کمى این توسعه است. اما واقعیت عظیمتر در 
گسترش مناسبات تولید سرمایه دارى به کشورهاى عقب مانده ومستعمرات سابق، الحاق صدها میلیون انسان 
ببازار کارمزدى و ادغام عوامل تولید وبازار مصرف در این کشورها در سیستم جهانى سرمایه دارى نهفته 
است. این رشد و توسعه غول آساى سرمایه دارى، و تغییرات اساسى اى که در سازمانیابى سیاسى و اقتصادى 
بورژوازى در مقیاس بین المللى ایجاب کرده است، در واقع ریشه اساسى کلیه تحوالتى است که در سطوح 

سیاسى و ایدئولوژیکى و در مناسبات درونى بخشهاى مختلف بورژوازى بوقوع پیوسته است. 
 

این واقعیات در تفکر چپ غیر کارگرى یا کتمان میشود و در پس عبارت پردازى در باره بحران مزمن سرمایه 
دارى در دهه هاى70 و80 کمرنگ میشود و یا به عاملى دراشاعه یاس در قبال دورنماى سوسیالیسم و به 
توجیهى براى احاله انقالب سوسیالیستى به آینده اى دورتر تبدیل میگردد. اما از نقطه نظر انقالب کارگرى 
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سرمایه  کارو  جدال  میسازد.  خاطرنشان  را  سوسیالیستى  تحول  براى  مساعدتر  عینى  هاى  زمینه  وجود  این 
امروزبه عینه به نیروى پیشبرنده تحوالت اجتماعى در کل جهان بدل شده است وهم اکنون مهر خود رابه هر 
کشمکش سیاسى عصر ما کوبیده است. رشد سرمایه دارى مترادف با تقویت وزنه سیاسى کارگر در صحنه 
جامعه است. طبقه کارگر در مقیاس بین المللى از موقعیتى به مراتب قدرتمندتردر تولید،و الجر بالقوه در 
سیاست، برخوردار شده است. این حکم شاید براى کسانى که ذهنیت چپ و اوضاع جنبش اتحادیه اى در 
اروپا را نقطه رجوع خود قرار میدهند و اسیر کوته نظرى سوسیال دموکراسى و مارکسیسم دانشگاهى در 
اروپا هستند شگفت آور بنظر برسد. به ما گوشزد میکنند که همراه با مدرنیزه شدن تولید، افول صنایع سنگین 
سنتى نظیر فوالد ذغال سنگ و رشد سریع فعالیت هاى خدماتى، وزنه کمى پرولتاریا در کل جمعیت کاهش 
یافته است. اتحادیه هاى کارگرى نفوذ وقدرت خود را از دست داده اند. جنبش کارگرى تحت الشعاع جنبش 
صلح طلبى، محیط زیست و امثال آن قرارگرفته است. احزاب داراى پایه کارگرى نظیر سوسیال دموکراسى 
و کمونیسم اروپائى کرسیهاى پارلمانى خود را از دست میدهند و در جریان تجدید تعریف هویت اجتماعى 
خود و تجدید نظر دربرداشتهائى هستند که سوسیالیسم را به نحوى از انحاء به طبقه کارگر مرتبط میکرد. 
حتى احزاب مدافع اردوگاه شوروى نیز دیگر علنا به این جهت گیرى سوسیال دموکراتیک صحه میگذارند. 
سیاست کارگرى، سوسیالیسم کارگرى و مبارزه طبقاتى- بزعم اینان- دیگر مقوالت کهنه و از مد افتاده اى 
هستند. شگفت آور است که اصل کشمکش میان پرولتاریا و بورژوازى و تقابل کار و سرمایه به سرمایه دارى 
قرن نوزدهم، سرمایه دارى عصر ماشین بخار، سرمایه دارى محدود به معدود کشورهاى اروپائى، کاربست 
داشته باشد ولى به جهانى که در آن سلطه سرمایه به دورافتاده ترین نقاط آفریقا و آسیا گسترش یافته است، 
به دنیاى واحدهاى غول آساى تولیدى، شرکتهاى چندملیتى، به دنیائى که در آن پروسه تولید یک کاالى 
واحد صدها کارخانه و بنگاه و میلیونها کارگر را در قاره هاى مختلف به یکدیگر مرتبط میکند ارتباط خود 
را از دست داده باشد! درصد کمى پرولتاریا، کارگر مزدبگیر، در تولید مدرن نه تنها کاهش نیافته بلکه پرولتر 
بودن به شیوه زندگى صدها میلیون انسان در سراسر جهان بدل شده است. تمام کشمکش اجتماعى درده 
سال اخیر، در همان اروپاو آمریکاى صنعتى، به گواهى تاچریسم و ریگانیسم و مانتاریسم، بر سر چیزى جز 
افزایش بارآورى کار همان پرولتاریائى که سوسیالیسم بورژوائى زوالش را اعالم کرده است نبوده است. در 
تمام کشورهاى تحت سلطه پیدایش یک طبقه کارگر وسیع در دو دهه اخیر بافت اقتصادى و معادالت سیاسى 
سنتى در جامعه را متحول نموده است. بحرانهاى سیاسى و تالطمها و انقالبات در کشورهائى نظیر برزیل، 
آرژانتین، کره، فیلیپین، آفریقاى جنوبى وایران دراین واقعیت اساسى ریشه دارند. اینها تالطمهاى ناشى از 
تطبیق روبناى سیاسى سنتى این جوامع با پیدایش طبقه کارگر عظیمى است که مطالبات و انتظارات خود را 

با صراحت و قدرت روزافزونى اعالم میکند. 
 

این روند عمومى رشد سرمایه دارى ازنقطه نظر طبقه کارگر و آرمان سوسیالیسم کارگرى بیشک زمینه هاى 
عینى بسیار مساعدترى را ایجاد کرده است. صف پرولترها وسیعا گسترش یافته است و هویت پرولتاریائى 
براى اکثریت عظیم زحمتکشان جهان بر هویت ملى، قومى و نژادى تقدم یافته است. از سوى دیگر رشد 
عظیم تکنیک و نیروهاى تولیدى بشر، دامنه اجتماعى شدن و بین المللى شدن تولید و پیشرفتهاى خیره کننده 
اى که انقالب الکترونیکى در امر ارتباطات، اطالعات، گردآورى و سنجش آمار و غیره بوجود آورده است، 
برپا داشتن جامعه سوسیالیستى مبتنى بر مالکیت اشتراکى وکنترل جمعى بر وسائل تولید و پروسه کار، تولید 
آگاهانه برمبناى نیازهاى شهروندان، و ایجاد یک جامعه براستى بین المللى بشرى را به امرى فورا شدنى و 

دردسترس بدل ساخته است. 
بحران سوسیالیسم بورژوائى

با اینحال اوضاع سیاسى و ایدئولوژیکى دوره حاضر گویاى دشواریهاى متعددى است که بر سر راه انقالب 
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کارگرى قرار دارد. در نظر اول میتوان از یک عقب گرد سیاسى و ایدئولوژیکى جدى سخن گفت که تمام 
جنبش سوسیالیستى عمال موجود را در بر میگیرد. این عقب گرد، که درواقع خود در پیشرویهاى اقتصادى 
سرمایه دارى معاصر ریشه دارد، با ورشکستگى سیاسى و نظرى کل سوسیالیسم بورژوائى مشخص میشود. 
ممکن است پرسیده شود که چگونه شکست سوسیالیسم بورژوائى میتواند از نقطه نظر طبقه کارگر یک عقب 
گرد و یا یک تحول منفى محسوب گردد. آیا کمونیسم کارگرى، آنگونه که در مباحثات تاکنونى معرفى شده 
است، خود در صدد درهم کوبیدن و به بن بست رساندن سوسیالیسم بورژوائى و شبه مارکسیستى نیست که 
اینچنین جنبش انقالبى کارگران را به اسارت کشیده است؟ آیا بن بست امروزى سوسیالیسم غیر پرولترى 
نباید بعنوان یک گا اساسى به جلو ارزیابى شود؟ بیشک هر پیشروى کمونیسم کارگرى و هرابراز وجود طبقه 
کارگر تحت پرچم سوسیالیسم انقالبى به معناى انزوا و کاهش نفوذ سوسیالیسم بورژوائى خواهد بود. باز 
بدون شک در یک دراز مدت تاریخى ناتوانى بورژوازى از دست اندازى به شعار و آرمان سوسیالیسم امر 
سوسیالیسم کارگرى را تسهیل میکند. اما بطور بالفاصله، و خودبخودى، هر تضعیف و شکست سوسیالیسم 
غیر پرولترى الزاما با تقویت کمونیسم کارگرى مترادف نیست و بویژه مورد کنونى ابدا چنین نیست. مساله 
اساسى تحلیل شرایط و اوضاع احوال مشخصى است که در متن آن این عقب نشینى سوسیالیسم غیر پرولترى 
صورت گرفته است. آنچه امروز شاهد آنیم یک چرخش عمومى درمقیاس اجتماعى به راست و به بن بست 
رسیدن رفرمیسم شبه سوسیالیستى جناح چپ بورژوازى دربرابر تحوالت عینى اقتصادى، و تعرض راست 
اشاره  میدهد  قرار  کارگرى  انقالب  و  کمونیسم  برسرراه  عقبگرد  این  که  مشکالتى  به  پائینتر  است.  جدید 

خواهیم کرد. اما بدوا الزم است عوامل اساسى سهیم در این بحران را باختصار مرور کنیم. 
شکست مدلهاى سرمایه دارى دولتى

دولت  گسترده  دخالت  بر  مبتنى  مدلهاى  سیاسى  و  اقتصادى  اعتبارى  بى  و  نشینى  عقب  شاهد  هشتاد  دهه 
در اقتصاد سرمایه دارى بوده است. امروز دیگرحتى جناح چپ بورژوازى در کشورهاى صنعتى پیشرفته، 
سوسیال دموکراسى و اوروکمونیسم، از مواضع خود مبنى بر دخالت و ایفاى نقش وسیع دولت در بازار 
سرمایه دارى عقب نشسته است. گورباچفیسم شیپور این عقب نشینى را در مهد سرمایه دارى دولتى بصدا 
درآورده است.در کشورهاى عقب مانده نیز تالشهاى بورژوازى براى رشد دادن اقتصاد ملى از طریق سرمایه 
دارى دولتى با شکست تمام عیارى مواجه شده است. این عقب نشینى حاصل ورود سرمایه دارى عصر 
حاضر به دوره اى است که درآن زمینه هائى که دخالت دولت در جهت محدود کردن عملکرد بازار سرمایه 
دارى را ضرورى میساخت از میان رفته و این سیاست خود به عاملى دست و پاگیر در جریان انباشت بدل 
شده است. تمرکز و تراکم سرمایه و پیدایش انحصارات خود عامل اساسى است که تاریخا نقش دولت را 
بعنوان یک نهاد فعال اقتصادى و ابزارى براى تنظیم فعل و انفعاالت اقتصادى افزایش داده است. حتى در 
رقابتى ترین اقتصادهاى سرمایه دارى دوره کنونى دولت نقش بسیار مهم و تثبیت شده اى دارد. تمام تعرض 
محافظه کارى جدید نیز نمیتواند و قرار نیست اوضاع را به دوران رقابت آزاد باز گرداند. آنچه از آن بعنوان 
شکست مدل هاى سرمایه دارى دولتى یاد میکنیم ورشکستگى مدلهاى شبه سوسیالیستى است که میکوشیدند 
تا به کمک دخالت و یا برنامه ریزى دولتى قوانین و مکانیسمهاى بازار را مهار و هدایت نمایند. دوره کنونى 
شاهد پیروزى بدون تردید بازار و مدافعان آن است. در کلیترین سطح سه عامل را میتوان در برجسته شدن 

نقش دولت در اقتصاد سرمایه دارى در طول قرن بیستم بازشناخت: 

1- انقالب روسیه براى دوره اى یک مدل موفق از اقتصاد دولتى را به نمایش گذاشت.در تمام دوران بین 
دوجنگ که اروپاى غربى در بحران و کسادى غوطه ور بود اقتصاد دولتى در شوروى از رشد بسیار سریعى 
برخوردار بود و شوروى از مقام یک کشور ضعیف درجه دوم در اروپا به یک قدرت اقتصادى و نظامى 
عظیم ارتقاء یافت. هرچند این تحوالت تحت نام سوسیالیسم صورت میگرفت، براى کل بورژوازى و بویژه 



999

برگزیده آثار  منصور حکمت

بورژوازى در کشورهائى که در موقعیتى کمابیش مشابه روسیه قرار داشتند، روشن بود که روسیه مدلى از 
توسعه سرمایه دارى به رهبرى و ابتکار دولت را بدست میدهد. بسیارى از الگوهاى برنامه ریزى و محاسبه 
اقتصادى که در اتحاد شوروى طراحى شده بود بسرعت توسط غرب جذب شد و به جزئى از علم اقتصاد 

بورژوائى تبدیل گشت. 

2- رکود اقتصادى بین دوجنگ، بسیج اقتصادى در طول جنگ دوم و تالش براى بازسازى پس از جنگ 
درخود اروپاى غربى پاى دولت را وسیعا به میدان فعالیت اقتصادى کشانید. پس از جنگ دخالت دولتى 
صریحا بعنوان تنها راه تسریع انباشت سرمایه و رشد تئوریزه شد. جدال میان جناحهاى بورژوازى اساسا 
حول مساله بازار یا دولت متمرکز گردید. در دهه هاى 50 و 60 با رشد درآمد ملى در کشورهاى اروپاى 
غربى سرمایه دارى، دولت رفاه که متضمن افزایش قدرت دولت در قلمرو اقتصاد بود به ایدئولوژى رسمى 

حاکمیت تبدیل شد. 

3- از اواخر دهه 50 مساله توسعه اقتصادى کشورهاى عقب مانده و مستعمرات تازه استقالل یافته وسیعا 
در سطح بین المللى مطرح شد. توسعه سرمایه دارى و بازار داخلى این کشورها و دستیابى به یک دینامیسم 
مستقل و ملى براى رشد اقتصادى آرمان اقتصادى ناسیونالیسم بورژوازى رو به رشد کشورهاى تحت سلطه 
را تشکیل میداد. این ناسیونالیسم و دورنماى اقتصادى آن تا همین دوره اخیر ایدئولوژى مسلط بر هرنوعترقى 
حتى  و  رادیکالیسم  و  گرى  انقالبى  سیماى  و  است  بوده  سلطه  تحت  کشورهاى  در  پرولترى  غیر  خواهى 
سوسیالیسم در این کشورها را ترسیم کرده است. از همان اواخر دهه 50 استراتژى معینى براى توسعه در 
میان روشنفکران این کشورها جا باز کرد. این استراتژى مبتنى بر تشکیل دولتهاى مستقل ملى، حمایت از 
بازار داخلى توسط دولت و ایفاى نقش مستقیم و گسترده توسط دولت در امر ایجاد زیرساختهاى اقتصادى 
در  توسعه  الگوى  تاثیر  تحت  عمدتا  که  کشورها  این  در  رادیکال  جناحهاى  فقط  نه  است.  بوده  تولیدى  و 
اتحاد شوروى و مدلهاى پیشنهادى آن قرار داشتند، بلکه حتى ملى گرایان محافظه کار نقش حیاتى دولت 
در توسعه اقتصادى را مورد تاکید قرار میدادند. دهه هاى60 و70 دوره آزمایش استراتژى توسعه برمبناى 
برنامه ریزى دولتى و سیاست جایگزینى واردات توسط طیف وسیعى از دولتها با گرایشات سیاسى ناهمگون 
بوده است. درکلیه این گرایشات در چند سال اخیر تغییرات اساسى رخ داده است. ریشه این تغییرات را 
باید در انقالب تکنیکى دهه هاى هفتاد و هشتاد جستجو کرد. در شوروى محدودیتهاى سرمایه دارى دولتى 
آشکارگردید. تاریخ عمال نشان داد که الگوى سرمایه دارى در شوروى مناسب دوره معینى در حیات جوامع 
سرمایه دارى عقب مانده بوده است که در آن ایجاد زیرساخت اقتصادى و صنایع سنگین، بسیج نیروى کار و 
تولید ارزش اضافه مطلق از طریق جذب هرچه بیشتر جمعیت به عرصه کار مزدى در اولویت قرار میگیرد. 
اما با پایان یافتن ذخیره نیروى کار، با طرح ضرورت جذب تکنیک مدرن براى تولید ارزش اضافه نسبى و 
با افزایش تنوع نیازهاى مصرفى چنین نظامى عمال به بن بست میرسد. اقتصاد شوروى بدنبال رکود طوالنى 
در دوران برژنف ناگزیر به پذیرش چرخشهاى اساسى در جهت آزاد گذاشتن مکانیسم بازار است تا بتواند 
دستاوردهاى تکنولوژیکى دهه هاى اخیر را جذب کند و شکاف عظیمى را که میان کارکرداقتصاد این کشور 
و اروپاى غربى و آمریکا بوجود آمده است پر کند. پرسترویکا اسم رمز عقب[نشینى دولت گرائى در عرصه 
سیاست و اقتصاد در برابر بازار در شوروى است.عقب نشینى اى که جامعه روسیه و موقعیت این کشور در 
صحنه بین المللى را دگرگون خواهد کرد. در اروپاى غربى بورژوازى به تالشى عظیم براى باال بردن بارآورى 
کار و بازسازى سرمایه به نفع سرمایه مولد دست زده است. قدم اول در این سیاست که به صراحت تما در 
پالتفرم جناحهاى محافظه کار بیان شده و به عمل درآمده است اقدام براى محدود کردن دخالت دولت در 
قلمرو اقتصاد و تقویت دامنه عمل سرمایه خصوصى و مکانیسم بازار است. علیرغم تصورات اولیه، تعرض 
راست جدید یک حرکت تاکتیکى و دوره اى نبود و محافظه کارى جدید قادر شد نه فقط گامهاى جدى در 
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جهت تقویت بخش خصوصى و انحالل نهادها و شیوه هاى سرمایه دارى رفاه بردارد بلکه توانست عمال 
موازنه ایدئولوژیک در کشورهاى اروپائى را به نفع خود تغییر دهد. سوسیال دموکراسى، مبدعدولت رفاه و 
مدافع سرسخت دخالت وسیع دولت در تنظیم و کنترل فعالیت اقتصادى، نه فقط دربرابر این تحوالت بنیادى 
اقتصادى و ایدئولوژیکى قادر به مقاومت نگردید بلکه عمال بخش مهمى از پالتفرم جریان راست را پذیرفت. 
در کشورهاى تحت سلطه استراتژى توسعه مستقل به بن بست رسید. انقالب تکنیکى داروپا و آمریکا و 
ژاپن بار دیگر معضل قدیمى توسعه اقتصادى کشورهاى عقب مانده یعنى مساله انتقال تکنولوژى و کمبود 
سرمایه را برجسته کرد. ایده هاى ناسیونالیستى مبتنى بر توسعه اقتصادى برمبناى جایگزینى واردات و اتکاء 
به تکنیک هاى کاربر بومى بیحاصل از آب درآمد. شکاف میان کشورهاى صنعتى با کشورهاى توسعه نیافته 
عمیق ترشد. فقر، قحطى و بدهى به خصلت مشخصه بخش اعظم کشورهاى تحت سلطه تبدیل شده است تا 
حدى که ناتوانى کشورهاى وام گیرنده از پرداخت دیون خود به موسسات مالى بین المللى به تهدیدى براى 
کل سرمایه دارى جهانى بدل شده است. نکته قابل توجه اینجاست که کشورهائى نظیر موزامبیک، آنگوال و 
حتى ویتنام که جنبشهاى آزادى بخش و ضدامپریالیستى، با افق دولت گرائى اقتصادى و با حمایت شوروى 
درآنها بقدرت رسیده اند از این قاعده مستثنى نبوده اند. استراتژى توسعه اقتصادى ملى چه در شکل محافظه 
کارانه و طرفدار غرب و چه در شکل رادیکال آن به شکست انجامیده است. در این میان کشورهاى تازه 
صنعتى در شرق آسیا، که الگوى توسعه در آنها با معیارهاى مکاتب ناسیونالیستى توسعه در دو دهه قبل قطعا 
امپریالیستى و وابسته لقب میگرفت تجربه متفاوتى را از سر میگذرانند و ازنرخ رشد باال و مداومى برخوردار 
بوده اند. تولید صنعتى در این کشورها، که بخش خصوصى وسرمایه خارجى درآنهااز آزادى عمل وسیعى 
برخوردار است، به سرعت گسترش یافته است و بطور قطع ازدور باطل توسعه نیافتگى خارج شده اند. به 
این ترتیب همراه با ورشکستگى مدلهاى قدیمى توسعه، الگوى توسعه امپریالیستى و متکى به سرمایه غربى 

در میان بورژوازى کشورهاى تحت سلطه مقبولیت بیشترى یافته است. 
 

با توجه به این روندها سران بورژوازى اروپا هم اکنون پیروزى بازار بر دولت را اعالم کرده اند. مدافعان سابق 
مدلهاى متنوع اقتصاد دولتى عقب نشسته اند. جناح راست بورژوازى منسجم و جناح چپ درهم ریخته و 
در پى بازسازى مبانى برنامه اى و سیاسى ایدئولوژیک خویش است. افق جدید جناح چپ بورژوازى هرچه 

باشد، از هم اکنون مسلم است که دولت و اقتصاد دولتى مکان سابق را در آن نخواهد داشت. 
ابعاد ایدئولوژیک و سیاسى بحران

شکست افق اقتصاد دولتى ضربه اى مهلک بر پیکر سوسیالیسم بورژوائى زمان ما و همه شاخه ها و فرقه 
هاى آن است. تنزل دادن سوسیالیسم به اقتصاد دولتى و تالش براى فائق آمدن به تناقضات سرمایه دارى به 
کمک دخالت دولت در اشکال مختلف محتواى واحد کل سوسیالیسم غیر پرولترى، از رویزیونیسم روسى 
و تروتسکسیم تا سوسیال دموکراسى و اوروکمونیسم و مائوئیسم و خلق گرائى است. امروز این محتواى 
واحد است که بى اعتبار اعالم شده است. روش و دورنمائى که قرار بود رفع کننده تناقضات سرمایه دارى 
موجود باشد خود بارشد این سرمایه دارى به تناقض رسیده است وتوسط رقابت و بازار به حاشیه رانده 
میشود. این پیدایش یک بحران عمیق هویتى و سیاسى را براى این جریانات اجتناب ناپذیر میکند. اوضاع 
چین و شوروى، استیصال سوسیال دموکراسى، و اوضاع نابسامان جنبشهاى آزادیبخش و دولتهاى به اصطالح 
نماى  قطب  سوسیالیسم  این  میکنند.  داللت  بحران  براین  اکنون  هم  سلطه،  تحت  کشورهاى  در  رادیکال 
اقتصادى خود و همراه آن کل فراخوان اجتماعى خود را از دست داده است. فاقد افق، راه حل، آلترناتیو و 
حتى تمایل براى قرار گرفتن در موضع قدرت است. ترقى خواهى و "انقالبى گرى" این سوسیالیسم با از کف 
رفتن مدل اقتصاد ونظام اجتماعى متکى به دولت بیمعنا و ورشکسته شده است. این جریان حتى در مبارزه 
براى اصالحات فاقد یک خط مشى و جهتگیرى تعریف شده است و بناگزیر عرصه مبارزه براى قدرت 
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سیاسى و ایجاد آلترناتیو اقتصادى را ترك میکند و به گروه فشارى براى تعدیل عملکرد سرمایه دارى موجود 
در راستاى حقوق بشر، حفظ محیط زیست و صلح تنزل مییابد. سوسیالیسم بورژوائى دیگر سوسیالیسمى 
فاقد آرمان اجتماعى و الجرم فاقد فراخوان سیاسى خواهد بود. این معضل خود را به اشکال مختلف در 
کشورهاى  در  سوسیالیستى  شبه  گرائى  خلق  و  دموکراسى  سوسیال  شوروى،  اردوگاه  احزاب  سرنوشت 
اقتصادى  عمیق  ریشه  یک  داراى  شد  گفته  که  همانطور  شوروى  اتحاد  بحران  میکند.  آشکار  سلطه  تحت 
کشور"  یک  "سوسیالیسمدر  عنوان  تحت  روسیه  در  بورژوازى  آنچه  شکست  دایره  گورباچفیسم  با  است. 
به انقالب کارگرى تحمیل کرد کامال تکمیل میشود. سرمایه دارى دولتى در اواخر دهه بیست تحت فشار 
مضایق اقتصادى، بى افقى اقتصادى اردوى کمونیسم و فشار ناسیونالیسم روسى، به عنوان محتواى اقتصادى 
انقالب پرولترى به طبقه کارگر تحمیل شد. آرمان مالکیت اشتراکى و لغو کارمزدى، این اجزاء تفکیک ناپذیر 
سوسیالیسم انقالبى مارکس، به ملى شدن سرمایه ها و برنامه ریزى دولتى تولید سرمایه دارى تنزل یافت. 
این روش اقتصادى عمال امکان داد تا روند انباشت اولیه به سرعت در روسیه به فرجام برسد و زیرساخت 
اقتصادى و صنعتى با شتاب ایجاد گردد. توهم به سوسیالیستى بودن نظام جدید، سازشهاى الگوى موجود با 
آزادى عمل بیشتر کارگران طى پروسه کار، وجود منابع عظیم نیروى انسانى در روستاها و پتانسیل اقتصادى 
عظیم کشور پهناور روسیه امکانات رشد سریع اقتصادى را فراهم مینمود. اما با پایان این دوره از انباشت 
و رشد، مدل اقتصادى سرمایه دارى دولتى کارآئى خود را از دست میدهد. سرمایه دارى پیشرفته مستلزم 
ارتقاء دائمى بارآورى کار از طریق کاربست تکنیک مدرن، گسترش تنوع تولید براى رفع نیازهاى ناشى از 
افزایش درآمد ملى، وجود یک مکانیسم کارآمد براى توزیع محصوالت، پیش بینى و محاسبه نیازها، افزایش 
مرغوبیت کاالها و جابجائى سرمایه به عرصه هاى سودآورتر است. در سرمایه دارى مدل غربى رقابت و 
بازار این ملزومات را تامین میکنند. در سرماى هدارى مدل شوروى "برنامه"و تصمیمات ادارى بار اصلى 
ایفاى این نقش را برعهده داشته اند. چنین سیستمى نمیتواند پاسخگوى نیازهاى یک سرمایه دارى پیشرفته و 
معضالت متنوع آن باشد. از اینرو درست در دوره اى که کشورهاى سرمایه دارى متکى به بازار سریعا نتایج 
انقالب تکنیکى را جذب میکنند، اقتصاد شوروى به رکود بیسابقه اى دچار میگردد. این رکود دیگر نمیتواند 
با اعمال فشار به طبقه کارگر، افزایش شدت کار و یا افزایش کمى عرضه نیروى کار برطرف گردد. اقتصاد 
شوروى ناگزیر به یک تغییر ساختارى بنیادى در جهت آزاد گذاشتن مکانیسم بازار و لغو محدودیتهائى است 
که سیستم سیاسى و ادارى در این کشور بر حرکت آزادانه سرمایه تحمیل کرده اند. این دیگر یک تغییر ریل 
اقتصادى صرف نیست. بلکه چرخشى در تمام زمینه ها، در اقتصاد، سیاست و ایدئولوژى را ایجاب میکند. 
جریان گورباچف پرچمدار این چرخش است. ماحصل نهائى این چرخش اضمحالل سوسیالیسم اردوگاهى، 
نه فقط در شوروى بلکه در سطح بین المللى و تغییر تناسب قوا میان اردوگاههاى امپریالیستى خواهد بود. 
بحران احزاب اردوگاهى هم اکنون اوج گرفته است. مدل اقتصادى،استراتژى سیاسى و تاکتیکهاى عملى و 
دستگاه ایدئولوژیک این جریانات ورشکسته اعالم شده است. تاریخ سیاسى و شعارها و شیوه هایشان یکى 
پس از دیگرى از درون صفوف خودشان زیر سوال قرار میگیرد. اتوریته هاى نظرى و سیاسى شان بى اعتبار 
میشوند. بازسازى یک اردوگاه رویزیونیستى درحالى که این جریان در مرکز خود مداوما در جریان کاهش 
اختالفات و تفاوتهاى اقتصادى و سیاسى با غرب است بسیار نامحتمل بنظر میرسد. هرچند در کوتاه مدت 
وجهه گورباچفیسم در نزد لیبرالیسم بورژوائى میتواند سیر تخریب سریع احزاب اردوگاهى را کند نماید، 

نهایتا گریزى ازاین عاقبت وجود نخواهد داشت. 
 

و  ایدئولوژیک  بازسازى  روند  نیست.  شوروى  طرفدار  جریانات  وخامت  به  دموکراسى  سوسیال  موقعیت 
سیاسى سوسیال دموکراسى اروپا هم اکنون در جریان است. مولفه اصلى در این روند دورى این جریان از 
جنبش کارگرى و جنبش اتحادیه اى در جستجوى کسب پایه اجتماعى وسیعتر در میان اقشار میانه حال 
جامعه است. هرچند تبدیل سوسیال دموکراسى به یک جریان حکومتى در کشورهایى نظیر آلمان و انگلستان 
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در آینده نزدیک نامحتمل بنظر میرسد، این جریان بعنوان یک اپوزیسیون قوى و عاملى براى تعدیل وجوه 
افراطى سیاستهاى راست بورژوازى به بقاء خود ادامه خواهد داد. اما همین نیز تنها با چرخش بیشتر به راست 
و صراحت بخشیدن به جدائى این جریان از تمایالت و سیاستهاى کارگرى و سوسیالیستى همراه است. 
درکشورهاى تحت سلطه تحوالت اخیر اثرات مهم و تعیین کننده اى بر جریانات اعتراضى و اپوزیسیونى 
خواهند داشت. با بى اعتبارى دولت گرائى و ورشکستگى اتوپى سرما یهدارى مستقل ناسیونالیسم رادیکال 
و پوپولیستى از هرنوع محتواى عملى خالى میشود. هم اکنون تغییر مسیر جنبشهاى اعتراضى در کشورهاى 
تحت سلطه در جهت انطباق با منافع غرب کامال مشهود است. حرکتهاى قانون گرا و مسالمت جویانه، که 
آینده خود را در کسب امتیازاتى، عمدتا درجهت لیبرالیزه شدن روبناى سیاسى و حمایت اقتصادى غرب، 
جستجو میکنند جایگزین "ضد امپریالیسم" قهر آمیزى میگردند که بر جنبشهاى اپوزیسیونى این کشورها 
در دهه هاى 60 و 70 تسلط داشت.کنار کشیدن شوروى از حمایت از مبارزات قهرآمیز ضد آمریکائى و 
بى آلترناتیوى بلوك شوروى ازنظر اقتصادى و کمک به توسعه اقتصادى این کشورها این روند را تشدید 
کرده است. پوپولیسم رادیکال و سوسیالیسم خلقى در کشورهاى تحت سلطه به پایان راه خود رسیده و 
فاقد افق و آلترناتیو سیاسى و نیروى مادى براى مبارزه است. در مجموع دوره حاضر شاهد افول رادیکالیسم 
غیرکارگرى و به حاشیه رانده شدن آن است. این پس رفت انعکاس مستقیم چرخشى است که در سطح 
تنگاتنگترى  ارتباط  در  بورژوازى  مختلف  بخشهاى  منافع  است.  داده  رخ  جریانات  این  اجتماعى  پایگاه 
بهم بافته شده است. الگوهاى اقتصادى شرق و غرب، اساسا با تسلیم اولى بهم نزدیک شده است.اقتصاد 
شوروى و بلوك او در جهت یک ادغام کامل در بازار جهانى پیش میرود و باین ترتیب رقابت بلوکهاى 
شکل گرفته بر مبناى تقابل این دو الگوى مختلف، جاى خود را به رقابتهاى جدید ناسیونالیستى در سطح 
و  غربى  اروپاى  آلمان،  ژاپن،  ملى،  اقتصاد  جدید  بندیهاى  قطب  گرفتن  شکل  برمبناى  که  میسپارد  جهانى 
کشورهاى تازه صنعتى شده قرار میگیرند. بورژوازى در کشورهاى تحت سلطه آینده خود را در ادغام همه 
مدافعان  هژمونى  میکند.  جستجو  غربى  اروپاى  و  آمریکا  رهبرى  به  المللى  بین  دارى  سرمایه  در  تر  جانبه 
بازار تحکیم شده است. معضل افزایش بارآورى کار منافع کل بورژوازى را در تقابل با طبقه کارگر برجسته 
نموده است. زمینه هاى اعتراض به اشکال رادیکال و طرح ایده هاى رادیکال از درون خود طبقات حاکم 
تضعیف شده است. سوسیالیسم بورژوائى و شبه مارکسیسم دقیقا به دلیل افت نفوذ تمایالت سوسیالیستى 
در درون اقشار اجتماعى اى که پایگاه آن را تشکیل میداده اند به ضعف میگراید. بورژوازى در کشورهاى 
بلوك شرق، روشنفکران اروپاى غربى و تحصیلکردگان و خرده بورژوازى مدرن کشورهاى تحت سلطه امید 
خود را به مدلهاى شبه سوسیالیستى پیشین از دست میدهند و به دورنمائى که سرمایه در غرب، با اتکاء به 
انقالب تکنولوژیک ترسیم میکند متمایل مى گردند. این تحولى بازگشت ناپذیر است. بحران سوسیالیسم و 

رادیکالیسم غیرکارگرى بحرانى ناشى از چرخش پایگاه اجتماعى این جریانات به راست است. 
 

در سطح سیاسى و پراتیکى رادیکالیسم و سوسیالیسم غیر پرولترى عرصه هاى سنتى فعالیت خود را از دست 
"ضد  خلقى  جنبشهاى  افول  دانشجوئى،  "چپ"  جنبشهاى  افول  اروپا،  در  اى  اتحادیه  جنبش  افول  میدهد. 
امپریالیستى" در کشورهاى تحت سلطه، عرصه عمل سیاسى کمونیسم و سوسیالیسم عمال موجود را بشدت 
محدود میکند. همه شواهد دال براینست که در سالهاى آتى جریانات شبه سوسیالیستى به حاشیه صحنه 
سوسیالیستى  جریانات  و  کارگرى  جنبش  کل  اوضاع  بورژوائى  سوسیالیسم  بحران  میشوند.  رانده  سیاسى 
انقالبى را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد. انزواى سوسیالیسم بورژوائى و چرخش طبقات میانى به راست 
در کشورهاى صنعتى وتحت سلطه کل جنبش کارگرى و مارکسیستى را در موقعیت نامساعدى قرار میدهد. 
کمونیسم رادیکال موجود تا امروز نتوانسته است عرصه و قلمرو فعالیتى متفاوت از این جریانات بیابد. همان 
خلقها و روشنفکرانى که پایه سوسیالیسم غیر پرولترى بوده اند مخاطبین و موضوع کار اصلى جناحهاى 
رادیکالتر و به مارکسیسم نزدیکتر را هم تشکیل میداده اند. در واقع موجودیت کمونیسم رادیکال از یک 
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و  اجتماعى  پایگاه  است.  نرفته  فراتر  دمکراسى  وسوسیال  رویزیونیسم  بر  فشارى  گروه  و  انتقادى  جریان 
بحران  ندارد.  تفاوتى  وپوپولیسم  بورژوائى  باسوسیالیسم  ماچندان  دوره  رادیکال  مارکسیسم  کار  موضوع 
این جریانات و افول آنها منتقدین چپ آنها را نیز به انزوا میکشاند و محدود میکند. سمپاتى به ایده آلهاى 
سوسیالیستى و انتقاد سوسیالیستى به جامعه موجود، با توجه به تجربه شکست خورده آنچه که در اذهان 
عمومى بهرحال با سوسیالیسم تداعى شده بود، کاهش مییابد و تخطئه چشم اندازهاى سوسیالیستى و تالش 
براى تحقق آن رواج مییابد. نفوذ مارکسیسم در میان روشنفکران کاهش مییابد و حمله به مارکسیسم بعنوان 
میکند.  پیدا  باال  دست  است  بدرآمده  خورده  شکست  آزمایش  بوته  از  و  شده  سپرى  دورانش  که  مکتبى 
انفعال  و  نشینى  عقب  از  ناشى  یاس  فضاى  در  دادن  سوسیالیستى  انقالب  فراخوان  و  بودن  سوسیالیست 
جریانات بورژوا- سوسیالیست دشوارتر میگردد. اوضاع جارى انقباض اجتماعى کل سوسیالیسم تاکنونى، 

اعم ازچپ و رادیکال یا راست و رفرمیست، را به همراه میاورد. 
کمونیسم کارگرى، پتانسیلها و موانع

تمام تحوالت فوق از نظر کمونیسم کارگرى تحوالتى دولبه و متناقضاند. بحران جریانات شبه سوسیالیست 
جنبش کارگرى را از رهبرى فى الحال موجود آن محروم میکند و بناگزیر به معناى کاهش قدرت عمل طبقه 
در مبارزه روزمره براى اصالحات است. از سوى دیگر فرجه براى شکل گیرى جریانات کمونیست کارگرى 
در راس جنبش کارگرى گشوده میشود. افت جنبشهاى خلقى طبقات میانى را از عرصه اعتراض به نظم 
موجود کنار میراند، ولى از سوى دیگر خصلت طبقاتى اعتراض اجتماعى را با شفافیت بیشترى عیان میسازد. 
ورشکستگى نظرى سوسیالیسم بورژوایى اعتبار عمومى مارکسیسم را در سطح جامعه به زیر سوال میبرد و از 
سوى دیگر امر شکل دادن یک روایت تحریف نشده و رادیکال از تئورى انقالبى مارکس را سادهتر میکند. 
بسیارى صفوف مبارزه سوسیالیستى را ترك خواهند کرد، و در عین حال سوسیالیسمى که برجاى خواهد 
ماند خصلت کارگریتر و رادیکالترى بخود میگیرد. آنچه باید به آن توجه کرد اینست که در حالى که همه 
تحوالت منفى در سیر خودبخودى اوضاع بطور اجتناب ناپذیرى رخ خواهند داد، تحوالت مثبت کال منوط 

به پراتیک آگاهانه و نقشه مند کمونیسم کارگرى است. 
 

اما این پراتیکى است که از مجموعه پیش شرط هاى عینى براى موفقیت برخوردار است. رادیکالیسم کارگرى 
به تنها شکل ممکن رادیکالیسم بدل میشود. هیچ زمان چون امروز شرایط براى تبدیل تئورى کمونیسم به 
به  فقط  و  کمونیسم  به  کارگر  طبقه  امروز  چون  زمان  هیچ  است.  نبوده  فراهم  اجتماعى  مادى  نیروى  یک 
کمونیسم نیاز نداشته است. و هیچ زمان چون امروز شرایط مادى براى تبدیل کمونیسم کارگرى به زنده ترین 
وقدرتمندترین جریان اعتراضى مهیا نبوده است. رشد و توسعه تولید سرمایه دارى، قدرت عظیم پرولتاریا در 
تولید در مقیاس جهانى، ورشکستگى سیاسى تمام جریاناتى که کارگران را از انقالب علیه کل نظم موجود 

برحذر میداشتند همه گویاى پتانسیل عظیم کمونیسم کارگرى است. 
 

اما این پراتیک، انسانهاى مناسب خود و احزاب مناسب خود را طلب میکند. نقطه ضعف اساسى اینجاست. 
درحالى که آوار سوسیالیسم غیر پرولترى بر سر همه فرو میریزد، کمونیسم کارگرى از کمترین پشتوانه نظرى 
و انتقادى، سنت مبارزاتى، سازمان و کادرها برخوردار است. این مساله اى است که توجه عاجل طرفداران 

این خط مشى را طلب میکند. 

بسوى سوسیالیسم دوره دوم، نشریه تئوریک حزب کمونیست ایران - شماره 3، مهر ماه 1368(سپتامبر- اکتبر 1989)
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در حاشیه گزارش 

”اوضاع بین الــملــلى و موقعیت کمونیسم"
سخنرانى در کنگره سوم

 
آنچه میخواهم اینجا بگویم چکیده کــل بحث من در این کنگره است و تمام صحبت هاى بعدى ام در 
طول جلــسات از همینجا مایه خواهد گرفت. دیروز در حاشیه جلــسات از یکى از رفقا پرسیدم که آیا 
در این مبحث، که الــبته عنوان پرطمطراقى هم دارد، دخالــتى میکنى؟ به شوخى گفت که بهتر است فعال 
"قاچ زین را بچسبم". و بحثى که من دارم اینست که به حکم شرایط عینى که بیرون، در دنیا، در جریان 
است بدون توجه به این بحث قاچ زینى دست کسى باقى نمیماند که بچسبد. بحث بر سر کمونیسم کارگرى 
واوضاع حساس و تعیین کننده بین الــملــلى است و در مقابل این "قاچ زین" یعنى "بگذارتشکیالتم را 
اداره کنم" ، "بگذار این هفت هشت ماه را بگذرانم"، "پراتیک سازمانى وارگانى من مشغلــه من است" و 
در یک کلــمه "حزب را بچسبیم". اما تمام بحث ما اینجا اینست که دیگر دوره اى که بتوان جدا از منفعت 
انقالب کارگرى و مبارزه کارگرى پراتیک انقالبى اى داشت و سازمان رادیکالى داشت و اداره کرد گذشته 
است. و هر رفیق ما که میخواهد چنین کند باید بدوا عمیقا به مبحث امروز و استنتاجاتى که از آن میکنیم 

توجه کند. 
 

نمیتوان در دنیائى که شوروى و کل مدل اقتصادى اش با چنین شدتى دستخوش بحران و تحول میگردد، در 
دنیائى که احزاب عریض و طویل در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى در شرق و غرب به اضمحالل کشیده 
میشوند، بى تفاوت نسبت به این تحوالت سر در الك تشکیالت خود کرد و در گوشه اى پراتیک سیاسى 
پیشرو و رضایتبخشى را براى خود ترتیب داد. دوره فعالــیت محدود، افق محدود و انتظارات محدود از 
ایم،  کرده  اطالق  بورژوائى"  "سوسیالــیسم  آن  به  گزارش  این  در  آنچه  است.  رسیده  بسر  سیاسى  مبارزه 
الشه خود را هنمیتواند به قرن بیست و یکم بکشاند. حاصل این روند تخریب سوسیالــیسم بورژوائى کنار 
گذاشته شدن مارکسیسم و تعرض ایدئولــوژیکى بورژوازى علــیه مارکسیسم بطور کلى است. در سال 
2001 به ازاء هر یک مارکسیست فعال دو هزار مارکسیست "سابق" پیدا خواهید کرد که به شما میگوید 
"این حرفها فایده ندارد"، که "مارکسیسم و کمونیسم ایده هاى قرن نوزدهم است و شکست خود را در 

عمل نشان داده است". 
 

این تصور که گویا میشود خالف این جریان تخریب بود، خالف این عقب نشینى و یاس بود، بدون آنکه 
به افقى روشن و دستگاه فکرى و نگرشى محکم و قدرتمند مسلــح بود یک توهم پوچ است. کسى که 
بخواهد بدون چنین افقى "قاچ زین" هرچیزى را بچسبد از حاال میتوان گفت که محکوم به شکست است. 
بنابر این توجه به این چهارچوب عمومى که امروزمطرح میشود براى کسى که واقعا میخواهد پراتیکى داشته 

باشد و فعالــیتى را به پیش ببرد حیاتى است. 
 

در کنگره دوم و پس از آن در نوشته هائى، من از دو تاریخ صحبت کردم. یکى تاریخ سوسیالــیسم و 
حرکت هاى سوسیالــیستى و کمونیستى آنطور که در عمل بوده اند، وتاریخ کارگران، تاریخ واقعى مبارزه 
طبقاتى. در آن بحث ها این را تذکر دادم که این دو تاریخ دو تاریخ متفاوتند. شکافى اساسى آنها را از هم 
جدا نگهداشته است. بهر رو آنچه در این گزارش داریم میگوئیم اینست که اگر سه سال قبل هنوز مجاز 
بودیم که از دو تاریخ بهرحال در جریان صحبت کنیم، امروز دیگر پرونده یکى از این دو تاریخ دارد بسته 
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میشود. یکى دارد به انتهاى خود میرسد. و نکته قابل توجه اینست که امروز در شرایطى تاریخ سوسیالــیسم 
سرمایه  جامعه  در  کارگر  طبقه  عینى  مبارزه  یعنى  دیگر،  حرکت  که  میرسد  خود  انتهاى  به  دارد  بورژوائى 
دارى در اوج غنى و تعیین کنندگى خویش است. مبارزه طبقاتى، مبارزه کارگران، یعنى دینامیسمى که به 
گفته مارکس جامعه معاصر را به جلو میراند، بیش از هر زمان دیگر بارز و ملــموس شده است و جایگاه 
تعیین کننده خود را بعنوان محرکه تاریخ جامعه موجود به نمایش گذاشته است. بیش از هر زمان تضاد کار 
و سرمایه، مستقیم و بالواسطه، حیات انسانها را تحت تاثیر قرار میدهد و مشروط میکند. از شمال آمریکا، 
تا جنوب آفریقا و آسیا.درست در چنین موقعیتى، که جدال کار و سرمایه هستى و ذهنیت حتى عقب مانده 
ترین جوامع را تعیین میکند، طومار حیات سوسیالــیسمى که بنا بود از این تضاد مایه گرفته باشد و به نیاز 
هاى این مبارزه پاسخگو باشد دارد درهم پیچیده میشود. از اینرو بنظر من فراخوان سه سال قبل من که رفقا 
نباید میان این دو تاریخ بیش از این معلق ماند، باید آن تاریخ و آن بستر مبارزاتى را که مارکسیسم به سهم 
خود نشان داده و تاکید کرده انتخاب کرد، دیگر موضوعیت ندارد. یکى از این دو تاریخ، تاریخ سوسیالــیسم 
غیر کارگرى دیگر دارد بسته میشود و فقط یک بستر براى مبارزه رادیکال و انقالبى باقى میماند. بستر مبارزه 
کارگرى و کمونیسم کارگرى. این انتخاب دیگر در جهان عینى صورت گرفته است و هر کسى که بهر 
دلــیل و با هر نیتى نمیخواهد از آنچه که تا امروز رادیکالــیسم نام داشته و از سنت مبارزه احزاب رادیکال 
و سوسیالــیست غیرکارگرى ببرد، باید دیگر تکلیف خود را بسرعت روشن کند. این تعیین تکلــیف باید 
بسیار زود انجام شود. یک شاخص خود شوروى است. چپ رادیکال باید حداقل با همان سرعتى به نفع 
کمونیسم کارگرى دگرگون شود که سوسیالــیسم بورژوائى دارد به زوال کشیده میشود، یعنى سرعتى که 

شوروى تغییر میکند. 
 

مبارزه طبقاتى و کمونیسم کارگرى
 

میخواهم اینجا راجع به این "دو تاریخ" بیشتر صحبت کنم. رفیق ایرج نسبتا به تفصیل راجع به سوسیالــیسم 
بورژوائى صحبت کرد. من میخواهم درباره مبارزه طبقاتى صحبت کنم بعنوان سرمنشاء واقعى رادیکالــیسم 
و سوسیالــیسم در جامعه معاصر. از این صحبت میکنم که مارکس چه تعبیرى از مبارزه طبقاتى دارد. با این 
بحث میخواهم از کمونیسم کارگرى دفاع کنم بعنوان یک چهارچوب فکرى و یک روش عملى معتبر، که 
برخالف آنچه امروز اینجا و آنجا در حزب گفته میشود، اساسى ترین پاسخ هاى عصر ما را داده است و 
راه یک پراتیک انقالبى را براى کمونیستهائى که بخواهند در جامعه حاضر قدرتمند و موثر باشند به روشنى 

نشان داده است. 
 

شاخه هاى گوناگون سوسیالــیسم غیر کارگرى به طرق مختلف تعیین کنندگى مبارزه طبقاتى و حتى اساسا 
عینیت این مبارزه و ملــموس و قابل تشخیص بودن آن را نفى کرده اند. یک روز بما میگفتند "ساختن 
اقتصاد شوروى" محور حرکت انسانهاى انقالبى زمانه است و این امراساسى هر کمونیست در هر گوشه 
جهان است. یک روز میگفتند استقالل طلــبى، "مستقل شدن از امپریالــیسم"، محور رادیکالــیسم عصر 
ما و نیروى پیشبرنده جامعه است. برابرى حقوقى، دموکراسى علــیه استبداد، ناسیونالــیسم، حقوق بشر و 
دهها موضوع دیگر از این نوع توسط "سوسیالــیست ها" بعنوان محتواى واقعى و عملــى سوسیالــیسم و 
نیروهاى محرکه این تمایالت بعنوان نیروهاى محرکه سوسیالــیسم در زمان ما معرفى شده اند. این مشخصه 
سوسیالــیسم تاکنونى است که در آن مبارزه طبقاتى بطرق مختلف انکار شده و به فرع این حرکات و جنبش 
هاى غیر طبقاتى تبدیل شده است. براى چپ غیر کارگرى مبارزه طبقاتى تجریدى و حتى اساطیرى است، 
این نوع حرکات و مطالــبات، اما، عینى و واقعى و اجتماعى اند. براى مثال مبارزه طبقاتى رابه پدیده اى 
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تبدیل کرده اند که گویا فقط در دوره هاى معینى مصداق پیدا میکند. گویا این مبارزه سطح آگاهى نظرى 
خاصى را ایجاب میکند. برخى حتى ممکن است ادعا کنند که مبارزه طبقاتى در فالن دوره در فالن کشور 
جریان نداشته است. برخى براى مثال معتقدند که احزاب کمونیستى تنها در دوره هاى خاصى که مبارزه 
طبقاتى به "سطح" معینى رسیده است میتوانند وجود داشته باشند. برخى مبارزه طبقاتى را تنها با شرط حاکم 
بودن شعور سوسیالــیستى بر آن به رسمیت میشناسند. خالصه کالم جنبش کمونیستى عمال موجود مبارزه 
طبقاتى را در اشکال بسیار بارز و برجسته اش، در اشکال چشمگیر و غیر قابل انکارش، تعریف کرده است 
و در بخش اعظم جامعه سرمایه دارى معاصر وجود مبارزه طبقاتى بعنوان یک پدیده زنده و در حال جریان 

را انکار کرده است. 
 

و  عظیم  اجتماعى  هاى  خیزش  صرفا  او  منظور  داشت.  نظر  مد  را  دیگرى  چیز  طبقاتى  مبارزه  از  مارکس 
چشمگیر کارگران نبود. مبناى مانیفست کمونیست و ایدئولــوژى آلــمانى ابدا یک چنین تعبیرهائى نیست. 
مارکس از یک کشمکش طبقاتى حرف میزند، از یک رویارویى طبقاتى دائم و بالوقفه، گاه آشکار و گاه 
پنهان که در دل جامعه در جریان است. مارکس این کشمکش را نیروى پیشبرنده تاریخ میداند. بنیاد تاریخ 
براى مارکس این کشمکش طبقاتى است. احزاب به اصطالح کمونیست زیادى سراغ این مبارزه طبقاتى رفته 
اند و ظاهرا پیدایش نکرده اند، و در نتیجه تصمیم گرفته اند از وطن پرستى جهان سومى شان دفاع کنند، 
حق ملــل در تعیین سرنوشت را مضمون فعالــیت خودشان و منشاء تعریف هویت خودشان قرار بدهند، و 
قس علــیهذا. اما در تمام مدتى که این گونه سوسیالــیستها با این مشغلــه ها و این آرمانها مشغول کارشان 
بوده اند،در تمام مدتى که نسل هاى پى درپى از این نوع سوسیالــیستها بدنیا آمده اند، فعالــیت کرده اند، 
پشیمان شده و به پوچى رسیده اند، در دل همان جامعه، آنجا که تاریخ واقعى دارد پیش میرود و مقدرات 
انسانها تعیین میشود، مبارزه طبقات و آن کشمکش عینى که مارکسیسم از آن صحبت میکند حکم رانده 
است. اگر خود جزئى از این کشمکش باشى و یا آنقدر درك داشته باشى که بتوانى آنرا آنطور که هست 
ببینى میدانى که اکثریت عظیم این پنج میلــیارد (و یا حتى بیشتر) جامعه بشرى، انسانهائى هستند که اگر 
هرروز بلند نشوند و براى کار کردنشان مشترى پیدا نکنند و اگر هر روز از بام تا شام براى کسى کار نکنند، 
و اگر این کار را بدون وقفه براى یک هفته و یکماه انجام ندهند، نان ندارند. نان را به یک معنى کلى بکار 
میبرم. اکثریت عظیم اعضاء این جامعه بشرى مجبور است، دائما مجبور است، که هر روز از نو مسالــه بقاى 
فیزیکى اش را حل کند، هر روز از نو مسالــه خوراك و پوشاك و مسکنش را حل کند، و هیچ لحظه ازاین 
فشار دائمى ، که شاید خیلى سوسیالــیست هاى زمان ما یک لحظه برخودشان حس نکرده اند، خالصى 
نداشته باشد که باید هرروز از نو انسان بودن و زنده بودن خود را اثبات کند. و تازه اگر به همین هم موفق 
شود، اگر از حداقل ایمنى اقتصادى هم بهره مند شود، محکوم به این باشد که از کل دستاوردهاى عظیمى 
که جامعه بشرى بر دوش خود او در زمینه علــم و هنر و ابزارهاى شکوفائى استعداد هاى انسانى بوجود 
آورده است، بى بهره بماند. اکثریت عظیم این چند میلــیارد ساکنین کره زمین را کسانى تشکیل میدهند که 
براى اینکه زنده بمانند و انسان بمانند باید دائما مبارزه کنند.و این تازه براى دستیابى به آن تصویر محدود 
و قالــبى از انسان است که جامعه سرمایه دارى براى این طبقه معین تولــید و بسته بندى میکند. براى این 
جامعه، انسان یعنى "بقاء" بعالوه مقدارى بیمه ها، حقوق بازنشستگى، تضمین اینکه اگر دستت قطع شد 
پانسمانش میکنیم، اگر بچه ات بیمار شد فکرى بحالش میکنیم، اگر شانس بیاورى بچه ات 9 کالس درس 
میخواند و در بازار کار، همانجا که پدر و مادرش را فرستاده اند، کار گیر میاورد. این آن تصویرى از انسان 
است که در این جامعه کارگر تازه باید براى رسیدن به آن تالش کند. هیچ صحبتى از انسان آنطور که باید 
باشد، آنطور که مارکس میگوید، در بین نیست. انسانى که بر جامعه خود و بر سرنوشت خود تسلط دارد. 
انسانى که به میل خود تصمیم میگیرد که صبح چه بکند و عصر چه بکند، کدامیک از این عرصه هاى متنوع 
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بروز توانائى هاى بشرى او را ارضاء میکند، چگونه انسان بودنش را پراتیک میکند و چگونه به نیازهاى کل 
جامعه بشرى با تمام عشق و خالقیت اش پاسخ میدهد. تصویرى که بورژوا از انسان به کارگر میدهد این 
نیست. براى آنها جامعه انسانى دست باال جامعه اى است که مالکان آن حواسشان به کارکنان خود هست. 

در بهترین و پیشرفته ترین و انسانى ترین جوامع عصر ما تصویر همین است. 
 

دقیقا به دلیل اینکه این میلــیارد ها انسان این وضعیت و این تصویر از خود را نمیپذیرند و درمقابل آن قد 
علــم میکنند، کشمکش و مبارزه طبقاتى ادامه دارد. اگر کسى قادر نیست این مقاومت و این کارگر دائما 
درحال مبارزه را باور کند من ازاو میخواهم که به بورژوازى نگاه بکند تا انعکاس این مقاومت دائمى را 
در او ببیند. در طبیعت هم ویروس هائى هستند که فقط از روى عکس العمل سیستم دفاعى بدن میتوان به 
وجودشان پى برد. بیائید انعکاس مقاومت عظیم و دائمى کارگر را در بورژوازى نشانتان بدهم. این جامعه 
دارد به چیزهائى عکس الــعمل نشان میدهد. عده بسیار کثیرى از آدمها در این جامعه مشغول سازماندهى 
سرکوب و ساختار هاى سرکوبند.عده بسیار بیشترى دارند در علــم و هنر و ادبیات و مذهب و صدها 
تبلــیغ  و  اثبات  را  او  بودن  فرودست  و  او  بودن  مقهور  و  بردگى  انسان،  حرمتى  بى  اصل  دیگر  عرصه 
میکنند. این دنیا مملــو از آخوند ها و کشیش ها، قلمزن ها، هنرمند ها، سیاستمدار ها، جامعه شناس ها و 
اقتصاددانهائى است که کارشان اینست که به توده عظیم مردم دنیا طبیعى بودن و چاره ناپذیرى فرودستى و 
محرومیت انسانها را بقبوالنند. اگر در مقابل این دعاوى، در مقابل این جامعه و در مقابل این تصاویر ازانسان 
و مقدرات او مقاومتى عظیم وجود ندارد، اگر کارگر بى حقوق و فرودست این را قبول کرده، چرا دست 
برنمیدارند؟ واقعیت اینست که هرروزه میلــیونها انسان متولد میشوند که بنا به موقعیت عینى شان در جامعه 
و در تولــید ناگزیرند این تصویر و این افق و این آینده را نپذیرند. مبارزه طبقاتى فقط اعتصاب و تحصن و 
انداختن کارفرما در حوض کارخانه نیست. مبارزه طبقاتى تمام آن اشکال متنوع و تمام دقایق این نپذیرفتن 
اجتماعى توسط طبقه کارگر را دربر میگیرد. مقاومت، همانطور که مارکس میگوید، روى دیگر استثمار است. 
هرجا استثمار هست مقاومت هم هست. این را مارکس براى سوسیالــیست پادرهوائى میگوید که نمیخواهد 
جزئى از استثمار باشد اما در این مقاومت دائمى هم حضور ندارد و حتى آنرا نمیبیند. دو طرف این تقابل 
طبقاتى ابهامى در مورد این مسالــه ندارند. این شبه سوسیالــیست ماست که با چتر نجات در جامعه فرود 
آمده و زمین زیر پایش را بدرستى نمیشناسد. به این باید توضیح داد که "هرجا استثمار وجود دارد، مقاومت 
هم وجود دارد"، اعم از اینکه پنهان است یا آشکار، خشن است یا مسالــمت آمیز، روشن است یا گنگ. 

 
بحث کمونیسم کارگرى از این مقاومت شروع میکند و به آن رجوع میکند. ما میگوئیم جنبش سوسیالــیستى 
باید از دل این مقاومت و به مثابه ظرفى براى این مقاومت بوجود آمده باشد تا ما بتوانیم اسم آنرا مارکسیسم 
و کمونیسم بگذاریم. و بخش اعظم سوسیالــیسم و به اصطالح مارکسیسم تاکنونى، الاقل از زمانى که سر 
انقالب اکتبر را بسمت دیگرى کج کردند، چیزى جز این بوده است. برعکس، این سوسیالــیسم تالشى بوده 
است از جانب طبقات دیگر براى استفاده از این مقاومت کارگرى به نفع منافع اجتماعى و اهداف سیاسى و 
اقتصادى اى که از طبقه کارگر و موقعیت عینى و آرمانهاى او مایه نمیگیرد. به نفع ایجاد تغییراتى که اساسا 
مورد نظر بخش هائى ازخود طبقه بورژوا است. سوسیالــیسم تاکنونى درد اقشار غیر کارگر را منعکس 
کرده است، درد کسى را که میخواهد وطنش سرى میان سرها در بیاورد، کسى که میخواهد آمریکا به او زور 
نگوید، کسى که میخواهد زبان و رسوم محلى اش را به رسمیت بشناسند، درد روشنفکر جهان سوم، مشتاقان 
صنعت، استقالل، رفرم، و خالصه هرچیز دیگرى بجز امر رهائى بشر از سرمایه و خلع ید کارگر از بورژوا. 
اگر سوسیالــیسم رادیکال زمان ما کارگرى بود دیگر اثبات اینکه حاجى برخوردار هم همانقدر استثمارگر 
است که اریه اینقدر کار پیچیده اى نمیشد و به سه سال "مبارزه ایدئولــوژیک" احتیاج نمیداشت. اینها 
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جنبش هاى طبقات اجتماعى دیگرند که نام معتبر سوسیالــیسم را وام میگیرند زیرا دیگر میدانند که نیروى 
عظیمى که در جامعه سرمایه دارى خفته است با این پرچم به تکان در میاید، و میکوشند این نیروى عظیم 
را در خدمت اهدافى غیر آنچه خود او میخواهد بکار بگیرند. کمونیسم کارگرى یعنى اعتراض اجتماعى 
طبقه کارگر علــیه سرمایه و سرمایه دارى و نه هرچیز دیگرى که یکى بخواهد تحت این نام راه بیاندازد. 
این در مانیفست کمونیست و حتى قبل از آن به روشنى بیان شده. حتى قبل از نگارش و انتشار مانیفست، 
انگلس در نامه اى به مارکس درمورد تماسهائى که دریکى از شهرهاى آلــمان با تعدادى محفل کارگرى 
پیدا کرده است میگوید که اگر قدرى بیشتر در میان اینها کار کنم اینها "کمونیسم را راه اعتراض خود قرار 
میدهند". و ادامه میدهد که "کمونیسم یعنى اعتراض کارگر به مثابه انسان به کل وضع اجتماعى و نه به مثابه 
فرد علــیه وضع خودش". هیچ جا اسمى از وطن، حقوق بشر، استقالل و دموکراسى در تعریف مشخصات 
کمونیسم وارد نمیشود. کمونیسم یعنى اعتراض کارگر به عنوان یک انسان به جامعه موجود. کمونیسم یعنى 
ظرف و ابزار و چهارچوب اعتراض کارگر وقتى کل بنیاد جامعه موجود را هدف میگیرد. سوسیالــیسم ها و 
کمونیسم هاى جز این محصول طبقات دیگر و عکس الــعملى به کمونیسم کارگران است. اینها باید بگویند 
که "این تصویر درستى از آرمان سوسیالــیسم و از انسان و مقدرات او و از جامعه فردا نیست. سوسیالــیسم 
آن است که ما میگوئیم، تدریجى است، مراحل دارد و مالك پیشروى اش لــزوما تغییر وضعیت تو نیست". 

 
من از شما میخواهم، بعنوان کسانى که عضو حزب کمونیست هستید، بعنوان کسانى که نیامده اید قاچ زینى 
را براى مدت معینى بچسبید، بعنوان کسانى که میخواهید تضمین کنید که کل این افق کمونیستى کارگر 
عملى میشود، فکر کنید و انصاف بدهید که ما کجائیم و کجا ایستاده ایم. پاى ما روى کدام تاریخ است. با 
کدام تاریخ جابجا میشویم. بنظر من حزبى حزب کمونیست است که گسترش مبارزه طبقاتى کارگر گسترش 
او باشد، که نگرانى کارگر در مبارزه نگرانى او باشد، که اعتراض کارگر به وضع موجود اعتراض او باشد، 
که با جنبش کارگرى تحت فشار قرار بگیرد و با جنبش کارگرى پا به تعرض بگذارد. اوضاع کنونى ماهیت 
غیر کارگرى سوسیالــیسم تاکنونى را افشاء میکند. تولــید سرمایه دارى دنیا را روى سر خود گذاشته است. 
کارگر و اعتراض کارگرى به چنان وزنه اى در تمام جهان تبدیل شده که دیگر هر رهبر فکسنى جهان سوم، 
از آخوند ایرانى و خاخام اسرائیلى و داالیى الما تا چاقوکشانى که قپه روى دوششان چسبانده اند، متخصص 
باال بردن بارآورى کار شده اند. درست در همین مقطع سوسیالــیسم زمان ما دارد به قهقرا میرود. مقاومت 
کارگر و قدرت اجتماعى او هرگز اینچنین عظیم و چشمگیر نبوده و در همان حال جنبشى که با چسباندن 

نام کمونیسم بخود خود را منبعث از این طبقه قلــمداد میکرد دارد مضمحل میشود. 
 

حزب کمونیست زمان ما هنگامى براستى بوجود آمده است که این قدرت عظیم طبقاتى پایه وجودیش باشد. 
من میگویم این حزب را میتوان ساخت. این اساس بحث کمونیسم کارگرى است. 

 
کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست

مسالــه در این چند سال بنظر من فائق آمدن بر ناباورى نسبت به این افق کمونیسم کارگرى بوده است. فکر 
نمیکنم موفق شده باشیم. فکر نمیکنم حزب کمونیست بعنوان یک حزب سیاسى متوجه ضرورت چرخش 
اساسى که باید صورت بدهد شده باشد. خودتان میتوانید نگاه کنید و ببینید که حزب ما امروز در مشغله 
اش، در تبیینش از مسائلش، در کار روزانه اش، در افق و دورنماى عمومى و عملى اش، در اولــویت هایش 
و غیره کدام تاریخ واقعى را منعکس میکند. به ما میگویند الــگوى ما براى سوسیالــیسم چیست. میدانم 
که باید درباره سوسیالــیسم بعنوان یک نظام بیشتر سخن گفت، اما این معضل کیست؟ این معضل کسى 
است که ابتدا با یک الگو آمده و االن با ورشکستگى الگوها دارد از گود خارج میشود و نه معضل آن طبقه 
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مجبور به مبارزه اى که من تصویر کردم. کسى که کشمکش دائمى با سرمایه جزو ملــزومات وجودش 
است و ناگزیر است اوضاع موجود را نفى کند. مارکس به همین جنبش کارگرى براى نفى سرمایه دارى 
گفت کمونیسم. این جنبش جلوى چشم ما با تمام قوا جریان دارد و مجبور است آنچه هست را نفى کند. 
با به بن بست رسیدن سوسیالــیسم بورژوائى در روسیه و ناتوانى فالن سوسیالــیست براى فرستادن دو 
تا نماینده به مجلس فالن کشور، امرش و اجبارهائى که روبرویش هست و تصمیمش هیچکدام عوض 
نمیشود. کارگر با بحران سوسیالــیسم بورژوائى نمیتواند از افقى که درباره انسان و آینده او دارد کوتاه 
بیاید. راستش مشکل امثال گورباچف هم همین است. اتفاقا در شوروى این مسالــه بسیار بسیار بارز است 
که مشکل، کارگر و انتظارات او از جامعه است. میگوید هر روز دارم تولــید میکنم و در دنیا دارند تولــید 
میکنند و من هم میخواهم از آنچه که میسازم و آنچه که میبینم جامعه بشرى میتواند بسازد بهره مند بشوم. 
اقتصاد شوروى بدلــیل ناتوانى اش در بهره مند کردن توده وسیع مردم از آنچه که تولــیدش بعینه در 
قدرت بشر امروز هست به بحران کشیده شده است. بهررو مبارزه کارگر براى بهبود اوضاعش و براى نفى 
سرمایه دارى تعطیل بردار نیست. و حزب کمونیست زمان ما باید منشاء خود را از این مبارزه بى وقفه بگیرد 

و دقائق این مبارزه را منعکس کند. 
 

کمونیسم کارگرى فراخوانى به تغییر اخالق و افکار نیست. فراخوانى به یک انتقال اجتماعى است. چپ 
ایران حاصل تکامل اعتراض ملى و رفرمیستى به امپریالــیسم و استبداد سلــطنتى بوده است. وطن آباد و 
صنعتى و مستقل، یک سرمایه دارى خودى که توسرى خور نباشد، دورنمایه تفکر سیاسى و اقتصادى و 
انقالبیگرى چپ رادیکال ایران بوده است. شاید هم اگر بجائى میرسید چیزى هم به کارگر میداد. (این را 
من ندیده ام و تضمین نمیکنم). اما هرچه این چپ رادیکالــیزه بشود، هرچه بورژوازى و خرده بورژوازى 
و غیره را هم در تئورى و سیاستش کنار بگذارد، هنوز نمیدانم چگونه قرار است جایگاه اجتماعى اش را 
کنار بگذارد. تاریخ معاصر چپ غیر کارگرى گواه اینست که وقتى همه این مفاهیم و مقوالت کلــیدى 
سیستم اش را کنار گذاشت باالخره خودش را هم کنار میگذارد و بطور کلى از گود خارج میشود. کمونیسم 
کارگرى حاصل روند رادیکالــیزاسیون سوسیالــیسم غیرکارگرى نیست، ادامه تکامل جنبش اعتراضى طبقه 
و سطحى از توسعه اعتراض سوسیالــیستى کارگر بعنوان یک طبقه متمایز اجتماعى است. همانطور که گفتم 
ما داریم از دو تاریخ مادى مختلف حرف میزنیم. باالخره باید حاضر بشویم این را بفهمیم که در کنار کلــیه 
جنبش ها و حرکت هاى اجتماعى غیرکارگرى که پایه احزاب سوسیالــیسم غیرکارگرى تاکنونى است، 
جنبش مادى اجتماعى و قدرتمندى وجود دارد که بسیار به زندگى هر سوسیالــیستى مرتبط تر است. باید 

رفت از این جنبش شروع کرد. 
 

در کنگره دوم گفتم که حزب کمونیست در این تالقى قرار گرفته است. امروز هم بنظر من وضع همین 
است. در مبحث عملــکردها میتوانیم درباره این صحبت کنیم که چه پیشرفتى کرده ایم. اگر از من بپرسند، 
از آنجا که به کار نیمه کاره و به نفر دوم جایزه نمیدهند، میگویم هیچ. باید جلــوتر میرفتیم. و چون نرفته 

ایم باید باز از همانجا ادامه بدهیم. 
 

پیوستن به متن این مقاومت و مبارزه طبقاتى، از آن مایه گرفتن و به مسائل آن پاسخ دادن، کلــید پیشروى 
براى حزبى است که از قطبى دیگر در جامعه دارد بسمت طبقه کارگر میرود. اگر کسى فکر میکند که این 
به معنى سرخم کردن در برابر "خودبخودى"، تمکین به مبارزه اقتصادى، و کمرنگ کردن تئورى و غیره 
است، اجازه بدهید بگویم که این دقیقا نشاندهنده نفهمیدن بحثى است که دارم میکنم. من میگویم مبارزه 
طبقاتى با تمام پتانسیل اش باید ظرف خود را کمونیسم قرار بدهد. من از کمونیسم بعنوان تئورى و نقد 
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فقط مارکسیسم را میفهمم. من دارم از ارتدوکســى مارکسیسم دفاع میکنم.وقتى بما اینجا و آنجا در داخل 
حزب میگویند که کمونیسم کارگرى بحث هایش را خوب باز نکرده و دیدگاهش را درست توضیح نداده 
است، پاسخ من اینست که دیدگاههاى ما درایدئولــوژى آلــمانى و در کتاب سرمایه و دهها نوشته دیگر 
از این دست در جامعیت خودش باز شده است. من مسئول این نیستم که براى کسى که سوسیالــیسمش 
را و نگرش اش را از دکتر ارانى و از تاریخ مختصر گرفته، پاسخ هاى جدید پیدا کنم. بلــکه جواب میدهم 
که این روایت هاى دست دوم و رقیق شده را کنار بگذار، برو یکبار هم که شده نگاهى به ایدئولــوژى 
آلــمانى بیانداز و ببین آیا حقانیت این مارکسیسم، و کوبندگى نقدى که در آنها هست، و کارآئى آن در 
توضیح معضالت امروز ما برایت روشن نمیشود. از نظر تئوریک بنابر این بحث کمونیسم کارگرى اساسا 
جز بازگشتن به مارکس و ارتدوکســى مارکسیسم و مارکسیسم لــنینى که انقالب روسیه را سازمان داد 
نیست. دستگاه انتقادى و نگرش کمونیسم کارگرى قدرتمند سرجاى خودش است. آنچه امروز الزم است، 
و این باید درافزوده نظرى ما باشد، کاربست واقعى این مارکسیسم به اوضاع واحوال زمان ماست. نقد از 
موضع کارگر امروز و در قبال مسائل و اوضاع متفاوت امروز است. ما در بحث کمونیسم کارگرى فلــسفه 
و جهان بینى و جامعه شناسى تازه اى را باب نکرده ایم، بلکه داریم مارکسیسم را به روایت درست و در 

قبال مسائل زمان خودمان بکار میبریم. 
 

اجازه بدهید بحث کمونیسم کارگرى و موقعیت حزب کمونیست را از زاویه دیگرى هم مطرح کنم. اینجا 
کنگره حزب کمونیست است و من از موضع عضو این حزب صحبت کردم. فرض کنید کنگره دیگرى 
هم وجود دارد. کنگره طبقه کارگر، کنگره رهبران عملى و مستقیم اعتراض ضد سرمایه دارى کارگر. و 
فرض کنید یکى از ما بعنوان ناظر دعوت شده ایم. چه چیزهائى در این کنگره خواهیم شنید؟ بنظر من 
یکى از سخنرانى ها قطعا این میبود: "این حزب کمونیست ایران را میبینید، جریان رادیکال و خوبى است، 
تالش زیادى دارد میکند، راه زیادى بسمت ما آمده است، در سخت ترین شرایط از حرفهاى کارگریشان 
کوتاه نیامده اند، رفقاى بسیار خوبى دارد، واقعا استقامت نشان داده اند، این حزب بدرد ما میخورد، باید 

بگیریمش، باید تصرفش کنیم". 
 

اگر از این زاویه نگاه کنید بهتر موقعیت حزب و وظیفه کمونیسم کارگرى در درون و بیرون این حزب را 
تشخیص میدهید. چه کمونیست عضو حزب و چه کارگرى که به سرنوشت کمونیسم و این حزب عالقه 
دارد، همین وظیفه را دارد. این حزب باید به نفع کارگران تصرف شود، رهبرى اش، زبانش، مشغله هایش، 
و ارگانهاى تصمیم گیرى اش، همه باید به نفع کارگران تصرف شوند. اگر من از بام تا شام دارم به زبان 
غامضى از سوسیالــیسم با کارگران حرف میزنم، یک نفر باید بیاید و مرا کنار بزند و حقایق سوسیالــیستى 
را به زبان روشنى بگوید. من میگویم وظیفه ما، وظیفه مدافع بحث کمونیسم کارگرى، این است که به این 
حزب چهارچوب فکرى اى بدهد و مجموعه اى از اولــویت ها، مشغله ها و جهت گیرى ها، و ارزش ها 
و ساختارهائى را به آن تحمیل بکند که، علــیرغم تمام آن تمایالت و گرایشات غیرکارگرى بازدارنده که 
هر روز تولــید و باز تولــید میشود، تصرف این حزب را براى طبقه کارگر ممکن و به صرفه بکند. وگرنه 
طبقه کارگر از این حزب دست میکشد. رفیق ایرج آذرین گفت مسالــه این نیست که کمونیسم کارگرى 
در آینده رشد میکند یا خیر، پاسخ این سوال مثبت است. من هم عینا همین نظر را دارم. با این رشد عظیم 
جامعه سرمایه دارى و قدرت تولــیدى اش و با موقعیتى که کارگر امروز از آن برخوردار است، باال گرفتن 
جنبش سوسیالــیسم کارگرى اجتناب ناپذیر است. اما بنظر من سوال الاقل اینجا اینست که آیا این حزب 
درصف این جنبش عظیمى که در راه است خواهد بود یا خیر. آیا حزب کمونیست ماتریالــى خواهد بود 

که این کمونیسم کارگرى از آن استفاده کند یا خیر. 
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دوره اى که در پیش است دوره تصمیمات بزرگ و افق هاى وسیع است. فکر هم نمیکنم که کسى که 
خود را آدم کوچکى بداند به حزب ما آمده باشد. وقتى رهبران و سیاستمداران بورژوازى بخودشان اجازه 
میدهند که جهانى و فرامحلى فکر کنند، ما نباید اجازه بدهیم که عضو حزب کمونیست کوچک و محلى 
فکر کند. همه دنیا دارد از تغییرات اساسى در جهان حرف میزند. همه ما باید روى این تغییرات و درباره 
آنچه بورژوازى درباره آن میگوید حرف داشته باشیم. ما باید با یک دستگاه فکرى و عملى منسجم به جنگ 
شرایط امروز برویم. طوفانى که براه افتاده است، و عظمت هاى فکرى و اقتصادى را دارد با خود میبرد و 
همراه خودش هزاران سوسیالــیست آبکى را از میدان خارج میکند، جلوى عشق من به تشکیالتم متوقف 
نمیشود. اگر آماده نباشم همان عشق و همان تشکیالت را هم با خود میبرد. آن کسى و آن جریانى میتواند 
در برابر این اوضاعبایستد و حتى از جوانب دگرگون کننده آن به نفع انقالب کارگرى استفاده کند، که یک 
افق سیاسى و ایدئولــوژیکى و عملى کارشده داشته باشد. افقى که تاب یک استقامت چند ده سالــه را 

داشته باشد. 
 

اگر بعد ها به این کنگره نگاه بکنند، قطعا متوجه این میشوند که این کنگره مقارن اتفاقات بسیار مهمى در 
جهان، اساسا حول تحوالت شوروى و چین، و در کل توازن سیاسى و ایدئولــوژیکى دنیاى سرمایه دارى 
است. ما باید پاسخ خود را به این اوضاع بدهیم. من به سهم خود میخواهم در این کنگره بگویم که شکست 
سوسیالــیسم بورژوائى شکست سوسیالــیسم کارگرى نیست. هرچند که در کوتاه مدت و یا در میان مدت 
فشار عظیم ضد سوسیالــیستى که بورژوازى به این ترتیب وارد میکند، شرایط کار ما را دشوار میکند، اما 
رشد عظیم صنعت در سطح جهانى، گسترش سرمایه دارى به دورافتاده ترین نقاط جهان، و تبدیل شدن 
جدال کار و سرمایه به مشغلــه همه اقشار اجتماعى در هر خرده کشورى که در دنیا وجود دارد، زمینه هاى 
رشد کمونیسم کارگرى است. آینده کمونیسم کارگرى بعنوان یک جریان حزبى روشن است زیرا حزب 
آن اعتراض سرمایه دارى کارگر است که بقول مارکس در هر لــحظه در برابر چشمان ما جریان دارد و 

قوت میگیرد. 
 

بحث من اینست که ما میتوانیم به اوضاع کنونى، به این روند تخریب، پاسخ بدهیم. ما مى توانیم خود را 
از زیر آوار سوسیالــیسم بورژوائى که امروز فرو میریز کنار بکشیم و حمله طبقاتى خود را به بورژوازى 
با تمام قوا انجام بدهیم. مشروط براینکه بخواهیم این کار را بکنیم. دنبال یک چهارچوب فکرى و عملى 
مناسب براى این امر باشیم. تا آنجا که به من بعنوان یک شخص بر میگردد میگویم این چهارچوب وجود 

دارد و آن کمونیسم کارگرى است.
...

(نوبت دوم سخنرانى)
تاکیدى بر چند نکته

فرصت زیادى نیست و فقط به چند نکته اشاره میکنم. 
 

در مورد اوضاع معیشتى طبقه کارگر در سطح جهانى الزم است بگویم که انقالب سوسیالــیستى از وخامت 
وضع کارگران استنتاج نمیشود. امروز فقر وسیع و اوضاع بینهایت مشقت بارى دامان اقشار حاشیه تولــید 
است.  آور  انزجار  و  دارى  سرمایه  جامعه  محصول  این  است.  گرفته  را  کشورها  از  بسیارى  در  بیکاران  و 



1012

برگزیده آثار  منصور حکمت

اما در مجموع اوضاع طبقه کارگر و بویژه بخش داراى امنیت شغلى بهبود نسبى پیدا کرده. این اوضاع را 
براى انقالب کمونیستى و کارگرى مساعد تر میکند. بهبود دائمى وضع طبقه کارگر قدرت طبقه را افزایش 
هم  با  کامال  کارگران  اوضاع  در  اصالحات  و  سوسیالــیستى  انقالب  که  کنم  تاکید  میخواهم  فقط  میدهد. 

خوانائى دارند. 
 

را  کارگرى  کمونیسم  مسیر  قطع  بطور  و  ندارد  وجود  ما  جلــوى  اى  راهى  "دو  که  کردند  اظهار  رفقائى 
کرده  انتخاب  را  راهمان  ما  اینکه  گفتن  دارد.  وجود  واقعى  بطور  راهى  دو  این  من  بنظر  پیمود".  خواهیم 
ایم و به عنوان حزب کمونیست قطعا جزء جریاناتى خواهیم بود که کمونیسم کارگرى و بالــنده آینده را 
نمایندگى خواهیم کرد ممکن است انسان را به هیجان بیاورد، اما بر اقدامات مهم و انتخاب هاى مهمى که 
امروز باید صورت بگیرد سایه میاندازد. رفیق ف. با مشاهدات خیلى کمى از کردستان به هیجان آمده است. 
من میگویم آنروز که کارگر کرد تصمیم بگیرد ارتش و پاسدار یک لــحظه نمیتواند در کردستان بماند. آنروز 
که کارگر کرد تصمیم بگیرد دخالــت کند حزب دموکرات به یک جریان بى نفوذ حاشیه اى در کردستان 
تبدیل میشود. این قدرت واقعى کارگر در کردستان و ایران است که هنوز به میدان کشیده نشده. بنظر من 

براى تحقق این روند ها ما باید امروز انتخابهاى واقعى و مهمى بکنیم. 
 

ما امروز هنوز ادامه خطى آن چیزى هستیم که در گذشته بوده ایم. با همه تغییراتى که در چهارچوب فکرى 
و عمل سیاسى مان صورت گرفته است. ما انتهاى رادیکالــیزاسیون جنبش ضد پوپولــیستى هستیم. همه 
ما محصول جنبش ضد خلق گرائى هستیم. تا وقتى پوپولــیسم زنده بود، ما، به مثابه نیروى نقد کننده آن 
همسو، هم خط، پر انرژى و فکور عمل میکردیم. و دقیقا با شکست پوپولــیسم است که منتقدش، هر قدر 
هم که منسجم و سیستماتیک باشد، به حاشیه رانده میشود و حرف زیادى براى گفتن و کار زیادى براى 
کردن پیدا نمیکند. بحث کمونیسم کارگرى از جمله تالشى است براى اینکه ما را از این چهارچوب فراتر 
ببرد. آن جنبش ضد پوپولــیستى که به ما رهبران،ساختمان تشکیالتى، کادرها، مشغله ها و سازمانهائى که 
باید اداره شان کنیم را داده است کار خود را کرده و خیرش را رسانده است. هیچکس را از این فراتر نمیتواند 
بتواند  که  سیاسى  و  فکرى  هاى  چهارچوب  کردن  پیدا  براى  جستجو  که  است  سال  پنج  چهار  االن  ببرد. 
پاسخگوى نیازهاى زمان ما و رشد ما و تکامل جنبش کمونیستى باشد آغاز شده است. خصلــت مشخصه 

حزب ما از بدو تشکیلــش این تکاپو بوده است و نه جاخوش کردن در قالــبهاى داده شده. 

امروز که این واقعیات عظیم دارد رخ میدهد اهمیت این تالش بمراتب موکد تر میشود. تا آنجا که به حزب 
کمونیست به معنى اخص مربوط میشود کمونیسم کارگرى تبیین یک چنین چهارچوبى است. آیا توانسته 
ایم کمونیسم کارگرى را در حزب کمونیست جایگزین دستگاه فکرى و عملى ضد پوپولــیستى بکنیم؟ 
آیا توانسته ایم همان همدلــى، همسوئى و همان احساس حقانیت را که در دوره مبارزه ضد پوپولــیستى 
ازباال تا پائین جریان ما را در بر میگرفت اینبار حول کمونیسم کارگرى بوجود بیاوریم؟ پاسخ من منفى 
است. کمونیسم کارگرى از یک آلــترناتیو فکرى و عملى پیشنهادى در حزب زیاد فراتر نرفت. وقتى کسى 
میگوید ما انتخابمان را بعنوان یک حزب کرده ایم، حتما اعتقاد و عزم خودش را نشان میدهد، اما بنظر من 

دارد این واقعیت را کمرنگ میکند. 
 

چرا نتوانستیم حزب را حول این تبیین از مسائل کمونیسم همدل و هم خط کنیم؟ رفیق ج. گفت که علــت 
اینست که این بحثها بخشا مبهم مانده است و بویژه به نقشه عمل ها و شرح وظایف و کنترل و حسابرسى و 
غیره منجر نشد. در یک کلــمه، استنتاج کنکرت از آن نشد و امروز باید مشخص تر حرف بزنیم. من میدانم 
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که هر پراتیکى حاصل نقشه عمل و کنترل و آموزش و اینهاست. اما نقص ما در کمبود اینها نیست. بنظر من 
اتفاقا تا همینجا زیاد نقشه عمل داده ایم و تقریبا راجع به کلــیه عرصه هاى فعالــیت از ریز و درشت نتیجه 
گیرى کنکرت کرده ایم. تا سطح نحوه گذاشتن پاى چپ جلــوى پاى راست و راه رفتن از این بحث نتیجه 
گیرى عملى کرده ایم. مشکل ابدا اینجا نیست. سوال اساسى اینست که نقشه کش و بازرس و کنترل کننده 
و آموزش دهنده خود از کجا قرار است بیاید. بازرس را چه کسى بازرسى میکند و آموزگار را چه کسى 
آموزش میدهد. ما میخواهیم یک حزب بر مبناى این نظرات برود و در بیرون خود، در جامعه و در درون 
طبقه کارگر آموزش بدهد و سازمان بدهد. اگر تازه کار ما این باشد که با چند نفر از این کنگره بیرون برویم 
و بقیه اعضاء حزب را موضوع فعالــیت آموزشى خودمان قرار بدهیم دیگر حزب نساخته ایم، دانشکده باز 
کرده ایم. جنبش ضد پوپولــیستى و حزب ما حاصل آموزش و نقشه عمل نبود. حاصل یک نقد اجتماعى 
و تالش براى متحد کردن انسانهاى کمونیستى بود که راسا خودشان به صحت این نقد در تبیین افق و 
وظایفشان پى برده بودند. کمونیسم کارگرى هم در همین موقعیت است و به همین روش میتواند رشد کند. 
ما نتوانسته ایم در حزب کمونیست حرکتى براى درك و فهم جامعه موجود و کمونیسم موجود بر مبناى 
این خطوط بوجود بیاوریم. ما امروز آن کادرهاى کمونیستى را که در جستجوى مستقل خویش براى درك 
کارگرى  کمونیسم  بحث  در  ما  جمعبندى  حقانیت  به  راسا  کارگرى  انقالب  دورنماى  و  اجتماعى  اوضاع 
رسیده باشند و این جمعبندى را، مانند سیستم ضد پوپولــیستى پیشین، قطب نماى پراتیک سیاسى خود و 
حزبشان قرار بدهند آنطور که باید نداریم. به این معنى ما هنوز موفق نشده ایم چهارچوب فکرى و عملى 
حزب کمونیست را با این بحث ها دگرگون کنیم. این ضعف پاسخهاى ما نیست، بلکه نشانه محدودیت 

هاى تالشى است که تا بحال کرده ایم... 
 

یک  به  را  چهارچوب  این  میتواند  ما  حزب  آیا  که  اینست  سر  بر  بحث  میکنم  فکر  من  کالم،  خالصه 
چهارچوب جا افتاده و تعمیم یافته فکرى و عملى براى رهبران و فعالــینش تبدیل کند یا خیر. این راه 
خودش را دارد. در بحث دیگرى خواهم گفت که این راه چیست و در دوره آینده به چه شیوه اى باید 

براى این تالش کنیم... 
بسوى سوسیالیسم - دوره دوم - شماره 3، مهرماه 1368 (سپتامبر - اکتبر 1989 )
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تفاوت هاى ما

گفتگو در باره کمونیسم کارگرى
 

سوال: سند "اوضاع بین المللى و موقعیت کمونیسم" بحران و افول سوسیالیسم هاى بورژوائى را بررسى 
کرده و از کمونیسم کارگرى، در شرایط فروپاشى اینها و تعرض وسیع بورژوازى به سوسیالیسم، بعنوان 
تنها جریانى که افق پیشروى و بالندگى دارد صحبت میکند. از زمان تصویب این سند در کنگره سوم حزب 
تاکنون چند ماهى بیشتر نگذشته است. اما وقایع با سرعت خیره کننده اى پیش رفته اند: وقایع لهستان، 
فروپاشى در یوگوسالوى، چرخش در مجارستان، اتفاقات بسیار سریع در خود شوروى، و این اواخر برآمد 
توده اى و سرکوب خونین در چین. آیا شما چنین شتابى را براى این پروسه تصور میکردید؟ هم اکنون 
اصطالح "بحران کمونیسم" با تفسیرهاى مداوم رسانه هاى بورژوازى غرب از این وقایع، یک عبارت جا 

افتاده در افکار عمومى شده. عقیده شما درباره تحوالت اخیر چیست؟ 

منصور حکمت: فکر میکنم وقایع همین چندماهه اخیر بهتر از هرنوع استدالل و بحثى که ما میتوانستیم در 
کنگره سوم حزب مطرح کنیم صحت تحلیل هاى ما در گزارشى که به کنگره دادیم را اثبات کرده باشد. 
حتى در آن گزارش هم ما دوره دراز مدتى را براى این دگرگونى ها پیش بینى نمیکردیم. با اینحال شتاب 
رویدادهاى اخیر واقعا خیره کننده است. بنظر من تحوالت شوروى و به اصطالح کشورهاى بلوك شرق با 
رویدادهاى اخیر چین زوایاى مختلفى را از روند عمومى زوال سوسیالیسم بورژوائى بنمایش میگذارند و 
نباید از تفاوتهاى اساسى اى که میان آنها وجود دارد غافل شد. بعنوان یک اردوى سوسیالیسم بورژوائى، 
این  از  پیش  بسیار  چین  در  بورژوائى  سوسیالیسم  کمونیستى،  اصطالح  به  جنبش  در  "قطب"  یک  بعنوان 
ورشکسته و بى اعتبار شده بود. مائوئیسم در همان دهه هفتاد شکست خورد و از صحنه سیاسى خارج شد. 
کنار کشیدن چین بعد از مائو از هرنوع داعیه سوسیالیستى هم بسیار پیش از این مسجل شده بود. وقایع 
امروز چین بیشتر نشاندهنده کشمکش براى انطباق مادى در ساختارهاى سیاسى و ادارى این کشور با جهت 
گیریهاى بنیادى است که قبال در سطح اقتصاد سیاسى این کشور و در عرصه ایدئولوژیکى بوجود آمده بود. 
ما در چین شاهد فرجام پروسه هائى هستیم که بسیار پیش از این آغاز شده بود و فى الحال به عمر و اعتبار 
سوسیالیسم بورژوائى در چین چه در داخل این کشور و چه در صحنه بین المللى خاتمه داده بود. به یک 
معنى، بنابراین، وقایع امروز در چین با همه برجستگى اش نسبت به رویدادهاى جامعه شورورى و تاثیرات 
آن در صحنه بین المللى بمراتب کم اهمیت تر است. در شوروى ما با چرخش هاى تاریخسازى روبرو 
هستیم که عالوه بر تاثیراتش بر مناسبات سیاسى و اقتصادى بین المللى، پرونده بستر اصلى سوسیالیسم 
بورژوائى تاکنونى را میبندد. شتاب تحوالت سیاسى و فکرى در شوروى بسیار بیشتر از تغییرات اقتصادى 
دارى  سرمایه  مدل  کل  الحال  فى  قدم  اولین  در  و  شده  شروع  که  ناپذیرى  برگشت  روند  اما  است.  بوده 
دولتى را ورشکسته کرده است، در انتهاى خودش انحالل کامل اردوگاه به اصطالح سوسیالیستى و پایان 
سوسیالیسم بورژوائى روسى را به همراه دارد. البته این بلیه اى نیست که فقط دامن به اصطالح رویزیونیست 
ها را گرفته باشد. همراه با زوال این جریان کل گرایشات و ترندهاى شبه مارکسیستى غیر کارگرى که به 

اعتبار انتقاداتشان به این بستر اصلى موجودیت پیدا کرده بودند هم بنظر من عمرشان تمام میشود. 
 

آیا این "بحران کمونیسم" یا "پایان کمونیسم" است؟ راستش من دنیا را صحنه جدال مکاتب نمیدانم. تاریخ 
واقعى تاریخ جنبش هاى اجتماعى و طبقاتى است. واضح است که در این میان "چیزى" شکست خورده و 
به پایان رسیده است. این تحوالت نمودار شکست جنبش بورژوائى سرمایه دارى دولتى است. بورژوازى 
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این جنبش را کمونیستى نامیده و به میلیونها انسان بعنوان جنبش کمونیستى شناسانده است. از نظر تاریخى 
هم این جنبش در جوار جنبش کمونیستى رشد کرده و در طى مراحل مشخصى خود را بعنوان بستر رسمى 
کمونیسم تثبیت کرده است. جنبش سوسیالیستى کارگرى، یعنى کمونیسمى که پرچم مبارزه ضد سرمایه 
دارى کارگر در جامعه معاصر است، در کنار این کمونیسم رسمى به حیات خودش ادامه داده و طبعا با غلبه 
این جریان سرمایه دارى دولتى به مقدار زیاددچار افت و عقب نشینى شده. این یک جنبش دیگر است که 
من از آن، همانطور که مورد بحث مانیفست کمونیست است، بعنوان کمونیسم کارگرى یاد میکنم. شکست 
سوسیالیسم بورژوائى در روسیه و الجرم افول هرنوع سوسیالیسم غیرکارگرى دیگر، از ناسیونال رفرمیسم 
چپ تا پوپولیسم و غیره، قیل و قال ضد مارکسیستى بورژوازى را تشدید کرده و طبعا کمونیسم کارگرى 
هاى  زمینه  نه  بورژوائى  سوسیالیسم  این  بحران  اما  میدهد.  قرار  بیشترى  ایدئولوژیکى  فشار  تحت  هم  را 
کمونیسم کارگرى را تضعیف میکند و نه آن را به بحرانى میکشاند. کامال برعکس، همانطور که در گزارش 
به کنگره هم نوشته ام و درسمینار اول کمونیسم کارگرى در چند ماه قبل توضیح دادم، دور جدیدى از 
مبارزه کمونیستى کارگرى در انتظار ماست. امروز بستر اصلى آنچه که رسما کمونیسم نامیده میشود دارد بار 
دیگر به درون طبقه کارگر منتقل میشود. کمونیسم کارگرى بعنوان یک جنبش اجتماعى دوباره دارد جاى 
واقعى خود را در جامعه پیدا میکند. قدرت این جنبش عظیم است. برخالف آنها که به خیال خودشان پایان 
مارکس و مارکسیسم را اعالم کرده اند، من دوره آتى را دوره عروج مجدد مارکسیسم میدانم، چرا که جنبش 
اجتماعى که این مارکسیسم میتواند پرچمش باشد، جنبش اعتراض ضد سرمایه دارى کارگر، تازه دارد از 
شکست پس از انقالب اکتبر و از دهها سال غلبه حرکت هاى شبه سوسیالیستى بورژوازى قد راست میکند. 
صنعتى  کانونهاى  در  کارگرى  رادیکال  اعتراضات  گسترش  دهه  نود  دهه  من  بنظر  رفت.  نباید  دورى  راه 
اروپاى غربى و دهه پیدایش نسل جدیدى از احزاب کمونیستى است. احزاب کمونیست کارگرى. بنظر 
من مارکسیسم بعنوان یک انتقاد عمیق و عظیم از جامعه سرمایه دارى، و بعنوان یک تئورى، خدشه پذیر و 
بحران بردار نیست. همین وقایع امروز نیز صحت مارکسیسم را ثابت میکند. تئورى انقالب کارگرى را فقط 
خود جنبش کارگرى و پراتیک کارگرى میتواند به ثبوت برساند. سقوط جریانات غیرکارگرى که براى تحقق 
امر ناسیونالیسم، دموکراسى، رفرم و صنعتى شدن به مارکسیسم آویزان شده بودند، چیزى جز این را اثبات 

میکند. 

تحوالت  دستخوش  دارد  خودش  بیرون  دنیاى  همپاى  هم  ایران  کمونیست  حزب  که  میرسد  بنظر  سوال: 
مهمى میشود. فکر میکنم نه فقط اعضاء حزب بلکه حتى هرناظر خارجى که ادبیات ما را دنبال میکند بویژه 
در دوره پس از کنگره سوم متوجه تنش ها و یا حتى کشمکش هایى در درون حزب کمونیست ایران میشود. 
همین گزارشى که به کنگره سوم عرضه کرده اید و سخنرانى تان در کنگره پیرامون آن، مقاالتى که در مورد 
فعالیت حزب در درون طبقه کارگر و فعالیت ما در کردستان در نشریه کمونیست چاپ شده است، بحث 
عضویت کارگرى و غیره همه شواهدى بر وجود این تنش هاست. نظرتان درباره این موقعیت چیست و تا 

چه حد بحث کمونیسم کارگرى در این چهارچوب مطرح است و اهمیت دارد؟ 
 

منصور حکمت: حزب کمونیست ایران هم نظیر هر حزب سیاسى واقعى دیگر جناحها و گرایشات چپ 
وراست و مرکز دارد. کشمکش میان این گرایشات به اشکال مختلف از بدو تشکیل حزب وجود داشته 
باید  آنها  غیاب  وراستش  اند  اجتماعى  واقعى  تمایالت  و  فشارها  محصول  گرایشات  این  واقع  در  است. 
موجب تعجب باشد. اما در چند سال اخیر، و بویژه در یکسال گذشته رویاروئى و شکاف میان گرایشات در 
درون حزب، به دالئل سیاسى کامال قابل فهم، افزایش پیدا کرده است. این شرایط نه فقط مستقیما به مساله 
کمونیسم کارگرى و مباحثات ما در این دوره مربوط است، بلکه نهایتا انعکاس همان واقعیات اجتماعى و 
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سیاسى است که در پاسخ به سوال قبلى از آن صحبت کردم. بحث کمونیسم کارگرى از وضعیت حزب 
کمونیست استنتاج نشده. این بحث تبیینى است از پایه اى ترین مسائل کمونیسم و سوسیالیسم معاصر. این 
مسائل مستقل از حرکت حزب کمونیست ایران بهرحال جلوى هر کمونیستى قرار دارد و باید به نحوى 
پاسخ بگیرد. اما در عین حال کمونیسم کارگرى نگرش و بحثى است که از طرف گرایش چپ در حزب 
مطرح میشود. نقدى است به باورها و روش ها و نظریات گرایشات دیگر در حزب. نقدى است به موقعیتى 
که این گرایشات به حزب کمونیست ایران تحمیل میکنند. بحث کمونیسم کارگرى "چه باید کرد" و پالتفرم 
سیاسى و عملى ویژه اى را جلوى حزب میگذارد که با تبیین گرایشات دیگر از مسائل و دورنماى حزب 

متفاوت است. 
 

از طرف دیگر، موقعیت گرایشات دیگر هم در طول سالهاى اخیر دستخوش تغییراتى شده است. همان 
روند جهانى که سوسیالیسم غیرکارگرى را درمقیاس جهانى به بن بست کشیده است، در داخل حزب هم 
گرایشات سوسیالیستى غیرکارگرى را دچار بى افقى میکند. بنابراین ما شاهد یک روند واگرائى در درون 
حزب بوده ایم. چپ و راست و مرکز امروز بیش از هروقت با دورنماهاى قابل تمیز در کشمکش با هم 

قرار گرفته اند. 
 

اگر بخواهم موقعیت امروز را برایتان تشریح کنم و مضمون اجتماعى و روند واگرائى گرایشات مختلف 
در درون حزب را توضیح بدهم باید درباره حزب کمونیست بطور کلى صحبت کنم و موقعیت تاریخى و 
اجتماعى اى که حزب در آن قرار گرفته است. وضعیت فعلى حاصل یک روند تکاملى است که باید عوامل 

و شرایط دخیل در آن را شناخت. 
 

سوال: بخش مهمى از این گفتگو درباره حزب کمونیست و تحوالت آن خواهد بود. اما فکر میکنم بهتر 
است وقتى وارد این مبحث بشویم که بدوا درباره خود کمونیسم کارگرى بیشتر صحبت کرده باشیم. قصد 
زوایاى  میخواهم  بلکه  اند،  شده  داده  توضیح  اثباتا  قبال  که  بشویم  مضامینى  وارد  که  نیست  این  اینجا  من 
خاصى از این بحث را روشن کنید.. عبارت کمونیسم کارگرى در میان ما معانى مختلفى پیدا کرده است. 
در واقع خود شما هم آنرا در ظرفیت هاى مختلفى به کار برده اید: بعنوان یک دیدگاه و نگرش و یا حتى 
مکتب، بعنوان یک جنبش مادى اجتماعى، بعنوان یک گرایش سیاسى و یا یک جنبش حزبى و غیره. سوال 

من اینست که از نظر شما کدام این تعابیر دقیق تر است و یا در بحث شما اساسى تر است؟ 
 

منصور حکمت: پاسخ این سوال خیلى ساده است. من "کمونیسم کارگرى" را بجاى کلمه "کمونیسم" بکار 
میبرم. به این دلیل که کلمه کمونیسم آن خصلت طبقاتى ویژه را که در آستانه انتشار مانیفست کمونیست 
در 1848 داشت در زمان ما دیگر از دست داده. کلمه کمونیسم در آن هنگام مترادف با سوسیالیسم کارگرى 
بود. انگلس در همان دوره علت انتخاب این عنوان را براى پرچمى که با مانیفست بلند کردند دقیقا به همین 
ترتیب توضیح میدهد. مارکس و انگلس براى تعریف فاصله و اختالف خود با سوسیالیسم غیرکارگرى زمان 
خود عنوانى را که جنبش سوسیالیستى کارگرى به خود داه بود برگزیدند. هر کلمه مانیفست کمونیست 
راجع به اینست که این بیانیه سوسیالیسم کارگرى است و این جریان ویژه طبقاتى درباره جهان و جامعه و 
سوسیالیسم هاى موجود چه دارد میگوید. اگر مارکس و انگلس امروز زنده میشدند و میدیدند که چگونه 
همین نام کمونیسم توسط جریانات اعتراضى و شبه سوسیالیستى طبقات دیگر بدست گرفته شده است، 
آنوقت مطمئنا فکرى بحال عنوان مانیفست کمونیست و کلمه کمونیسم بطور کلى میکردند. شاید مثل من 
صفت "کارگرى" را انتهاى آن اضافه میکردند که کامال مضمون این کتاب و جنبش اجتماعى اى را که این 
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کتاب بیانیه اش بود برساند. 
 

با این توضیح پاسخ من به اصل سوالتان روشن است. همانطور که کمونیسم در ظرفیت هاى مختلف معنى 
پیدا میکند، یک دیدگاه و مکتب و جنبش اجتماعى و جریان حزبى و غیره، کمونیسم کارگرى هم، که اسم 
دقیق همین پدیده در انتهاى قرن بیستم است، به همه اینها رجوع میکند و همه این معانى را بخود میپذیرد. 
کمونیسم کارگرى در تمام این وجوه با آنچه که در نیم قرن اخیر دنیا به آن نام کمونیسم داده است متفاوت 
است. مکتب دیگرى است، جنبش دیگرى است، احزاب نوع دیگرى را ایجاب میکند، تاریخ متفاوتى داشته 
است، اصول و پرنسیپهاى دیگرى دارد و غیره. پیکار براى کمونیسم کارگرى بر سر نشان دادن این تفاوتها 

و سر و سامان دادن به این جنبش اجتماعى متفاوت است. 
 

سوال: آیا به این ترتیب بحث کمونیسم کارگرى همان تم قدیمى تر "بازگشت به مارکسیسم اصیل" نیست؟ 
 

منصور حکمت: خیر. کمونیسم کارگرى قطعا از نظر فکرى و تئوریکى چیزى جز مارکسیسم، همانطور که 
از کالسیکهاى مارکسیسم مستفاد میشود، نیست. اما این نحوه فرمولبندى مساله، یعنى "رجعت به مارکسیسم 
اصیل" از نقطه نظر بحث ما نه صحیح است و نه ابدا آن معضالت فکرى و عملى اى را که تحت عنوان 
عمومى کمونیسم کارگرى به آن میپردازیم بیان میکند. به چند دلیل: اوال، "رجعت به مارکسیسم" فى نفسه 
به نوعى موضعگیرى فکرى و تئوریک را به ذهن میاورد. کل جنبش به اصطالح "ضد رویزیونیستى" در 
مراحل مختلف وشاخه هاى مختلف خودش ادعائى جز این نداشت. کمونیسم کارگرى مدل دیگرى از 
کار  و  هویت  از  اى  فکرى  و  عقیدتى  اساسا  تبیین  چنین  وقتى  قبال  نیست.  رویزیونیستى  ضد  جریانات 
خودمان داشتیم اسم جریان خودمان را "مارکسیسم انقالبى" گذاشته بودیم که دقیقا همین خاصیت وفادارى 
به ارتدوکسى را تداعى میکرد. کمونیسم کارگرى گویاى یک تعلق اجتماعى و به تبع آن یک حرکت فکرى 
است. کمونیسم کارگرى بر سر سازماندهى حرکت سوسیالیستى فى الحال موجود طبقه خاصى است، طبقه 
کارگر. مارکسیسم هم دقیقا بعنوان پرچم همین سنت طبقاتى براى ما مطرح است. ثانیا، کسى میتواند به 
چیزى رجعت کند که قبال از آن جدا و دور شده باشد. واقعیت هم اینست که جریانى که خود را در متن 
تاریخ کمونیسم غیرکارگرى و الجرم غیرمارکسیستى معاصر شناخته است براى جدائى از این سنت باید به 
مارکسیسم"رجعت" کند. باید از نظر فکرى و یا از نظر اجتماعى به موضع و موقعیت دیگرى برگردد. بحث 
ما، اما، اینست که کمونیسم کارگرى یک حرکت وجریان اجتماعى متمایز از جنبش کمونیستى غیرکارگرى 
تاکنونى است. سرجاى خودش است. تئورى مارکسیسم ابتدا در متن همین سوسیالیسم کارگرى پیدا شد 
و براى دوره اى احزاب کمونیستى کارگرى در عین حال سخنگویان و اتوریته هاى مارکسیسم زمان خود 
رشد  با  دهه 02،  اواخر  روسیه  در  رفرمیسم  و  ناسیونالیسم  غلبه  با  دوم،  الملل  بین  در  تحوالت  با  بودند. 
ناسیونالیسم چپ در کشورهاى تحت سلطه و بویژه با انقالب چین، با پیدایش "مارکسیسم غربى" و سپس 
چپ نو، گام به گام کاربست اجتماعى مارکسیسم عوض شد و جنبش هاى اجتماعى غیرکارگرى در اشکال 
بدون  مارکس  هاى  تئورى  اجتماعى  کاربست  تغییر  شدند.  تبدیل  مارکسیسم  رسمى  مفسرین  به  مختلف 
دست اندازى به محتواى آن، محتواى کارگرى و انقالبى بى ابهام آن، ممکن نبود. براى جریانى که از درون 
این سنت ها در آمده هرنوع توجه به مضمون واقعى و طبقاتى مارکسیسم رجعت محسوب میشود. بعبارت 
دیگر من مساله را بر سر روشنگرى فکرى نمیبینم. کمونیسم کارگرى از نظر فکرى یعنى مارکسیسم و از 
نظر اجتماعى یعنى جنبش اعتراض ضد سرمایه دارى کارگر. این جنبش عینى است و آن تئورى هم موجود 
است. اگر از درون این جنبش حرف بزنیم آنوقت مساله بر سر سازماندهى این جنبش و ناظر کردن تمام 
و کمال این تئورى بر آن است. ثالثا، فرمول "رجعت به مارکسیسم" هسته اصلى بحث امروز ما را از قلم 
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میاندازد. ما در جهانى متفاوت و در دورانى متفاوت مارکسیست هستیم. خود مارکس هم میبایست امروز با 
همان متد و با همان منفعت طبقاتى حرفهائى درباره این دنیا و این وضعیت میزد. رجعت به مارکسیسم براى 
خیلى ها به معناى تکرار احکام و فرمولبندى هاى پایه اى مارکسیستى است. براى جنبش ما، براى کمونیسم 
کارگرى که هرگز تجدید نظرى در این احکام و تحلیل هاى پایه اى نکرده است، مساله حیاتى تر کاربست 

مارکسیسم بعنوان یک نقد به جهان امروز و نیروهاى طبقاتى و سیاسى موجود در آن است. 
 

خالصه کالم اینکه فرمول رجعت به مارکسیسم واقعى ابدا چهارچوب نقد و بحث امروز ما را بیان نمیکند. 
اگر پایه و هویت اجتماعى جنبش را دست نخورده و ثابت فرض کنیم، آنوقت میشد قطعا از رویزیونیسم و 
مبارزه ضد رویزیونیستى بعنوان مقوالتى مربوط به این جنبش طبقاتى سخن گفت. اما وقتى کل این جنبش، 
یا در هرصورت اردوگاه هاى جهانى آن، دیگر بر حرکت هاى طبقاتى غیرکارگرى استوار شده است، مساله 
در سطح نظرى، یعنى رجعت به این یا آن تئورى و مبارزه با این یا آن تجدید نظر، باقى نمیماند. کل بنیاد 
حرکت  موضع  از  باید  را  نقد  این  کرد.  نقد  باید  را  اش،  اندیشه  آن  تبع  به  و  موجود،  کمونیسم  اجتماعى 
اجتماعى متفاوتى انجام داد. کمونیسم مارکس، کمونیسم کارگرى، قبل از آنکه اندیشه هاى سوسیالیسم غیر 
کارگرى زمان خود را نقد کند و فراخوانى به تغییر عقاید بدهد، جایگاه اجتماعى آنها را بعنوان حرکات 
غیرکارگرى توضیح داد، و در مقابل آنها جنبش اجتماعى طبقه کارگر و اعتراض سوسیالیستى کارگر را قرار 
داد. مارکس از درون یک جنبش اجتماعى متفاوت سوسیالیسم معاصر خود را نفى و نقد کرد. این کارى 

است که ما میخواهیم امروز با طرح بحث کمونیسم کارگرى بکنیم. 
 

سوال: در مورد این نکته آخر توضیح بیشترى بدهید. میگوئید کمونیسم کارگرى با کمونیسم و سوسیالیسم 
میشود.  مطرح  اجتماعى  اختالف  این  تبع  به  نظرى  اختالف  و  دارد  اجتماعى  تفاوت  و  اختالف  موجود 

میخواهم علت این تاکید و جائى که در بحث شما داردبیشتر باز بشود. 
 

منصور حکمت: کمونیسم کارگرى قبال یکبار خود را در تمایز با سوسیالیسم هاى دیگر توضیح داده و بیان 
کرده است. مانیفست کمونیست اساسا بیانیه اى براى همین کار بود. روش مارکس در مانیفست تفکیک 
آنکه  از  پس  آنجا،  مارکس  آن.  مکتبى  تفکیک  نه  و  است  گرایشات  سایر  از  کارگرى  کمونیسم  اجتماعى 
جامعه  به  ویژه  طبقاتى  العمل  عکس  یک  و  اجتماعى  جنبش  و  حرکت  یک  بعنوان  را  کارگرى  کمونیسم 
سرمایه دارى توضیح میدهد، تفاوت هاى این جنبش را با سوسیالیسم طبقات دیگر، سوسیالیسم فئودالى، 
بلکه  مکاتب،  مثابه  به  نه  را  جریانات  این  کمونیست  مانیفست  برمیشمارد.  بورژوائى،  خرده  و  بورژوائى 
بعنوان حرکت هاى طبقاتى معین، حاصل شرایط معین و برخاسته از منفعت هاى معینى توضیح میدهد و 
مرز کمونیسم کارگرى را با آنها ترسیم میکند. بعبارت دیگر مارکس ازتقابل جنبش هاى اجتماعى و تنها 
بر این مبنى از تقابل آراء و افکار سخن میگوید.براى مارکس کمونیسم کارگرى یک حرکت بالفعل و عینى 
و اجتماعى بود که مقدم بر اندیشه ها و تالشهاى خود او وجود داشت و حتى فى الحال رهبران فکرى و 
فرموالسیون هاى تئوریکى هم از خود بیرون داده بود. مارکسیسم سر و سامان دادن به این جنبش، مسلح 
کردن آن به افق و اهداف روشن و به یک نقد عمیق و محکم به جامعه موجود را هدف خودقرار داد. خیلى 

سریع مارکسیسم به پرچم کمونیسم کارگرى تبدیل شد. 
 

ما هم امروز با همین روش مانیفست به جهان نگاه میکنیم. براى ما کمونیسم کارگرى قبل از هر چیز یک 
جنبش اجتماعى و عینى است. تنها بر این مبنا وارد بحث تفکر و سیاست ناظر بر این جنبش و تمایز آن 
گرایشات  کلیه  نگرش  نحوه  عکس  دقیقا  این  میشویم.  معاصر  جامعه  در  سوسیالیستى  گرایشات  سایر  با 
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کمونیسم موجود به مساله است. یکى از نمودهاى جدائى این کمونیسم از طبقه کارگر و کمونیسم کارگرى 
همین انکار عینیت اجتماعى کمونیسم کارگرى است. براى اینها سوسیالیسم کارگرى اشتقاقى از ایدئولوژى 
سوسیالیستى است. مکتب سوسیالیستى خالق اعتراض سوسیالیستى طبقه کارگر است. اینها مارکسیسم را، 
و  جامعه  تفکر،  و  جنبش  رابطه  میدانند.  کارگرى  سوسیالیسم  منشاء  دارند،  آن  از  که  برداشتى  هر  با  حال 
اندیشه، کامال براى اینها وارونه شده است. اگر این مارکسیسم را تحریف شده و تجدید نظر شده بدانند، 

آنوقت ناگزیرند عینیت اعتراض سوسیالیستى کارگر را انکار کنند. 
 

ما جنبش اجتماعى و اعتراض کارگرى علیه جامعه موجود را مبنا قرار میدهیم. اگر امروز آن مارکسیسم 
و آن کمونیسم حزبى اى که هدایت و سر و سامان دادن به اعتراض سوسیالیستى کارگر را هدف خود 
قرار داده بود دیگر به عقب رانده شده و کمونیسم موجود امر اجتماعى دیگرى را دنبال میکند، این تنها به 
معنى تضعیف و سر در گمى و بى رهبرى این حرکت اجتماعى است و نه محو آن. اگر مارکس هم امروز 
زنده میشد و به جامعه نگاه میکرد و اعتراض کارگران را میدید، باز هم دست بکار نوشتن یک مانیفست 
کمونیسم کارگرى میشد که پرچم اعتراض سوسیالیستى کارگر را بلند کند و به این جنبش، در تقابل با کل 
سوسیالیسم طبقات دیگر، که متاسفانه نام مارکسیست هم روى خود گذاشته اند، افق و دورنما و نقد بدهد. 
ما امروز مارکس را نداریم، اما جنبش اجتماعى و طبقاتى خود را داریم و خوشبختانه نفوذ عمیق مارکس 
در آن را بصورت تمایل غریزى و دیگر "خودبخودى" کارگر مبارز به مارکسیسم هم داریم. بحث کمونیسم 
کارگرى براى ما یعنى بلند کردن پرچم این جنبش و اعتراض اجتماعى متفاوت و نه ابداع یک گرایش و 
مکتب دیگر در چهارچوب سنت کمونیسم موجود. پاسخ ما به این کمونیسم پاسخى اجتماعى است، نقد ما 
عملى و اجتماعى است، موضوع کار ما متفاوت است. پاسخ ما همان پاسخى است که به بورژوازى بطور 

کلى میدهیم: برپائى یک جنبش قدرتمند کمونیستى کارگرى. 
 

سوال: اهمیتى را که به تفکیک اجتماعى کمونیسم کارگرى و تقدم تحلیلى آن به هرنوعمرزبندى عقیدتى 
و سیاسى میدهید کامال میفهمم. اما اینجا بهرحال دو سوال اصلى مطرح میشود. اول جایگاهى که به این 
ترتیب تئورى، و مرزبندى تئوریک با شاخه هاى دیگر مدعى مارکسیسم و سوسیالیسم، در این دیدگاه پیدا 
میکند و دوم، موضوعاتى که بنظر شما یک چنین جدال نظرى اى باید حول آن متمرکز شود. در رابطه با 
سوال اول، یعنى مساله جایگاه تئورى و جدال تئوریک، میخواهم توجهتان را به این نکته جلب کنم که در 
جنبش کمونیستى مقابل قرار دادن تئورى و جنبش یک شیوه برخورد قدیمى است. آیا فکر نمیکنید که بحث 
امروز شما به این متهم شود که در همین چهارچوب فکرى قدیمى چپ دارد تاکید را از تئورى برمیدارد 

و روى جنبش میگذارد؟ 
 

منصور حکمت: البته ممکن است بحث من به خیلى چیزها متهم شود از جمله "تقدم جنبش به تئورى"، 
یا "اکونومیسم"، تقدیس "خودبخودى" در برابر آگاهى و غیره. بنظر من این خصلت نمائى ها از بحث ما 
بیش از آنکه چیزى راجع به مضمون نظرات ما و نواقص آن بگوید، تفکر قالبى منتقد احتمالى ما را نشان 
میدهد. بحث ابدا بر سر "تئورى یا جنبش" نیست. سوال اصلى اینست: "کدام جنبش". تمام صحبت ما بر 
سر اینست که شاخه هاى مختلف سوسیالیسم تاکنونى مستقل از داس و چکشى که روى پرچمشان بوده و 
نام مارکس یا لنین که ورد زبانشان بوده، عمدتا جنبش هاى اجتماعى طبقات ناراضى دیگر براى اصالحات 
و تغییرات غیر سوسیالیستى بوده اند. اینکه در این جنبش ها تئورى و عمل سیاسى احزاب چه رابطه اى 
مورد  ها  سنت  این  خود  درون  در  میتواند  گرفته وغیره  قرار  دیگرى  الشعاع  تحت  کدام  اند،  داشته  هم  با 
بحث باشد. بحث ما بر سر تعلق به جنبش اجتماعى دیگرى است که در کنار این سوسیالیسم غیرکارگرى 
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وجود داشته و دارد، هم با تئورى متفاوت خودش و هم با پراتیک خودش، اتفاقا در این جنبشى که ما از 
آن صحبت میکنیم، یعنى کمونیسم کارگرى، تئورى و جنبش قابل تفکیک به عرصه هاى قائم بذات نیستند. 
بحث تقدم تئورى به جنبش یا جنبش به تئورى در سیستم فکرى ما معنى پیدا نمیکند. اینها سطوح مختلف 
ابراز وجود یک حرکت اجتماعى واحدند. بنظر من هرکس مانیفست کمونیست را دقیق بخواند میفهمد که 
این بیانیه یک جنبش اعتراض کارگرى است و نه طرح خطوط یک جامعه شناسى علمى، که هرکس بتواند 
مستقل از آن جنبش اعتراض طبقاتى به تدریس و یا تدقیق آن بپردازد و به رشته اى در خود تبدیلش کند. 

 
بنظر من سرنوشتى که مارکسیسم از نظر تئوریک پیدا کرده، پروبلماتیک هاى تئوریکى که در درون سنت 
مارکسیستى تاکنونى مطرح شده و مبناى مرزبندى هاى خطوط و گرایشات و قطب هاى مختلف در جنبش 
موسوم به جنبش کمونیستى قرار گرفته، جدا از سرنوشت اجتماعى مارکسیسم و کاربست طبقاتى اى که این 
تئورى عمال پیدا کرده قابل درك نیست. همانطور که یک دیدگاه فلسفى و سیاسى، یک مکتب فکرى، جدا 
از پایه هاى مادى اجتماعى و ضروریات تاریخى- طبقاتى اش قابل ارزیابى نیست، مسائلى که در درون آن 
مکتب به پیش رانده میشود و موضوع جدل قرار میگیرد هم بدون ارجاع به منفعت هاى اجتماعى پشت آن 
قابل درك نیست. مارکسیسم بعنوان یک تئورى و مکتب انسجام درونى اى دارد، متدى دارد و به استنتاجات 
معلوم و مشخصى درباره جامعه، سیاست، و عمل مبارزاتى میرسد. مارکسیسم بعنوان یک تئورى به اعتبار 
خود قابل مطالعه و قابل درك است. جدل و مرزبندى درون مکتبى وقتى باال میگیرد و مساله تفسیرهاى 
مختلف و گاه متناقض از این تئورى وقتى مطرح میشود که مساله کاربست این تئورى در جهان واقعى مطرح 
میشود و تمایالت گرایشات اجتماعى مختلف براى پاسخگوئى به معضالت ویژه خود سراغ این تئورى 
میروند. براى مثال تئورى مارکس نظر معینى درباره انقالب کمونیستى،شرایط تحقق آن و وظایف آن داده 
است، اما پروبلماتیک سوسیالیسم در یک کشور بر متن یک کشمکش تاریخى و اجتماعى میان گرایشات 
زنده در انقالب روسیه بر سر توسعه اقتصادى روسیه بوجود میاید. مارکس به روش معین و معلومى رابطه 
بین قیمت و ارزش در جامعه سرمایه دارى را در کتاب سرمایه توضیح داده است، اما معضل "تبدیل ارزش 
به قیمت هاى تولید" تنها در متن یک شرایط تاریخى و اجتماعى معین و توسط جریانات اجتماعى معین 
به یک پروبلماتیک تئوریک تبدیل میشود. تز دیکتاتورى پرولتاریا، مساله رابطه زیربنا و روبنا و نحوه تاثیر 
گذارى اینها بر یکدیگر، سوسیالیسم و بازار و غیره که هریک سرچشمه جدل هاى مهم و طوالنى در درون 
سنت به اصطالح مارکسیستى بوده اند نیز بدون درك منفعت هاى اجتماعى پشت آنها و بدون شناخت این 

امر که این جدل و پروبلماتیک تئوریک قالب چه کشمکش عینى اجتماعى اى است، قابل بحث نیست. 
 

خالصه حرفم اینست که این جدل ها و معضالت و گره گاههاى نظرى ناشى از غور و تفحص عالمانه 
و ابتدا به ساکن در تئورى مارکس و یافتن "ابهامات و ناروشنى هاى" آن به مثابه یک مکتب نیست، بلکه 
حاصل نحوه ویژه اى است که جریانات اجتماعى مختلف کوشیده اند مارکسیسم را بکار ببندند. ممکن 
است این جدل ها واقعا ما را متوجه وجودناروشنى هائى در خود تئورى کرده باشد. شخصا چنین اعتقادى 
ندارم، اما حتى در این حالت نیز مساله اساسى نه تفسیر بردار بودن تئورى، بلکه وجود مفسرین متفاوت و 
وجود منفعت هاى مهم اجتماعى در ارائه تفسیرهاى گوناگون از مارکسیسم است. بنظر من تمام مصیبتى 
که بر سر تئورى مارکس نازل شده ناشى از این است که جنبش هاى اجتماعى گوناگون کوشیده اند آن را 
به ابزارى تبدیل کنند براى پیشبرد امورى که این تئورى فى نفسه با آنها سازگار نیست. مارکسیسم تئورى 
اقتصادى براى محاسبه ارزش ها و قیمت ها و رسیدن به معادالت ریاضى براى ایجاد توازن میان دپارتمان 
هاى تولیدى نیست. اگر کسى در این ظرفیت بخواهد از آن استفاده کند، طبعا باید در آن دست ببرد، و طبعا 
بدون نقد تئورى ارزش مارکس، و یا تبدیل کردن مارکس به ریکاردو این کار مقدور نیست. راستش بنظر 
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من بخش اعظم پروبلماتیک هاى نظرى در سنت مارکسیستى تاکنونى ریشه در کشمکش جریاناتى دارد که 
هسته اصلى این تئورى، یعنى نقد سرمایه دارى و ضرورت انقالب کارگرى، را کنار گذاشته اند و کوشیده 
اند از این تئورى یک جامعه شناسى علمى و یا یک علم اقتصاد آلترناتیو براى جناح چپ بورژوازى درست 
کنند، یا از آن توجیهات تئوریک براى بیان زمینى ترین منفعت هاى غیر کارگرى، ناسیونالیسم روسى و 

چینى، اختالفات فرقه اى و غیره، بسازند. 
 

کاربست  این  با  را  خود  مرز  است  الزم  میپرسید،  تئورى  به  برخورد  نحوه  به  راجع  من  از  وقتى  بنابراین 
اسکوالستیک و یا اپورتونیستى از مارکسیسم روشن کرده باشم. تئورى و مبارزه تئوریک براى سوسیالیسم 
کارگرى مکان بسیار پر اهمیت و تعیین کننده اى دارد.اما براى ما مارکسیسم ابزار نقد است. ابزار شناختن 
عمیق ترین ریشه هاى مصائبى است که بشر بطور کلى و کارگر بطور اخص در این جامعه تجربه میکند. 
ابزار کسب یک خودآگاهى عمیق اجتماعى و تاریخى براى کارگر و درك امکاناتى است که براى تحول 
جامعه موجود وجود دارد. اینها خواص اثباتى تئورى مارکس است که، در غیاب کاربست هاى غیر کارگرى 
تاکنونى اش، میتوانست مستقیما بدرون جامعه و طبقه برده شود و یک صف آرائى فکرى قدرتمند در برابر 
باشد.  جامعه  در  فکرى  قدرتمند  جریان  یک  باید  کارگرى  کمونیسم  بیاورد.  بوجود  جامعه  در  حاکم  آراء 
در برابر گرایشات و تمایالت فکرى بنیادى بورژوازى، نظیر لیبرالیسم، دموکراسى، ناسیونالیسم، اومانیسم، 
مائوئیسم،  نظیر  جریاناتى  برابر  در  مارکسیسم  از  دیگرى  روایت  صرفا  نه  و  غیره،  و  دموکراسى  سوسیال 

تروتسکیسم، سوسیالیسم روسى و یا چپ نو. این آن جایگاهى است که ما به تئورى میدهیم. 
 

ببینید، ما آمده ایم و از مشخصات اجتماعى و طبقاتى کمونیسم صحبت کرده ایم. ما این را گفته ایم که 
قبل از اینکه این سوال مطرح باشد که "کمونیست ها چه میگویند"، این مساله مطرح است که کمونیسم 
پرچم کدام بخش جامعه و کدام طبقه است. ما گفته ایم که کمونیسم را تنها بعنوان جنبش اعتراضى کارگر 
حاضریم بفهمیم و تنها در متن اعتراض اجتماعى این طبقه تازه میتوان کمونیسم را بعنوان یک مکتب و یک 
دیدگاه و تئورى انقالبى درك کرد و برایش مبارزه کرد. در مقابل، این عکس العمل پیش آمده که "تئورى 
چه میشود؟". من این را عکس العمل طبیعى همان بخش و طبقه اجتماعى و همان سنت سیاسى میدانم 
که دارم نقدش میکنم. کمونیسم براى سوسیالیسم رادیکال موجود یک تئورى است. تنزل دادن کمونیسم 
به یک دستگاه فکرى عام المنفعه، "علم تاریخ"، و غیره کانالى است که از طریق آن روشنفکر چپ گراى 
بورژوا، بوروکرات اصالح طلب، ناسیونالیست و دموکرات چینى و بولیویایى و ایرانى، دارد خود را نسبت 
یک  مثابه  به  تنها  کمونیسم  میگوئیم  ما  وقتى  میکند.  حق  صاحب  کارگر  مانند  کمونیسم  و  مارکسیسم  به 
جریان کارگرى شایسته این عنوان است، میگویند تئورى چه میشود. بنظر من منظور اینها اینست که "ما 
چه میشویم". بنظر من ما تازه داریم تئورى را سر جاى واقعى خودش قرار میدهیم. اگر اینها اینقدر را از 
مارکس نفهمیده باشند که کمونیسم یک جنبش اعتقادى نیست، بلکه یک جنبش اجتماعى - طبقاتى معین 
است، یک حرکت کارگرى است، آنوقت ابراز نگرانى شان بحال تئورى در برابر بحث کمونیسم کارگرى 
اساس مارکسیسم به مثابه یک تئورى. یعنى درك نکردن  نقد به بحث ما  جدى گرفته شود. همین  نباید 
بگذارید بگویم تئورى "چه میشود". تئورى از ابزار ابهام تراشى، از ابزار توجیه منافع غیر کارگرى تحت نام 
مارکسیسم، از ابزار توهم پراکنى نسبت به جناح چپ بورژوازى، از وسیله کسب برترى تحصیل کردگان 
حتى در درون احزاب مارکسیستى، و امثالهم، به همان نقد کوبنده، کارگرى، عمیق و مطلعانه اى تبدیل 
میشود که در کالسیک هاى مارکسیستى میبینیم. تئورى بار دیگر به یک سالح برنده در نبرد طبقاتى تبدیل 
میشود. به ادعانامه افشاگرانه، روشن، شفاف و قابل درکى از جامعه موجود و تمام مکانیسم هاى بظاهر 
پیچیده آن. به نیروئى مادى در جامعه که ذهنیت کارگر معترض در جهان معاصر را شکل خواهد داد. بحث 
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کمونیسم کارگرى براى خود ما حاصل تعمق تئوریک زیاد بوده و وظایف تئوریک متنوع و بسیار جدى 
ترى از گذشته را در برابر ما قرار میدهد. بحث کمونیسم کارگرى تازه به ما چهارچوبى داده است که بتوانیم 

بر مبناى آن یک تعرض تئوریک وسیع را شروع کنیم. 
 

اصطالح  به  جنبش  مختلف  هاى  شاخه  با  نظرى  مرزبندى  متضمن  بیشک  تئوریک  تعرض  این  سوال: 
کمونیستى موجود و همینطور تعیین تکلیف با معضالت و سواالت گرهى مطروحه در این جنبش خواهد 
بود. بعبارت دیگر باید روشن بشود که کمونیسم کارگرى بعنوان یک دیدگاه و سنت معین مارکسیستى 
و  جدل  این  که  اینست  ما  سوال  میگیرد.  قرار  مارکسیسم  مدعى  هاى  سنت  سایر  با  روشنى  سایه  چه  در 
مرزبندى نظرى با این جریانات و مکاتب حول چه محورهائى باید متمرکز بشود و از چه اولویت هائى 

تبعیت میکند؟ 
 

مبارزه  از  وقتى  رادیکال  چپ  جریانات  عموما  کنم.  روشن  را  نکته  یک  اول  بگذارید  حکمت:  منصور 
"مبارزه  است.  چپ  هاى  شاخه  سایر  با  مارکسیسم"  "درباره  پلمیک  منظورشان  بدوا  میزنند  حرف  فکرى 
ایدئولوژیک" براى این جریانات معناى مناظره درون مکتبى یافته است. خود ما قبال خیلى اینکار را کرده ایم. 
من نمیتوانم اینجا وارد این بشوم که چرا و طى چه روندى مبارزه فکرى این معنى محدود را پیدا کرده. اما 
باید بگویم که این خود جلوه اى از خصلت غیر اجتماعى و فرقه اى چپ رادیکال و به اصطالح کمونیست 
بوده است. براى ما مبارزه فکرى وجهى از مبارزه طبقاتى است و الجرم پیکارى است علیه آراء حاکم در 
جامعه، آراء همان طبقاتى که در جهان مادى و درعرصه پراتیکى به مثابه یک طبقه علیه آنها قد علم کرده 
ایم. پیکارى علیه افکار و مکاتب و سنت هاى نظرى بورژوائى که توانسته اند مهر خود را به ذهنیت انسانها 
در مقیاس دهها میلیونى بکوبند. پلمیک با مدعیان مارکسیسم گوشه اى از این مساله هست اما ابدا محور 
کار نیست و بخصوص آن مجرائى نیست که سیماى نظرى کمونیسم کارگرى از طریق آن ترسیم میشود. 
تعرض نظرى که من از آن صحبت کردم، تعرضى که کمونیسم و سوسیالیسم کارگرى، مارکسیسم به مثابه 
یک جنبش طبقاتى، باید به آن دست بزند تعرضى علیه سنتهاى فکرى بنیادى بورژوازى است. سنت هائى که 
اتفاقا هیچ داعیه مارکسیست بودن هم ندارند. ما در صحنه جدال فکرى با لیبرالیسم و دموکراسى روبروئیم، 
با ناسیونالیسم، رفرمیسم وسوسیال دموکراتیسم، آنارشیسم و نظایر آنها. راستش فکر میکنم جدال با شاخه 
هاى مدعى مارکسیسم هم بدون رجوع به نفوذ عمیق این سنت هاى اصلى تر نظرى و سیاسى در تفکر و 

جهان بینى شبه مارکسیست ها ممکن نیست.. . 
 

سوال: این بحث را باید بیشتر بشکافید براى آنکه جدل درون مکتبى و یا درون جنبشى یک جزء تفکیک 
ناپذیر سنت کمونیستى، همان سنت کمونیستى کارگرى مارکس و لنین هم، بوده است. ما جدلهاى مارکس 
و مارکسیستها علیه افکار پرودون و السال را داریم، جدل هاى لنین علیه متفکرین بین الملل دوم را داریم که 
اتفاقا تا حدود زیادى مشخصات سیاسى و فکرى لنینیسم را تعریف میکند. و باالخره مساله رویزیونیسم را 
داریم که بعنوان یک مانع واقعى مدتها مانع شکل گیرى احزاب مارکسیستى انقالبى و مانع رشد سوسیالیسم 

کارگرى واقعى بوده است. این بعد مبارزه فکرى چه جایگاهى در دیدگاه شما دارد؟ 
 

منصور حکمت: من جدل درون مکتبى، تا چه رسد به درون جنبشى، را ابدا رد نمیکنم. اما بیائید ببینیم این 
جدل ها تا آنجا که واقعا یکسوى آن مارکسیسم و کمونیسم کارگرى بوده است در چه چهارچوب تاریخى 
صورت گرفته و در متن عمومى مبارزه فکرى کمونیسم کارگرى چه نقشى داشته است. آنچه مارکسیسم 
را مارکسیسم میکند و کمونیسم را کمونیسم میکند مرزبندى پلمیکى مارکس با پرودون و السال نیست. 
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انتقاد عمومى مارکس به سرمایه دارى و تفکر بورژوائى بطور کلى است. مارکس ایدئولوژى آلمانى و تفکر 
فلسفى قبل از خود را نقد میکند. متفکرین اقتصاد سیاسى معاصر و قبل از خود را در جزئیات نقد میکند. 
و مهمتر از همه اینها دینامیسم جامعه موجود و عوارض آن، از استثمار، فقر، استعمار، برده دارى، فحشاء، 
مذهب، دموکراسى، ناسیونالسیم و غیره را نقد میکند. مارکس بجنگ طبقات حاکم و آراء حاکم بر جامعه 
میرود. بدون کتاب سرمایه و ایدئولوژى آلمانى، نقد برنامه گوتا ممکن نیست و مکتب و سنت فکرى اى را 
نمیسازد. مارکسیسم یک وضعیت اقتصادى، سیاسى و فکرى عمومى و حاکم را نقد میکند و بر این مبنى 
سراغ منتقد سطحى و غیر انقالبى این نظام هم میرود. بین الملل دوم و مناظرات لنین با آن را مثال زدید. من 
میپرسم بدون نقد امپریالیسم و ناسیونالیسم و بدون نقد دموکراسى بورژوائى بعنوان آراء و افکارى خارج 
سنت مارکسیستى چگونه اصوال چنین تعرضى به بین الملل دوم ممکن میبود. این نقد فراگیر و فرا مکتبى 
و فراجنبشى بود که لنینیسم را بعنوان یک رگه فکرى انقالبى و معتبر در برابر بین الملل دوم شکل داد. 
بعالوه این نکته را هم باید اضافه کنم که مارکس و لنین هردو خود را در برابر گرایشات شبه سوسیالیستى 
تاثیر  تحت  را  معترض  کارگر  تفکر  اجتماعى  مقیاس  در  که  بودند  جریاناتى  اینها  بودند.  یافته  قدرتمندى 
گذاشته بودند. بنظر من هم جدل با جریانات زنده دیگر در درون جنبش طبقاتى به معنى واقعى کلمه همواره 

حیاتى است و این را زیر تیتر مناظره مکتبى نمیگذارم.
 

مساله رویزیونیسم را باید با تفصیل بیشترى بحث کرد. معنى رویزیونیسم هرچه جلوتر آمده ایم مذهبى تر 
و فقهى تر شده. براى کمونیسم دوره مارکس که طبعا مقوله رویزیونیسم نمیتوانست مطرح باشد. براى لنین 
تجدید نظر گرایشات دیگر در تفکر مارکسیستى رابطه مستقیمى با جنبش هاى اجتماعى و نیروهاى مادى 
اى دارد که این تجدید نظر طلبى را ایجاب کرده اند. بعبارت دیگر رویزیونیسم براى لنین پرچم جریانات 
مادى و اجتماعى غیرکارگرى معینى است که بدوا به اعتبار مکان سیاسى و اجتماعى شان مورد انتقادند. در 
این چهارچوب، یعنى در جدال با حرکات سیاسى طبقات دیگر، لنین از صحت احکام مارکسیستى دفاع 
میکند و میکوشد مانع تحریف مارکسیسم توسط آنها بشود. منظورم اینست که رویزیونیسم قبل از آنکه در 
چهارچوب مکتبى و با این شاخص که کدام احکام را دستکارى و تحریف میکند مطرح باشد، بعنوان پرچم 
فکرى منافع و حرکات اجتماعى غیر کمونیستى و غیر کارگرى معنى پیدا میکند. رویزیونیسم به معنى غیر 
مذهبى آن یعنى پیدایش جنبش هاى اجتماعى غیر کمونیستى و غیر کارگرى تحت نام مارکسیسم. شاخه 
اى از جنبش سرمایه دارى دولتى در شوروى تحت نام مارکسیسم کار کرده و الجرم تفسیر ویژه اى از این 
تئورى بدست داده است. این رویزیونیسم است. جنبش ضد استعمارى و ناسیونالیستى در چین همینطور. 
اینهم یک رویزیونیسم است. کمونیسم کارگرى در تقابل با ناسیونالیسم و سرمایه دارى دولتى که به اعتبار 
خود وجود دارند به جدل با این شاخه هاى شبه مارکسیست این جنبش ها هم پا میگذارد. اما هویت سیاسى 
و نظرى آن، برخالف جنبش ضد روزیونیستى چپ رادیکال، از مرزبندى با مائوئیسم یا مصوبات کنگره 
هاى 02 و 22 حزب شوروى و تز راه رشد غیرسرمایه دارى و غیره استخراج نمیشود. به عبارت دیگر 
نفس خصلت درون مکتبى حیات فکرى چپ رادیکال واین واقعیت که اینها هویت ویژه خود را بر مبناى 
مرزبندى هاى نظرى با قطب ها و اردوگاههاى موجود سوسیالیسم و کمونیسم استنتاج میکنند، گواه تعلق 
هردو به یک جایگاه و حرکت اجتماعى مشترك است. چپ رادیکال تاکنونى با قطب هاى مورد انتقادش 
در یک بستر مشترك اجتماعى و طبقاتى قرار داشته است. مرزبندى هاى اینها با رویزیونیسم در شوروى و 
چین مکتبى و شبه مذهبى است زیرا در قلمرو اجتماعى نماینده حرکت مستقل و مجزائى نبودند و از آرمانها 
و اهداف متفاوتى دفاع نمیکردند. نقد اینها به سرمایه دارى همان بود، تصورشان از سوسیالیسم همان بود. 
مشکل اینها "انحراف" این قطب ها از احکام نظرى و یا سیاستها و تاکتیکهاى معینى بود. از نظر اجتماعى 
هم همه شاخه هاى چپ رادیکال، از بوردیگیسم و تروتسکیسم تا امروز، بعنوان منتقد بستر اصلى و به 
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اعتبار وجود این بستر اصلى، موجودیت پیدا کرده اند. کسى نمیتواند تروتسکیسم را مستقال و در تقابل ویژه 
این جریان با جامعه بورژوائى تعریف کند. این جریان محصول فرعى همان بستر اصلى است. روایت ویژه 

اى در همان جنبش اجتماعى است. 
 

خالصه حرفم اینست که اگرچه قطعا کمونیسم کارگرى باید در برابر این سنت ها هم حرف بزند، هویت 
سیاسى آن در تقابلش با جامعه بورژوائى بطور کلى و با گرایشات و جنبش هاى سیاسى و اجتماعى اصلى 
کارگرى  کمونیسم  و  مارکسیسم  سنت  گذشته  هاى  پلمیک  شما  میشود.  مشخص  دوره  هر  در  بورژوازى 
را مثال زدید. بسیار خوب اما من میپرسم امروز چه جدالهاى نظرى اى براى شکل دادن به صف انقالب 
کارگرى حیاتى است. جدال با مائوئیسم و تروتکسیسم و چپ نو و غیره یا با ناسیونالیسم ، تریدیونیونیسم، 
افکارو  با  یعنى  غیره؟  و  تاچریسم  گورباچفیسم،  دموکراسى،  سوسیال  رفرمیسم،  دموکراسى،  و  لیبرالیسم 
تفاسیرى از جامعه امروز که ذهنیت کارگران و کل جامعه بطور کلى را شکل میدهند. کمونیسم کارگرى 
از مارکس تا امروز خواهان یک تقابل طبقاتى و همه جانبه با بورژوازى و جامعه بورژوائى بوده است و نه 

صرفا حفظ خلوص فکرى در مقایسه با چپ ترین جریانات مجاور. 
 

اجازه بدهید چند نکته را هم اضافه کنم. اوال، باید دید در دوره اى که پا به آن گذاشته ایم خود اینها چقدر 
به مارکس میچسبند. فعال که بنظر میاید همه خودشان یا "پایان مارکسیسم" را همراه این و آن دم گرفته 
اند، یا سرشان را پائین انداخته اند تا این موج بگذرد. در اواخر دهه 06 و اوائل 07 که مارکسیسم در میان 
روشنفکران مد بود قطعا نیاز به دخالت سوسیالیسم کارگرى در مبارزه بر سر حقانیت روایت کارگرى از 
مارکسیسم بیشتر حس میشد. ثانیا، نباید در تله مبارزه مکتبى افتاد. براى نقد مائوئیسم و پوپولیسم، براى 
مثال، ارجاع زیادى به اینکه مارکس واقعا چه گفته است الزم نیست. آدم میتواند مستقیما سراغ مغز و هسته 
اصلى ناسیونالیستى این جریان برود و آن را افشاء کند. بنظر من زیاده روى در جدل "درون مکتبى" با 
این گرایشات بر ابهام موجود درباره هویت و موجودیت اجتماعى اینها میافزاید. ثالثا، همانطور که گفتم، 
روایات دیگر از مارکسیسم ناشى از سوء تفاهم و یا اختالف معرفتى نیست. اینها تفسیر گرایشات اجتماعى 
دیگر از مارکسیسم بعنوان یک تئورى است، تفسیر ناسیونالیسم و رفرمیسم و دموکراسى بعنوان جنبش هاى 
اجتماعى از یک مکتب فکرى و سیاسى. این جریانات فقط به مارکسیسم چنگ نیانداخته اند. ناسیونالیسم، 
براى مثال، یک پایه اش نژادپرستى است و ممکن است از این مجرا روایت خاصى هم از داروینیسم بدهد. 
اما پلمیک در عرصه بیولوژى و تئورى تکامل طبیعى نه فقط مرزبندى ایجاد نمیکند، بلکه اصل اختالف 
را میپوشاند. رابعا، رونق پلمیک نظرى و بحث "مارکس واقعا چه میگفت" تا حدودى هم منعکس کننده 
این  از  بورژوا  روشنفکر  اند.  کرده  ایجاد  مارکس  تئورى  براى  کارگرى  غیر  گرایشات  که  است  مخاطبینى 
جدل ها یک حرفه ساخته و این حرفه، الاقل تا هفت هشت سال قبل، مستقل از مبارزه کمونیستى براى اینها 
جذابیتى داشت. فکر میکنم بدرجه اى که مرکز ثقل فعالیت کمونیستى به درون طبقه کارگر منتقل بشود و 
بدرجه اى که رهبران کارگرى به مخاطبین اصلى پلمیک نظرى تبدیل بشوند، خصلت مکتبى مرزبندى هاى 
نظرى کمتر میشود و حالت کالسیک ترى، مانند مقابله سوسیالیسم و ناسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم 

و مشابه آن، بخود میگیرد. 
 

انعکاس  دیدن  باید  ما  کار  اصلى  مبناى  مارکسیسم،  مدعى  جریانات  با  فکرى  مبارزه  در  حتى  بهرحال  اما 
جنبش هاى فکرى پایه اى بورژوائى در تبیین و تفسیر اینها از مارکسیسم و سیاست کمونیستى باشد. تنها 
وقتى کراهت ناسیونالیسم بعنوان یک تفکر، یک دریچه معین براى نگریستن به جهان موجود، معلوم شده 
چپى  اگر  داد.  نشان  را  مائوئیسم  و  پوپولیسم  مارکسیستى  غیر  و  غیرکارگرى  محتواى  میتوان  تازه  باشد، 
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وجود داشته باشد، مانند چپ رادیکال ایران در دهه هاى اخیر یا کل سنت پوپولیسم و مائوئیسم، که به 
ناسیونالیست بودن خودش مفتخر هم بود و بهر تقدیر با انزجار ازناسیونالیسم بار نیامده، پلمیک با آن بر سر 
مارکسیسم و سیاست مارکسیستى خودفریبانه و بیحاصل است. بنظر من باید چپ غیرکارگرى را روایت 
معینى از حرکات اجتماعى عمومى تر و اصلى تر بورژوائى در جامعه در نظر گرفت و در متن پاسخ فکرى 

وسیاسى اى که به این حرکت عمومى تر میدهیم، محصول شبه مارکسیستى اش را هم بکوبیم. 
 

وباالخره اینرا هم باید بگویم که مدتهاست مارکسیسم به عنوان یک تئورى به فن و علم حفظ انسجام و 
سرخط نگاهداشتن فرقه خود تبدیل شده. تئوریسین مارکسیست به کسى تقلیل پیدا کرده که میتواند پاسخ 
کسانى را بدهد که بدوا خود را با او هم مکتب اعالم کرده اند. بیرون این محیط، بیرون این "بازار" از پیش 
معلوم، تئوریسین مربوطه حتى متفکر و منتقد معتبر و با نفوذى در جهان معاصر خود نیست. حتى راستش 
از نظر کالیبر فکرى و ظرفیت معنوى معموال متفکر درجه دومى است. مارکس به جنگ غولهاى فکرى 
جهان بورژوائى رفت و در جنگ با اینها از نظر معنوى پیروز شد. هگل و فوئرباخ، ریکاردو و اسمیت و 
میل و مالتوس را روى تناقضاتشان خرد کرد. همین را راجع به لنین، لوگزامبورگ، تروتسکى، بوخارین، 
پرئوبراژنسکى، و بخش زیادى از رهبران کمونیسم در اوائل قرن هنوز میتوان گفت. اما امروز متفکر و رهبر 
فکرى چپ رادیکال به اعتبار توانائى اش در جدل با گرایش مجاور و مرزبندى درون مکتبى با دیگرى 
مخاطب و ارج و قرب دارد. فکرش مصرف درون فرقه اى دارد و به اعتبار فرقه و جریانش اهمیت پیدا 
میکند. اگر شما مائوئیسم را از صحنه پاك کنید بتلهایمى در صحنه تفکر انتقادى باقى نمیماند. بنظر من 
تئورى کمونیستى، و به این اعتبار تئوریسین و منتقد کمونیست، باید بعنوان منتقدآراء حاکم قد علم کند. 
باید جهان را براى توده هاى عظیم طبقه مفهوم کند. باید در شکل دادن به شعور عمومى طبقاتى نقش بازى 
کند. و نه اینکه صرفا راهنماى حواریون و پیروان خودش باشد. کمونیسم کارگرى این بوده. با پیدایش این 
جریان و بخصوص با شکل گرفتن و ابراز شدن جهان بینى این جریان توسط مارکس و مارکسیسم یک 
رگه انتقادى با برد وسیع اجتماعى پیدا شد. پس ازپیدایش این جریان تلقى جامعه از دولت، اقتصاد، مذهب، 
عدالت، تاریخ و آینده بشریت و خالصه همه جوانب جامعه بشرى بطور بازگشت ناپذیرى عوض شد. االن 
هم ما بهمین احتیاج داریم. چه کسى از کمونیسم و از طبقه کارگر قبول میکند که در شرایطى که هر ساعت 
و ثانیه سنت هاى فکرى بنیادى جامعه بورژوائى، از اصالت مالکیت تا ناسیونالیسم، رفرمیسم، دموکراسى، 
و  مائوئیسم  با  کردن  پلمیک  با  میزنند،  قالب  را  انسان  میلیون  صدها  ذهن  آن  امثال  و  راسیسم  لیبرالیسم، 
تروتسکیسم و چپ نو و غیره خود را سرگرم کند و خود را یک گرایش زنده فکرى، یک جریان انتقادى 
معتبر در جهان معاصر بداند. ما باید جواب فرقه هاى مدعى مارکسیسم را بدهیم. ولى کمونیسم کارگرى 
باید بار دیگر بعنوان یک انتقاد قدرتمند اجتماعى علیه افکار حاکم برجامعه قد علم کند. ما این را میخواهیم. 
جز با درافتادن با جهان بورژوائى و تفکر بورژوائى در مقیاس اجتماعى، کمونیسم کارگرى بعنوان یک تفکر 

و جهان بینى برد اجتماعى پیدا نمیکند. 
 

سوال: کامال درست است. همین نحوه نگرش به تئورى و وظایف نظرى کمونیسم کارگرى خودگواه یک 
جدائى فکرى جدى از چپ غیرکارگرى تاکنونى است. منتها ممکن است گفته شود که این بحث را تازه 
امروز میتوان کرد، یعنى در شرایطى که سوسیالیسم بورژوائى همانطور که در گزارش کنگره هم گفته شده 
است در شاخه هاى مختلف خودش به بن بست رسیده. امروز ضد رویزیونیسم فى نفسه چیز زیادى را 
بیان نمیکند و نمیتواند شاخصى از حقانیت یک جریان و یا روشى براى تعریف کردن و حدادى کردن 
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هویت سیاسى و نظرى یک جریان کمونیستى انقالبى باشد. اما اگر خودتان را در موقعیت سى چهل سال 
قبل بگذارید، با سیطره اردوگاه شبه سوسیالیستى در شوروى بر کل ذهنیت و پراتیک کمونیستها، آنوقت آیا 
نمیشد گفت که پیدایش هر جریان کمونیستى واقعى و در واقع رشد کمونیسم کارگرى بعنوان یک حرکت 
حزبى از مجراى یک مبارزه ضد رویزیونیستى میگذرد؟ آیا براى سنت ضد رویزیونیستى بویژه در چهار دهه 

اخیر جائى را در تاریخ کمونیسم کارگرى قائلید؟ 
 

منصور حکمت: حتما درك و همینطور طرح دیدگاه ما در شرایط امروز به نسبت سى چهل سال قبل بسیار 
ساده تر شده. در این تردید ندارم. حتى این را هم میپذیرم که در شرایطى که جنبش سرمایه دارى دولتى 
در شوروى هنوز موقعیت کاذب خود را بعنوان کلیددار مارکسیسم از دست نداده بود، کمونیسم کارگرى 
وظایف بیشترى از جنس "مبارزه ضد رویزیونیستى" میداشت. اما اوضاع آن دوره در اصل بحث من تفاوتى 
در طول این دوره با این بستر  جریانات مشخصى که  آن  مثبتى درباره  قضاوت  نمیکند و لزوما به  ایجاد 
رسمى در افتادند و از آن جدا شدند منجر نمیشود. و یا اینها را لزوما به سوسیالیسم کارگرى به مثابه یک 
جنبش و یا یک جهان بینى نزدیک تر و یا در آن سهیم تر نمیکند. اتفاقا وقتى بطور مشخص به محتواى 
اجتماعى و انتقادى این جریانات منتقد اردوگاه به اصطالح سوسیالیستى نگاه میکنیم میبینیم پیدایش خود 
اینها مصادف دورتر شدن کمونیسم به مثابه یک تئورى و یک جنبش از پایه طبقاتى خودش شده. مائوئیسم 
نو  چپ  است.  کارگرى  غیر  و  مارکسیستى  غیر  اندازه  بهمان  خودش  اما  است،  روسى  سوسیالیسم  منتقد 
همینطور، تروتسکیسم همینطور، اوروکمونیسم همینطور، جریان طرفدار آلبانى همینطور، سوسیالیسم خلقى 
همینطور. در واقع پشت این جریانات انتقادى جدائى سوسیالیسم رادیکال از کارگر و کمونیسم کارگرى را 
با وضوح بیشترى میتوان دید، چرا که اینها پیشینه یک انقالب کارگرى عظیم را نداشتند و بوضوح در سطح 
جامعه در کانون هاى غیر کارگرى پیدا شدند و جا گرفتند. از نظر اعتقادى بنیادهاى سوسیالیسم بورژوائى 
در روسیه هیچوقت توسط اینها نقد نشد. تصویرشان از سوسیالیسم و مالکیت اشتراکى همان چیزى است که 
آنها داشتند. وقتى به اختالفاتشان نگاه میکنید منفعت هاى غیر کارگرى روشن آنها و نفوذ گرایشات فکرى 
و سیاسى بورژوائى را بوضوح در آنها میبینید. انتقاد اوروکمونیسم، مائوئیسم و پوپولیسم به این بستر رسمى 
کامال ناسیونالیستى است. انتقاد تروتسکیسم، لیبرالیسم چپ و چپ نو انتقادى از موضع دموکراسى است. از 
نظر عملى و اجتماعى این جریانات انتقادى به میدان آمدن کارگر در برابر این قطب رسمى را ابدا نمایندگى 
نمیکردند. برعکس، رادیکالیسم سیاسى اینها همراه بود با دانشجوئى شدن و روشنفکرى شدن نیروى فعاله 
آنها با منتقل شدن کانون توجه به مارکسیسم به دانشگاهها و محیط اعتراض دانشجوئى.اینها پرچم اعتراض 
کارگرى را هیچوقت دست نگرفتند. اینها ابدا گرایشاتى نبودند که حامل و سازمانده اعتراض سوسیالیستى 
کارگر به سوسیالیسم بورژوائى در روسیه باشند.کمااینکه وقتى بعد از چندین سال این قطب رسمى ترك 
میخورد و زیر فشار هاى عینى اقتصادى و حمالت بورژوازى طرفدار بازار به اضمحالل کشیده میشود، 
کارگران را نه زیر پرچم این جریانات انتقادى بلکه حتى بدبین به سوسیالیسم بطور کلى پیدا میکنیم. اگر 
کمونیسم کارگرى صفبندى اى در برابر این قطب ها بوجود آورده بود، امروز ما شاهد چنگ اندازى کلیسا 
و محافظه کارى جدید به جنبش کارگرى روبه رشد در کشورهاى اردوگاه شوروى و یا رها شدن اعتراض 

کارگرى در اروپاى غربى در دست سوسیال دموکراسى و تریدیونیونیسم نمیبودیم. 

 میشود به سى چهل سال قبل برگشت و وظایف "ضد رویزیونیستى" کمونیسم کارگرى، وظایفى که در 
واقع با در هم کوبیده شدن و به اضمحالل کشیده شدن احزاب این سنت هیچگاه بدست گرفته نشد، را 
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شناخت. اما بنظر من یک چنین مبارزه اى توسط سوسیالیسم کارگرى ابدا خصوصیات نظرى و پراتیکى 
اى را که چپ رادیکال منتقد روسیه پیدا کرد بخود نمى پذیرفت. این چپ رادیکال بنظر من هیچ سهم 
مستقیمى در تاریخ کمونیسم کارگرى ندارد.در تاریخ پیدا شدن یک سوسیالیسم رادیکال و میلیتانت چرا، 

در تاریخ سوسیالیسم کارگرى نه. 
 

سوال: گفتید مبارزه و مرزبندى فکرى و نظرى با جریانات سوسیالیستى و سنت هاى به اصطالح کمونیستى 
را تابعى از تقابل کمونیسم با جریانات فکرى بنیادى و اصلى در جامعه بورژوائى میدانید. این جریانات 
کدامند و فکر میکنید مشخصا کمونیسم کارگرى در پیشروى اش در درجه اول در برابر کدام اینها قرار 

میگیرد؟ 
 

منصور حکمت: آنچه من در پاسخ سواالت قبلى شما میخواستم تاکید کنم این بود که کمونیسم کارگرى یک 
جنبش فکرى نیست که دنبال پایه پراتیکى خود میگردد، برعکس یک جنبش مادى و پراتیکى متمایز است 
و به این اعتبار باید در یک جدال فکرى عظیم در سطح جامعه نیز حضور داشته باشد. بنابراین تنها وقتى که 
ما صف اجتماعى خودمان را، بعنوان یک جنبش، در برابر جامعه موجود و کل جنبش هاى اعتراضى دیگرى 
که از جمله تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم وجود دارد، به درستى بشناسیم میتوانیم به یک رویاروئى 

نظرى با این جامعه و این جنبش ها پا بگذاریم. 
 

کمونیسم کارگرى، مارکسیسم، یک انتقاد اجتماعى معین به نظام موجود، یعنى سرمایه دارى، است. انتقاد 
حفظ  در  منفعتى  که  است  اى  طبقه  جانب  از  کننده  رو  و  زیر  و  بنیادى  انتقادى  است.  جامعه  بخش  یک 
اما  است.  آن  وجود  نفس  و  دارى  سرمایه  کلیت  علیه  کارگرى  کمونیسم  ندارد.  موجود  نظام  چهارچوب 
 ، دیگرى  اجتماعى  انتقادهاى  پرچم  هم  موجود  جامعه  همین  چهارچوب  درون  از  نیست.  انتقاد  تنها  این 
حتى قبل از سوسیالیسم کارگرى، برافراشته شده و جامعه بورژوائى را حول خود قطبى کرده است. اینها 
گرایشاتى هستند که چهارچوب فکرى و سیاسى جامعه بورژوائى را ساخته اند و در عین حال، از آنجا که 
هریک متضمن الگوهاى ویژه اى براى توسعه سرمایه دارى بوده اند، اینجا و آنجا در قبال سیر مشخصى 
که توسعه سرمایه دارى در این یا آن کشور و یا این یا آن دوره بخود گرفته است در موضع انتقادى قرار 
گرفته اند. بنظر من اصلى ترین این گرایشات که مهر خودشان را چه به تفکر رسمى و چه به تفکر انتقادى 
کارگرى  کمونیسم  تاریخ  رفرمیسم.  و  دموکراسى  ناسیونالیسم،  از  عبارتند  اند  کوبیده  بورژوائى  جامعه  در 
تاریخ کشمکش با این جنبش هاى اجتماعى و این آرمانهاى ریشه دار جامعه معاصر نیز هست. بنظر من 
سوسیالیسم کارگرى در مجموع تاکنون، منهاى دوره هاى کوتاهى، مثال اوائل دهه بیست در آلمان و روسیه، 
در مقیاس اجتماعى مقهور این جریانات شده و حتى از نظر قدرت عمل خود در درون خود طبقه کارگر 
نیز تا حدود زیادى تحت الشعاع این جنبش ها بوده است. خود این جریانات اساسا نه شکاف طبقاتى در 
جامعه، بلکه شکافهاى عینى درون بورژوازى را نمایندگى میکنند. اینها چه تک تک و چه در امتزاج باهم 
سرچشمه یک سلسله جنبش هاى سیاسى و اجتماعى در تاریخ معاصر بوده اند و هریک در مقاطعى، در این 
یا آن کشور، دست باال را پیدا کرده اند و به خط حاکم در درون خود طبقه بورژوا تبدیل شده اند. گرایشات 
مختلف کمونیسم و سوسیالیسم تاکنونى بنظر من عمدتا حاصل این گرایشات قدرتمند غیر کارگرى در 
جامعه با درجه معینى سازش با سوسیالیسم کارگرى بوده است. بسته به اینکه کدام این گرایشات و جنبش 
هاى بنیادى در شکل دادن به این شاخه هاى سوسیالیسم نقش بیشترى داشته اند ما با شاخه هاى مختلفى 
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از کمونیسم و سوسیالیسم روبرو میشویم. عنصر ناسیونالیسم در مائوئیسم بشدت قوى است، حال آنکه در 
تروتسکیسم ناسیونالیسم نقش زیادى ندارد و رفرمیسم و دموکراسى برجستگى دارد. پوپولیسم ، ملقمه اى 
از ناسیونالیسم و رفرمیسم ویژه کشور تحت سلطه بود و دموکراسى، الاقل درمراحل اولیه آن، سهم کمترى 
روسى،  "کمونیسم"  بود.  دموکراسى  زاویه  از  رسمى  خط  به  انتقاد  محصول  اساسا  نو  چپ  داشت.  درآن 
همانطور که در بحث هاى بولتن "مارکسیسم و مساله شوروى" گفتیم، حاصل غلبه ناسیونالیسم و رفرمیسم 
بر سوسیالیسم کارگرى بود و امروز دارد رفرمیسمش را به نفع دموکراسى کنار میگذارد. تاریخ چپ ایران 
را که مطالعه میکنید همین سنت هاى بنیادى انتقاد بورژوائى را در شکل دادن به انقالب مشروطیت، جبهه 
ملى و حزب توده، مشى چریکى و سوسیالیسم خلقى میبینید. سردمداران این جریانات، امروز که دیگر همه 
جاى دنیا گالسنوست شده، در خاطرات سیاسى خود صریحا درونمایه جنبش ها و احزابشان را بر مبناى 

همین گرایشات بنیادى نقد بورژوائى به سرمایه توضیح میدهند. 
 

این جریانات دستگاههاى فکرى و مکاتب صرف نیستند. اینها جنبش هاى عظیم اجتماعى و در حال جریان 
هستند. اینها بخشى از آراء طبقه حاکمه اند که ذهنیت میلیون ها انسان را شکل داده اند، به نیروى مادى 
تبدیل شده اند و مقدرات جامعه معاصر را شکل داده اند. فشار اینها به سوسیالیسم کارگرى واقعى و عظیم 
است. ما بعنوان یک جنبش متفاوت در برابر این جریانات ایستاده ایم. اختالف ما با گرایشات مختلف در 
سوسیالیسم موجود و تاکنونى در واقع انعکاسى از اختالف ما با این جنبش ها و جریانات وسیع و قدرتمند 
بورژوائى است. ما براى این جریانات بنیادى سهمى در سوسیالیسم و در انقالب کارگرى قائل نیستیم. در 
تغییر عینى اوضاع اجتماعى که ممکن است امر انقالب کارگرى را تسهیل یا دشوار کرده باشد چرا، اما در 
خود جنبش سوسیالیستى کارگر نه. ما یک جنبش مستقل اجتماعى هستیم در کشمکش با کل سرمایه و با 

تمام جریانات و جنبش هاى انتقادى غیر کارگرى در این جامعه. 
 

امروز سوسیالیسم غیر کارگرى در تمام شاخه هایش به بحران خورده است. عمدتا به این خاطر که رفرمیسم 
بعنوان یک جریان اجتماعى، و بعنوان سنتى که محتواى اقتصادى سوسیالیسم غیر کارگرى را تامین میکرد 
تمام افق خود را از دست داده و لذا گرایشات دیگر، دموکراسى و تا حدودى ناسیونالیسم، دست باال پیدا 
کرده اند. با این ترتیبى که اینها دارند پیش میروند، شاید جدل نظرى جدى با گرایشات تاکنونى چپ غیر 
کارگرى اصال موضوعیت خود را از دست بدهد و ما صاف و ساده با گرایشات مادر طرف بشویم. اما 
بهرحال بدرجه اى که جدل با اینها و مرزبندى با اینها براى شفافیت بخشیدن به حافظه تاریخى کارگر و 
نگرشش به جهان معاصر ضرورى باشد، ما اختالف خود را بر مبناى نقد همین گرایشات بنیادى تشکیل 

دهنده این جریانات توضیح خواهیم داد. 
 

تهیه  در  گانه  سه  اولیه  مواد  این  کدام  که  بگردند  این  دنبال  ها  مارکسیست  شبه  که  است  شده  مد  امروز 
سوسیالیسم شان کم بکار رفته بوده. میخواهند سوسیالیسم را دموکراتیک تر کنند، براى ناسیونالیسم جاى 
بیشترى در آن باز کنند و غیره. مکتب خودشان است، هر کارى بخواهند میتوانند با آن بکنند. براى کمونیسم 
کارگرى، اما، هیچ امتزاجى با هیچیک از این گرایشات الزم نیست. کامال برعکس، وقت این شده که یکبار 
پاسخ  اکتبر  انقالب  در  و  کوبید  را  ناسیونالیسم  اول  جنگ  قبال  در  کارگرى  کمونیسم  که  همانطور  دیگر، 
دموکراسى را داد، یکبار دیگر در یک مقیاس وسیع اجتماعى کمونیسم را از هرنوع تتمه نفوذ این جریانات 

مستقل کنیم. 
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نظر  از  بناگزیر  گرفتند،  شکل  بورژوائى  بنیادى  گرایشات  این  تاثیر  تحت  که  سوسیالیستى  شبه  جریانات 
مضمونى کل مارکسیسم را از متد و فلسفه تا تئورى سیاسى و نقد اقتصادى اش تحریف کرده و به چیز 
دیگرى متناسب با نیازهاى خود تبدیل کرده اند. در سمینار چند ماه قبل در معرفى بحث کمونیسم کارگرى 
سعى کردم بطور خالصه درك خودم رااز مبانى پایه اى تئورى مارکس در این قلمروهاى اصلى بگویم. این 
درکى است که هرکسى که از موضع کارگر معترض سراغ نوشته هاى خود مارکس برود میگیرد. بنظر من 
اختالف ما با برداشتهاى غلط و رایج از تئورى مارکس به بنیاد هاى آن برمیگردد و نه صرفا به موضوعات 
کنکرت ترى که در سیر توسعه عملى جنبش کمونیستى بر سر راه آن قرار گرفته. من اینجا صرفا به چند 

اختالف اساسى اشاره میکنم. 
 

اولین تفکیک نظرى ما به نحوه ارزیابى تاریخ تاکنونى مربوط میشود. به نحوه اى که کمونیسم گذشته خود 
را میفهمد و به خود میشناساند. کمونیسم تاکنونى تاریخ خود را کجا جستجو میکند. این نشان میدهد که 
چکش  و  داس  پرچم  زیر  را  هرکه  باید  ما  چرا  نمیفهمم  من  دارد.  تعلق  جامعه  در  واقعى  گوشه  کدام  به 
دنبال برنامه ریزى اقتصاد ملى وسازماندهى مزد بگیرى در کشور خود رفته، خواسته حقوق ملى اش را 
استیفا کند، دنبال خوردن نان و لبنیات خاك پاك میهن خودش بوده، دموکراسى خواسته، یا در جامعه "فرا 
صنعتى" احساس "از خود بیگانگى" کرده را جزو تاریخ کمونیسم بدانیم، ولى اعتصاب معدنچى انگلیسى 
را که یکسال تمام با کل بورژوازى، از پلیس اش تا قلمزن اش، در افتاده را جزو تاریخ یونیونیسم بنویسیم 
و یا جنبش شورائى کارگرى در فالن کشور را جزو تاریخ آنارشیسم و آنارکو سندیکالیسم. اولین اختالف 
ما با کل سوسیالیسم تاکنونى، بنابراین، بر سر خود تاریخ کمونیسم است. نه فقط تاریخ گذشته، بلکه تاریخ 
زنده امروز که در برابر چشمان همه جریان دارد. براى ما تاریخ کمونیسم نه تاریخ یک مکتب، بلکه تاریخ 
یک اعتراض طبقاتى است. وقتى از این دریچه نگاه میکنیم، تازه متوجه میشویم که این جماعت چه بروز 
خود مکتب آورده اند و چطور امروز سر خود، وقتى جنبششان به انتها رسیده، دارند پایان مارکسیسم، یعنى 
انتقاد کارگر به سرمایه دارى را هم اعالم میکنند. این نگرش متفاوت به تاریخ کمونیسم نه فقط باعث میشود 
سناریوى تاکنونى و پروبلماتیک هاى تاکنونى را نپذیریم، بلکه همین امروز هم ما را با مجموعه وسیع و 
کامال متفاوتى از معضالت نظرى و عملى روبرو میکند که کمونیسم موجود و گرایشات مختلف آن اصوال 
سراغ آن نمیروند. بخشى از اختالف ما با این جریانات الجرم خود را در آنچه که اینها نمیگویند و نمیفهمند 

نشان میدهد. 
 

اختالف دیگر بر سر خود سوسیالیسم است. سوسیالیسم چیست؟ پاسخ این سوال را این تعیین میکند که 
آدم دردش در جامعه موجود چه باشد. مارکس، از دریچه منافع روشن کارگرى، این درد را نظام مزدبگیرى 
و مالکیت بورژوائى بر وسائل تولید میدانست و لذا سوسیالیسم را بعنوان ختم این وضعیت، بعنوان لغو 
بردگى مزدى و ایجاد جامعه مبتنى به مالکیت اشتراکى، تعریف کرد. مارکس توانست تمام مصائب بشر را، 
از بى حقوقى سیاسى و ناامنى اقتصادى تا اسارت اش در چنگال مناسبات اجتماعى ظاهرا غیر قابل درك 
و خرافات فکرى، بر این مبنى نقد کند و بشکافد. سوسیالیسم خالصى کامل انسان از هرنوع محرومیت و 
اسارت و غلبه او بر مقدرات اجتماعى و اقتصادى خود است.اما همه اینها تنها با از میان بردن سرمایه، بعنوان 
قدرتى خارج از کنترل تولید کننده مستقیم و تقابل آن با کارگر مزد بگیر، مقدور میشود. اما گرایشات دیگر 
معضلشان این نیست. براى بخش اعظم آنها سوسیالیسم پاسخ "آنارشى تولید" در نظام سرمایه دارى، و یا 
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استراتژى خاصى براى رشد نیروهاى مولده است. سنتا این جریانات از سوسیالیسم دولتى کردن و برنامه 
ریزى را فهمیده اند. سوسیالیسم اینها بنابراین پرچم جنبش دیگرى در جامعه سرمایه دارى است که نه از 
نقد رابطه کار و سرمایه، نه از نقد نظام مزد بگیرى، بلکه از نقد کم و کاستى هاى تولیدى و توزیعى سرمایه 
دارى کنترل نشده عزیمت میکنند. تمایز ما با این کمونیسم غیر کارگرى، بنابراین در اساس همانست که 
مارکس در مانیفست کمونیست در نقد سوسیالیسم بورژوائى مطرح میکند. اینکه این جنبش سوسیالیسم 
بورژوائى پرچم مارکس و مارکسیسم را برداشت، البته نشان قدرت مارکسیسم به مثابه یک مکتب فکرى و 
قدرت کمونیسم کارگرى بعنوان یک جنبش اجتماعى بود. اما این خصلت اجتماعى سوسیالیسم بورژوائى 
را تغییر نداد. امروز اینها دست از مارکسیسم میکشند چون جنبش شان براى اصالح سرمایه دارى به طریقى 
که میخواستند شکست خورده است. اما مشقات ناشى از نظام سرمایه دارى و نقد کارگرى، چه در سطح 
نظرى و چه در پراتیک روزمره کل جامعه، به قوت خود باقى است. اینکه نقد ما به نظام موجود چیست 
و الجرم سوسیالیسم نفى چه اوضاعى است یک نقطه اختالف محورى کمونیسم کارگرى با شاخه هاى 
مختلف کمونیسم و سوسیالیسم معاصر است. این اختالف بر سر نقد جامعه موجود و بر سر سوسیالیسم 
بعنوان یک وضعیت معین اجتماعى، سرچشمه یک سلسله اختالفات برنامه اى و سیاسى بنیادى میان ما 
و دیگران است. این خودش را در برنامه ما، در تحلیل وظایف انقالب کارگرى و در دسته بندى نظرى و 
اجتماعى چپ نشان میدهد. در بحث پیرامون تجربه شوروى در بولتن ها ما نمونه اى از این اختالف نگرش 
رامیبینیم. در ارزیابى تاریخ چپ ایران همینطور، در تلقى ما از مبانى برنامه یک حزب کمونیستى همینطور. 

خیلى از این اختالفات نظرى و سیاسى را در همین دوره مطرح میکنیم و بحث میکنیم. 
 

اختالف دیگر ما با سایر گرایشات موسوم به کمونیست و سوسیالیست، یا بعبارت دیگر یک خصلت مشخه 
کارگر  طبقه  اقتصادى  مبارزه  به  و  اجتماعى  و  اقتصادى  اصالحات  به  برخورد  مساله  کارگرى،  کمونیسم 
است. من این معضل را یکى از اساسى ترین پایه هاى جدائى شاخه هاى کمونیسم موجود از طبقه کارگر 
و اعتراض کارگرى و یکى از زمینه ها ومحمل هاى اصلى انزواى چپ رادیکال در دوره معاصر میدانم. 
براى ما مبارزه اقتصادى کارگر و تالش دائمى براى بهبود اوضاع طبقه از طریق تحمیل اصالحات سیاسى 
مساله  است.  آن  پیشى  از  هاى  داده  جزو  و  کارگرى  مبارزه  الیتجزاى  جزء  یک  بورژوازى  به  اقتصادى  و 
رابطه انقالب کارگرى با اصالحات و با مبارزه جارى اقتصادى طبقه براى ما یک گره گاه اساسى در فعالیت 
کمونیستى است. سوسیالیسم و کمونیسم تاکنونى در برابر این مساله زمین خورده است. آن جریاناتى که 
به اصطالح به مبارزه اقتصادى و مبارزه براى رفرم بها داده اند، و این بیشتر خصلت جریانات خط رسمى 
کمونیسم تا قبل از دهه 60 میالدى است، اساسا بعنوان جریاناتى رفرمیست عمل کرده اند. گرایش اینها به 
شرکت در مبارزه براى اصالحات، ناشى از حذف آرمان و امر انقالب کارگرى از دستورشان بوده. جناح 
چپ بورژوازى همیشه در صحنه مبارزه براى اصالحات فعال بوده و اینها هم سنت سیاسى این بخش جامعه 
بودند. در مقابل، چپ رادیکالى که با نقد این خط رسمى به میدان آمد، حال چه به شکل مائوئیسم، و یا تا 
حدودى تروتسکسیم، اوال از مبارزه اقتصادى جارى طبقه برید و کانون فعالیت را رسما روشنفکران جامعه 
قرار داد و ثانیا، قید اصالحات را زد. اعالم اینکه "سرمایه دارى قادر به اصالحات نیست" تبدیل به یکى 
از پایه هاى انقالبى نمائى اینها شد. تمام انقالبیگرى شان چیزى جز تحمیل اصالحات اقتصادى و ادارى 
و فرهنگى به بورژوازى نبود، اما در سطح نظرى و در پراتیک عملى مبارزه براى اصالحات به یک کفر در 
فرهنگ سیاسى اینها تبدیل شد. کمونیسم کارگرى جنبشى براى انقالب کارگرى و کمونیستى است. ما این 
انقالب را هم اکنون ممکن و در دستور میدانیم. اما بعنوان یک طبقه زیر فشار ما براى هردرجه بهبود اوضاع 
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اجتماعى به نفع افزایش اقتدار سیاسى و اقتصادى و باال رفتن حرمت انسانى کارگر و زحمتکش و براى 
هر درجه گشایش سیاسى و فرهنگى که مبارزه ما را تسهیل کند قاطعانه مبارزه میکنیم. حضور در صحنه 
مبارزه براى بهبود اوضاع، وضعیت اولیه و داده شده کمونیسم کارگرى است، و نه امرى که باید با تصویب 
قطعنامه خاصى در دستور بگذارد. ما هم حکومت کارگرى میخواهیم و هم افزایش حداقل دستمزد، هم 
قصد اشتراکى کردن کل وسائل تولید را داریم هم میخواهیم سن بازنشستگى پائین بیاید. هم میخواهیم علیه 
حکومت هاى بورژوائى قیام کنیم و هم بیمه بیکارى میخواهیم. براى ما برابرى حقوقى زن و مرد مهم است، 
جدائى دین از دولت مهم است، سواد آموزى مهم است، بهداشت مهم است، آزادى بیان و حقوق فردى مهم 
است، چون لزوم اینها را از کتاب در نیاورده ایم بلکه در زندگى هرروزه مان بعنوان یک طبقه حس میکنیم. 
این آن وجهى از مارکسیسم است که چپ رادیکال غیر کارگرى منفعتى در فهمیدنش نداشته است. بقول 
مارکس، یک خصلت مشخصه کمونیسم کارگرى اینست که براى "به جلو سوق دادن کل جنبش طبقاتى" 

در تمام مراحل ودقایقش تالش میکند. 
 

در زمینه تئورى تشکیالت، رابطه حزب و طبقه، خصوصیات حزب طبقاتى، مبانى عمومى تاکتیک، درك 
از انترناسیونالیسم و غیره هم اختالفاتى اساسى با گرایشات مختلف سوسیالیسم تاکنونى داریم. وقتى همه 
اینها را کنار هم میگذاریم میبینیم که هرنوع احساس خویشاوندى با چپ رادیکال براى کمونیسم کارگرى 
گمراه کننده است. اما آنچه که بویژه امروز مهم است اینست که با زوال سوسیالیسم بورژوائى زمینه مناسبى 
براى ارائه مستقیم و اثباتى مارکسیسم بوجود آمده. من فکر میکنم این خود تا حدود زیادى کار ما را براى 

"بازتعریف" مارکسیسم از طریق رجوع اثباتى به پیکره خود این تئورى تسهیل میکند. 
 

سوال: اجازه بدهید یک لحظه به نکته قبلى که درباره کمونیسم کارگرى و اصالحات گفتید بر گردیم. بنظر 
من اینجا الاقل در نظر اول تناقضى به چشم میاید. در پاسخ به سوال قبلى، و همینطور البته در سمینارتان در 
باره این موضوع، از دموکراسى و ناسیونالیسم و رفرمیسم با یک بار منفى صحبت کردید. اینها را جریاناتى 
در تقابل با سوسیالیسم کارگرى دانستید. از طرف دیگر اهمیتى را که براى مبارزه براى اصالحات قائلید 
تاکید میکنید. اینها را چطور با هم وفق میدهید؟ آیا یکى متضمن دورى از جنبش هاى دموکراتیک و اصالح 

طلبانه و دیگرى مستلزم نزدیکى به آنها نیست؟ 
 

منصور حکمت: این نکته خیلى مهمى است. فکر میکنم این تناقض در نحوه اى است که چپ رادیکال 
تاکنونى به مساله اصالحات در جامعه سرمایه دارى نگریسته است. اگر قبول کند که اصالحات خوب است، 
آنوقت خود را ناگزیر به در آغوش گرفتن اپوزیسیون بورژوائى میبیند، که گویا صاحب امتیاز مبارزه براى 
اصالحات است، و اگر بخواهد از این اجتناب کند، اگر بخواهد نیروى مستقلى در صحنه سیاسى باشد، 
آنوقت باید زیر ارزش اصالحات بزند و به یک جریان مالیخولیائى منزوى در حاشیه جامعه و بى تاثیر 
براوضاععینى تبدیل بشود. سوالى که هست این است که کارگر و جنبش کارگرى چه نقص مادرزادى دارد 
که به زعم اینها خود نمیتواند راسا پرچم اصالحات اجتماعى را نیز بردارد؟ (درحالى که واقعیت دقیقا عکس 
این تصور را ثابت کرده). همانطور که گفتم بهبود اوضاع اقتصادى و سیاسى و فرهنگى در چهارچوب 
همین جامعه موجود امر دائمى کارگر و سوسیالیسم کارگرى است. پیش فرض وجود آن بعنوان یک جریان 
انقالب اجتماعى است. چرا بدست گرفتن پرچم رفع ستم ملى باید کارگر را به ناسیونالیسم بعنوان یک امر 
و یک جنبش اجتماعى بخشى از بورژوازى نزدیک کند؟ چرا خواست گسترش حقوق سیاسى انسان در 
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جامعه موجود باید کارگر را دنبال دموکراسى بورژوائى، بعنوان یک جنبش سر و ته دارو پرچم دار طبقه 
حاکم، بفرستد؟ 

 
بنظر من اشکال، تا آنجا که داریم در سطح نظرى حرف میزنیم، بر سر نگرش غیر مادى وغیر تاریخى چپ 
حتى بظاهر  هائى که  جامعه، و پرنسیپ  حاکم در  آراء  میکند که  رادیکال از جامعه است. چپ فراموش 
از ذات بشر مایه گرفته اند، آراء و پرنسیپ هاى طبقه حاکمند، اینها اشکال مشخص و متعینى هستند که 
بورژوازى در قالب آنها آرمانهاى بشر را تجسم کرده است. آزادى یک امر و آرمان است اما دموکراسى 
دموکراسى  است.  آزادى  آرمان  به  بورژوا  محدود  نگرش  بر  مبتنى  و  است  آزادى  براى  بورژوازى  جنبش 
یک جنبش اجتماعى معین است. با تفسیر خاصى از انسان، از جامعه و مناسباتى که باید درآن برقرار باشد. 
دموکراسى عنوانى براى آزادیخواهى بطور کلى نیست، بلکه روایت خاصى از آزادیخواهى است که بخش 
معینى از جامعه، بورژوازى، بدست داده است. کارگر آزادى را میخواهد، اما چرا باید روایت بورژوازى از 
آن را بپذیرد و به جنبش بورژوازى براى آن ملحق شود. دموکراسى حالت خاصى از سوسیالیسم نیست. 
تصویرى دو بعدى و سیاسى از آرمانهاى سه بعدى و اجتماعى - اقتصادى کارگر نیست. یک حالت عام 
اجتماعى است، با پیش فرض هاى اقتصادى و اجتماعى خودش. دمکراسى بعنوان یک مقوله را باید در 
کتاب فرهنگ سیاسى پیدا کرد. بعنوان یک جنبش، اما، موضوع دموکراسى دیگر نه فقط سیاست، بلکه انسان 
و جامعه انسانى بطور کلى با همه ابعاد اقتصادى، سیاسى، حقوقى،ادارى، و اخالقى و غیره آن است. اگر 
دموکراسى بعنوان یک جنبش خود را به سیاست و اداره جامعه محدود میکند و ظاهر یک حرکت براى 
اصالحات سیاسى و ادارى را بخود میگیرد براى آنست که موقعیت اقتصادى و اجتماعى موجود را فرض 
گرفته و ابقاء میکند. دموکراسى هم به مثابه یک جنبش، درست مانند سوسیالیسم کارگرى، درباره کل جامعه 
و همه ابعاد آن حکم میدهد و نه فقط سیاست و حقوق سیاسى فرد. به این عنوان،سوسیالیسم کارگرى 
بعنوان یک جنبش با دموکراسى بعنوان یک جنبش مکمل هم نیستند، بلکه در کشمکش با هم قرار دارند. 
رشد سوسیالیسم کارگرى بدون شک به معناى افول دموکراسى، ناسیونالیسم و غیره بعنوان جنبش هاى 

اجتماعى خواهد بود. 
 

دموکراسى به مثابه یک آرمان، تجسم و تبیین ویژه اى از آزادى بطور کلى است. این نحوه ویژه اى است 
که تاریخا یک طبقه معین، بورژوازى، از آزادى سخن گفته است. مارکسیسم هم از آزادى تبیین خودش را 
دارد. تبیین مارکسیستى از آزادى انسان و رابطه فرد و جامعه نقد کوبنده اى از دموکراسى نیز هست. مارکس 
از انسان شروع میکند و نه از کمیت ها و اکثریت و اقلیت ها. در واقع تنها راهى که بورژوازى براى سازش 
با آرمان آزادى انسان و برابرى انسانها دارد، همین است. یعنى تحکیم موقعیت نابرابر آنها در تولید، و دادن 
ظاهرى از برابرى صورى و حقوقى بین افراد. نقطه عزیمت دمکراسى نه انسان بمثابه یک موجودیت داده 
شده، معتبر و مقدس، بلکه فرد است، بعنوان یک واحد قابل شمارش. انسان در دموکراسى به راى تقلیل 
مییابد. دموکراتهاى ما امروز فراموش میکنند که به رسمیت شناخته شدن کارگر و زن و مهاجر و سرخپوست 
و سیاه پوست بعنوان آحاد قابل شمارش، و شمول یافتن دموکراسى به اینها خود حاصل دهها سال مبارزه 
غیر دموکراتیک انسانها با دموکراسى هاى موجود بوده است، که تازه در بخش اعظم دموکراسى هائى که 
قبله اینهاست، هنوز عملى نشده. تازه- دموکراتهاى ایرانى در خارج کشور براى مثال یادشان رفته است که 
خودشان در مهد دموکراسى بعنوان مهاجر کوچکترین رائى در همان انتخاب چند سال یکبار میان میتران ها 
و لوپن ها و تاچرها و کیناك ها ندارند. و تازه تردید ندارم که بخش اعظمشان معادل چنین حقى را براى 
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مهاجر افغانى در ایران دموکراتیکشان قائل نخواهند بود. اینها فراموش میکنند که یک راى، یعنى راى یک 
انسان، براى دموکراسى همانقدر بى ارزش و کم تاثیر است که براى استبدادى ترین نظام ها و این نشانه 
بى ارزشى انسان، به مثابه انسان، براى دموکراسى است. اینها فراموش میکنند که چگونه بورژوازى از همین 
مفهوم دموکراسى و راى هرجا که امر حقوق بشر به معنى واقعى کلمه، و امر برابرى انسانها، بطور واقعى 
به پیش کشیده شده است، علیه آزادى و مبارزه آزادى خواهانه سود جسته است. اینها فراموش میکنند که 
دموکراسى در هرلحظه تناسب قوائى است که میان انسان با جامعه ضد انسانى بورژوازى برقرار شده است. 
من اینجا از بحث اصلى مارکسیسم در مورد رابطه آزادى سیاسى و حقوق فردى با زیربناى اقتصادى و 
ضرورت دگرگون کردن اقتصادى جامعه براى تحقق آزادى سیاسى انسانها میگذرم چون فکر میکنم هر 

مارکسیستى این را از بر است. 
 

بهرحال ما کمونیستها براى آزادى خواه بودن نیاز به سازش با دموکراسى و الهام گرفتن از آن نداریم. ما 
خواهى  آزادى  نام  است.  مبنى  انسان  ما  براى  هستیم.  انسانها  برابرى  و  آزادى  موضع  از  دموکراسى  منتقد 
ما، نام اعتقاد ما به حقوق جمعى و فردى انسانها، و پرچم مبارزه ما براى بر قرارى این آزادى و برابرى، 
سوسیالیسم است. ما از حقوق انسان، نه فقط در بعد حقوقى و سیاسى، بلکه در بنیادى ترین ابعاد اقتصادى 
دفاع میکنیم چون سوسیالیستیم. و این یک اصل پرنسیپى ماست حتى اگر بورژوازى از تمام مردم جهان 

علیه این حقوق راى بگیرد. 
 

در مورد ناسیونالیسم مساله از این هم روشن تر است، زیرا این یکى حتى کلمه مخفف ویا روایت نیمبندى 
براى یکى از آرمانهاى حق طلبانه و برابرى طلبانه انسان هم نیست. نگاه کنید ببینید که ناسیونالیسم براى مردم 
محروم جهان چه پیامى دارد. تمام مضمون ناسیونالیسم حمایت از طبقه حاکمه خود است. در استثمارش، 
در جنگش، در رواج خرافاتش، در نقض حقوق انسانش. ناسیونالیسم بعنوان یک جنبش و یک حرکت 
سیاسى ابزارى براى تعیین تکلیف درونى بورژوازى در سطح جهانى و کشمکش بخش هاى مختلف این 
طبقه بر سر سهم برى از پروسه انباشت سرمایه است. ناسیونالیسم ایدئولوژى رسمى امپریالیسم بوده است. 
اینکه ناسیونالیسم بورژوازى در کشور تحت سلطه، یا در میان ملل تحت ستم، خود را در مقطع محدودى 
در تاریخ در تقابل با وجوهى از امپریالیسم یافته است باعث شده که چپ غیرکارگرى که خمیره خودش 
را این ناسیونالیسم میسازد حساب ویژه اى براى ناسیونالیسم باز کند و تطهیرش کند. اما کارگر کمونیست، 
و مارکسیسم، در ناسیونالیسم شمایل بورژوازى را میبینند و نه هیچ چیز دیگرى را. بعنوان یک تفکر و یک 
تمایل، ناسیونالیسم بنظر من جزو آن خرافات دوران جاهلیت بشر است که باید از آن خالص شد. از نظر 
فکرى ناسیونالیسم یعنى بریده شدن انسانها از خصلت مشترك انسانى و جهانى شان. ناسیونالیسم با اصل 

اصالت انسان تناقض دارد. 
 

ماحصل اجتماعى ناسیونالیسم هم بهرحال تکه تکه شدن طبقه کارگر و ضعف اردوى انقالب کارگرى است. 
کارگرى که بجاى اینکه خود را یک انسان و یک کارگر توصیف کند، خودش را بریتانیایى، تامیل، هندى و 
یا ایرانى و غیره میداند، فى الحال گردنش را براى پذیرش یوغ بردگى و بى حقوقى خم کرده است. تعصب 
ناسیونالیستى بنظر من عاطفه اى براستى شرم آور است و نه فقط هیچ نوع خوانائى با سوسیالیسم کارگرى 

ندارد، بلکه اصوال با هرنوع اعتالى معنوى انسان مغایر است. 
رفرمیسم ظاهرا آن جریانى است که میتواند نشان بدهد اوضاع مادى را بهبود میبخشد. باالخره روزکار از 
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16 ساعت به 10 ساعت و 8 ساعت رسیده است، باالخره چیزى به اسم بیمه بیکارى یکجاهائى تصویب 
شده. باالخره دارند به تعدادى از بچه هاى ما واکسن میزنند، و غیره. من اینها را امتیازى براى جنبش هاى 
رفرمیستى نمیدانم. تک تک این اصالحات را با تمام وجود میخواهیم، اما آن جریان اجتماعى که شفاعت 
انسان را پیش بورژوازى میکند و با قول دست نزدن به بنیاد جامعه موجود و با توجیه اساس این نظام، 
امتیازات جزئى از بورژوازى میگیرد جنبش کارگر انتهاى قرن بیستم نمیتواند باشد. رفرمیسم افق مبارزه 
کارگرى براى تغییر جامعه را کور و محدود میکند. اصالحات تا کنونى حاصل مبارزه و فشار انقالبى کارگر 
و توده محروم و بیحقوق جامعه است. رفرمیسم این مبارزه و این فشار را مهار میزند. سوسیالیسم کارگرى 
خود مسقیما و بدون نیاز به هیچ واسطه اى میتواند براى تحمیل اصالحات به بورژوازى مبارزه کند. براى 
ما اما این اصالحات تنها گوشه اى از آنچیزى است که جنبش ما به تحقق آن قادر است. اگر بدست ما بود، 
اگر بدست کارگر و سوسیالیسم کارگرى بود، هر چند دقیقه کودکى در سودان و بنگالدش و در گتوهاى 
پایتخت هاى دموکراسى و رفرم از بى غذائى و بى دوایى نمیمرد، اگر بدست ما بود غذا و پوشاك و مسکن 
و سواد و بهداشت و امنیت اقتصادى مانند هوایى که تنفس میکنیم رایگان و در دسترس بود. اگر بدست 
ما بود شکوفائى خالقیت تک تک انسانها، و نه بقاء، به قانون اساسى جامعه تبدیل میشد. اینها همه همین 
امروز مقدور است. هیچ ابهامى در این مورد نباید داشت. قدرت تولیدى بشر امروز بجائى رسیده است که 
بقاء مشقات اقتصادى و اجتماعى را دیگر بهیچوجه نمیتوان به چیزى جز مناسبات اجتماعى موجود ربط 
داد. رفرمیسم همین را از چشم ما دور نگهمیدارد. انتظار انسان را از تغییر پائین میاورد، اعتراض را ساکت 

میکند. 
 

سوسیالیسم کارگرى در تالش براى آزادى سیاسى و اصالحات اجتماعى جنبشى قائم به ذات است. مبارزه 
ما براى سازماندهى انقالب اجتماعى، انقالب کارگرى، باعث نمیشود که جنبش ما صحنه مبارزه براى بهبود 
دائمى اوضاع را به جنبش هاى اجتماعى طبقات دیگر واگذار کند. در همین قلمرو هم، یعنى در قلمرو 
مبارزه براى بهبود اوضاع سیاسى واقتصادى مردم، سوسیالیسم کارگرى یک آلترناتیو و یک مدعى مستقل 

است. 
 

به این معنى است که من سوسیالیسم کارگرى را نه فقط در جدال با جامعه بورژوائى، بلکه در جدال با 
منتقدین بورژواى جامعه بورژوائى و جنبش هاى غیر کارگرى براى مشروط کردن و اصالح کردن جامعه 
بورژوائى میبینم. دقیقا از آنجا که به بهبود اوضاعسیاسى و اقتصادى اهمیت میدهیم، نمیتوانیم عرصه مبارزه 
براى آن را به جنبش هائى واگذار کنیم که دم بریده ترین و مسخ شده ترین تغییرات را وعده میدهند. و تازه 

با این کار کل سیستم موجود را از زیر نقد پراتیکى طبقه کارگر در میبرند و ابقاء میکنند. 
 

آیا این به معنى برخورد خصومت آمیز یا کناره گیرانه در قبال حرکات غیر کارگرى براى اصالحات است؟ 
ابدا. نمیتوان در صحنه مبارزه براى یک تغییر بود و به دیگرانى که، حال با هر منفعتى، همان تغییر و یا 
بخشى از آن را میخواهند چنگ و دندان نشان داد. بحث من اینجا بر سر مناسبات جنبش هاى اجتماعى 
باهم و مناسبات هریک از اینها با مردم و بویژه با طبقه کارگر است. اختالف بنیادى سوسیالیسم کارگرى با 
گرایشات اصالح طلبانه غیرکارگرى باید خود را در تالش ما براى محدود کردن نفوذ آنها و حاکم نشدن 
افق آنها بر کل جنبش اجتماعى براى تغییر اوضاع نشان بدهد. این دیگر تابعى از قدرت سوسیالیسم کارگرى 
براى ایفاى نقش بعنوان یک آلترناتیو واقعى در صحنه عمل سیاسى است. مبارزه براى از بین بردن ستم ملى 
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باید تقویت شود و در عین حال افق ناسیونالیستى و قدرت اجتماعى ناسیونالیسم تضعیف بشود، مبارزه 
براى آزادى سیاسى باید گسترش پیدا بکند، بدون آنکه توهم به جمهورى خواهى و پارلمانتاریسم بورژوائى 
گسترش پیدا بکند. کمونیسم میتواند در راس جنبش براى اصالحات و رفع ستم ملى باشد، یک نیروى فعال 
در مبارزه بهبود اوضاع جارى کارگران باشد، این جنبش ها را على العموم به جلو سوق بدهد، بدون آنکه 

به رفرمیسم و ناسیونالیسم آوانس بدهد وبه آنها میدان رشد بدهد. 
 

سوال: بحث کمونیسم کارگرى در چه رابطه مشخصى با چپ ایران قرار میگیرد. منظورم اینست که تا چه 
حد این دیدگاه و مواضع امروزتان را در امتداد تحوالت چپ ایران میبینید و چه رابطه اى میان این بحث و 

موقعیت چپ رادیکال ایران دهسال پس از انقالب 57 برقرار میکنید. 
 

منصور حکمت: بنظر من دو مساله را باید از هم تفکیک کرد. اول رابطه کمونیسم کارگرى بعنوان یک 
سیستم فکرى و انتقادى با تکامل فکرى و سیاسى چپ ایران، و دوم، در سطحى مشخص تر، روند معینى 

که ما را، بعنوان افراد معین، به این دیدگاهها رسانده است. 
 

براى دیدن کمونیسم کارگرى بعنوان یک حرکت اجتماعى و براى شناختن آن بعنوان یک سیستم فکرى و 
سیاسى ابدا نیازى به رجوع به چپ ایران و تحوالت آن نیست. هیچ چیز ویژه ایرانى اى در این بحث نیست. 
بحث من اینست که سوسیالیسم کارگرى یک جریان عینى و مادى در جامعه سرمایه دارى است و از لحاظ 
نظرى مارکسیسم پرچم آن است. از نظر تحلیلى بحث امروز ما درباره کمونیسم کارگرى ابدا استنتاجى از 
چپ ایران و یا حتى مبارزه طبقاتى در ایران، تا چه رسد به تحوالت درون حزب کمونیست ایران، نیست. 
بلکه یک نقطه نظر و یک ارزیابى عام کمونیستى از موقعیت جنبش طبقاتى و سرنوشت سوسیالیسم بعنوان 
بعنوان  ما  گرایش  و  فرد،  یک  بعنوان  من  که  است  واضح  اما  است.  اجتماعى  پراتیک  یک  و  تئورى  یک 
مجموعه اى از افراد، در متن یک تجربه سیاسى معین به این ارزیابى ها و به این نقطه نظرات رسیده ایم. ما 
فعالین نسل اخیر کمونیسم در ایران هستیم، در شکل دادن به فکر و عمل سیاسى جنبش سوسیالیستى زمان 
خودمان در این کشور معین نقش بازى کرده ایم، تبلیغ کرده ایم، سازمان داده ایم، مرزبندى ها و وحدت 
هائى در این چپ رادیکال ایجاد کرده ایم. جمعبندى امروز ما، هر قدر هم که مولفه هاى عامى بدست 
داده باشد، بهرحال تا آنجا که داریم از تحوالت ذهنى این اشخاص حرف میزنیم، در امتداد تاریخى تجربه 

سیاسى ماست. 
 

اما همین تجربه سیاسى را نیز نباید فقط محلى و کشورى تصور کرد. اگر عمل سیاسى این افراد عمدتا 
محدود به جغرافیاى سیاسى معینى بوده، بعنوان کمونیست و سوسیالیست از معضالت و مشاهدات وسیع 
تر و جهانى ترى تاثیر پذیرفته اند و به آن عکس العمل نشان داده اند. این بنظر من نه فقط در مورد ما در 
حزب کمونیست ایران، بلکه در مورد کل فعالین چپ ایران، حتى آنهائى که تصویرى فوق العاده کشورى، 

محلى و محدود از خود و هویت سیاسى خود دارند هم صدق میکند. 
 

بنظر من ده سال پس از انقالب 57 سوق یافتن چپ ایران به یک بازاندیشى اساسى امرى اجتناب ناپذیر 
است. چپ رادیکال ایران بى ربطى اش به جامعه را تجربه کرد، شاهد این بود که تمام رادیکالیسم خلق 
گرایانه و اصالح طلبانه اش نقد شد و دود شد و هوا رفت،شاهد این بود که آنچه که بظاهر مبناى فکرى و 
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عملى کافى اى براى مبارزه قهرمانانه علیه استبداد سلطنتى بود، توانائى پاسخگوئى به مقدماتى ترین مسائل 
مبارزه سیاسى و گرد آورى حداقل نیرو و اتحاد براى هرنوع اعتراض اجتماعى و حتى هرنوع ابراز وجود 
محدود فرقه اى را از دست داده است. این تجربه، بویژه براى قربانیانش، بطور قطع گرایشى به بازبینى و 
بازاندیشى ببار میاورد. اما آنچه که به این بازبینى خواص امروزش و نتایج امروزش را بخشیده است دیگر 
غلبه   ، انقالب 57  عینى  خود تجربه  میکنم  فکر  راستش  است.  المللى  بین  مقیاس  در  سوسیالیسم  اوضاع 
ارتجاع بورژوا- اسالمى و کابوسى که مردم ایران هنوز دارند از سر میگذارنند، محصول یک موقعیت جهانى 
را  جهانى  سطح  در  غیرکارگرى  رادیکالیسم  هرنوع  و  بورژوائى  سوسیالیسم  بحران  مهر  بخصوص  و  بود 
برخود داشت. وقایع چین و شوروى و شکست قطعى سوسیالیسم بورژوائى در برابر هجوم گرایش راست 
در درون بورژوازى در مقیاس جهانى چپ رادیکال ایرانى راناگزیر میکند که بازاندیشى اش را در مقیاسى 
جهانى و با ارجاع به کل موقعیت سوسیالیسم و رادیکالیسم در سطح بین المللى انجام بدهد و حتى به 
تجربه ایرانى خوددر یک چهارچوب جهانى فکر کند. اینکار امروز عمدتا صورت گرفته است. نتایج این 
جمعبندى دارد خود را بصورت تغییر و تحوالت جدى فکرى و سازمانى در چپ ایران نشان میدهد. بخش 
وسیعى از فعالین چپ رادیکال سابق ایران در نتیجه این اوضاع تماما به راست چرخیده اند. پوپولیسم و 
رادیکالیسم سابق خود را چشیده اند و به این نتیجه رسیده اند که دموکراسى و ناسیونالیسمش کم بوده. 
خیلى هایشان پوسته رادیکالیسم پیشینشان را کنار زده اند و در زیر آن دارند خود را بعنوان نسل جدید ملى 
گراها و دموکراتهاى ایرانى کشف میکنند و این کشف خود را به صداى بلند جشن میگیرند. این جریان 
به یک سوسیال دموکراسى و یک لیبرالیسم نوین ایرانى منجر میگردد که از پایه اجتماعى وسیعى در درون 
بورژوازى ایران برخوردار است. یک جریان اقتصاد ساز و ضد کارگر و بیزار از هرنوع انقالب. جریانى که 
باالخره میخواهد بورژوازى ایران را از زیر سایه شاه و جبهه ملى و اسالم و حزب توده بیرون بیاورد و وارد 

مبارزه طبقاتى دنیاى انتهاى قرن بیستم بکند. 
 

کمونیسم کارگرى نیز حاصل یک بازبینى است. اینهم جمعبندى ما از همین دوره و همین دنیا است. انقالب 
ایران بنظر من علیرغم شکست سیاسى اش بلوغ اجتماعى و سیاسى عظیمى را ببار آورد. یک نتیجه این 
انقالب این بود که شکاف سیاست و اقتصاد در جامعه ایران پر شد. دوران اختناق آریامهرى، دوران توسعه 
سرمایه دارى از یکسو و انجماد روبناى سیاسى از سوى دیگر بود. انقالب قید و بند را از روى سیاست 
برداشت ولذا آن تحوالت سیاسى، بویژه در درون اپوزیسیون ایران، که مدتها بود ضرورى و عینى شده بود 
در فاصله کوتاهى، درست مانند فیلم تند شده، رخ داد. پرونده جریانات سنتى اپوزیسیون بورژوائى بسرعت 
باز و بسته شد. چپ رادیکال از چریک فدائى تا سوسیالیسم خلقى نوع پیکار، در ظرف یکى دو سال مطرح 
شد، توسط جامعه نقد شد و از صحنه خارج شد. نیروهاى طبقاتى جدید که پشت حصار هاى اختناق بروز 
سیاسى آشکار نیافته بودند میداندار شدند. مهم تر از همه جنبش کارگرى و در درون آن سوسیالیسم کارگرى 
ایران بود. این چپ ایران را دگرگون کرد. همان واقعیتى که دولت بورژوائى در ایران را وادار میکند حرکت 
شوراهاى اسالمى را راه بیاندازد، روى چپ ناسیونال رفرمیست و ضدرژیمى و غیر کارگرى ایران هم فشار 
منعکس  را  کارگرى  سوسیالیسم  این  فشار  مشخصا  که  گرفت  شکل  رادیکال  چپ  از  جدیدى  نوع  آورد. 

میکرد. حزب کمونیست بطور مشخص حاصل این موقعیت است. 

بنظر من طرح بحث کمونیسم کارگرى به معناى شیپور پایان همزیستى سوسیالیسم کارگرى با رادیکالیسم 
ملى و اصالح طلبانه اپوزیسیون غیرکارگرى در ایران است. بحث کمونیسم کارگرى دیگر دقیقا یعنى جدا 
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کردن سرنوشت سوسیالیسم کارگرى در ایران از چپ رادیکال غیر کارگرى ایران و از تاریخ این چپ. 
این دیگر مستلزم گذاشتن پایه هاى این جنبش در ایران بر تاریخ جهانى خودش و استنتاج موقعیتش از 
موقعیت عمومى کمونیسم کارگرى، در قبال بورژوازى و در قبال سوسیالیسم غیر کارگرى، در یک مقیاس 
جهانى است. بازبینى من، بعنوان یک فرد، از تجربه دهسال گذشته به این ترتیب مرا به نتایج کامال متفاوتى 
رسانده است. چپ ایران و حتى حزب کمونیست ایران را باید اززاویه یک جنبش طبقاتى و الجرم فرا 
ملى و از زاویه یک پرچم جهانى براى تغییر جامعه نگریست. از این زاویه میتوان در برابر سوسیالیسمى که 
زوال مییابد، به روشنى جنبش سوسیالیستى دیگرى را دید که کامال بربنیاد طبقاتى دیگر و در متن اعتراض 
اجتماعى دیگرى قرار دارد، زنده است و پاسخ دارد. من خود را فعال این جنبش میدانم و مستقل از اینکه 
اپوزیسیون چپ بورژوازى ایران امروز درباره خود چه میاندیشد، مستقل از اینکه جنبش سرمایه دارى دولتى 
در جهان چه بسرش آمده است، مستقل از اینکه مارکسیسم از نظر اینها چه هست و چه نیست، بعنوان فعال 
جنبش اعتراض اجتماعى کارگر، باید به فکر سازمانیابى و رشد این جنبش باشم. بنابراین با بحث کمونیسم 
کارگرى، ما از این تجربه با پرچم مارکسیسم و با اصل قرار دادن اعتراض طبقاتى بیرون آمده ایم. این درست 
نقطه مقابل حرکت عمومى چپ رادیکال ایران است که بلوغ سیاسى اش را دقیقا با صراحت دادن به بى 

اعتقادى اش به هردوى اینها به نمایش گذاشته است. 
 

هاى  سنت  دیگر  سوى  از  نوین  دموکراسى  سوسیال  و  لیبرالیسم  و  یکسو  از  کارگرى  کمونیسم  من  بنظر 
مبارزاتى و گرایشات حزبى اصلى در اپوزیسیون ایران در دوره آتى را تشکیل خواهند داد. تمام احزاب و 
جریانات چپ موجود تحت تاثیر این دو جریان اصلى تغییر شکل میدهند و قطب بندى میشوند. تازه اینجا 
بنظر من صحنه سیاست در ایران آنطور که متناسب با واقعیات اقتصادى جامعه است چیده خواهد شد. 
بین این دوجریان هرنوع تحزب تحت نام چپ چیزى جز جست و خیزهاى فرقه اى نسل پیشین فعالین 

اپوزیسیون ایران نخواهد بود و ابدا مضمون و اهمیت اجتماعى جدى اى پیدا نمیکند. 
 

سوال: بدرجه اى که شما خصلت طبقاتى ویژه کمونیسم را تاکید میکنید، یعنى این واقعیت را که کمونیسم 
جنبش اعتراض ضد سرمایه دارى کارگر است، بهمان درجه یک ایراد قدیمى که علیه کمونیست ها بطور 
کلى مطرح میشد بطور برجسته ترى در برابر شما قرار میگیرد، و آن مساله وزنه اقتصادى و کمى کارگر در 
سرمایه دارى معاصر است. گفته میشود که با رشد تکنیک، یا انقالب تکنیکى، کارگر بعنوان یک طبقه دیگر 
از نظر کمى آن نیروئى نیست که مارکس از آن صحبت میکند. اکثریت جامعه را تشکیل نمیدهد، و آلترناتیو 
کمونیستى بزعم اینها زمینه خود را از دست میدهد. این تبیین براى مثال در اروپا در میان احزاب به اصطالح 
کمونیست، اوروکمونیستها، چپ نو و غیره تقریبا عمومیت پیدا کرده. این احزاب، الاقل در تئورى، به سوى 
وسعت دادن و تنوع بخشیدن به پایه اجتماعى خود رفته اند. این عکس حرکتى است که شما میکنید. خیلى 
ساده ممکن است بشما بگویند که کمونیسم کارگرى شما عاقبت روشنى نخواهد داشت زیرا کارگر بعنوان 

یک طبقه موقعیت اقتصادى و وزنه کمى پیشین را ندارد. در این مورد چه فکر میکنید؟ 
 

منصور حکمت: این بنظر من انتقاد خیلى مفیدى است چون امکان میدهد تفاوتها و مرزبندى هاى جدى 
ما با سوسیالیسم و کمونیسم تاکنون موجود و با همین نوع چپ ها کامال روشن بشود. اینکه وزنه کمى، 
اقتصادى و سیاسى کارگر در جامعه موجود چیست و مثال در مقایسه با زمان انتشار کتاب سرمایه یا وقوع 
انقالب روسیه یا بعد از جنگ دوم و غیره چه تفاوتهائى کرده است، یک مساله عینى و قابل اندازه گیرى 
است و پاسخ ایدئولوژیک برنمیدارد. و دقیقا از این موضع ابژکتیو است که فکر میکنم کسانى که حاضر 
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نیستند رشد عظیم در کمیت کارگر مزدى در جهان معاصر را به نسبت هر دوره قبل ببیننید قطعا دارند از 
وراى یک عینک ایدئولوژیکى ضد سوسیالیستى به دنیا نگاه میکنند. وقتى مارکس کتاب سرمایه را مینوشت، 
سرمایه بعنوان یک رابطه تولیدى، بعنوان رابطه اى مبتنى بر اشتغال کارگر مزدى، در چند کشور جهان بیشتر 
غلبه نداشت.خیلى از کشورهائى که امروز تعداد و وضع شغلى کارگرانشان در آمارهاى سازمان جهانى کار 
ثبت میشود در آن دوره ها شاید حتى روى نقشه سیاسى و اقتصادى جهان نبودند. درتمام دنیا کار مزدى 
براى سرمایه به شیوه تامین معاش اکثریت عظیم تولیدکنندگان تبدیل شده. پشت این نوع ایرادها یک اروپا 
محورى محدود و یک تالش کودکانه براى توجیه سیاست رفرمیستى در محدوده اروپاى غربى نهفته است. 
وگرنه هرکس میتواند آلمان 1920 را با کره و تایوان و برزیل و آفریقاى جنوبى و غیره امروز مقایسه کند، 
هندوستان و چین امروز را با پنجاه سال قبل مقایسه کند، و نتیجه آمارى خود را بگیرد. از این گذشته، 
عجیب است که بحث انقالب و جنبش کارگر صنعتى و مدرن، امروز که هر روزنامه به هر زبانى را باز 
میکنید صحبت تولید و مزد و انباشت و بارآورى کار و مقابله دولت ها و تشکل هاى کارگرى است، کمتر 
از پنجاه سال قبل، تا چه رسد به صد وپنجاه سال قبل، کار برد داشته باشد. این ایرادات مسخره است. اینها 
توجیهات سوسیالیسم بورژوائى است که میخواهد براى جدائى خود از طبقه کارگر و اعتراض کارگرى 
بهانه به زعم خود علمى و "مارکسیست پسند" جور کند و یا براى اعالم وفادارى اش به پارلمان و مبارزه 
پارلمانى نزد بورژوازى سوگند تئوریک بخورد. بنظر من کارگر هیچگاه مانند امروز در صحنه اقتصادى و 

سیاسى مقتدر نبوده. 
 

اما، مشاهده آمارى و عینى از وضعیت طبقه کارگر هرچه باشد، پاسخ ما به این ایراد یک چیز بیشتر نیست. 
راستش حتى بهتر میدانم براى روشن تر بیان کردن منظورم موقتا بپذیرم که کارگر یک طبقه اقلیت است و 
وزنه اقتصادى اش کاهش یافته. خوب که چه؟ ما فعالین جنبش اعتراضى کارگرى هستیم، ما براى برقرارى 
آلترناتیو اجتماعى و اقتصادى کارگر به مثابه یک طبقه مبارزه میکنیم. کسى میتواند بر اساس گزارش آمارى 
از وزنه طبقات، جنبش و امر خودش را عوض کند که در این انتخاب مخیر باشد. کمونیسم کارگرى جنبش 
سیاسى و اجتماعى یک طبقه است، حال این طبقه 20 درصد جامعه را تشکیل بدهد یا 51 درصد چیزى را 
براى ما عوض نمیکند. موقعیت کارگر در تولید تغییر نمیکند، بنیاداقتصادى جامعه تغییر نمیکند، آلترناتیو 
این طبقه براى سازماندهى جامعه بشرى تغییر نمیکند. کارگر باز هم مجبور است هرروز کارش را بفروشد 
تا زندگى کند و لذا هنوز از همان دریچه به دنیا نگاه میکند و همان راه حل را برایش دارد. کمونیسم یک 
ایده و یک نسخه اقتصادى و اجتماعى نیست که گویا مارکس گشته و از میان طبقات مختلف طبقه کارگر 
را براى عملى کردن آن انتخاب کرده، تا امروز سوسیالیست ما با تصور اینکه حاال تعداد کارگران کم شده یا 
دیگر اکثریت نیستند براى تحققش دنبال عامل اجرائى جدید بگردد. یا اصال از خیرش بگذرد و سراغ این 
را بگیرد که حاال اقشاراکثریت چه نظامى میخواهند و به آن امر بپیوندد. سوسیالیسم تاجى نیست که بتوان 
روى سر هر قشر و طبقه اى گذاشت. امر کارگر است بعنوان یک طبقه اجتماعى معین. کمونیسم جنبش 
کارگر است براى نابودى سرمایه دارى، لغو کار مزدى و امحاء استثمار و طبقات. مارکس هیچ جا حقانیت 
کمونیسم را از ایده اکثریت داشتن کارگران استنتاج نکرده. دوره خودش که پرولتاریا بهیچوجه اکثریت نبود. 
براى کمونیسم حقانیت کارگر و مشروعیت و الزام انقالب کارگرى از هیچ مقوله اى نظیر دموکراسى و 
اکثریت بودن زحمتکشان استنتاج نشده است. کارگر و دشمنى اش با سرمایه نقطه شروع بحث است. مگر 
مبارزه براى برابرى زن و مرد از کثرت زنان استنتاج شده یا مشروعیت خود را از اینجا میگیرد؟ مگر سیاهان 
اکثریت هستند؟ آیا هیچ فعال جنبش حقوق زنان یا برابرى نژادى با نشان دادن آمار درصد زنان یا رنگین 
پوستان تغییرى در امر و در مبارزه اش داده میشود؟ چرا کمونیسم بعنوان جنبش اعتراض کارگرى باید جز 
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این باشد؟ واقعیت اینست که در حالى که زنان یا اقلیت هاى نژادى معلوم است که اعتراضشان ریشه در 
موقعیت عینى و داده شده آنها در جامعه دارد، جنبش به اصطالح کمونیستى و سوسیالیستى موجود چنین 
ربط عینى را با کارگر بعنوان یک موجودیت اجتماعى معلوم نمیتواند نشان بدهد. اگر کمونیسم موجود 
واقعا اعتراض کارگرى را نمایندگى میکرد آنوقت این ایراد همانقدر مسخره بنظر میرسید که وقتى که مثال 
زنان را میزنیم. آنوقت چنین مساله و نظریه اى کال در چهارچوب سنت فکرى کمونیسم مطرح نمیشد. اما 
کمونیسم عصر ما در واقع در همان موقعیت سوسیالیسم اتوپیک دوره مارکس قرار گرفته است. مجموعه 
اى از ایده ها و مدل ها که باید توسط اقشار اجتماعى پیاده شود. کمونیسم به اسم رمز احزاب غیر کارگرى 
اصالح طلبى تبدیل شده که براى تحقق برنامه خود به نیروى کارگران نیاز داشته اند. حاال اگر کسى تذکر 
بدهد که کارگران آن نیروى سابق نیستند و یا کال تئورى مارکسیسم در اهمیت اجتماعى کارگران غلو کرده 
است، آنوقت این جریانات به اصطالح کمونیست طبعا باید بساط خود را جاى دیگرى پهن کنند: در میان 
خلق هاى تحت ستم، دانشجویان، دهقانان و غیره. این اتفاقى است که تاکنون افتاده. اما کارگر با موقعیت 
عینى اش، با اعتراضش به نظام مزدبگیرى و مالکیت خصوصى، با راه حل واقعى اش براى بشریت سرجاى 
خودش ایستاده و نمیتواند جز با کمونیسم به نظام موجود اعتراض کند. ما فعال این جنبش هستیم. این 
جنبش و فقط این جنبش پاسخ ما به اوضاع موجود است. فالن استاد دانشگاه سابق کمونیست میتواند از 

فردا "سبز"، سوسیال دموکرات، ناسیونالیست، یا اصال عارف بشود. طبقه کارگر نمیتواند. 
 

ممکن است گفته شود که شما اعتراض کمونیستى و طبقاتى تان را بکنید اما با تغییر وزنه کذائى کارگران 
در اقتصاد و جامعه پیروزى تان غیر ممکن شده و یا مشروعیت انقالبتان از نقطه نظر اکثریت جامعه زیر 
سوال میرود. پاسخ من، صرفنظر از اینکه این را یک رجز خوانى توخالى سرمایه علیه کارگر میدانم، اینست 
روز  یک  در  رفراندم  یک  پیروزى  این  مکانیسم  چون  باشد،  اکثریت  کارگر  نیست  الزم  پیروزى  براى  که 
آفتابى نیست. جامعه دستخوش بحران و انقالب میشود. این قانون اساسى جهان سرمایه دارى است. در متن 
این دوره انقالبى صفبندى اجتماعى حول راه حل ها و پرچم هاى طبقات اصلى جامعه، کارگر و سرمایه 
دار، شکل میگیرد. کارگر، ستون فقرات تولید در جامعه موجود،بعنوان رهبر جامعه نوین، بعنوان آن طبقه 
خود  میرسد.  پیروزى  به  دارد  کلى  بطور  بشریت  مصائب  به  دادن  خاتمه  براى  واقعى  راهى  که  اجتماعى 
بورژوازى جز با این روش به قدرت نرسیده است. بدون اینکه هیچگاه از نظر کمى از یک اقلیت بسیار 
ناچیز در جامعه فراتر رفته باشد. و جالب است که کسانى امروز مشروعیت انقالب کارگرى را از زاویه 
درصد کمى طبقات در کل جمعیت به زیر سوال میبرند که همین امروز مشروعیت حکومت یک اقلیت 
بسیار کوچک، بورژوازى، را پذیرفته اند . قدرت طبقه کارگر فقط در کمیت آن نهفته نیست. این قدرت 
اساسا در موقعیت این طبقه در تولید سرمایه دارى و در عینیت و حقیقت راه حلى است که کارگر در برابر 
جامعه بطور کلى قرار میدهد. ممکن است روزى برسد که کارمندان دولتى و خصوصى اکثریت مردم را 
تشکیل بدهند، همانطور که دهقانان در دوره هائى در طول تاریخ چنین بوده اند. اما جدال اجتماعى اى که 
تکلیف همین اکثریت فرضى را هم روشن میکند جدال بین طبقات اجتماعى اصلى در جامعه، یعنى طبقاتى 
که تولید در جامعه موجود این موقعیت را به آنها داده است،و میان افق ها و آلترناتیوهاى آنهاست. جامعه 
بورژوائى تا همینجا بن بست همه جانبه خود و تناقضش را با سعادت و حرمت انسان نشان داده. کمونیسم 

کارگرى جواب این بن بست را دارد. 
 

بهرحال دوره قدرتنمائى کارگر در صحنه سیاسى بار دیگر دارد شروع میشود و اینبار بنظر من بویژه در مهد 
سرمایه دارى و در مرکز همان جوامعى که گویا وزنه کارگر در آنها کم شده. فکر میکنم واقعیات چند سال 
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آینده بهتر از هر استداللى قدرت واقعى کارگر را حالى سوسیالیست هاى سابق و احزاب جدیدشان بکند. 
***

سوال: در مورد جنبه هاى نظرى بحث کمونیسم کارگرى نکات زیادى هنوز میماند که میتوانست اینجا 
مورد بحث ما باشد. در سمینارى که چندماه قبل در معرفى این مبحث ارائه کردید به بسیارى از این جوانب 
پرداخته شد. گویا متن این سمینار قرار است منتشر بشود و بنابراین ما میتوانیم به همین حد اینجا اکتفا کنیم 
و وارد بحث درباره حزب کمونیست ایران بشویم. در ابتداى صحبت به وجود و تقابل گرایشات مختلف در 
حزب کمونیست ایران اشاره کردید. صفاتى نظیر راست و چپ و مرکز هنوز مشخصات اجتماعى و فکرى 

این گرایشات را بیان نمیکند. چه تبیینى از مشخصات سیاسى و اجتماعى این گرایشات دارید؟ 
 

منصور حکمت: براى تشخیص خصوصیات گرایشات مختلف در حزب بدوا باید این را روشن کرد که این 
حزب اصوال طى چه روندى پیدا شده و از اوضاع و احوال اجتماعى و بیرونى خود چه تاثیراتى پذیرفته 
است. حزب کمونیست زیر پرچم آن حرکتى در چپ ایران شکل گرفت که خود را "مارکسیسم انقالبى 
ایران" اطالق میکرد. چهارچوب فکرى این جریان را نقد خلق گرایى و رجعتى به ارتدوکسى مارکسیسم 
تشکیل میداد. حزب کمونیست با اضمحالل سوسیالیسم خلقى و بعنوان جریانى در نقد سوسیالیسم خلقى 
بوجود آمد. از نظر سیاسى این جریان چپ ترین جناح اپوزیسیون چپ در ایران را تشکیل میداد. اما واقعیت 
اینست که نه فقط جریانات اجتماعى و سیاسى دیگر در شکل گیرى حزب کمونیست ایران سهیم شدند، 
بلکه خود این "مارکسیسم انقالبى ایران" هم پدیده مرکبى بود و در درون خود مهم ترین کشمکش میان 

گرایشات در کمونیسم ایران را حمل میکرد. 
 

اگر شرایط تاریخى پیدایش این جریان را بشکافید دو روند اصلى را تشخیص میدهید. اول، فعال شدن 
جنبش اعتراضى طبقه کارگر در طول انقالب و شکل گرفتن و یا بهرحال پا جلو گذاشتن قشرى از کارگران 
در  انقالب  با  ایران  در  کارگرى  سوسیالیسم  دیگر  بعبارت  اعتراضى.  جنبش  این  راس  در  سوسیالیست 
صحنه جنبش اعتراضى بشدت فعال شد. ثانیا، در کنار این حرکت طبقاتى ما یک رادیکالیزاسیون فکرى و 
سیاسى در درون چپ رادیکال غیرکارگرى را شاهدیم. جنبش چپ ایران جنبش روشنفکران بود. در طول 
انقالب این جنبش که از نظر جایگاه اجتماعى اش کامال از سوسیالیسم کارگرى قابل تمیز است، بسمت 
یک مارکسیسم اصولى و انقالبى در تقابل با خلق گرائى و غیره چرخید. "مارکسیسم انقالبى ایران" از نظر 
عملى بهرحال یک جریان بود، اما همسوئى و تاثیرات متقابل این دو روند متمایز اجتماعى را نمایندگى 
دو  این  عملى  و  سیاسى  اتصال  براى  بود  پلى  یکسو  از  انقالبى  مارکسیسم  جریان  دیگر،  بعبارت  میکرد. 
گرایش اجتماعى متفاوت و از طرف دیگر خودش قالبى شد براى اینکه سوسیالیسم کارگرى و رادیکالیسم 
سوسیالیستى اپوزیسیون روشنفکرى باز براى مدتى در جوار هم همزیستى داشته باشند. جریان رادیکالى 
بوجود آمد که چپ را رادیکال تر میکرد، اما در تحلیل نهائى سوسیالیسم کارگرى را همچنان با رادیکالیسم 
روشنفکر چپ ایرانى هم سرنوشت نگاه میداشت. این پیوستگى و همزیستى حاصل همسوئى هردوى این 
جنبش ها در مبارزه علیه خلق گرائى و کارگر گریزى اپوزیسیون چپ و بیگانگى آن با تئورى مارکسیسم 
بود. بهرحال خالصه حرفم اینست که "مارکسیسم انقالبى ایران" یعنى آن جریان مشخصى که زیر پرچم آن 
حزب کمونیست تشکیل شد از ابتدا بر دو پایه اجتماعى متفاوت بنا شده بود. این جریان حاصل همسوئى 
و همزیستى دو جریان اجتماعى متفاوت بود، انتقاد مارکسیستى در درون چپ غیر کارگرى با تعرضش علیه 
خلق گرائى از یکسو، و سوسیالیسم کارگرى با شوراها و اعتصابات و رهبران عملى اش از سوى دیگر. 
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سمت  به  و  کارگر  طبقه  بسمت  را  رادیکال  چپ  نمیتوانست  مارکسیستى  انتقاد  گسترش  که  است  واضح 
انطباق بیشتر با سوسیالیسم کارگرى نراند. حرکت انتقادى تئوریک و سیاسى اى که در درون چپ رادیکال 
ایران شکل گرفت از هر لحاظ موقعیت سوسیالیسم کارگرى را تقویت میکرد. اما بعنوان یک جریان معین 
سیاسى، مارکسیسم انقالبى ایران، عین سوسیالیسم کارگرى نبود. یک بلوك ضد پوپولیستى بود با گرایشات 
متفاوتى در درون خودش. و باز روشن است که با زوال پوپولیسم عمر مفید این بلوك هم به پایان میرسد. 

 
طبعا،  گرائى،  خلق  بر  پیروزى  عملى  سند  بعنوان  کمونیست  حزب  تشکیل  نفس  و  پوپولیسم  اضمحالل 
همانطور که در عمل پیش آمد، به مطلوبیت این چتر و این قالب مشترك خاتمه میداد و این جریان را به 
عوامل تشکیل دهنده اش تجزیه میکرد. این اتفاق، که مرحله مهمى در تاریخ تکامل سوسیالیسم کارگرى در 
ایران است، از آنجا که حزب به بستر اصلى سوسیالیسم رادیکال در ایران تبدیل شده بود، تا حدود زیادى 

بصورت پیدایش شکافهائى در درون حزب کمونیست ایران رخ داد. 
 

این چهارچوب مشترك بهررو مبناى رسمى و اصلى تشکیل حزب بود. برنامه اش، مطالباتش،سنت هایش 
همه بعنوان اصول و حقایقى که حزب باید برمبناى آن کارکند پذیرفته شده بود. اما حزب کمونیست به 
این جریان و گرایشات تشکیل دهنده آن منحصر نماند. چند گرایش مهم دیگر در حزب کمونیست دخیل 
شدند. در کردستان ناسیونالیسم کرد از ابتدا،باشد که در اشکال خلقى تر و رادیکال ترى، در سنت مبارزه 
کومه له سهیم شده بود. درکنگره دوم کومه له مارکسیسم انقالبى در این تشکیالت رسما پیروز شد. جریان 
ناسیونالیستى ساکت شد اما در حاشیه کومه له وارد حزب شد. از طرف دیگر در مقیاس سراسرى، حزب 
کمونیست، و قبل از آن حتى خود سازمانها و فراکسیون هاى موسوم به مارکسیسم انقالبى، به قطب جاذبى 
براى چپ رادیکال ایران بطور کلى تبدیل شدند. خواه ناخواه گرایشات مختلف موجود در چپ رادیکال 
ایران، با درجه اى حک و اصالح، وارد حزب شدند. در سال 62 حزب کمونیست ظرفى است براى فعالیت 
همه این گرایشات زیر چتر عمومى "مارکسیسم انقالبى ایران". طبیعى بود که این موازنه گرایشات، با توجه 
به تکوین تفکر سیاسى در درون حزب و از آن مهمتر با توجه به تغییرات عینى در مقیاس اجتماعى در 
ایران و در سطح بین المللى، نمیتوانست بهمان صورت باقى بماند. مجموعه این عوامل گرایشات سیاسى 
در درون حزب کمونیست ایران را از هم دور کرد. چپ و راست و مرکزى بوجود آورد که حاصل حرکت 

و تکامل گرایشات درونى حزب در اوضاع جدید بود. 
 

سوال: در مقطع مشخص امروز بنظر شما کدام گرایشات راست و چپ و مرکز را در حزب کمونیست 
تشکیل میدهند؟ 

 
منصور حکمت: بدوا باید این را بگویم که روى کاغذ و از نظر رسمى در درون حزب کمونیست ایران 
ظاهرا جناح بندى اى وجود ندارد. نظرات رسمى این حزب در قبال مسائل اساسى تاکنون عمدتا توسط 
گرایش چپ در این حزب تبیین شده و اصرار زیادى از جانب بسیارى در این حزب وجود دارد که نظرات 
رسمى درواقع درك هاى مشترك کل حزب را بیان کرده است. از جمله حتى خود بحث کمونیسم کارگرى. 
اتفاق آراء در تصمیم گیرى ها یک امر کمابیش متعارف در حزب بوده است. حتى بیان اینکه در درون حزب 
خطوط و گرایشات ناسازگار با هم وجود دارد خیلى ها را در حزب برآشفته میکند. هرچند که این اواخر 
این واقعیات را رفقاى بیشترى دارند به رسمیت میشناسند. بهرحال میخواهم بگویم که برخالف چپ، که 
دیدگاههایش معلوم است و بویژه بعد از کنگره سوم کوشیده است تا به شکل یک گرایش متمایز سخن 
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بگوید، راست و مرکز در حزب جریاناتى نیستند که به شکل فراکسیون ها و یا با پالتفرم ها و سخنگویان 
از پیش معلومى قابل مشاهده باشند. اما وجودشان و دامنه قدرت و نفوذشان کامال قابل مشاهده است و 
بویژه در این دور اخیر، پس از کنگره سوم، تقابل گرایشات درون حزبى بمراتب شفاف تر شده و اشکال 
کنکرت ترى بخود گرفته. این را هم اضافه کنم که وقتى از گرایشات درون حزب حرف میزنم دو سطح 
مختلف را مد نظر دارم. اول سطح سیاسى، یعنى آنجا که یک گرایش خود را بصورت جهت گیرى ها 
و سیاست ها و سنت ها و پراتیک هاى معینى نشان میدهد، و دوم سطح تشکیالتى،یعنى تعلق کادرها و 
ارگانها به گرایشات مختلف. در این مورد دوم بحث من اساسا مربوط به کادرهائى است که کمیته هاى 
تصمیم گیرنده اصلى را پر میکنند و نه اعضاء حزب بطور کلى. نحوه قطب بندى اعضاء حزب حول این 
گرایشات تنها وقتى بدرستى قابل بررسى خواهد بود که هر گرایش در سطح کادرها و سیاست ها بیش از 
این متعین شده باشد و تقابل کنکرت ترى در این سطح بوجود آمده باشد. این چیزى است که بنظر میاید 

امروز دارد صورت میگیرد. 
 

در کل دو جریان راست وجود دارد که کامال حسابشان از نظر سیاسى و اجتماعى از هم جداست. اول، 
ناسیونالیسم کرد که در تشکیالت کردستان حزب و بدرجه اى در تشکیالت خارج کشور حزب نفوذ معینى 
دارد. این جریان همانطور که گفتم تا این اواخر عمدتا ساکت بوده و به اهرم هائى که در سطح عملى تر براى 
تاثیر گذارى به کار و بار حزب در دست داشته، به نفوذ تاریخى سنت هایش در مبارزه مسلحانه و نظایر 
اینها قانع و دلخوش بود. این وضعیت امروز تغییر کرده و تا حدودى این جریان خودنمائى بیشترى میکند. 
گرایش دیگر حاصل تعرض بین المللى بورژوازى علیه سوسیالیسم بطور کلى و علیه مارکسیسم بطور اخص 
است. بیرون حزب ما این را بصورت سوسیال دموکرات شدن و لیبرال شدن و چپ نوئى شدن فعالین 
پوپولیست چپ ایران میبینیم. در داخل حزب هم تاثیراتى در این جهت مشاهده میشود. اما باز با توجه به 
هژمونى فکرى مارکسیسم رادیکال و ارتدوکسى مارکسیسم در حزب کمونیست، این گرایش بصورت یک 
گرایش خاموش و مسکوت دیده میشود. نمیشود به این جریان نسبت آکادمیسم داد چرا که واقعا حتى مایه 
کار تحقیقى و نوشتنى هم از خود نشان نداده. عمدتا شکل ابراز وجود این جریان محافظه کارى سیاسى، 
عدم تحرك عملى، محفلیسم و نظایر آن است. از نظر فکرى بنظر من اینها یک گرایش دموکراتیک و یا 
سوسیال دموکراتیک را نمایندگى میکنند. این گرایشات راست طبعا خوانائى با هم ندارند و رضایتى هم از 

وجود دیگرى در حزب ندارند. 
 

مرکز این حزب، و در واقع از نظر کمى بزرگترین بخش این حزب را همان سنت مارکسیم انقالبى ضد 
پوپولیست تشکیل میدهد که حزب خود را ساخته شده میبیند و امر اساسى اش را اداره حزب و بعبارتى 
تشکیالت دارى تشکیل میدهد. این جریانى است که نمیتواند پایان موازنه فکرى و سیاسى قبلى را ببیند و 
به رسمیت بشناسد. این را نمیبیند که چهارچوب فکرى و سیاسى ضد پوپولیستى با زوال پوپولیسم خود 
بالمصرف و ناکافى میشود.از نظر اجتماعى بنظر من خط مرکز برخالف راست فاقد یک پایه مادى است. این 
نوع مارکسیسم انقالبى، یعنى جنبش اجتماعى روشنفکران کمونیست دوره اش تمام شده و هر نوعکمونیسم 
رادیکال و ازنظر فکرى ارتدوکس تنها بر بنیاد جنبش سوسیالیستى کارگر امکان وجود دارد. این حرف را 
ما در کنگره زدیم بى آنکه کسى از این مرکز عظیم انتقاد ما و هشدار ما را بخودش بگیرد. بهرحال مرکز 
امروز همان چپ سابق حزب است که در شرایط جهان امروز حرف بیشترى ندارد، پاسخى به معضالت 
کمونیسم امروز ندارد وگاه حتى متاسفانه سوالى هم ندارد، چرا که حزبى هست که باید حفظ بشود، رشد 
بکند، عضو بگیرد و روزنامه منتشر کند و غیره. همانطور که گفتم در حزب کمونیست در کلیه سطوح، در 
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کمیته مرکزى و به پائین، به استثناى شاخه هاى فعالیت کارگرى حزب در داخل ایران، ما این مرکز را بعنوان 
گرایش اصلى میبینیم. 

 
گرایش چپ گرایشى است که با بحث کمونیسم کارگرى و با تالشهاى سالهاى اخیر براى بدست دادن 
یک بنیاد فکرى و عملى براى سازماندهى سوسیالیستى طبقه و تبیین مسائل کمونیسم از زاویه سوسیالیسم 
کارگرى مشخص میشود. این جریان از قبل از تشکیل حزب کمونیست و بخصوص از کنگره اتحاد مبارزان 
کمونیست بتدریج قالب مشترك مارکسیسم انقالبى ایران را شکست. ناکافى دانستن خلوص نظرى و تاکید 
بر خصلت اجتماعى کار کمونیستى بعنوان سازماندهى اعتراض سوسیالیستى خود طبقه کارگر معرف این 
جریان است. از نظر اجتماعى این شاخه اى از آن کمونیسمى است که در تمام طول این گفتگو ازآن صحبت 
کردم. پایه مادى این جریان در جامعه بسیار عینى و قدرتمند است، و هم اکنون بطور مشخص مورد توجه 
آن بخشهائى از تشکیالت حزب است که مستقیما در درون محیط کارگرى و جنبش اعتراضى طبقه کار 
میکنند. این آن گرایشى است که حزب بطور کلى در سطح رسمى خود را با آن تداعى میکند، بدون آنکه در 
صحنه عملى در همه عرصه هاى فعالیت حزب قدرت عملى متناسب با موقعیت رسمى اش داشته باشد. 

 
سوال: گفتید این گرایشات تحت تاثیر عوامل بیرونى و درونى از هم دور شده اند. این عوامل کدامند و 

جدائى این گرایشات در چه اشکالى خود را نشان میدهد؟ 
 

منصور حکمت: مهمترین عامل بنظر من تحوالتى است که جنبش به اصطالح سوسیالیستى در دنیا دارداز 
سر میگذراند. وقتى "رویزیونیسم" موضوعیت خود را از دست میدهد، آن چپ رادیکالى که به اعتبار "آنتى 
رویزیونیسم" هویت خود را تعریف کرده نیز زمینه وجود خود را از دست میدهد. چپ رادیکال، و از جمله 
جریان مارکسیسم انقالبى در ایران که مدافع تمام و کمال خلوص نظرى و رجعت به تئورى مارکس بود، 
اساسا در انتقاد به رویزیونیسم و در تقابل با آن اهمیت و موضوعیت پیدا میکرد و نه به عنوان چهارچوب 
یک اعتراض اجتماعى و طبقاتى. بنابراین آنچه که ما شاهد آن بودیم این بود که خط وتفکر رسمى در حزب 
خصلت انتقادى و تعرضى اش به جهان پیرامون خود را از دست میدهد و به ایدئولوژى یک حزب سیاسى 
و به فلسفه حزب دارى تبدیل میشود. این براى مدتى طوالنى پدیده خیلى شناخته شده اى در حزب بود 
که رهبران آن مینوشتند تا روزنامه بتواند درآید یا رادیو برنامه داشته باشد. آن حس حقانیت و تعجیل در به 
کرسى نشاندن دیدگاه خود در تقابل با گرایشات و جریانات دیگر در جامعه که مشخصه دوره انتقاد ضد 
پوپولیستى بود بتدریج از بین رفت. این اجتناب ناپذیر بود زیرا چهارچوب فکرى آنتى پوپولیستى حزب 
کار خود را کرده بود و محصول تشکیالتى خود را ببار آورده بود. بعد از تشکیل حزب امر واقعى به امر 
اداره حزب تبدیل میشود. این مساله را درهمان سرمقاله بسوى سوسیالیسم شماره یک یکسال پس از تشکیل 
حزب گوشزد کردیم. بهرحال شروع این روند واگرائى گرایشات را میتوان در درجا زدن خط رسمى و غلبه 
تشکیالتچیگرى بر آن دید. رخوت این جریان در عین حال مصادف است با تحوالت فکرى و سیاسى بسیار 
مهمى در کل جنبش موسوم به کمونیسم. این با خودش جریان وسیعى از بازبینى و تجدید نظر در درون 
چپ روشنفکرى ببار آورد. تنها کمونیسمى میتوانست در این دوره همان طپش و بالندگى را از خود نشان 

بدهد که پاسخ مسائل این دوره را داشته باشد.
 

این پاسخ از چهارچوب فکرى پیشین در نیامد، بلکه با نقد این چهارچوب از زاویه سوسیالیسم کارگرى 
بدست آمد (یا بهرحال به نظر من بدست آمد). بعبارت دیگر با روشن شدن محدودیت هاى چهارچوب 
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فکرى ضد پوپولیستى و با معلوم شدن ضعف عملى این جریان در قد و قامت موجودش در سازماندهى 
طبقاتى، سوسیالیسم کارگرى بعنوان یک گرایش دخیل در حزب کمونیست اینبار بصورت یک سنت متمایز 
شروع به حرف زدن کرد. در این دوره ما شاهد ادبیات متفاوتى هستیم که توسط این خط ارائه میشود و 
در سنت فکرى ضد پوپولیستى ریشه ندارد. بحث هاى مربوط به شوروى، مباحثات مربوط به سازماندهى 
کارگرى و غیره، هرچند که بعنوان خط رسمى و در ارگان هاى مرکزى منتشر میشوند، معلوم است که در 
موضعى انتقادى نسبت به این خط رسمى تاکنونى و حتى برخى مبانى برنامه اى و ادراکات پایه اى تاکنونى 
حزب قرار دارند. بنظر من پس از تشکیل حزب خط کارگرى، جریان چپ، بتدریج و پس از کنگره سوم 
دیگر رسما، حساب خود را از خط رسمى در حزب جدا میکند. تا آنجا که به داخل حزب کمونیست ایران 
برمیگردد، مباحثات کمونیسم کارگرى بعنوان تعرضى علیه مرکز مطرح میشود. جریان چپ مدعى میشود 

که با سنت فکرى و عملى حاکم به حزب اختالفى اجتماعى و طبقاتى دارد. 
 

حرکت جریانات راست هم ناشى از تحوالت جهان بیرونى است. ناسیونالیسم کرد بویژه تحت تاثیر اوضاع 
منطقه است. بى افقى این سنت را در بیرون حزب کمونیست ایران به روشنى میبینیم. آشفتگى سیاسى و 
عملى حزب دموکرات و جریانات اپوزیسیون کرد در عراق بر کسى پوشیده نیست. ناسیونالیسمى که با 
پذیرش قالب هاى رادیکال تر و زبان مارکسیستى خود را در حزب کمونیست زنده نگاهداشته است هم 
از همین بى افقى رنج میبرد. ناسیونالیسم ناسیونالیسم است و با حضور در حزب کمونیست افق و نگرش 
اجتماعى اش تغییر نمیکند. بحران سوسیالیسم بورژوائى در سطح جهانى، رخوت خط رسمى در حزب، 
و باالخره سیر تکوین جنگ ایران و عراق که فرجه را بر این جریانات تنگ میکند، انعطاف پذیرى، قدرت 
مانور و تحمل این جریان را کاهش میدهد. به این موقعیت تعرض چپ در درون حزب را هم اضافه کنید. 

معلوم است که این جریان باید باالخره از موضع اثباتى خود حرکت و مقاومتى بکند. 
 

تمایالت چپ نوئى و سوسیال دموکراتیک در حزب که دیگر رسما محصول اوضاع اخیر بین المللى است. 
این اوضاع کمک کرده است تا بخشى از فعالین چپ رادیکال تازه تمایالت سیاسى خود را بشناسند. تمام 
خرده  باالخره  است.  بوده  استبدادى  ضد  دموکراتیک  جریان  یک  اساسا  ایران  چپ  که  بود  این  ما  بحث 
نام  تحت  را  تمایالتش  و  اش  مشغله  مارکسیسم  اعتبار  دلیل  به  قبل  دهسال  که  ایرانى  ناراضى  بورژواى 
مارکسیسم بیان میکردامروز که تمام دنیا دارند ختم مارکسیسم را اعالم میکنند چرا باید این قالب و این 
عنوان را تحمل کند. بعالوه تازه فرصتى پیدا شده که روشنفکر چپ ایرانى در یک مقیاس وسیعتر با رگه 
هاى فکرى غیر مارکسیستى بیشتر آشنا بشود. در چنین اوضاعى، با گورباچفیسم در روسیه و سوراخى که 
در الیه اوزون بوجود آمده و غیره، مشکل بتوان این گرایش را به حزبى در سنت خاص ضد پوپولیستى 
خوشنود نگهداشت. این جریان با بحث هاى امروز در مورد کمونیسم کارگرى که دیگر ابدا نمیتواند کنار 

بیاید. 
 

همه اینها یعنى اینکه در حزب کمونیست ایران هم نظیر جامعه بطور کلى، سوسیالیسم غیرکارگرى دارد 
به بن بست میرسد و زوال پیدا میکند و سوسیالیسم کارگرى دارد خود را از تاریخ چپ غیر کارگرى و از 
تفکر و پراتیک آن جدا میکند. اوضاع جهانى این روند را در درون حزب کمونیست ایران بشدت تسریع 

کرده است. 
 

سوال: گرایشات راست واقعا در حزب چه نیرو یا نفوذى دارند؟ 
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حزب  بار  و  کار  بر  شان  عملى  نفوذ  اما  کم.  خیلى  تشکیالتى  و  متعین  نیروى  بصورت  حکمت:  منصور 
حزب  یک  این  که  گفتم  نیست.  کم  حزب  رادیکال  سیاستهاى  پیشرفت  راه  سر  بر  موانع  ایجاد  بصورت 
مارکسیستى رادیکال است. ناسیونالیسم یا سوسیال دموکراتیسم و غیره در این حزب هیچ نوع مشروعیتى 
ندارد. بنابراین قدرت و نقش گرایشات راست را اساسا در توانائى آنها در کند کردن لبه سیاستهاى چپ در 
حزب میتوان دید و نه بشکل اثباتى در نیروى قائم بذات خود آنها. اینکه جدائى ما از سنت و روش هاى 
مبارزه مسلحانه ملى و جایگزینى آن با مبارزه مسلحانه کمونیستى در کردستان به چنین روند کشدارى تبدیل 
میشود، اینکه ایجاد یک سازمان کمونیستى روشن بین، منضبط، پرکار و مسئول درخارج کشور با اینهمه افت 
و خیز همراه میشود، اینها آثار و عالئم مقاومت این گرایشات است. این جریانات پرچمدار ندارند، و در 
این چهارچوب مارکسیستى و رادیکال مسلط به حزب نمیتوانند مستقال ابراز وجود کنند. اما واقعى اند و در 
هر فعل و انفعال تشکیالتى میتوان مزاحمت اینها را نشان داد. در مجموع گرایش ناسیونالیستى پدیده متعین 
تر و قابل اندازه گیرى ترى از راست روشنفکرى و سوسیال دموکراتیک است. این دومى بیشتر بصورت 

تمایالت فردى و محفلى اینجا و آنجا دیده میشود. 
 

کمونیسم  مباحثات  زاویه  از  شما،  نقد  بنابراین،  میگردد،  بر  حزبى  درون  گرایشات  به  که  آنجا  تا  سوال: 
کارگرى، اساسا متوجه گرایش سانتر در حزب است. چرا که بقول شما تمایالت و سنت هاى راست در 
همان چهارچوب قدیمى فکرى و سیاسى حزب جائى ندارند. در نقد مرکز، اما، یک مساله باید روشن بشود. 
اگر بحث کمونیسم کارگرى و چهارچوب فکرى اولیه حزب هردو بهرحال تاکید و رجعتى به ارتدوکسى 
مارکسیم را نمایندگى میکنند، آنوقت قاعدتا نقد امروز شما نباید متضمن انتقاد نظرى اى به چهارچوب 
فکرى اولیه حزب باشد. عمال هم بنظر میرسد که در درون حزب بحث کمونیسم کارگرى بصورت انتقادى 
نه از سیستم فکرى تاکنونى حزب، بلکه بر پراتیک حزب فهمیده شده. آیا این استنباط و برداشت را درست 

میدانید؟ 
 

منصور حکمت: خیر. البته این نحوه اى است که خیلى از رفقا دوست دارند فکر کنند، چرا که به نحوى 
بحث امروز را در امتداد بحث دیروز نشان میدهد و پیوستگى تاریخى حزب را محفوظ نگهمیدارد. بنظر 
من کمونیسم کارگرى حاوى انتقاد نظرى جدى اى به چهارچوب فکرى موسوم به مارکسیسم انقالبى ایران 
است. تاکید هردو بر مبتنى بودن به ارتدوکسى مارکسیسم براى یکى فرض کردن اینها حتى از نظر تئوریک 
کافى نیست. مساله تماما بر سر برداشت متفاوت ما از این مارکسیسم و این ارتدوکسى است. به عبارت 
دیگر، کمونیسم کارگرى بعنوان یک جمعبندى در موضع انتقادى جدى اى نسبت به گذشته فکرى و سیاسى 
خود ما قرار میگیرد. بگذارید این را بیشتر توضیح بدهم چون فکر میکنم بخصوص از نظر سرنوشت این 

جریان در حزب کمونیست ایران این مهم است. 
 

قبال هم گفتم که من از تقابل جنبش ها، بعنوان پدیده هاى اجتماعى، حرکت میکنم و تنها بر این مبنى 
میتوانم تقابل مکاتب و دستگاههاى فکرى را بشناسم. "مارکسیسم انقالبى ایران" یک جنبش فکرى و سیاسى 
اجتماعى بود. چهارچوب فکرى حرکت مادى اى بود که در جامعه ایران در دوره معینى براه افتاد و نتایج 
کامال ملموس و قابل مشاهده اى در سطح جامعه ببار آورد. خیلى ها دوست دارند این را عنوانى تلقى کنند 
که اتحاد مبارزان کمونیست بعنوان یک گروه کمونیستى به خودش داده بود. اینها حتى مورخین خوبى هم 
نیستند. واقعیت این است که جریان مارکسیسم انقالبى ایران یک جریان انتقادى در درون چپ رادیکال غیر 
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کارگرى ایران بود که در طول سالهاى 57 تا 61 نفوذ وسیعى در درون این چپ بدست آورد و نهایتا سیماى 
سیاسى و نظرى آن را دگرگون کرد. این جریان مضمون مشترك کل گرایشات چپ رادیکال ایران، یعنى 
خلق گرائى، را بزیر سوال کشید و ابزارى شد براى یک تکان فکرى اساسى در درون این چپ. راستش در 
تاریخ چپ ایران کمتر حالتى چنین کالسیک از گل کردن و عمومیت یافتن یک نقد و یک دستگاه انتقادى را 
شاهد بوده ایم. درست همانطور که یک مکتب، در نقاشى یا موسیقى ونقد ادبى، همه گیر میشود مارکسیسم 
انقالبى ایران در محدوده چپ رادیکال همه گیر شد. اندیشه هائى که ابتدا توسط یک گروه کوچک طرح 
شد، در ظرف مدتى بسیار کوتاه سخنگویان، مبلغین و مدافعینى در کل پهناى چپ ایران پیدا کرد. در تمام 
تشکیالتها فشار این جریان انتقادى باال گرفت، نه فقط گرایشات قدرتمند به نفع این نقد شکل گرفت بلکه 
مخالفین آن هم خیلى زود زبان و فرمولبندى هاى این جریان را اخذ کردند.این جریان پرچم چرخش به 
چپ سوسیالیسم رادیکال در ایران بود و خیلى زود آنچنان نیروى وسیعى را شامل شد که عمال به بستر 
اصلى رادیکالیسم چپ در ایران تبدیل شد و معتبر ترین و فعال ترین حزب سیاسى چپ رادیکال ، حزب 
کمونیست ایران، را تشکیل داد. چپ ایران در طول انقالب 57 پالریزه شد، مرکز آن دچار تشتت شد، راست 
آن به سمت حزب توده و سوسیال دموکراسى چرخید و چپ آن، بر مبناى این نقد مارکسیستى انقالبى از 

خلق گرایى، به یک جریان حزبى قدرتمند تبدیل شد. 
 

واضح است که این جریان انتقادى به ارتدوکسى مارکسیسم در برابر خلق گرایى متکى بود. واضح است 
که بسیارى از فعالین این جریان مارکسیسم را به نقد پوپولیسم محدودنمیدیدند و تنزل نمیدادند. اما بعنوان 
یک حرکت اجتماعى این جریان بهرحال سیماى معینى از خود بدست میداد. اینکه ما، بعنوان فعالین و 
یا سردمداران این جریان، ازمارکسیسم چه میفهمیدیم یک بحث است و اینکه حرکت مارکسیسم انقالبى 
بعنوان یک حرکت تعریف شده و عینى چه استنباطى از مارکسیسم بدست میداد بحث دیگرى است. این 
دومى به مراتب مهم تر است. در همه جنبش ها همینطور است. آن بخشى از تفکر و آگاهى رهبران و فعالین 
یک جریان به مشخصه فکرى و عینى یک جنبش بطور کلى تبدیل میشود که با نیازها و مشخصات مادى و 
اجتماعى آن حرکت تناسب دارد. یک جنبش بهرحال مشغله اجتماعى معینى پیدا میکند که تصویرى از تمام 
افق فعالین و متفکرین و رهبران آن نیست. جریان مارکسیسم انقالبى پرچم رادیکالیزاسیون چپ روشنفکرى 
ایران زیر فشار سوسیالیسم کارگرى و عظمت معنوى مارکسیسم بود که تازه داشت بطور دست اول و یا 
با روایاتى اصولى تر در چپ ایران مطرح میشد. بهرحال مارکسیسم انقالبى بعنوان یک جریان تا آن اندازه 
به ارتدوکسى رجعت میکرد که به کار یک چپ غیر کارگرى فعال در یک انقالب معین میخورد. خیلى از 

فعالین این جریان شاید در ذهن خود افقى فراتر یا محدودتر از این داشتند. 
 

رجعت به مارکسیسم در محدوده معین و در چهارچوب معضل اجتماعى معینى که این جنبش در برابر 
خود قرار داده بود صورت میگرفت. کمونیسم کارگرى این محدوده و این معضل اجتماعى را نقد میکند و 
میشکند و لذا مجموعه اى از مسائل نظرى و معضالت فکرى و برنامه اى را جلوى خود میگذارد که اساسا 
در چهارچوب مارکسیسم انقالبى ایران نمیتوانست طرح شود تا چه رسد به اینکه پاسخ بگیرد. سوال اساسى 
اینست که جریان "مارکسیسم انقالبى ایران" و کمونیسم کارگرى هریک به کجاى مارکسیسم برمیگردند. 
اگر بخواهم انتقاد تئوریک امروز خود را از دستگاه فکرى موسوم به "مارکسیسم انقالبى ایران" ساده کنم 
و در یک جمله بگویم این میشود: این جریان فاقد یک نگرش تاریخى وفاقد یک درك اجتماعى از خود 
مارکسیسم به مثابه یک تئورى و یک جنبش بود. بنظر من این جریان مفسر بسیار خوبى براى مارکسیسم 
به عنوان یک تئورى بود، البته تا آنجا که امر اجتماعى اى که در برابر خود داشت رجوع به مارکسیسم را 
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ایجاب میکرد. این جریان استنتاجات سیاسى و تاکتیکى اساسا درستى از این تئورى بعمل میاورد. تا همین 
امروز تک تک مواضع این جریان در قبال گره گاهها و مسائل سیاسى دوره انقالب و پس ازآن به قوت 
و صحت خود باقى است. اما اشکال بر سر این بود که براى این جریان مارکسیسم نهایتا یک تئورى بود، 
جامعه  کارگر به  نقد  که  اى  تئورى  میکرد.  نقد  و  میشکافت  را  دارى  جهان سرمایه  حقایق  اى که  تئورى 
سرمایه دارى را بیان میکرد. این نقد واین تئورى نقطه شروع تفکر و تعقل درباره پراتیک اجتماعى بود. 
مارکسیسم انقالبى ایران در پى سازمان دادن یک جنبش پراتیکى، و البته کارگرى، برمبناى این تئورى بود. 
این یک نگرش وارونه است. بنظر من همینجا نگرش غیر تاریخى این جریان و جدائى اش از یکى از بنیادى 
ترین پایه هاى مارکسیسم نمودار میشود. مارکسیسم انقالبى ایران هنوز مارکسیسم به مثابه یک تئورى را 
بشیوه اى که مارکس راجع به تئورى بطور کلى حکم داده است نگاه نمیکرد. بعبارت دیگر خود مارکسیسم 
بعنوان یک تئورى معین را غیر اجتماعى و غیر تاریخى قضاوت میکرد. تزهاى مارکس درباره فوئرباخ، که 
به موجز ترین شیوه نگرش مارکس به رابطه اندیشه و پراتیک اجتماعى و طبقاتى را بیان میکند، شامل خود 
مارکسیسم به عنوان یک اندیشه معین هم میشود. نمیتوان همه نظریات و افکار بشر را محصول جامعه دید، 
براى آنها کاربست تاریخى پیدا کرد، حقیقت یا عدم حقیقت آنها را به پراتیک اجتماعى آنها گره زد، و در 
عین حال خود مارکسیسم را بعنوان یک اندیشه مجرد از پراتیک اجتماعى و مقدم بر آن، مستقل از کاربست 
تاریخى آن و بعنوان مجموعه اى از احکام حقیقى درباره جهان عینى فهمید. واضح است که اجزاء تئورى 
مارکس، تبیین اش از شیوه هاى تولید، از منشاء سود، از دولت و غیره همه احکام علمى اند و مستقال 
قابل درکند. اما پذیرش اینها پذیرش مارکسیسم نیست زیرا اساس مارکسیسم نقد است. نه نقد یک ذهن 
به بیرون خود، بلکه نقد یک پراتیک و یک جنبش عینى و مادى در جامعه به کل جامعه. نمیتوان احکام 
مارکسیستى را بصورت یک مجموعه اعتقادى جمع آورى کرد و نام آن را مارکسیسم گذاشت. مارکسیسم 
قبل از هر چیز یعنى قرار گرفتن در همان موضع اجتماعى و در متن همان پراتیک اجتماعى - انتقادى که 
تازه کاربرد این احکام را به مثابه نقد ممکن میکند. در سمینار سعى کردم توضیح بدهم که چگونه این 
موضع اجتماعى خاص و این پراتیک اجتماعى خاص قابل تفکیک از مارکسیسم به مثابه یک تئورى نیست 

و چطور مارکسیسم غیر کارگرى یک تناقض درخود است. 
 

در کنگره دوم من به این ضعف چهارچوب فکرى موجود اشاره کردم. گفتم که ما باید نه فقط به تئورى 
مارکسیسم بلکه به نقطه رجوع و پایه اجتماعى آن برگردیم. مارکسیسم انتقادى عالمانه و خیر اندیشانه به 
سرمایه دارى نیست. انتقاد کارگر است بعنوان یک طبقه معین و بعنوان یک معترض زنده در جامعه سرمایه 
دارى. قرار داشتن در این مکان اجتماعى براى یک حزب سیاسى همانقدر شاخص مارکسیست بودنش است 
که قبول داشتن تئورى ارزش اضافه. براى رفقاى ما این یک تجدید نظر تئوریک در چهارچوب پیشین نبود، 
بلکه اصرارى بر یک جهت گیرى پراتیکى بسوى طبقه کارگر بود. حال آنکه همانطور که گفتم این مساله 
اى عمیقا تئوریک است که خود را در اختالفات جدى اى در تبیین نظرى مسائلى که روبرویمان است نشان 
میدهد و فى الحال داده است. یک نمونه از این اختالف را در مباحثات پیرامون مساله شوروى دیدیم. برنامه 
حزب کمونیست ایران، در چهارچوب سنت مارکسیسم انقالبى ایران، علت شکست نهائى انقالب کارگرى 
در شوروى را "غلبه رویزیونیسم" میداند. بحث ما، من و رفیق ایرج آذرین، در بولتن شوروى دقیقا همین 
تبیین را نقد و رد میکند. بجاى جستجو کردن علل شکست در تخطى این و آن از مارکسیسم به مثابه یک 
تئورى، ما جنبش اجتماعى طبقه کارگر و محدودیت ها و افق و بى افقى آنرا مبنى قرار میدهیم. و تازه 
از اینجا رهسپار بررسى علل تغییر کاربست مارکسیسم بعنوان یک تئورى توسط جنبش اجتماعى طبقات 
بعنوان  را  رویزیونیسم  و  میکنیم  رد  را  مکتبى  دیدگاه  ما  رویزیونیسم  مقوله  خود  مورد  در  میشویم.  دیگر 
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سیستم و روبناى فکرى جنبش هاى اجتماعى بررسى میکنیم و به اعتبار اختالف کارگر با این جنبش ها 
با آنها گالویز میشویم و نه صرفا بعنوان ارتداد از مکتب. در قبال مسائلى مانند، اوضاع بین المللى، مبارزه 
اقتصادى کارگر، اصالحات، تبیین احزاب سیاسى، تحلیل تاریخ کمونیسم، تعیین وظایف و دورنماى حزب 
کمونیست، کار کمونیستى در درون طبقه و غیره نیز میتوان اختالفات جدى نظرى اى که میان کمونیسم 
کارگرى با چهارچوب فکرى پیشین پیدا میشود را دید. این اختالفات مادام که چهارچوب فکرى پیشین 
عمدتا پوپولیسم را هدف نقد خود داشت کامال مشهود نمیشد. گفتم که در این عرصه معین، تا آنجا اندیشه 
کار  وقتى  اما  زد.  نمیشود  هم  متفاوتى  یا  و  زیادتر  خیلى  حرف  میرود،  گرائى  خلق  جنگ  به  مارکسیستى 
پوپولیسم تمام میشود و معضالت جدید، بویژه مساله پراتیک کمونیستى و بحران سوسیالیسم بورژوائى، 

طرح میشود، نقاط ضعف چهارچوب قبلى نمودار میشود. 
 

سوال: اما بخش مهمى از اختالفات نظرى اى که مطرح میکنید در طول سالهاى گذشته در چهارچوب همین 
حزب و بعنوان خط رسمى و یا استنتاج از مواضع رسمى حزب مطرح شده... 

 
منصور حکمت: کامال درست است. منظور من از "مارکسیسم انقالبى" چهارچوب و موازنه فکرى ناظر 
به حزب کمونیست ایران در این مقطع نیست. بنظر من این عنوان میتواند به معنى دقیق کلمه توصیفى از 
جریان ما تا قبل از کنگره اتحاد مبارزان کمونیست باشد. یعنى مقطعى که بحث پراتیک کمونیستى بطور 
جدى مطرح شد و کمبودهاى سیستم فکرى قبلى عیان شد. بعد از این مقطع و بویژه بعد از تشکیل حزب، 
بتدریج نظراتى در چهارچوب خط رسمى حزب مطرح میشود که دیگر مال این سنت نیست. خود بحث 
کمونیسم کارگرى رسما در کنگره دوم در سه سال و نیم قبل مطرح شده. این مقطعى است که ما دیگر تقابل 
کمابیش رسمى و علنى کمونیسم کارگرى با چهارچوب فکرى قبلى و با سایر گرایشات فکرى موجود در 
حزب را میبینیم. اینکه براى دوره اى، در واقع تا کنگره سوم، این بحث ها در پیوستگى با گذشته مطرح 
میشود نباید بر تفاوتهاى فکرى و عملى این دیدگاه با چهارچوب قبلى سایه بیاندازد. خود من بدرجه اى 
که از چند سال قبل نسبت به این تقابل آگاه شده ام حتى المقدور از استفاده از عبارت "مارکسیسم انقالبى" 
در خصلت نمائى حزب کمونیست ایران و باالخص نظراتى که در ایندوره مطرح کرده ام اجتناب کرده ام. 

 
این را هم بگویم که تمایز دیدگاههاى امروز ما با چهارچوب فکرى قبلى چیزى نبوده که یکباره به آن رسیده 
باشیم. امروز تشخیص داده ایم که اینها سنت هاى فکرى متفاوتى هستند، اما لزوما از ابتدا متوجه دامنه نظرى 

و عمق اجتماعى این اختالفات نبوده ایم. 
 

نحو  به  بگذارید  باشد؟  میتواند  چطور  کمونیست  حزب  در  ها  بحث  این  تثبیت  و  پیشروى  شکل  سوال: 
دیگرى این سوال را مطرح کنم. در حزب ما همانطور که گفتید در سطح رسمى مخالفتى با این جریان ابراز 
نمیشود. همین امروز این دیدگاه مورد موافقت تشکیالت و ارگانهاى حزبى است، کما اینکه بحث هائى که 
بقول شما انتقاد اساسى اى به چهارچوب فکرى و سیاسى حزب وارد میکنند بعنوان موضع رسمى و در 

ارگان مرکزى حزب چاپ میشوند. با این پذیرش عمومى گیر کار دیگر کجاست؟ 
 

منصور حکمت: "موافقت" آن چیزى نیست که ما دنبال آن هستیم. هیچوقت از این نظر در مضیقه نبوده 
ایم. ما موافق نمیخواهیم، همفکر میخواهیم. موافق کسى است که پاسخ آدم به موضوعى را بهرحال میپذیرد، 
اما همفکر کسى است که در خود سوال با آدم شریک است. علت عدم مخالفت رسمى گرایشات دیگر با 
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این مباحثات در درجه اول اینست که آلترناتیوى ندارند. پرچمدار ندارند و یا با مالکهاى خود تصور میکنند 
که از مخالفت در یک چنین شرایطى زیان خواهند کرد. در یک کلمه براى مخالفت آمادگى ندارند. پذیرش 
رسمى و بعد مقاومت عملى در برابر استنتاجات ناشى از این مباحثات، هضم کردن این مباحثات و کند 

کردن لبه تیز آن شیوه اصلى برخورد گرایشات دیگر به بحث هاى ماست. 
 

این خط به موافق احتیاج ندارد. به فعال و کادر و رهبر پر شور احتیاج دارد. دوران مبارزه ضد پوپولیستى 
را بیاد بیاورید. هر عضو و فعال این جریان نماینده پر شور وبا اعتماد به نفس و کوشائى براى این خط بود. 
اینها کسانى بودند که در این جریان پاسخ مسائل واقعى و مبرم خود را گرفته بودند. این جریان نماینده 
اعتقادات و اولویت هاى خود آنها بود. اصرار داشتند آنرا در محیط فعالیت خود، در سازمان خود و در هر 
کانونى که میتوانستند به کرسى بنشانند. امروز هم کار بدون یک چنین فعالین و رهبرانى جلو نمیرود. ما این 

را در آن ابعادى که باید نداریم و باید بوجود بیاوریم. 
 

سوال: بنابراین مساله بر سر کادر سازى است؟ 
 

منصور حکمت: این بیان خوب نیست. اوال کادر سازى بار آموزشى و تربیتى دارد که ابدا مورد نظر ما 
نیست. و ثانیا تالش ما یک جنبه قوى تشکیالتى دارد. قصد ما آموزش و یا ترویج این بحث ها نیست. ما 
داریم دیدگاه و سیستم فکرى و عملى معینى را در سطح اجتماعى طرح میکنیم تا نیروهاى مادى آن گرد 
بیایند. اول هم گفتم که پایه مادى این جریان را باید در جنبش اعتراض سوسیالیستى خود طبقه جستجو 
کرد. ما یک انتخاب فکرى و سیاسى را جلوى کمونیستها، فعالین سوسیالیست طبقه و همینطور البته فعالین 
حزب کمونیست ایران بطور اخص قرار میدهیم. آنها که در این نظرات و در این گرایش فکرى و سیاسى 
امر خود و اردوى خودشان را میبینند طبعا حول آن متحد میشوند. مساله فقط بر سر کادر براى این جریان 

نیست. رهبران این خط باید پیدا بشوند و متحد بشوند. 
 

حزب  که  ام  گفته  هم  قبال  بشود.  بنا  کارگرى  کمونیستى  گرایش  این  بر  عمال  باید  حزب  دیگر  طرف  از 
کمونیست یک حزب چند پایه و چند بنى است، و از نظر ما باید به یک حزب تک پایه سوسیالیسم کارگرى 
در ایران تبدیل بشود. این یعنى مبارزه براى کنار زدن گرایشات دیگر در درون حزب، حتى اگر با همه 
قطعنامه ها و مصوبات موجود چپ کارگرى در این حزب موافقت داشته باشند. در یک جبهه چند حزبى 
وحدت  ما  میخواهیم.  را  گرایش  یک  حزب  ما  باشد.  داشته  وجود  توافق  سیاستها  روى  است  ممکن  هم 
نظر و وحدت عمل روى آن موضوعاتى را میخواهیم که هیچگاه در قطعنامه ها و مصوبات بیان نمیشوند. 
وحدت عملى که ناشى از تعلق یک حزب به یک سنت مبارزاتى واحد است. تنها در آن صورت است که 
پتانسیل عظیمى را که براى رشد کمونیسم کارگرى و جنبش حزبى آن وجود دارد میتوان تحقق بخشید. 
بهرحال موافقت هاى موجود ما را در قلمرو تشکیالتى بى وظیفه نمیکند. برعکس باید از این شرایط براى 
یک کاسه کردن حزب بر مبناى کمونیسم کارگرى استفاده کرد. پیشروى تشکیالتى که کمونیسم کارگرى 
در حزب کمونیست میخواهد بسیار فراتر از داشتن موافقت و پذیرش عمومى است. خیلى کنکرت تر هم 
هست. این البته یک واقعیت است که مادام که این گرایش از تعداد کافى رهبران و کادرهاى توانا برخوردار 
نباشد بدست گرفتن عرصه هاى مختلف فعالیت حزب بزرگ و وسیعى مثل حزب کمونیست ایران برایش 

کار ساده اى نیست. 
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سوال: آیا، الاقل تا آنجا که به حزب کمونیست مربوط میشود، شتاب این "انتخاب" کند نیست؟ آیا سه چهار 
سال بعد از کنگره دوم حزب که این مباحثات در آن شاید براى اولین بار زیر تیتر واحد کمونیسم کارگرى 
مطرح شد، نمیبایست از نظر پیدا شدن آن نوع فعالین و کادرهائى که مد نظر شماست پیشروى بیشترى 
از این صورت گرفته باشد؟ مقایسه سرنوشت بحث هاى امروز با مباحثات ضد پوپولیستى و سرعتى که 

توانست چپ ایران را تحت تاثیر قرار بدهد شاید بتواند نکاتى را روشن بکند. 
 

نگرشى  بعنوان  مباحثات امروز  اوال، طرح  توجه کرد.  اینجا  باید  عامل  چند  حکمت: بنظر من به  منصور 
آلترناتیو در برابر چهارچوب فکرى پیشین در عمل، الاقل از نظر رفقائى که این مباحثات را نه در جلسات 
ارگانهاى باالى حزب ، بلکه از طریق نشریات میشنیدند، به کنگره سوم بر میگردد و نه کنگره دوم. در 
گزارش به کنگره دوم، در مقاالت ارگان مرکزى و غیره بهرحال خود ما هم، البته به نادرست، بحث را در 
پیوستگى بیشترى با گذشته فکرى حزب مطرح میکردیم تا امروز. حرف از گسست فکرى و غیره زیاد 
میزدیم، اما جاى این تفسیر باقى میماند که این سیر تکامل نظرى و سیاسى حزب است. بحث ما بصورت 
تالشى در تدقیق و تکمیل خط رسمى فهمیده میشد. این وضعیت بعد از کنگره سوم تغییر کرده و خود ما هم 
سعى کرده ایم، حتى در فرم کارمان، وجود یک دو راهى و ضرورت انتخاب میان آنها را برجسته تر کنیم. 

 
ثانیا، کندى اى که مشاهده میشود در درون حصارهاى حقوقى حزب، و آنهم بغیر از حوزه ها و کانون هاى 
کارگرى حزب، بیشتر مصداق دارد تا در درون آن جریانى که من به آن حزب به معنى وسیع کلمه اطالق 
میکنم. در این قلمرو وسیع تر، یعنى بویژه در درون محافل و شبکه هاى کارگرى که پیرامون حزب را گرفته 
اند، بازتاب مباحثات اخیر فرق میکند و از خیلى جهات امید بخش و مهم است. تازه با توجه به اینکه این 

رفقا در جریان جزئیات مباحثات نیستند، خیلى از اسناد را ندیده اند و غیره. 
 

مقایسه اى که گفتید البته جوانب بیشترى را میتواند روشن کند. از یک طرف جو انقالبى دهسال قبل قطعا 
تعیین تکلیف فکرى و سیاسى جنبش ها و افراد را بشدت تسریع میکرد. بعالوه، تفکر و نگرشى که در 
آن زمان مورد نقد بود خیلى توخالى و بطور عیانى راست و غیر مارکسیستى بود. این تفکر از دو لحاظ 
کال  که  شد  معلوم  سیاسى  نظر  از  شد.  عیان  مارکسیسم  با  آن  تناقضات  تئوریکى  نظر  از  شد.  ورشکسته 
چهارچوب فکرى اى براى هیچ نوع اپوزیسیون رادیکال را تشکیل نمیدهد. با انقالب نه فقط تحلیل هاى 
این جریان بلکه شعارها و مطالباتش هم پیش پا افتاده از آب در آمد. وقتى صنایع ملى شدند، یا سفارت 
آمریکا را اشغال کردند، جریانى که محتواى سیاسى و اقتصادى اش چیز زیادى بیش از اینها نبود خودبخود 
نفوذش را در درون بخش هاى رادیکال تر جامعه از دست میدهد. اما مهم تر از همه اینها اینست که بحث 
ضد پوپولیستى مارکسیسم انقالبى ایران بحثى در درون یک سنت مبارزاتى معین بود. منتقد و موضوع نقد 
در یک مکان اجتماعى یکسان قرار داشتند. چپ غیرکارگرى، اپوزیسیون چپ روشنفکرى، با جریان انتقادى 
اى در درون سنت خودش مواجه بود که بویژه به مسائل سیاسى و عملى همین سنت جواب میداد. علت 
همه گیر شدن سریع بحث هاى آنروز این بود. اینبار مساله کامال متفاوت است. همانطورکه گفتم کمونیسم 
کارگرى با سنتى که دارد نقد میکند در صورت مساله شریک نیست. بحث کمونیسم کارگرى پاسخ به تضاد 
ها و تناقضاتى است. پاسخ به سواالت نظرى و عملى معینى است. اما سنت چپ رادیکال غیر کارگرى 
این سواالت را ندارد. در مقابل، درست در همین دوره و تحت تاثیر همین بحث هاست که بخش پیشرو 
و سوسیالیست جنبش طبقاتى با حساسیت و عالقه روزافزونى متوجه حزب کمونیست ایران و این نظرات 
در آن شده. بهرحال ما میخواهیم جنبش اجتماعى خودمان را صاحب افق و چهارچوب منسجمى براى 
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مبارزه کنیم. جنبش اعتراض سوسیالیستى کارگر را. خیلى بهتر است که فعالین چپ هم از این مباحثات 
تاثیر بگیرند و به این جنبش نزدیک بشوند. اما کانون اصلى اى که مخاطب مباحثات ماست آنجا نیست. 
شخصا فکر میکنم چپ غیر کارگرى هنگامى بطور واقعى در مقیاس وسیع تحت تاثیر این مباحثات جابجا 
بشود که از یک طرف سوسیالیسم کارگرى بعنوان یک جنبش حزبى و سیاسى قدرتنمائى بیشترى در صحنه 
سیاسى بکند، و ثانیا، این تفکر در نبرد با گرایشات فکرى بنیادى در جامعه که امروز چپ غیر کارگرى را 
مقهور و متزلزل کرده است سنگر بندى قدرتمندى بوجود بیاورد. فکر میکنم این یک قانون اساسى مبارزه 
سیاسى است که چرخش رادیکالیسم طبقات دیگر بسمت جنبش کارگرى و اندیشه سوسیالیستى کارگر، 
تابعى از قدرت کارگر و کمونیسم کارگرى در برابر بورژوازى بطورکلى است. ممکن است خیلى چپهاى 
رادیکال ما امروز انتخاب فکرى به نفع کمونیسم کارگرى نکنند، اما دیر یا زود ناگزیر خواهند شد یک 

انتخاب سیاسى و عملى بکنند. 
 

سوال: از کنگره سوم بعنوان یک مقطع مهم نام میبرید. خود بحث ها سابقه اش به کنگره دوم و حتى قبل از 
آن به خط مشى اى که در نشریه کمونیست دنبال میکردید برمیگردد. لطفا درباره اهمیت کنگره سوم بعنوان 

یک نقطه عطف بیشتر توضیح بدهید. 
 

سوم  کنگره  تا  که  گفتم  اما  میگوئید.  که  است  همانطور  کارگرى  کمونیسم  بحث  سابقه  حکمت:  منصور 
این بحث قالب کوششى، ظاهرا از جانب کمیته مرکزى، براى تدقیق و بسط نظرات رسمى حزب را بخود 
گرفته بود. این وضعیت واقعى نبود. واقعیت این بود که بحث کمونیسم کارگرى نه امتداد خط رسمى بود 
و نه کمیته مرکزى بعنوان یک کمیته یا کانون آن را بخود مربوط کرده بود. این بحث یک گرایش بود. در 
کنگره سوم، و در واقع در پلنوم سیزدهم قبل از این کنگره، ما این واقعیت را توضیح دادیم. بعد از کنگره 
بحث را از چهارچوب رسمى بیرون کشیدیم و با تعدادى از رفقا، مشخصا رفقا رضا مقدم و ایرج آذرین، 
طرحى براى یک کمپین براى کمونیسم کارگرى، چه در سطح علنى و چه در درون حزب، ریختیم. که 
سمینارهاى کمونیسم کارگرى یکى از اولین اقدامات آن بود. به این ترتیب بعد از کنگره سوم است که لبه 
انتقادى این مباحثات تیز میشود وعمال کانونى براى پیشبرد آن شکل میگیرد. بنابراین مستقل از اینکه حزب 
کمونیست این مباحثات را خط رسمى خود بداند یا نه، که میداند، ما بعنوان فعالین این کمپین هدف خود 
را طرح این مباحثات در سطح علنى (و آنهم نه فقط در محدوده چپ ایران) و تالش براى استوار کردن 
حزب کمونیست به این دیدگاه قرار داده ایم. و جالب اینجاست که با این اقدام در طى شش ماه پس از 
کنگره سوم بیش از کل دوره قبل توجه و حساسیت به این مباحثات در درون حزب بوجود آمده است. 
همچنین کوشیده ایم تا نظرات مشخص خود رادرباره عرصه هاى اصلى فعالیت حزب جمعبندى کنیم و 
آلترناتیوهاى خود را در این عرصه ها ارائه کنیم. در مورد فعالیت کارگرى در ایران، درباره فعالیت حزب در 
کردستان و نیز در خارج کشور تاکنون در جزئیات نظر خودمان را بیان کرده ایم. در مورد فعالیت کارگرى 
در شهرها نظراتمان در نشریه کمونیست منتشر شده. در مورد کردستان هم نوشته هاى مفصلى در اختیار 
کمیته هاى ذیربط و کل تشکیالت گذاشته ایم. اینها هم البته به روشن شدن سایه روشن هاى بحث ما در 

ایندوره کمک کرده است. 
 

سوال: قبال گفتید که در عین اینکه تالش براى کمونیسم کارگرى یک تالش سیاسى و فکرى براى محکم 
کردن بنیادهاى این جریان و شکل دادن به یک حرکت وسیع در سطح جامعه است، متضمن پیشروى ها 
و اقدامات معین تشکیالتى در چهارچوب حزب کمونیست ایران هم هست. درباره ابعاد سیاسى و فکرى 
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مساله صحبت کردیم. میخواهم درباره وجه تشکیالتى آن توضیح بیشترى بدهید. شکل مشخص تحولى که 
میخواهید در چهارچوب حزب کمونیست ایران بوجود بیاید چیست؟ 

 
منصور حکمت: همانطور که گفتم بحث ما در باره کمونیسم کارگرى از موقعیت حزب کمونیست استخراج 
نشده، اما وظایف روشنى را در قبال حزب بر دوش ما میگذارد. ما میخواهیم حزب کمونیست ایران حزب 
سوسیالیسم کارگرى ایران باشد و کال پرونده "چپ رادیکالى" خود را ببندد. این حزب باید تک پایه و 
تک گرایشى بشود. برنامه اش، رهبرى اش، سنت هایش، کادرهایش، مشغله هایش، فعالیت روزانه اش، و 
غیره تماما منعکس کننده یک چنین جایگاهى در جامعه باشد. شرط این کار اینست که این گرایش بتواند 
اوال در سطح جامعه با قدرت خود را مطرح کند و ثانیا، در درون حزب آمادگى الزم براى بدست گرفتن 
و هدایت فعالیت حزب را پیدا کند. گفتم که کادر و رهبر میخواهیم. این باید طى یک روند مبارزه سیاسى 
که در آن گرایشات مختلف در حزب بطور شفاف ترى در برابر هم قرار میگیرند بوجود بیاید. این را هم 
تاکید کنم که مساله صرفا بر سر تعیین تکلیف کادرهاى فعلى حزب با خودشان نیست. وقتى از کادر و رهبر 
حرف میزنم کل سوسیالیسم کارگرى ایران را مد نظر دارم. اعضاء آن حزب وسیعى که ما خود را عضو آن 
و حزب کمونیست را جزئى از آن میدانیم. روند پیدا شدن و پاجلو گذاشتن کادرها و رهبران این خط در 
عین حال روند تغییر بافت حزب و کارگرى شدن آن و همینطور جاى گرفتن بیشتر حزب در متن مبارزه و 
اعتراض کارگرى هم هست. ما برنامه حزبى اى بر مبناى این دیدگاهها خواهیم نوشت و براى تبدیل آن به 
برنامه حزب کار خواهیم کرد. بر این مبنا، و بر اساس موازین حزب، رهبرى حزب و تمام شالوده تشکیالتى 
حزب باید در دست سوسیالیسم کارگرى قرار بگیرد و حزب بر مبناى سنت هاى سیاسى و تشکیالتى این 

جریان خودش را شکل بدهد. 
 

در این فاصله و از هم اکنون، به اعتقاد من باید کوشید تا نظرات و استنتاجات سیاسى و پراتیکى گرایش 
چپ و کارگرى در حزب با قاطعیت و سرعت عمل بیشترى به عمل در بیاید. باید بویژه گرایشات راست 

و بیگانه با سنت کارگرى کنار زده بشوند. 
 

باید کوشید که با سوق دادن دائمى حزب به سمت جنبش طبقاتى و با افزودن بر تعهدات حزب در این 
عرصه روند کارگرى شدن حزب کمونیست همچنان ادامه پیدا کند. 

 
سوال: میگوئید "دراین فاصله". چه ضرب االجل زمانى اى براى کل این تحول تشکیالتى مد نظر دارید؟ 

 
منصور حکمت: تا کنگره چهارم حزب باید تکلیف گرایشات مختلف در حزب معلوم شود. خود کنگره 
مقطعى است که میخواهیم در آن پیروزى سوسیالیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران رسمیت پیدا کند. 

با برنامه و رهبرى و همه چیزش. 
 

بسوى سوسیالیسم دوره دوم شماره 4 - آبان 1368(اکتبر - نوامبر 1989)

...

جمعبندى از مباحثات اخیر در تشکیالت کردستان حزب
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سخنرانى پیش از دستور در توضیح بیانیه ارائه شده به پلــنوم شانزدهم کمیته مرکزى حزب 

1368/8/28 ( 19 نوامبر 1989)

منصور حکمت: میخواهم بعنوان پیش از دستور از طرف خودم و رفقا رضا مقدم و ایرج آذرین درباره 
مباحثات کمونیسم کارگرى و بحثهاى دوره اخیر در حزب مطالــبى را بیان کنم. همانطور که بارها به اشکال 
مختلــف گفت هایم، ما خود را، و چپ را بطور کلى، یک گرایش در این حزب میدانیم. فکر کردیم بهتر 
است افق خود و چهارچوب کار خودمان در این حزب را با عالــیترین ارگان حزبى بطور رسمى مطرح کنیم 
تا ابهامى در این مورد که ما چه هدفى را در حزب دنبال میکنیم و اوضاع را چگونه میبینیم باقى نماند. اینجا 
من دو نوشته را رسما به کمیته مرکزى حزب ارائه میکنم. یکى مصاحبه من با نشریه بسوى سوسیالــیسم 
است که قاعدتا باید این را روشن کند که ما چه میگوئیم و چقدر از بحث ما به کجاى حزب مربوط میشود. 
نوشته دیگر سندى است راجع به جمعبندى از بحثهاى دوره اخیر در تشکیالت کردستان حزب. این سند 
دوم را من همینجا براى پلــنوم قرائت میکنم. فقط شاید بعضى جاها مکث کنم و توضیحات بیشترى بدهم. 

بعد این اسناد را براى آرشیو به کمیته مرکزى حزب میسپارم. 
 

(متن نوشته زیر را قرائت میکند)
مقدمه:

جمعبندى  خود  سهم  به  است  الزم  حزب  کردستان  تشکیالت  در  پرحرارت  مباحثات  دوره  یک  بدنبال 
کوتاهى از وقایع این دوره بدهیم. قصد ما این نیست که وارد جزئیات بحثها بشویم و یا پاسخ تک تک 
نکاتى را بدهیم که در طى این مدت در مقابل نظرات ما مطرح شده اند. هدف ما اینست که برداشت عمومى 

خود از اوضاع و موضعگیرى و جهت گیرى کلى خودمان را براى اطالع رفقاى حزبى بیان کرده باشیم. 
1 - سابقه و نحوه بروز مسالــه:

تصورى که بخصوص مخالــفین بحث ما دوست دارند در تشکیالت وجود داشته باشد اینست که گویا 
مسائل و جدلهاى دوره اخیر با سمینار و یا جزوه ما شروع میشود. این، در بهترین حالــت، تصور بسیار 
خام و ساده نگرانه اى از اوضاع است. همانطور که قبال هم گفته ایم وجود خطوط و گرایشات در حزب 
و تقابل و کشمکش آنها، یکى از مشخصات همیشگى و اجتناب ناپذیر در حزب بوده است. انکار وجود 
گرایشات، انکار این تقابل، بنظر ما یکى از بارزترین نشانه هاى موضعگیرى راست و یا سانتــر در این حزب 
است که این تقابل را به نفع خود نمیبیند و از قطب بندى سیاسى در حزب و شفافیت پیدا کردن تفاوتها و 

اختالف نظرها نگران است. 
 

در فاصلــه کنگره دوم تا سوم حزب، تحت تاثیر شرایط عینى و اجتماعى بیرون حزب، گرایشات دخیل 
در این حزب از نظر سیاسى و فکرى، از نظر افق مبارزاتى، و حتى از نظر مناسبات تشکیالتى از هم دور 

شدند. 
بحث کمونیسم کارگرى که بصورت انتقادى به تفکر و پراتیک مسلــط بر حزب و رهبرى آن ارائه شد خود 
نشانه فاصلــه گرفتن چپ از چهارچوب فکرى موجود و آغاز پیدایش یک جریان کمونیستى- کارگرى 
خودآگاه و با افق در قطب چپ این حزب بود. مباحثات کمونیسم کارگرى عکس الــعملى به وضع حزب 
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نبود. زمینه اصلى این بحثها اوضاع عمومى جنبش به اصطالح کمونیستى در سطح بین الــملــلى و تعمیق 
نقد ما به سوسیالــیسم غیر کارگرى در مقیاس اجتماعى و جهانى بود. این بحثها همچنین نزدیکى عملى 
میکرد.  منعکس  را  حزب  در  کارگرى  سوسیالــیسم  روزافزون  و  مادى  نفوذ  و  کارگران  با  حزب  بیشتر 
مباحثات کمونیسم کارگرى بحث و تئورى اى براى یک تشکیالت نبود، تالشى کمونیستى بود براى درك 
جهان معاصر از نقطه نظر مارکسیسم و کارگر کمونیست و گشودن افقى براى کمونیسم کارگرى در دل 
بحران سوسیالــیسم بورژوائى. این بحث طبعا استنتاجات مشخصى نیز در قبال حزب بعمل میاورد و افقى 

را در برابر حزب بطور مشخص قرار میداد. 
 

با طرح این نظرات، جناح چپ دیگر رسما در موضع انتقادى نسبت به خط سنتى رهبرى در حزب قرار 
میگرفت. این خط سنتى که ماحصل پیروزى بر خلق گرائى بود، با تحوالت عمومى در سطح جهانى، با زوال 
خلق گرائى، با پیدایش یک حزب بزرگ و معتبر که دیگر به بستر اصلى سوسیالــیسم رادیکال در جامعه 
ایران تبدیل شده بود، اکنون دیگر به یک چهارچوب فکرى سانتــر، به تئورى اى براى رهبرى و حفظ و 
اداره یک تشکیالت معین، تنزل یافته بود. درجا زدن این سانتــر در زمینه هاى فکرى و سیاسى را هر کس که 
نحوه عمل کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران، کمیته مرکزى کومه لــه و در یک کالم ارگانهاى متشکلــه 

از کادرهاى این حزب را در سالــهاى اخیر از نزدیک دنبال کرده باشد بخوبى دیده است. 
 

و باالخره باید از جناح راست سخن گفت. بطور مشخص دو جریان راست در این حزب النه کرده است. 
اول، ناسیونالــیسم کرد. این جریان، علــیرغم تعرض کنگره دوم کومه لــه به آن در درون کومه لــه و سپس 
حزب باقى ماند. با رادیکالــیزه شدن دائمى حزب کمونیست تحت فشار جناح چپ، ناسیونالــیسم کرد 
ساکت شد و به حاشیه رانده شد. اما بعنوان یک گرایش عینى و موجود در حزب نفوذ ایده هاى اساسى اش، 
افقش، و سنتهاى مبارزاتى اش در تشکیالت کردستان حزب هیچگاه از بین نرفت. کشیده شدن جنگ ایران 
و عراق به کردستان، و سپس آتش بس میان دو دولــت، افق ناسیونالــیسم کرد را چه در ایران و چه در 
عراق در مقیاس اجتماعى تیره کرد. این را همه ما به روشنى در عملـکرد نیروهاى سنتى اپوزیسیون کرد در 
هر دو کشور و در سرنوشت عبرت آموز احزاب آنها در این دوره بخوبى دیده ایم. افق عمومى این جریانات 
انتظار است. یافتن خلــل و فرجى براى باقى ماندن تا دور بعدى بحران سیاسى در منطقه، حفظ خود با 
پذیرش محدودیتهاى بیشتر عملى و صبر. در درون حزب ما هم ناسیونالــیسم کرد جز این افقى ندارد. 
تصور شکوفائى سیاسى و قدرت یابى حزب در دل این اوضاع، آنهم به اتکاء به نیروى طبقه در شهرها، 
چیزى که سنت ناسیونالــیستى حتى وجودش را منکر است، به زعم اینها یک توهم و خودفریبى چپ 
محسوب میشود. اگر این جریان با نظرات چپ، با سیاستها و تبلــیغات و جهت گیرى هاى چپ راه میاید 
دقیقا به این خاطر است که چپ بزعم اینها چهارچوب فکرى رادیکال و مردم پسندى براى "صبر" و حفظ 
روحیه بوجود میاورد. به این ترتیب با پیدایش محدودیتهاى عملى براى اشکال سنتى مبارزه ناسیونالــیستى، 
آنها  پراتیک  به  نسبت  و  بدبین تر  حزب  در  چپ  سیاستهاى  حقانیت  به  نسبت  و  راست تر  نیز  راست  این 

القیدتر میگردد. 
 

راست دیگر، یک راست دمکراتیک و سوسیال دموکراتیک است. این راست را بصورت یک حرکت محفلى 
و یک جنبش مقاومت منفى بویژه در خارج کشور شاهد بوده ایم. اینها هم حاصل تحوالت بین الــملــلى 
در سوسیالــیسم بورژوائى از یکسو و پایان خصلـت پیشرو و کارساز چهارچوب سنتى تفکر حزب از سوى 
دیگر هستند. و درست در متن این بى خطى و درجا زدن سانتــر در حزب است که این جریان هم رشد 
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میکند و عمال مشکالت متعددى را بویژه در خارج کشور به حزب تحمیل میکند. 
 

در متن چنین صف بندى اى است که تحوالت و مجادالت اخیر شکل گرفته است. پیشروى خزنده راست در 
تشکیالت کردستان حزب با محدود شدن دامنه فعالــیت نظامى و برجستگى یافتن موجودیت اردوگاهى 
تشکیالت آغاز میشود. امروز، وقتى به گذشته نگاه میکنیم، حتى کنگره ششم کومه لــه وقفه اى موقتى در 
روندى بنظر میاید که پیش از آن به نفع راست شروع شده بود. کنگره ششم تعرض چپ بود. اما این تعرض 
نتوانست دنبال گرفته شود و بویژه با لــطمات و ضایعاتى که در کردستان متحمل شدیم، پرچم راست یعنى 
پرچم تالش براى بقاء، مجددا قد راست میکند. در این دوره ما شاهد این واقعیت هستیم که راست خط 
مرکز در تشکیالت کردستان را بسوى خود میکشد. بدبینى خود را به چپ به آن سرایت میدهد. رخوت 
مرکز و ناتوانى اش از پاسخگوئى به محدودیتها و فشارها، راست را ناگزیر میکند تا براى "حفظ تشکیالت 
دادن  تخفیف  ملى،  عرق  حتى  و  سازمانى  عرق  کند.  تکیه  خود  شعارهاى  و  راهها  و  شیوه ها  به  صبر"  و 
دشوارى هاى عینى در اذهان، "حفظ انسجام و روحیه" از طریق دامن زدن به خودپسندى تشکیالتى و بحث 
داخل و خارج، اینها شیوه هاى اثباتى خود این جریان راست براى تشکیالت دارى است. اینها در عین حال 
گواه عمق تعصبات و تعقالت ناسیونالــیستى این جریان نیز هست. اما تا قبل از دوره اخیر پیشروى راست 

و گسترش نفوذش روى مرکز یک پیشروى خزنده است. 

با اینحال عوامل معینى راست را ناگزیر میکند که رسما بیرون بیاید و جنگ آخرش را بکند. این عوامل 
کدامند: 

1 - قطعنامه کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران درباره شرایط پس از آتش بس ایران و عراق حاوى نکاتى 
است که بهیچوجه توسط راست قابل هضم نیست. محور این قطعنامه که حفظ استقالل عمل حزب در 
کردستان است با طرحهاى هرگز نگفته راست براى حفظ خود و صبر و با افقى که ناسیونالــیسم کرد براى 
بقاء در دوره سازش دولـتها در منطقه دارد جور در نمیاید. راست اختالف خود با این قطعنامه را در سطح 
رسمى مسکوت میگذارد و به تحریک خود علــیه چپ، با اتهاماتى نظیر ذهنى گرایى، پاسیفیسم و غیره، 
شدت میدهد. در این دوره است که در عین حال بخش زیادى از راه را براى همراه کردن مرکز در کردستان 
با خود طى میکند. در این دوره است که ما شاهد دورى تشکیالتى کمیته مرکزى کومه له از کمیته اجرائى 

حزب و بارز شدن جدائى هاى تشکیالتى و حتى فردى میان کادرها هستیم. 
 

2 - از این مهمتر، حرکت چپ در این دوره است. بدنبال کنگره سوم ما رسما اعالم کردیم که مباحثات 
یک  ظاهر  گرفتن  میزنیم.  حرف  گرایش  یک  بعنوان  و  میکشیم  بیرون  رسمى  خط  چهارچوب  از  را  خود 
اقلــیت به خود و در عین حال تیز کردن لــبه نقد از جانب ما، توازن رسمى میان گرایشات در حزب را 
دگرگون کرد. از یکسو این توهم که مقابلــه با چپ ممکن شده است، (بویژه با شنیدن شایعه آمادگى چپ 
براى انشعاب)، و از سوى دیگر درك این حقیقت که جریان انتقادى از این پس فارغ از مصلـحت گرائى 
سنتى کمیته مرکزى و خطاب به کل اعضاء سخن میگوید، منجر به حرکت وسیع و علــنى راست و مرکز 
در کردستان شد. سمینار اول کمونیسم کارگرى، با اینکه چند کلــمه بیشتر در مورد کردستان و کومه لــه 
ناسیونالــیستى  سنتى  زاویه نگرش  از  و  شد  گرفته  چپ  تعرض  شروع  بعنوان  بود،  نشده  صحبت  آن  در 
و تشکیالتچى گرانه "پاسخ" گرفت. حرکت وسیعى براى بى اعتبار کردن حرکت ما و خود ما بعنوان افراد 
معین، و هر کس که تصور میکردند ممکن است با ما باشد، شروع شد. هنوز مباحثات ما در مورد کردستان 
به رفقاى این تشکیالت نرسیده بود که کمپین علــیه ما به اوج خود رسید. در این کمپین ما شاهد تنوعى از 
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تحریکات بودیم. تحریک تشکیالتى، ملى، فردى، اخالقى و حتى تئوریک. نحوه برخورد این جریان چنان 
بود که معلــوم بود جنگ آخرش را میکند، و دیگر امید و یا نیازى به باقى ماندن در یک حزب با جریان 

چپ حس نمیکند. 
 

3- عامل دیگر در شکل دادن به این تقابل این بود که اینبار ناسیونالــیسم در کومه لــه توانسته بود کمبود 
قدیمى خود را از نظر کادر و رهبر سرشناس و معتبر با جذب سانتــر پر کند. کسانى که حتى در دوره هائى 
مدافعان انتقاد چپ در این حزب بودند زیر پرچم راست به خط شدند و به تعرض راست چراغ سبز دادند 
و کمک کردند. راست و مرکز هر یک از ائتالف خود علــیه خط کمونیسم کارگرى احتماال هدف خاص 
خود را داشتند. براى مرکز شاید این کشمکشى براى سر جاى خود نشاندن چپ، کند کردن لــبه انتقاد آن، 
کشیدن مجدد آن به موضع توجیه کلــیت کمیته مرکزى و کل سانتــر، و بازگرداندن اوضاع به موقعیت قبل 
از کنگره سوم بود. شاید براى اینها میدان دادن به راست و تائید آن یک سیاست دوره اى براى امتیاز گرفتن 
از چپ بود، با این توهم که "به موقع" با افراط و تفریط ها مرزبندى خواهند کرد! اینها نشانه توهمات این 
جریان و دورى واقعى آن از مضامین و اهداف بحث کمونیسم کارگرى است. اما براى راست ناسیونالــیست 
این نبرد آخر بود. پلــى براى بازگشت براى خود نگذاشتند. هر کس هر طور فکر کرده باشد، سانتــر چیزى 

جز سیاهى لــشگر براى حملــه راست به کل بنیادها و مبانى حزب کمونیست ایران نبود. 
 

بهرحال قد علــم کردن راست و بدنبال آن مرکز در کردستان علــیه چپ و مباحثات کمونیسم کارگرى 
امروز دیگر کامال به شکست کشیده شده است. این را مدیون روشن بینى، صراحت و استقامت چپ در 
کل تشکیالت هستیم. حتى کسانى که در ایندوره بدون تعمق مسائل را از دریچه چشمان جریان راست 
حفظ  به  عظیمى  خدمت  چه  دوره  این  در  چپ  که  شد  خواهند  واقعیت  این  متوجه  بتدریج  کردند  نگاه 
اساسى بویژه  حزب کمونیست ایران به مثابه یک حزب پیشرو نموده است. این تجربه یک نقطه عطف 
در تشکیالت کردستان حزب است. نشان داده شد که روند تاریخى تکوین این حزب هر چه بوده باشد، 
شالــوده امروز آن را فعالــین و کادرهائى میسازند که پاشنه آشیلى در برابر ناسیونالــیسم در کردستان 

ندارند و میخواهند فعالــین یک سوسیالــیسم انترناسیونالــیستى و کارگرى باشند. 
 

خالصه کالم، این تقابل از هیچ جزوه و نوشته اى و هیچ سفر و سیاحتى و هیچ سوءتفاهمى شروع نمیشود. 
ریشه این جدال در تار و پود خود حزب کمونیست ایران و در تقابل گرایشات مادى اجتماعى در درون آن 
بود و دیر یا زود میبایست به نقطه اوجى برسد. رویدادهایى که رخ داد تنها شرایط و زمینه هاى این تقابل ، 

زمان و شکل بروز آن راتعیین کرده است. 
2 -کمونیسم کارگرى و مباحثات درون حزبى

شاید مایه تعجب خیلى از رفقا بشود اگر بگوئیم رویدادهاى تشکیالت کردستان بر اصل بحث کمونیسم 
کارگرى در حزب و بیرون آن و بر سیر پیشروى آن تاثیر منفى داشته است. بحث کمونیسم کارگرى بحثى 
براى تسویه حساب با عقب مانده ترین گرایشات در درون حزب نبود. این بحث حتى بحثى اساسا خطاب 
جنبش  به  سیاسى اى  و  فکرى  چهارچوب  میخواهیم  ما  نیست.  معین  تشکیالت  یک  عنوان  به  حزب  به 
سوسیالــیستى کارگرى، حتى در مقیاس فراتر از ایران بدهیم. طرف حساب ما در جامعه گرایشات سیاسى 
نسل  میخواهیم  ما  داده اند.  قرار  کارگر  طبقه  کمونیسم  برابر  در  واقعى  موانع  که  هستند  بورژوائى  اصلى 
جدیدى از کمونیستها را شکل بدهیم که کمونیسم را به شیوه اى مارکسیستى و کارگرى میفهمند و محیط 
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اعتراض کارگرى محیط طبیعى ابراز وجود آنهاست. این تالشى است صدها مرتبه مهمتر و مارکسیستى تر از 
کارى که یازده سال قبل با شکل دادن به یک مارکسیسم انقالبى بر علــیه خلق گرایى در ایران آغاز کردیم 
و هزاران رفیق کمونیست و توانا را به جنبش و حزب ما داد. تمام مضمون تئوریک بحثهاى ما براى اعضاى 
حزب کمونیست تحت الــشعاع کوبیدن راست در تشکیالت و مبارزه با عقب ماندگى اى قرار گرفت که 
حتى در چهارچوب فکرى سنتى حزب هم مشروعیت نداشت و میبایست طرد بشود. ما خواسته ایم رفقا از 
دیدگاه کارگر معترض به مارکس و مارکسیسم رجوع کنند و اینبار هسته طبقاتى بحثهاى مارکسیسم را مورد 
توجه قرار بدهند. ما تحلــیلى از اوضاع جهانى و سرنوشت سوسیالــیسم بورژوائى دادیم که در اولــین 
قدم با فتواى اخالقى تازه تئوریسین هاى راست در باب "رابطه تئورى و روحیه" و غیره مواجه شد. ما توجه 
به این ابعاد بحث را میخواهیم و میخواهیم انرژى خود را در این مسیر بکار بگیریم. تحرکات عقب مانده 

راست و مرکز در کردستان تا حدودى بناگزیر اولــویتهاى اصلى را تحت الــشعاع قرار داده است. 
 

از نظر تشکیالتى نیز بحث ما بحثى علــیه عقب ماندگى نبود. بحثى در مقابل پیشروترین چهارچوبى بود که 
حزب قبل از مباحثات جدید به آن متکى بود. بحث ما از نظر سیاسى و تشکیالتى بحثى در نقد مرکز بود. ما 
میدانستیم که با تعرض از چپ در اولــین قدم با خاکریزهاى عقب مانده ترین گرایشات مواجه میشویم. اما 
همانطور که تجربه هم نشان داد مقاومت این جریانات مسالــه مهمى را تشکیل نمیداد. امروز این مقاومت 
تا حدودى مرز میان مباحثات ما را با مبارزه علــیه عقب ماندگى بطور کلى و الجرم با سانتــرى که در 
این میان علــیه ناسیونالــیسم موضع گرفت کمرنگ کرده است. ما میخواهیم بحث کمونیسم کارگرى اثباتا 
مورد توجه رفقا قرار بگیرد و باالخره با وارد شدن رفقا به مضمون آن، درجه اى از پالریزاسیون فکرى که 
در درون حزب الزم است بوجود بیاید. بهرحال شکست تحرکات راست ابدا به معنى پایان کار ما و تحقق 
هدف ما در درون تشکیالت نیست، بلـکه تازه داریم به جدالــهاى فکرى و سیاسى اصلى در حزب نزدیک 

میشویم. 
3 - وضعیت امروز

همانطور که گفتیم گرایش راست و ناسیونالــیستى پا به نبرد آخر خود در حزب گذاشت و شکست خورد. 
سرنوشت این جریان الجرم باید دیگر بطور قطع تعیین بشود. نمیتوان بعد از این شکست اجازه داد که 
این جریان به سر پست خودش برگردد. ما خلــع ید قطعى و بى بازگشت از جریان راست را میخواهیم. 
باید معلــوم بشود که تمایل ناسیونالــیستى هیچ مشروعیتى در چهارچوب حزب کمونیست ایران ندارد. 
سردمداران و صحنه گردانان اصلى جریان راست باید این حزب، و به طریق اولــى کمیته هاى تصمیم گیرنده 
حزبى، را ترك کنند. هیچ وجهى از پراتیک حزب کمونیست نمیتواند تحت مسئولــیت و سرپرستى کسانى 
باشد که از موضع ناسیونالــیستى به جنگ نظرات چپ در این حزب رفته اند. راست و چپ در این حزب 

مانعه الـجمع هستند. این دیگر باید براى هر کس روشن شده باشد. 
 

خلع ید از راست ربط مستقیمى به بحث کمونیسم کارگرى ندارد. ناسیونالــیسم کرد در این دوره نظراتى را 
ابراز کرد و به شیوه هائى براى پیشروى در حزب دست زد که با مبانى فکرى و سنتهاى مبارزاتى داده شده 
حزب مغایر بوده است. مادام که این جریان ساکت بود و حتى وجود خود را انکار میکرد، بحثى از کنار 
گذاشتن آن نمیتوانست مطرح باشد. اما اکنون به زبان خودش و با شیوه هاى خودش حرف زده و کار کرده، 
هر نوع باقى ماندن آن در حزب یک عقب نشینى علــنى و رسمى براى حزب کمونیست و فرجه اى براى 

تعرض بعدى این جریان در موقعیتى دیگر بحساب خواهد آمد. 



1058

برگزیده آثار  منصور حکمت

 
ضد  اقدامات  موارد  به  اساسنامه اى  برخورد  با  نباید  را  راست  از  تشکیالتى  و  سیاسى  ید  خلــع  مسالــه 
تشکیالتى برخى از طرفداران و سردمداران این جریان مخدوش کرد. کمپین ترور شخصیت و برچسب زنى 
که در این حزب براه انداخته شد باید با اقدامات مشخص تشکیالتى جواب بگیرد. موارد نقض پرنسیپ هاى 
حزبى، پشت گوش انداختن پخش مقالــه ارگان مرکزى [1]به هر بهانه، استفاده از اهرم تشکیالتى براى 
تثبیت نظرات گرایشى و گروهى، شرکت ندادن اعضاء ك.م کومه لــه و مسئولــین صداى حزب در جلــسه 
ك.ر [2] مسئولــین و غیره حتما باید مورد برخورد قرار بگیرد. اما منظور ما از خلع ید از راست برخورد 
به نقض موازین از طرف این جریان نیست. حتى مودب ترین و منضبط ترین شکل ابراز وجود راست در 
حزب را نباید تحمل کرد. اینجا اساسنامه کارى نمیتواند و نباید بکند. این عرصه مبارزه سیاسى است، این 
تنها از طریق اعالم عدم حقانیت این گرایش و عدم صالحیت سردمداران آن، انتخاب و انتصاب نکردن آنها 
به ارگانهاى مختلـف و با نقد و تنگ کردن فضاى سیاسى به این گرایش امکانپذیر است. باید معلــوم باشد 

که حزب کمونیست جائى براى این گرایشات و تمایالت سیاسى ندارد. 
 

تحت  حزب  کردن  یکپارچه  براى  سیاسى  مبارزه  تازه  که  است  حزب  در  راست  تکلــیف  تعیین  با  تنها 
پرچم کمونیسم کارگرى ممکن میشود. در شروع این دوره بحثها ما مشروعیت مرکز را، بعنوان جریانى که 
الاقل پایش روى مواضعى است که چهارچوب فکرى حزب کمونیست را در بدو ایجاد آن تشکیل میداد 
پذیرفتیم. بهمین دلــیل ما از تالش براى تثبیت دیدگاههاى خود و پیدا کردن کادر براى آنها در چهارچوب 
و  موازین  رهبرى،  برنامه،  که  زدیم  حرف  این  از  ما  گفتیم.  سخن  سیاسى  طرق  واز  حزبى  درون  مناسبات 
اولــویتهاى حزب باید تغییر کند و این مائیم که باید براى گردآورى ماتریال این حزب نوین تالش کنیم. 
بهمین دلــیل ما از کمونیسم کارگرى بعنوان یک گرایش اقلــیت سخن گفتیم و تاکید کردیم که مادام که 
چپ از استخوانبندى کادرى براى بدست گرفتن کل عرصه هاى فعالــیت حزب برخوردار نیست، رهبرى 
اجرائى در حزب را بدست نمایندگان منتخب این حزب میسپاریم و براى شکل دادن به حزب مورد نظر 
خود کار میکنیم. در این چهارچوب بود که ما حتى از این صحبت کردیم که اگر حزب کمونیست ایران نهایتا 
دیدگاهها و پراتیک مورد نظر ما را در کنگره اش نپذیرد، آنوقت ناگزیریم حزب دیگرى تشکیل بدهیم. این 
به معنى قائل شدن مشروعیت سیاسى براى خط سنتى حاکم بر حزب است. امروز هم برنامه ما همین است. 
ما یک حزب کمونیستى میخواهیم که در سنت سوسیالــیسم کارگرى قرار داشته باشد. حزبى که در جهان 
امروز بتواند این جنبش عظیم را نمایندگى کند. حزبى که سخنگویان و رهبران قابلى براى جوابگوئى در 
سطح وسیع اجتماعى، در مقیاس بین الــملــلى، به مسائل این جنبش داشته باشد. حزبى که محیط طبیعى 
فعالــیتش جنبش کارگرى باشد، نیروى طبیعى تشکیل دهنده اش کارگر معترض باشد، حزبى که مدافع قابل 
و با صالحیت مارکسیسم در جدال عقاید در صحنه جهانى باشد. ما این حزب آینده را فداى محدودنگرى 
و "تشکیالت نگهدارى" و نزدیک بینى مارکسیستهاى انقالبى ایران در حزب کمونیست نمیکنیم. انتخابى که 
را  کسانى  میخواهیم.  همفکر  نمیخواهیم.  موافق  ما  است.  واقعى  انتخاب  یک  میگذاریم  حزب  جلــوى  ما 
در تشخیص شان از موقعیت جنبش کمونیستى و وظایف کمونیست امروزى مانند ما فکر کنند و نماینده و 
مدافع قائم بذات این تفکر و این جنبش اجتماعى باشند. مدت زمانى که ما براى این انتخاب و این تحول در 
درون حزب گذاشته ایم حداکثر تا کنگره چهارم حزب کمونیست ایران است. در این کنگره برنامه کمونیسم 
کارگرى ایران باید تصویب بشود، یک حزب یکپارچه بوجود بیاید که رهبرى و کادرهایش صالحیت سیاسى 
خود را در مبارزه از موضع سوسیالــیسم کارگرى در صحنه اجتماعى کسب کرده باشند، حزبى که بر موازین 
فعالــیت سوسیالــیسم کارگرى متکى باشد و یکبار براى همیشه تکلــیف خود را با تاریخ سوسیالــیسم 
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و رادیکالــیسم روشنفکر ناراضى ایرانى روشن کند. اگر در کنگره چهارم این تحول در تمام ابعاد فکرى، 
سیاسى و تشکیالتى آن رخ ندهد و رسمیت پیدا نکند، آنوقت بدون تردید سنت تاکنونى حزب ما به دو 
ترند و دو حزب متفاوت تجزیه خواهد شد. در هر حالــت کنگره چهارم حزب مقطع پیدایش یک حزب 

کمونیستى کارگرى در چپ ایران است. 
 

مجددا تاکید میکنیم که طى شدن این تحول در یک چهارچوب سیاسى و با کمترین مشقت در درون حزب 
کمونیست ایران مشروط به تسویه حساب جدى این حزب با راست است. مادام که در هر تالقى چپ با 
مرکز، در هر برخورد انتقادى در درون و بیرون حزب، جریانات راست امکان تحرك و جوسازى از نوعى 
که دیدیم داشته باشند، چهارچوب سیاسى واقعى براى طرح این مباحثات وجود نخواهد داشت. مادام که 
علــیه  را  راست  جریان  خود  ذخیره  اسلـحه  بعنوان  بتوانند  قرارمیگیرند  انتقاد  مورد  چپ  از  که  گرایشاتى 
چپ فعال کنند امیدى به طى کردن این سیر تحول به شیوه اصولــى نیست. جاى گرایشات راست به حکم 
کنگره موسس حزب کمونیست ایران و به حکم کل تصویرى که از این حزب به کارگران داده شده است 

در بیرون حزب است. 
درباره قطعنامه مصوب پلــنوم پنجم ك.م. کومه لــه [3]

ما (امضاء کنندگان زیر) قطعنامه اى براى تصویب در پلــنوم کومه لــه نداشته ایم. نظرات ما و آلــترناتیوهاى 
عملى ما در قطعنامه هاى کنگره ششم کومه لــه و در جزوه اى که در تشکیالت توزیع شده است نوشته شده 
است. قطعنامه مصوب در راستاى نظرات ماست و قطعا از نظر مضمونى با آن مخالــفتى نداریم و خواهان 
اجراى آن هستیم. اما واقعیت اینست که حزب ما در کردستان، و در بسیارى عرصه هاى دیگر، براى درك 
و پیشبرد سیاستهاى چپ و کمونیستى کمبود قطعنامه و مصوبه نداشته است. مادام که موانع واقعى پیشرفت 
سیاستهاى حزب شناخته و مرتفع نشوند صدور قرارها و قطعنامه ها جزء اعالم و تاکید رسمیت، مشروعیت 
و حقانیت نظرات چپ در این حزب کاربست دیگرى پیدا نمیکند. تصویب یک قطعنامه اصولــى و سپس 
که  کسانى  کرده اند،  مقاومت  آن  برابر  در  مختلــف  بطرق  پلنوم  همان  در  که  کسانى  به  آن  اجراى  سپردن 
قطعنامه سند سازش و نه رهنمود عمل برایشان بوده و از موضع پوشاندن اختالفات سیاسى در درون حزب 
به آن راى داده اند، از اهمیت و کارآئى تصویب قطعنامه کم میکند. اگر این قطعنامه مبین نظرات پیشرو در 
حزب است آنگاه حداقل انتظار از یک حزب با پرنسیپ اینست که با تصویب آن ابزارهاى اجراى آن و 
قدرت تصمیم گیرى در مورد جزئیات عملى آن به همان کسانى واگذار شود که در پلــنوم این پالتفرم را 

مطرح کرده اند و از آن دفاع نموده اند. پالتفرم چپ باید بدست چپ در حزب عملى شود. 
 

قطعنامه هاى  و  قرارها  سایر  مانند  پنجم،  پلــنوم  قطعنامه مصوب  انجام  قطعا  اینکه  عین  در  معتقدیم که  ما 
پیشروئى که تاکنون به تصویب رسیده است، باید توسط کمیته هاى ذیربط پیگیرى شود، متمرکز کردن اذهان 
رفقاى تشکیالتى روى مسالــه سرنوشت قطعنامه، و یا قرار دادن قطعنامه بعنوان موضوع محورى مجادالت 
در ایندوره، ذهنیت رفقاى حزبى و شناخت آنها را از سیر حرکت حزب به عقب میکشاند. رفقاى ما امروز 
آنچه که ما بدفعات در طول سالــهاى اخیر تاکید کرده بودیم را بعینه تجربه کرده اند. این واقعیت که حزب 
حزبى  کارساز  عملهاى  نقشه  پیشرفت  مانع  بازدارنده  سیاسى  عوامل  که  است،  مختلــف  گرایشات  کانون 
هستند، که تائید ضمنى و همراه شدن صورى با بحثهاى رسمى براى پیشروى حزب کافى نیست و غیره را 
تجربه کرده اند. دوره پس از کنگره سوم صحت نظرات ما و صحت سیاست ما مبنى بر ظاهر شدن بعنوان 
یک گرایش در درون حزب را به ثبوت رسانده است و هم اکنون در اولــین قدم و با نفس طرح نظرات و 
آلــترناتیوهاى ما در سطح کل حزب و بیرون از محدوده کمیته مرکزى، همه بعینه عمق اختالفات و روشهاى 
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عقب مانده و غیر سیاسى اى را که مخالــفین به آن پناه برده اند به روشنى دیده اند. تصویب قطعنامه گامى 
حقوقى به جلــو است. اما نباید به یک عقبگرد سیاسى و به محملى براى خاك ریختن روى اختالفات 
واقعى و بویژه به ابزارى براى استتار مجدد راست تحت پوشش موافقت لــفظى با اسناد حزبى منجر شود. 
میخکوب شدن به مسالــه قطعنامه مصوب پلــنوم پنجم نشانه همان نگرش سانتــر و متوهم در حزب است 
که گویا پیشرفت کند سیاستهاى کمونیستى و کارگرى حزب بدلــیل فقدان نقشه عمل و رهنمود در سطوح 
کنکرت تر بوده است. چنین تصورى نهایتا با معرفتى قلــمداد کردن موانع سیاسى، با پذیرش بهانه "کمبود 
اسناد و رهنمود" و غیره، بقاء راست در حزب را موجه و مجاز میکند. ما در پلــنوم سیزدهم و در کنگره 
سوم چنین ارزیابى اى را رد کردیم و امروز که گرایش راست کارآکتر و تمایالت واقعى اش را در حزب بروز 
داده است دیگر چنین نگرشى ابدا مجاز نیست. سیاستهاى حزب ما بیش از هر جریانى مدون بوده اند و در 
جزئیات تشریح شده اند. یک مصوبه پیشرو دیگر حتما خاصیت خود را دارد، اما گره کار نیست. باید آن 
عوامل و شرایطى را شناخت که عمال تا امروز در راه اجراى تمام مصوبات و تصمیمات پیشرو در این حزب 

مانع ایجاد کرده اند و میتوانند این قطعنامه اخیر را هم به همان سرنوشت دچار کنند. 
مناسبات درون حزبى

دوره اخیر همچنین گواه درجه تعهد گرایشات مختلــف به موازین کمونیستى در درون حزب بوده است. 
تمام  اینکه  علــیرغم  است.  تشکیالتى  نهایتا  و  سیاسى  اختالف  یک  موضوع  کارگرى  کمونیسم  ما  نظر  از 
حزب در سطح رسمى به صحت بحثهاى ما سوگند میخورد، علــیرغم اینکه ارگانهاى رسمى حزبى آماده اند 
این نظرات را بعنوان نظرات رسمى حزب منتشر کنند، و علــیرغم اینکه خود ما بعنوان افراد در عالــیترین 
ارگان نشسته کمیته مرکزى عضو بودیم، ترجیح دادیم براى اجتناب از هر نوع فشار تشکیالتى به رفقاى 
حزبى که مانع برخورد آزادانه و انتخاب آگاهانه آنها در قبال نظرات ما باشد، بحث را بصورت فوق برنامه 
و بعنوان نظرات افراد معین در حزب طرح کنیم. ما عامدانه براى پیشروى سیاسى نظرات خود، از ارگانهاى 
اجرائى مرکزى کناره گرفتیم. در طرح نظرات خود کوشیدیم تا امکان شرکت کلــیه رفقا را در حد مقدورات 
فراهم کنیم. نظرات خود را در اختیار کل تشکیالت گذاشتیم. در همان حال بعنوان افراد معین تحت اتوریته 
کمیته اجرائى حزب در ارگانهاى خود کار کرده ایم. ما به این معتقدیم که حزب کمونیست ایران باید از نظر 
تشکیالتى در اختیار گرایش کمونیستى کارگرى در حزب قرار بگیرد و گرایشات دیگر از این حزب و قبل از 
هر چیز از مقام هاى مسئول در این حزب کنار گذاشته شوند. اما روش رسیدن به این هدف را روشى سیاسى 

تعریف کردیم زیرا این تحول در حزب کمونیست نمیتواند تحولــى از باال و فرمایشى باشد. 
 

در مقابل، جناح راست به روشهائى در مبارزه درون حزبى متوسل شد که جز توطئه گرانه و ارتجاعى به 
آن لــقبى نمیتوان داد. سوء استفاده از اهرمهاى تشکیالتى، اعمال فشار عاطفى به افراد، جو سازى، شایعه 
پراکنى، تحریک، اهانت به افراد، مارك زدن، تحریف آشکار نظرات، خارج شدن از انضباط و موازین میان 
ارگانها، از جملــه شیوه هائى بود که در این میان بکار گرفته شد. عدم کارآئى این شیوه ها در برابر روشهاى 
سیاسى، همانطور که در پلــنوم پانزدهم [4]پیش بینى کرده بودیم، بسرعت به ثبوت رسید. حزب کمونیست، 
حزبى که در تمام طول دوره حیات خود به اصالـت اهداف سیاسى و پرنسیپهاى عملى خود شناخته شده 
بود بناگاه با حرکتى در درون خود مواجه شد که هیچ ریشه و سابقه اى در سنتهاى این حزب نداشت و حتى 
با معیارهاى جامعه بورژوائى نیز عقب مانده و مذموم محسوب میشود. بلــوغ سیاسى حزب، خودآگاهى 
سیاسى و آرمانخواهى که این حزب در طول سالــها در میان اعضاء خود ایجاد کرده است این روشها را 
به شکست کشانید، اما حزب بهرحال در این میان زیانهاى جدى کرده است. اعتماد اعضاى حزب به اینکه 
کادرهاى رهبرى حزبى قادرند اختالفات سیاسى را به طرق سیاسى حل و فصل کنند بشدت لــطمه خورده 
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است. انتظار تشکیالت از انضباط و پرنسیپهاى تشکیالتى با مشاهده این نمونه ها پائین آمده است، تضمینهاى 
اساسنامه اى براى اجراى انضباط حزبى بى ارزش شده اند. نمونه هائى از اقدامات مباین با موازین حزبى امروز، 
از جانب ارگانهاى عالــى حزبى، ندیده گرفته میشوند که سه سال قبل با اخراج از حزب پاسخ میگرفت. 
اختالفات سیاسى ما با گرایشات دیگر انضباط و موازین حزبى را براى ما بى ارزش نکرده است. برعکس، 
تنها در متن یک حزب منضبط و با پرنسیپ است که آن جریانى که نقطه قدرت خود را حقانیت سیاسى اش 
میداند و اعضاى این حزب را سرمایه هاى انسانى سوسیالــیسم کارگرى میداند میتواند رشد کند و پیروز 
شود. از سوى دیگر، خصلـت سیاسى اختالف ما و تاکید ما بر مبارزه بطرق سیاسى، ابدا ما را از مبارزه در بعد 
تشکیالتى منحرف نمیکند. دورانى که در آن چپ با آرمانخواهى فکرى و خام اندیشى و کند ذهنى تشکیالتى 

و اجرائى شناخته میشد در تمام دنیا بسر رسیده است. این خاصیت چپ روشنفکرى بود. 
 

ما خام یا خوشخیال نیستیم. عرصه بسیج نیرو و اعمال فشار تشکیالتى قلــمرو انحصارى راست نیست. ما 
نسبت به دستاوردهاى تشکیالتى مبارزه سیاسى خود القید نیستیم. تفاوت اینجاست که ما روشهاى سیاسى و 
اصولــى خود را داریم و تجربه تا همینجا کارآئى این روشها را نشان داده است. از نظر ما حزب کمونیست 
باید موازین درونى خود را محکم کند و اعتماد عمومى به پرنسیپهاى حزبى و صالحیت عملى ارگانهاى 
براى  تشکیالتى  اقدامات  سلــسلــه  یک  قبل  مدتها  از  واقع  در  و  اکنون،  هم  کند.  اعاده  را  حزبى  رهبرى 
سفت کردن انضباط حزبى و برخورد با حرکات غیر اصولــى و انضباط کنانه در حزب کمونیست ایران 
ضرورى شده است. در این میان ما و کلــیه رفقاى مدافع مباحثات کمونیسم کارگرى، جناح چپ این حزب، 
از هر اقدام کمیته مرکزى و کمیته اجرائى حزب براى بازگرداندن مناسبات درونى به استانداردهاى حزب 
کمونیست ایران و ایجاد یک جو سیاسى و فارغ از مناسبات ناسالــم با تمام قوا حمایت میکنیم. خود این 
رفقا در هر ارگانى، همانطور که تا امروز چنین بوده است، نمونه انضباط پذیرى و برخورد سیاسى و کمک 
به گسترش فعالــیت روتین حزب خواهند بود. ما همچنین خواهان آنیم که کلــیه ارگانها و تشکیالتهاى 
حزبى فورا تحت انضباط کمیته مرکزى حزب درآیند. به فدرالــیسم و بوندیسم غیررسمى در این حزب 
قاطعانه خاتمه داده شود. کمیته مرکزى حزب و در فواصل نشستهاى آن کمیته اجرائى حزب در جریان کلــیه 
تصمیمات کمیته هاى تشکیالتى قرار بگیرد و در تمام موارد، بدون استثناء، در صورتى که الزم بداند بعنوان 
مرجع نهائى تصمیم گیرى عمل کند. ما خواهان آنیم که به موارد نقض پرنسیپهاى حزبى و اساسنامه اى توسط 

اعضاء کمیته مرکزى با شدت عمل بیشترى برخورد شود. 
در خاتمه...

کمپین ما براى کمونیسم کارگرى هدف خود را تغییر همه جانبه این حزب قرار داده است. کنگره چهارم 
حزب کمونیست ایران از نظر ما باید پایان این پروسه و نقطه تعیین تکلــیف رسمى و قطعى حزب باشد. 
برنامه حزب، کمیته مرکزى حزب، موازین تشکیالتى و نقشه هاى فعالــیت حزب باید دگرگون بشود. اگر 
کنگره چهارم کنگره چنین تحولــى نباشد راه ما جدا میشود. در هر حال کنگره چهارم نقطه پایان همزیستى 
گرایشات مختلــف در حزب خواهد بود. این ضرب االجل زمانى از نظر ما ناظر به دوره اى است که ما به 
شیوه سیاسى و بر مبناى موازین و اصول حزب کمونیست ایران براى تقویت سوسیالــیسم کارگرى در این 
حزب مبارزه میکنیم. طى شدن این روند به شیوه فوق منوط به وجود و کارآئى چنین مناسباتى است. تجربه 
چند ماهه اخیر نشان داده است که جناح راست در این حزب به این مناسبات پایبند نیست. این موقعیت 
دشوارى را براى ما ایجاد کرده است. ما حزبى را که در آن فتواى فقهى و عقب مانده شیخ عزالـدین حسینى 
همان روز از رادیوى حزبى پخش شود و پخش مقالــه رسمى ارگان مرکزى از همان رادیو بعد از یکماه 
و آنهم با تذکر و استفسار عملى شود را با خود و با یک دهه تالشمان براى ساختن یک حزب کمونیستى 
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بیگانه میبینیم. ما کمیته حزبى اى را که روابط خود رابا فالن شاخه حزب دمکرات "تفاهم آمیز" توصیف میکند 
و در همان حال علــیه فعالــین و سخنگویان و رهبران شناخته شده این حزب، آنهم بدلــیل طرح مدون 
و روباز نظراتى در دفاع از مارکسیسم و طبقه کارگر، دست به تحریک و ایجاد جو خصومت آمیز میزند را 
نمیتوانیم برسمیت بشناسیم. ما وضعیتى را که در آن اعضائى از کمیته مرکزى حزب در راه سیاست مصوب 
کمیته مرکزى براى بازسازى تشکیالت خارج کشور و تصفیه اپورتونیسم علــنا سنگ اندازى میکنند و این 

را نشانه قدرت خودشان میدانند ناهنجار و ناگوار میدانیم. 
این وضعیت به شکل کنونى قابل ادامه نیست. از اینرو ما اعالم میکنیم که قاطعانه براى کنار راندن جریانات 
راست از حزب و از مراجع کلــیدى آن مبارزه میکنیم. براى کسانى که مدعى دفاع از انسجام و وحدت 
حزب هستند باید روشن باشد که این هدف تنها با کنار زدن جدى جریانات راست در حزب ممکن است. 
اگر این امر صورت نگیرد، تناقضى که امروز بروشنى در حزب دیده میشود، راه سیاسى و اصولــى براى 

تعیین تکلــیف گرایشات در حزب را کور خواهد کرد. 
 

ما حزب کمونیست ایران را محصول یک تالش مارکسیستى و چپ در جامعه میدانیم. این حزب ماست. لـذا 
نه فقط هیچ نوع مشروعیتى براى ابراز وجود راست در این حزب قائل نیستیم، بلـکه هرجریانى و گرایشى 
را هم که خواسته یا ناخواسته به بقاء راست در این حزب میدان بدهد در تناقض با آرمانها و پرنسیپ هائى 

میدانیم که این حزب بر آنها بنا شده است.
 

منصور حکمت،  28 آبان 1368(19 نوامبر 1989)

یادداشتها:
 [1]اشاره به مقاله "دورنماى فعالیت ما در کردستان" نوشته عبدهللا مهتدى در نشریه کمونیست شماره 51 

است که با مدت زیادى تاخیر از صداى انقالب ایران (رادیوى کومه له) پخش شد.
 [2]ك.ر. (کمیته رهبرى کومه له) کمیته اى است که توسط پلنوم کمیته مرکزى کومه له براى هدایت تشکیالت 
کومه له در فاصله دو نشست کمیته مرکزى انتخاب میشود. جلسه ك.ر. اشاره به جلسه اى است که کمیته 
رهبرى کومه له در خرداد 1368 با مسئولین ارگانها برگزار کرد، و در آن نظرات انتقادى خود در مقابل مباحث 

سمینارهاى کانون کمونیسم کارگرى و همچنین نقطه نظرات اثباتى خود را تشریح نمود.

 [3]پلنوم پنجم کمیته مرکزى کومه له در مردادماه 1368 برگزار گردید. این پلنوم بعد از بحثهاى طوالنى 
نشریه  در  قبال  قطعنامه  این  مهم  بخش  نمود.  تصویب  را  حزب  وقت  اجرایى  هیات  پیشنهادى  قطعنامه 

کمونیست شماره 52 منتشر شده است.

 [4]پلنوم پانزدهم کمیته مرکزى حزب کمونیست در اردیبهشت ماه 1368( نوامبر 1989) برگزار شد. 

اولین انتشار علنى در جزوه "درباره فعالیت حزب در کردستان" (اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونیست ایران )

نامه سرگشاده خطاب به رفقاى چپ در کردستان
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رفقــا،
آخرین نظراتى که ما درباره مجادالت میان گرایشات در تشکیالت کردستان حزب ابراز کرده ایم، بیانیه اى 
است که بعنوان پیش از دستور در پلــنوم شانزدهم [1]ارائه کردیم و خوشحالــیم که امروز رفقاى زیادى 
توافق خود را با آن اعالم کرده اند. بدنبال پلــنوم طبیعى بود که با توجه به تحوالتى که رخ داده است باید 
بگوئیم.  جدید  اوضاع  درباره  را  نظراتمان  و  مالحظات  و  بدهیم  بدست  فعلــى  موقعیت  از  جمعبندى اى 
همانطور که در بیانیه هم گفته ایم، براى ما سه نفر، تحوالت تشکیالت کردستان گوشه اى از یک تصویر 
وسیعتر و یک مسالــه بنیادى تر است. در کردستان جریان چپى شکل گرفته است و در یک رویاروئى مهم با 
گرایشات دیگر و بویژه در برابر تعرض ناسیونالــیسم و عقب ماندگى به پیروزى رسیده است. پیدایش این 
چپ در کردستان براى ما و براى کمپینى که پس از کنگره سوم براى شکل دادن به یک سنت متمایز سیاسى 
و حزبى، به یک سنت سوسیالــیستى و کارگرى، آغاز کردیم نقطه امید و منبع نیرو بوده است. از ابتدا ما 
بعنوان افرادمعین و اعضاء یک کانون معین، با دو نوع وظیفه روبرو بوده ایم. اول، شرکت و دخالــتگرى در 
روندهاى تشکیالتى موجود به نفع چپ بطور کلى و دوم، پیشبرد کمپین این کانون معین، و دنبال کردن آن 

امر وسیعترى که نهایتا حتى قدرت چپ در حزب کمونیست به آن گره خورده است. 
 

جمعبندى امروز ما از اوضاع پس از پلــنوم شانزدهم هم باید این دو جنبه را تامین کند. اگر هدف ما صرفا 
از میدان بدرکردن ناسیونالــیسم و یا گرایشات راست بطور کلى در درون حزب بود، امروز میبایست صرفا 
به طرح مالحظات کنکرت، تاکتیکى و روشى خود درباره گامهاى بعدى چپ در کومه لــه اکتفا میکردیم. 
این کار را بهرحال باید کرد. اما بعنوان کانونى که شما دیگر به روشنى از اهدافش اطالع دارید، مسالــه ما، 
با وجود پیروزى چشمگیر چپ در کردستان و انقالبى که میرود تا در جوانب گوناگون فعالــیت حزب 
در این عرصه صورت بگیرد، سر جاى خود باقى است. مبارزات ماههاى گذشته در درون حزب یک چپ 
قدرتمند و خودآگاه در کردستان بوجود آورده است. این دستاورد بسیار مهمى است. اما همانطور که قبال 
هم گفتیم، از نظر ما بعنوان یک کانون معین، مسائل این دوره تا حدود زیادى معضل اصلــى ما، یعنى ایجاد 
یک جنبش اثباتى کمونیستى کارگرى و تسویه حساب همه جانبه با چپ رادیکال بى افقى که هم اکنون 
نیز مقدرات این حزب را در صحنه عمل تعیین میکند را تحت الــشعاع قرار داده است. شعف پیروزى بر 
یک راست عقب مانده بر این واقعیت که هنوز سنت سوسیالــیسم کارگرى در حزب ما یک سنت اقلــیت 
و مقهور چپ غیرکارگرى است پرده انداخته است. الجرم گریزى ازاین نداریم که در عین شرکت با تمام 
وجود در تسهیل پیشروى چپ موجود در کردستان، در عین تالش در راه کوبیدن راه این چپ و تقویت آن، 
بار دیگر رفقا را به امرى که مستقل از تحرك راست در کردستان پیشاروى خود قرار داده بودیم جلـب کنیم 
و بکوشیم تا گرایش چپ در حزب کمونیست واقعا و عمال به نیروئى مادى براى یک حزب سوسیالــیستى 

کارگرى تبدیل شود. 
 

در این نامه من به این هر دو جنبه میپردازم. تا آنجا که توصیه هایم، و توصیه هاى ما سه نفر، را درباره 
چه باید کرد شما بیان میکنم، یک رفیق چپى دیگر هستم که در سمینار شما نوبت گرفته است. این شمائید 
که اقدامات خود و نحوه ادامه حرکت خود راتعیین میکنید. تکلــیف چپ در تشکیالت کردستان را باید 
خود این جریان روشن کند. ما میخواهیم که نظرات ما را شنیده باشید و بدانید و امیدواریم تحلــیل ما را 
از اوضاع و از وظایف و روشهاى چپ در دوره حاضر تائید کنید. اما تا آنجا که بعنوان جزئى از کمپین 
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کمونیسم کارگرى و از طرف کانون سه نفره صحبت میکنم، صحبتم همان فراخوانى است که ما به طرق 
به  محدود  ما  افق  ایم.  کرده  مطرح  حزب  این  در  کارگرى  و  سوسیالــیست  عنصر  به  خطاب  مختلــف 
تحوالت تشکیالت کردستان نیست. پیشروى شما در تشکیالت کردستان ارزش در خود خود را دارد، اما 
از نظر ما بهرحال باید بعنوان جزئى از یک حرکت عمومى براى اهداف وسیع و تعیین کننده اى که بیان 
کرده ایم ارزیابى بشود. اینجا دیگر این مائیم که باید تشخیص بدهیم حرکت شما چه جائى در روندهائى که 

موردنظر ماست دارد و تا چه حد با اهدافى که ما دنبال میکنیم خوانائى دارد. 
 

در این نامه، بنابراین باید به چند مسالــه بپردازم. اول همان جمعبندى اوضاع پس از پلــنوم شانزدهم. 
نتیجه  در  کومه لــه  در  چپ  سیاسى  و  فکرى  موقعیت  و  شانزدهم  پلــنوم  از  پس  دوره  مسالــه  دوم، 
شیوه  و  روشها  برخى  چهارم،  چپ،  تاکتیکهاى  درباره  ها  توصیه  برخى  سوم،  ششم [2].  پلــنوم 
برخوردها که بنظر من جنبه پرنسیپى دارد و میتواند تحت الــشعاع جدالــهاى درون حزبى قرار بگیرد. 
نکاتى  باالخره  و  آتى،  دوره  مسائل  به  برخورد  در  من)  نظر  (از  اصولــى  روش  یک  از  خطوطى  پنجم، 
کلى.  بطور  حزب  در  کارگرى  کمونیسم  کمپین  براى  فراخوانى  و  حزب  در  سانتریسم  و  سانتر  درباره 

 
موقعیت بعد از پلــنوم شانزدهم و وظایف چپ

1 - اهمیت پلــنوم شانزدهم
بیائید براى یک لــحظه به موقعیت فکرى بعد از پایان پلــنوم شانزدهم بازگردیم. فعال فرض کنیم اتفاقات 
بعدى اى در کار نبوده است. اوضاع را چگونه باید ارزیابى کنیم؟ اولــین حکمى که میتوان داد اینست که 
از نقطه نظر جدال مشخص میان چپ و راست در تشکیالت کردستان حزب پلــنوم شانزدهم یک نقطه 
عطف تعیین کننده بشمار میرود. نه به این دلــیل که در این پلــنوم چیزى روشن شد که گویا قبال روشن 
نبود و یا تحلــیلــهایى ارائه شد که قبال وجود نداشت. اهمیت این پلــنوم در تحول حقوقى اى است که 
ایجاد کرد. در این پلــنوم حقانیت چپ در مباحثات درونى در کردستان از جانب عالــى ترین ارگان حزبى 
برسمیت شناخته شد. روایت چپ از مبانى و ریشه هاى این مباحثات و کشمکش ها تائید شد. شیوه ها و 
اقدامات راست ناسیونالــیست در تشکیالت کردستان حزب محکوم شد. و باالخره از نظر تشکیالتى راه 
براى قرار گرفتن اداره امور تشکیالت کردستان در دست چپ هموار شد. این تعیین کننده است، چرا که 
به این ترتیب خصلـت اساسى تاکتیکتهاى چپ در مبارزه درون حزبى در تشکیالت کردستان تغییر میکند، 
روشهائى از مبارزه از دستور خارج میشود و روشها و وظایف جدیدى در دستور قرار میگیرد. چپ در 
کومه لــه دیگر در موقعیت یک اپوزیسیون قرار ندارد و لــذا باید متناسب با این پیشروى اقدامات بعدى 
خود را تعریف کند. پلــنوم شانزدهم اعالم رسمى پیروزى چپ در تشکیالت کردستان بود. بعد از این 
پیروزى رسمى، فعالــیت چپ، وظایف چپ، مسئولــیتهاى چپ و حتى جزئیات روش برخورد چپ به 
ابعاد مختلــف فعالــیت حزب در کردستان نمیتواند مانند سابق باقى بماند و باید با موقعیت جدید چپ 

در کومه لــه تناسب پیدا کند. 
 

بود.  اصولــى  بى  بر  اصول  پیروزى  پلــنوم  حزب.  کل  براى  بود.  بزرگ  پیروزى  یک  شانزدهم  پلــنوم 
و  باز  رهبرى  پیروزى  ناسیونالــیسم.  بر  سوسیالــیستى  سیاست  پیروزى  محفلــیسم.  بر  حزبیت  پیروزى 
اصولــى بر رهبرى سنتى و پدرانه. پیروزى اعتقادات سوسیالــیستى و کارگرى بر محدودیتهاى فیزیکى و 



1065

برگزیده آثار  منصور حکمت

مشقات محیط فعالــیت. پیروزى امید بر یاس. پلــنوم شانزدهم پیروزى کادرها بود بر تمام آن مناسباتى 
که وجود آنها و توان آنها در دخالــت در حیات حزب را انکار میکرد. چپ، جریانى که اتهام تضعیف 
حزبیت به آن زده میشد، براى اولــین بار کومه لــه را حزبى کرد. اتوریته بازیافته کمیته مرکزى حزب و 
پلــنوم آن مدیون چپ است. باز شدن مباحثات ارگانهاى رهبرى بر روى اعضا و بدور ریخته شدن قید و 
بند مصلــحت اندیشیهاى پدرانه مدیون مبارزه چپ است. پلــنوم شانزدهم به همه اینها رسمیت بخشید. 
حزب کمونیست بعد از این پلــنوم دیگر به اوضاع سابق خود باز نمیگردد. یک پیروزى مهم و تعیین کننده 
دیگر این بود که با پلــنوم شانزدهم، حزب کمونیست ایران رسما از چپ میخواهد که اداره امور تشکیالت 
چپ  سیاستهاى  اجراى  راه  سر  مانعى بر  اگر  برعهده بگیرد.  را  حزب  فعالــیتهاى  هدایت  و  کردستان  در 
در تشکیالت کردستان حزب قرار داشته است، اینک دیگر الاقل از نظر حقوقى برطرف شده است. موانع 
بعدى محدودیت ظرفیتهاى سیاسى و عملــى خود این چپ است. ادامه مبارزه علــیه راست در حزب نیز 
بعنوان بخشى از وظایف چپ، دیگر تماما به آمادگى چپ براى هدایت عمومى تشکیالت و توانائى اش براى 

بدست گرفتن امور گره میخورد. این سوال اساسى است که امروز در برابر چپ قرار دارد. 

2- باید پیروزى را اعالم کرد
مهمترین مسالــه در دوره پس از پلــنوم انتقال از عملــکرد اپوزیسیونى به موقعیت یک جریان هدایت 
کننده و رهبر رسمى در تشکیالت است. اگر بخواهم همه بحثم در این قسمت را در یک جملــه بگویم 
همین را باید تاکید کنم. بنظر من سرنوشت آتى چپ، و این مسالــه که آیا چپ قادر میشود آنطور که 
مدعى است رادیکال بماند و رادیکال عمل کند و به نفوذ ناسیونالــیسم در کومه لــه خاتمه بدهد حول 

همین محور تعیین تکلــیف میشود. 
 

1 )ادامه مبارزه بعنوان یک "اپوزیسیون" مضرترین اشتباهى است که یک جریان پیروز میتواند مرتکب شود. 
پیروزى را باید اعالم کرد. بهمان درجه که جریانى پیروزى خود را برسمیت نشناسد و اعالم نکند، فضا 
و فرجه براى تجدید سازمان و در صحنه ماندن مخالــفین خود ایجاد کرده است. اگر هنوز جدال تمام 
نشده، اگر هنوز معلــوم نیست که هدایت حزب باید دست کدام گرایش باشد، اگر هنوز ما داریم به راست 
"اعتراض" میکنیم، آنوقت چرا راست باید قطع امید کند و عقب بنشیند؟ بعد از پلــنوم شانزدهم چپ دیگر 
"مطالــبه"اى ندارد، چیزى را از کسى درخواست نمیکند، بلـکه سیاستهاى خود را دارد که باید بسرعت 
به اجرا درآورد. اگر چپ هنوز حال و هواى یک جنبش اعتراضى را حفظ کند، آنوقت پیروزى اش و این 
واقعیت که اکنون دیگر گرایشات دیگر موانع تشکیالتى مهمى بر سر راه اجراى سیاستهاى چپ نمیتوانند 
قرار بدهند، به یک پیشروى دوره اى تنزل پیدا میکند. آنوقت راست در حزب در صحنه میماند تا خود را براى 
دور بعد آماده کند (کنگره هفتم و غیره). تنها شکستن قالــب یک کشمکش آزاد میان گرایشات و بدست 
گرفتن امور بعنوان نیروى هدایت کننده حزب که ماشین حزبى را در اختیار دارد میتواند تجدید آرایش 
راست را منتفى کند. اینجاست که ادامه حرکت بعنوان یک اپوزیسیون معترض، هر قدر هم که رادیکال و 
سازش ناپذیر باشد، در عمل فاقد قاطعیت و رادیکالــیسم کافى است. جریان قاطع با رفع موانع تثبیتش 
امور را بدست میگیرد و تغییرات مورد نظر خود را عملــى میکند و مناسبات مورد نظر خود را ایجاد میکند. 

 
2 )ادامه روشهاى اپوزیسیونى بعد از پلــنوم شانزدهم یک زیان اساسى دیگر دارد. مبارزه تاکنونى بر مبناى 
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مسائل روشن و تعریف شده اى صورت گرفته است. چپ انتظارات معینى را مطرح کرده و تغییراتى را 
خواسته است. در این مطالــبات و تغییرات یک حقانیت غیرقابل تردید وجود داشته است. واضح است که 
آنچه از بحث کمونیسم کارگرى منتج میشود و آنچه جناح چپ بطور کلى در کردستان میخواهد محدود به 
مسائل و تغییراتى که در این دوره طرح شده اند نیست. اما روى این مبارزه معین، که در عمل در برابر تعرض 
راست به سیر پیشروى برحق و سنجیده چپ در حزب شکل گرفت همه چیز رانمیتوان بار کرد. جنبش 
اعتراض کارگرى را در نظر بگیرید که اضافه دستمزد میخواهد و چنان حقانیتى در طرح این مطالــبه دارد 
که کل جامعه را به نفع خود قطبى میکند. این مطالــبه پذیرفته میشود. اگر این جنبش با مشاهده موفقیت 
خود در این عرصه یکى پس از دیگرى مطالــبات جدیدى را مطرح کند، دیر یا زود سمپاتى عمومى با 
آن و حتى احساس حقانیت در صفوف خود آن تضعیف میشود. مسائل جدید با خود صفبندى هاى جدید 
بوجود میاورد و یکپارچگى پیشین جنبش بتدریج از میان میرود. هیچ جنبش اپوزیسیونى نمیتواند به شکل 
"مطالــبه- پروسه" عمل کند. با به کرسى نشاندن هر خواست، خواست جدیدى را عنوان کند. نمیتوان 
یک حرکت را فراتر از پایه هاى مادى اى که براى آن وجود دارد در همان شکل ادامه داد. رادیکالــیسم یک 
حرکت و یک جنبش، همانطور که براى مثال در مورد انقالب روسیه در بولــتن بحث کردیم، در این نیست 
که تا کى قالــب اولــیه خود را حفظ میکند، بلـکه در این است که چگونه با تغییر اوضاع وظایف جدید 
خود را برعهده میگیرد و به مسائل دوره جدید با روشهاى متناسب با آن پاسخ میدهد. تغییرات مورد نظر 
ما که موضوع اختالف در این دوره بوده اند تعریف شده و معلــومند. ما خواسته ایم که گرایشات راست 
در تشکیالت کردستان از تصدى امور کنار بروند و چپ سکان تشکیالت را بدست بگیرد و مناسبات و 
شرکت  که  تصورى  هر  با  حال  مرکزى،  کمیته  شانزدهم  پلــنوم  کند.  جارى  را  خود  نظر  مورد  فعالــیت 
کنندگان در آن از مسالــه داشته اند، این را پذیرفته است و کار را بدست چپ داده است. چپ بعد از پلــنوم 
دیگر در موقعیت متفاوتى است و باید به تناسب این موقعیت عمل کند و وظایف بسیار مهمتر و دشوارترى 
را که در این دوره برعهده دارد بشناسد. به اعتقاد من اگر پس از پلــنوم شانزدهم چپ در کردستان از 
موضع کار بدست ابراز وجود نکند و هر دم مطالــبات جدیدى را مطرح کند، آنوقت رویاروئى چپ و 
راست در حزب نه بر مبناى مسائل قدیم، بلــکه حول مسائل جدیدى شکل خواهد گرفت که از این به بعد 
مطرح میشود. به اعتقاد من چپ در مبارزه معینى که با تعرض راست در چندین ماه قبل آغاز شد به پیروزى 
روشنى رسیده و حتى به تغییراتى فراتر از آنچه خود فعالــین چپ در حزب پیش از پلــنوم انتظار داشتند 
دست یافته است. این دور را باید بست و دور جدیدى را در مبارزه براى یک حزب کارگرى و در مقابلــه 
با گرایشات غیرکارگرى در حزب آغاز کرد. روش مبارزه چپ "مطالــبه - پروسه" نیست، کنار زدن راست 
و اجراى سیاستهاى چپ است. اگر خود را در مقطع پس از پلــنوم شانزدهم بگذاریم باید بگوئیم که اولــى 

انجام شده و دومى باید شروع بشود.
 

3 )یک زیان دیگر باقى ماندن در قالــب اپوزیسیون، هنگامى که مانع عینى اى در راه بدست گرفتن امور 
باید  تشکیالت  بیرون  در  چه  و  درون  در  چه  چپ  که  است  پروژه هائى  پیشرفت  در  تاخیر  ندارد،  وجود 
بسرعت و در فرصت کمى پیاده کند. چپ نقشه عملــهاى روشنى براى کومه لـه داشته است. نقشه هائى 
که در دوره قبل بطرق مختلــف راست در برابر آنها مقاومت کرده است. ما در پیشبرد این سیاستها باید 
عجلــه داشته باشیم. ما اینها را راهگشا و بسیار سازنده میدانیم. بنابراین این مائیم که باید اصرار داشته 
باشیم با رفع موانع تشکیالتى هر چه سریعتر امور مختلــف حزب توسط چپ سر و سامان بگیرد. قبال هم 
گفته ایم، محیط مناسب براى به کرسى نشاندن مباحثات کمونیسم کارگرى و یک بـنى کردن حزب، محیط 
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یک حزب با اصول و مبارز است. ما از خالء، تعلــیق و بحران زیان میکنیم. چپ باید نشان بدهد که قدرت 
هدایت تشکیالت را دارد و در این کار اصرار و عجلــه دارد. 

 
از این گذشته کوهى از مسائل هست که در بیانیه ها و پالتفرمهاى تاکنونى چپ مستقیما به آنها پرداخته 

نشده، اما باید توسط چپ بفوریت حل و فصل شود. من فقط به چند نمونه از این مسائل اشاره میکنم: 
 

 - ایجاد یک فضاى سالــم و ایمن سیاسى در درون تشکیالت. ناسیونالــیسم قادر به تحقق این نبوده است. 
دیدیم که با طرح اولــین اختالفات سیاسى در درون حزب کمپین ترور شخصیت و تحریک براه انداخته 
شد. اگر ما شکست خورده بودیم و اگر این کمپین به پیروزى رسیده بود آنگاه هرگز عضو این حزبى که 
برجاى میماند فرجه اى براى ابراز نظرات مستقل خود پیدا نمیکرد. آنچه با ما کردند، که سابقه اى تاریخى 
به  آنها  تبدیل  و  کادرها  کردن  شخصیت  بى  براى  داده اى  پس  امتحان  نسخه  دارد،  رویزیونیسم  سنت  در 
آدمک هاى بى اراده و فاقد اندیشه مستقل است. چپ این کمپین را خنثى کرد و امروز وظیفه دارد بسرعت 
شالــوده یک مناسبات سالــم سیاسى، متکى بر حرمت و شخصیت فعالــین حزبى، را در تشکیالت بریزد. 
حزب ما باید حزبى باشد که در آن افراد احساس نشاط، اعتماد به نفس و اطمینان خاطر از حاکمیت اصول 

داشته باشند. این یک وظیفه چپ است که نمیتواند به تعویق بیافتد. 
 

 - راست اخالقیات بسیار عقب مانده اى را با خود حمل میکرد و در این اواخر با تنگ شدن اوضاع مادى 
حتى شاهد عقب گردهائى در زمینه هاى اخالقى بوده ایم. بحث داخل و خارج یک نمونه بود. نمونه برجسته 
دیگر برخورد مرد ساالرانه، محدودنگرانه و عذاب آورى است به مسائل عاطفى رفقا، میان زن و مرد، در 
در  زن  میشود.  دیده  رفقا  بیمارى هاى  و  جسمى  مشکالت  به  نیز  و  غیره  و  خانوادگى،  عالیق  به  برخورد 
تشکیالت ما، در تشکیالت على الــظاهر کمونیستى، کارگرى و قرن بیست یکمى ما، زیر فشار اخالقیاتى 
باشد  رسیده  سال  در  دالر  هزار  دو  به  اش  سرانه  درآمد  که  هم  سرمایه دارى  کشور  هر  در  که  میبرد  بسر 
مدتهاست ورافتاده است. استانداردهاى عاطفى و اخالقى دوگانه است و در هر حال در قبال همه و بویژه 
زنان بسیار مقید و محدود کننده است. رفقا، من بعنوان یک کمونیست از شما بعنوان کمونیستهائى که در 
این دوره با یکى از قدیمى ترین جلوه هاى عقب ماندگى در افتادید، از شمائى که در برابر ناسیونالــیسم، 
انترناسیونالــیسم و کمونیسم را فراخوان دادید، میخواهم که قاطعانه براى ایجاد یک مناسبات اخالقى پیشرو 
و آزاداندیشانه در تشکیالت حزب اقدام کنید. مناسبات میان کمونیستها باید الـگوئى باشد براى مدرن ترین 
مبارزه  میان  کارگرى  غیر  چپ  که  قدیمى  تناقض  به  که  کنیم  کارى  تمدن ها.  ترین  پیشرفته  براى  جوامع، 
جوئى از یکسو، با ارضاء عواطف انسانى و با فراغ خاطر و نشاط انسانها ایجاد کرده است پایان داده شود. 
هیچ رگه اى از مرتاض بازى، ناموس پرستى، خودآزارى و نوگریزى و هیچ نشانه اى از اخالقیات اسالمى که 
چپ بورژوائى و خرده بورژوائى تحت نام "رزمندگى" به سوسیالــیسم در ایران قالــب کرده است نباید 
در میان ما باقى بماند. پیروزى چپ باید سرآغاز رشد اخالقیات آزادمنشانه کمونیستى باشد. بقاء اخالقیات 

عقب مانده یک ضامن بقاء ناسیونالــیسم در کومه لــه است. 

- باید روشهاى رهبرى باز و سیاسى جایگزین روشهاى پدرانه و امام و امتى بشود. این حزب کسانى است 
که داوطلــبانه به این مبارزه پاى گذاشته اند و هر کس که واقعا داوطلــب باقى ماندن در صف ما نیست 
باید با حفظ احترامش نزد ما این صف را ترك کند. اما در درون این حزب رهبرى باید با قدرت راه حل 
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دادن، افق روشن کردن، سازمان دادن، رشد دادن و اتکاء به توان و اراده تک تک مبارزین این صف تعریف 
بشود. رهبرى یک جنبش خودآگاه بیش از هر چیز باید به آگاهى صفوف خود اتکاء کند. به آگاهى از اهداف 
این جنبش، از مخاطراتى که در این مبارزه پیش میاید، آگاهى از عواملــى که به نفع و یا ضرر ما عمل 
میکند، از فاکتورهائى که در هر تصمیم گیرى باید مد نظر باشد، و از پیگیرى و پایمردى اى که این مبارزه 
طلــب میکند. فراخوان من به رفقاى چپى که در موضع رهبرى فعالــیت تشکیالتى در سطوح مختلــف 
قرار میگیرند اینست که به صف خود و قدرت تشخیص و انتخاب آن احترام بگذارند. ما رهبرى اى که 
صالحیت خود را از فداکارى شخصى اش براى ما کسب کند، رهبرى اى که به علقه هاى عقب مانده ما براى 
"باقى نگاهداشتن ما در صف مبارزه" متوسل میشود، رهبرى که بجاى ما فکر میکند و بجاى ما رنج میبرد، 
رهبرى که ما را شایسته دانستن تمام حقایق مربوط به مبارزه مان نمیداند و روحیه ما را از خود شکننده تر 
تصور میکند، نیاز نداریم. ما رهبرى سیاسى و کمونیستى اى میخواهیم که با ما بعنوان کمونیستهاى آگاه و 
سیاسى برخورد کند. رهبرى چپ باید چنین رهبرى اى باشد. آنچه در کومه لــه رخ داد در عین حال انقالب 
کادرها علــیه اشکال رهبرى غیر کمونیستى بود. این حرکت هم باید نتایج ملــموس خودش را ببار بیاورد. 

 
پلــنوم ششم کومه لــه: بازگشت به اعتراض از پائین؟

فکر میکنم آنچه درباره خصلـت روش برخورد چپ در تشکیالت کردستان پس از پلــنوم شانزدهم گفتم، 
و الــبته انتظاراتى که از چپ بدنبال آن مطرح کردم، در روزهاى بالفاصلــه پس از پلــنوم میتوانست با 
سهولـت بیشترى مورد موافقت رفقا قرار بگیرد. در نامه هائى که داشته ام این نکات توسط برخى از رفقا 
عینا مطرح شده. اما ظاهرا با پلــنوم ششم کومه لــه توافق با یک چنین جمعبندى اى در میان رفقا دشوارتر 
شده. از نامه هاى مختلــف چنین برمیاید که پلــنوم ششم بعنوان نمودى از مقاومت راست، "سازش با 
راست"، استنکاف از پیاده کردن نتایج پلــنوم شانزدهم و غیره فهمیده شده و گرایش جدى اى به ادامه مبارزه 
اپوزیسیونى، بر مبناى بیانیه اى که ما در پلــنوم قرائت کردیم، بوجود آمده است. طومارهائى امضاء شده، از 
کنگره فوق الــعاده براى تعیین تکلــیف قطعى صحبت میشود و غیره. اینجاست که گفتم چپ در آستانه 
یک سلــسلــه اشتباهات روشى قرار گرفته است. از نظر من تشخیص این مسالــه بسیار در سرنوشت چپ 

در کومه لــه و در مبارزه براى پایان دادن هر نوع نفوذ راست در تشکیالت تعیین کننده است. 
 

من با این شیوه برخورد موافق نیستم. انگیزه هاى رادیکال و سازش ناپذیر رفقائى که این برخورد را تبلــیغ 
میکنند قابل درك است. اما این بنظر من آن نوع رادیکالــیسمى است که با عدم تشخیص تفاوتهائى که در 
شرایط عینى بوجود آمده عمال دارد کم از خود مایه میگذارد. سازش ناپذیر است، اما بطور عینى خودش را 

تضعیف میکند و به استقبال سازشهاى آتى میبرد. چرا: 
 

1- ك ارزیابى عینى از پلــنوم ششم باید این را تشخیص بدهد که در این پلــنوم رهبرى کومه لــه رسما و عمال 
در اختیار جناح چپ، همان جریانى که در برابر راست مقاومت کرده بود، قرار گرفت. این مهمترین شاخص این 
پلــنوم است و نه انتصابات کمیته هاى پائین تر و یا تغییراتى که باید در روند بعدى کارها در دستور قرار بگیرد. 
2 - رفقا سیر عملــى رویدادها را در نظر نمیگیرند. رفقا فراموش میکنند که پیشروى چپ و عقب نشینى 
راست شتابى تصاعدى داشت. تا قبل از پلــنوم شانزدهم بحثها حتى بر سر اجراى قطعنامه مصوب پلــنوم 
قبلــى، ترمیم ك.ر، برخورد اساسنامه اى به موارد نقض اصول مناسبات حزبى و غیره دور زده است. طبیعى 
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است که نه ما اینجا و نه شما آنجا افقمان از تحوالت تشکیالتى را به این محدود نمیکردیم. اما هر رفیق 
چپ، و از جملــه رفقاى چپ در ك.م. کومه لــه با انتظارات تعریف شده و معینى به این پلــنوم ها پا 
گذاشتند. براى شما آنچه در پلــنوم شانزدهم روى داد یک پیشروى بى تردید و آغاز تغییراتى بر مبناى 
انتظارات حداکثر بود. براى ما که در این پلــنوم شرکت میکردیم، نتیجه پلــنوم محتوم نبود. ما میدانستیم 
که باید تعرض کرد، کل انتظارات را گفت، کل سیاست چپ را تشریح کرد و دور جدیدى در مبارزه درون 
حزبى را بر این مبنا آغاز کرد. در عمل در پلــنوم راست شکست خود را پذیرفت. پلــنوم ك.م. کومه لــه به 
فاصلــه چند روز برگزار میشود و در نتیجه هم موقعیت قبل از پلــنوم شانزدهم و هم اصل شکست رسمى 
انتظارات  از  داد  روى  ششم  پلــنوم  در  که  تحوالتى  منعکس اند. بنابراین  آن  تصمیمات  در  دو  راست هر 
تشکیالتى چپ تا قبل از پلــنوم شانزدهم محدودتر نبود. نه فقط ك.ر یک ترکیب اساسا چپ پیدا کرد، 
بلـکه در کل کمیته مرکزى اکثریت چپ حاصل شد. قضاوت پلــنوم ششم بر مبناى بیانیه سه نفر اشتباه 
است. این بیانیه بطور عینى تا آن مقطع بیانیه سه نفر است و نه پالتفرم صدها نفر در تشکیالت، و لـذا رفیق 
ما که دارد در پلــنوم ششم امور را بدست میگیرد نه صرفا از این بیانیه، بلـکه از مجموعه انتظارات و تناسب 
قواى قبل از صدور آن حرکت میکند. پلــنوم ششم همچنان در متن عمومى تحوالت درونى حزب یک 
پیروزى آشکار براى چپ است. اما اینکه این پیروزى با توجه به پلــنوم شانزدهم کافى است یا خیر، اینکه 
آیا اولــین انتخابات و انتصابهاى ك.ر جدید مناسب بوده است یا خیر و غیره فقط وقتى میتواند مورد تجزیه 
و تحلــیل قرار بگیرد که اصل پیروزى چپ، حتى در پلــنوم ششم، که در قطعنامه این پلــنوم پیداست، 

برسمیت شناخته شود. هر کس میتواند پلــنوم پنجم و ششم را مقایسه کند و همین نتیجه را بگیرد. 
 

3 - به این ترتیب روشن است که انتظارات رشد یافته چپ بدنبال پلــنوم شانزدهم مانع از آن شده است 
که پلــنوم ششم و رفقاى چپ در آن بدرستى ارزیابى شوند. نتیجه این شده که چپ، ناراضى از دامنه 
تغییرات در پلــنوم ششم، در قضاوت موقعیت راست در حزب دچار اشتباه بشود. راست شکست خورده 
و چپ باید این را اعالم کند و بعنوان یک نیروى پیروز کارش را شروع کند. اما این ارزیابى چپ را مجدد 
به الك یک اپوزیسیون سوق داده. این جز باز اعالم کردن مسالــه و الجرم برسمیت شناسى نوعى قدرت 
مقاومت براى راست معنائى ندارد. من در مورد این مسالــه هشدار میدهم. چرا که تنها همین باز گذاشتن 
مسالــه است که میتواند به ناسیونالــیسمى که شکست خود را در درون حزب پذیرفته و دیده است این 
امید را بدهد که گویا جریان ادامه دارد و حاال باید خود را براى کنگره هفتم و یا جذب این و آن، پالتفرم 
دادن و غیره آماده بکند. از نظر من راست در این رویاروئى معین شکست خورده و باید تابع موازینى بشود 
که تشکیالت حزب تحت رهبرى چپ از این پس برقرار میکند. اگر چپ در پلــنوم ششم ارگانى را خوب 
سازمان نداده، در جلــسه بعدى ك.ر کارش را اصالح میکند. اگر ده اشتباه دیگر هم در سازماندهى ارگانها 
کرده باشد، این هنوز سرسوزنى از این حکم که جناح چپ اداره امور را بدست گرفته و دارد تکلــیف براى 
سازمان حزب بطور کلــى معلــوم میکند کم نمیکند. این باید حرف ما و شیوه برخورد ما باشد. تنها این 
میتواند مقاومت آتى ناسیونالــیسم در حزب کمونیست را منتفى کند و به خواست بیانیه اى که امروز دیگر 

به امضاء بسیارى از ما رسیده است، مبنى بر تعیین تکلــیف قطعى با راست، جامه عمل بپوشد. 
 

4 - عوارض زیانبار این ارزیابى اشتباه براى چپ کم نیست. هم اکنون نشانه هائى را میبینیم. چپ شروع 
کرده تا به دلــیل کم و کاست هائى که در پلــنوم ششم میبیند، عالمت سوال به گردن فعالــین خود آویزان 
کند. در نامه هاى رفقا، بر مبناى اظهار نظر فالن رفیق درباره شیوه برخورد از این به بعد چپ، بر مبناى 
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شرکت رفیق در پلــنومى که به حکم اساسنامه موظف است کمیته مرکزى را با على الــبدل ها ترمیم کند، 
بر مبناى نظر مثبت فالن رفیق درباره امکان جذب فالن رهبر تشکیالت به مواضع چپ، از سانتریسم و 
سازش و غیره صحبت میشود. حتما شاهد تمایالت سازشکارانه خواهیم بود. اما اگر این روال ادامه پیدا 
کند دیر یا زود چپ اعتماد درونى خود را تضعیف میکند، از خود کادر میکند و خود را دچار تشتت میکند. 
اگر کنگره هفتمى در کار هست، که رفقائى تازه معتقدند باید بطور فوق الــعاده و زودتر تشکیل شود، 
آنوقت بطور قطع چپى که خود زیر پاى کادرهاى خود را سست کرده باشد، امید زیادى به موفقیت در آن 
نمیتواند داشته باشد. سازشهاى واقعى آتى نتیجه اجتناب ناپذیر جستجوگرى افراطى براى کشف سازش 

در شرایط امروز است. 
 

عامل دیگر وجود یک سانتر قوى در درون این حزب است که اگر خاصیتى در همراهى با چپ دیده است 
در این است که چپ دارد راهى واقعى براى حفظ تشکیالت ارائه میکند. این سانتر مخلـص قسم خورده 
چپ نیست. در دور قبل که، الاقل در کردستان، رسما شاهد اتکاء و تمکین این گرایش به راست بوده ایم. 
اگر چپ اکنون که موانع سر راه خود را از میان برداشته و بطور عینى در موقعیتى هست که اداره امور را 
بدست بگیرد، از پا جلــو گذاشتن استنکاف کند، اگر هنوز در موضع یک اپوزیسیون معترض که دیگر 
روشن نیست به چه کسى اعتراض میکند باقى بماند، این سانتر حمایت خود را برمیدارد. مسالــه من جذب 
سانتر نیست. پائینتر این را توضیح میدهم. اما نقش سانتر در تنگ کردن فضا براى چپ و کاهش سمپاتى 
عمومى به چپ غیر قابل انکار است. براى کسى که دارد خود را براى کنگره هفتم آماده میکند و حتى 
میخواهد زودتر آن را برگزار کند، این واقعیت باید بطور جدى در محاسبات ملـحوظ بشود. از این مهمتر 
جایگاهى است که حزب کمونیست و ادامه کارى آن براى چپ فى نفسه داراست. ما را به این متهم میکردند 
که گویا با انسجام و ادامه کارى حزب مخالــفیم! ما پاسخ دادیم که این حزب را میخواهیم. حزب ماست. 

چپ باید متوجه این مولــفه در اهدافش باشد و مانع اخالل در فعالــیت روتین حزب بشود. 
 

از همه زیانبارتر تاخیر چپ در اجراى سیاستهایش از موضع رهبرى کومه لــه و در برقرارى مناسباتى است 
که از آن صحبت کردم. فلــسفه تالش چپ اجراى این سیاستها بوده است. بعالوه این تاخیر است که 
میتواند گرایشات دیگر را فعال کند و از چپ طلــبکار کند. ضامن پیشروى چپ رادیکالــیسم سیاسى آن 
است. هدف چپ تحقق بخشیدن به این رادیکالــیسم در سیاستها و فعالــیتهاى حزب است. این قطب نما 
را نباید گم کرد. اگر کسى بتواند بطور عینى نشان بدهد که هنوز موانع واقعى بر سر راه بدست گرفتن امور 
توسط چپ وجود دارد که باید توسط یک حرکت اعتراضى کوبیده شوند، بحث دیگرى است. اما اگر این 
موانع در کلــیات برطرف شده اند، آنوقت تنها یک شاخص براى این رادیکالــیسم وجود دارد و آن اجراى 
برنامه اى است که چپ اعالم کرده است. چپ باید به فوریت فعالــیت روتین حزب را بر مبناى سیاستها 
و روشهاى رادیکال و پیشرو خود بازسازى کند و گرایشات مخالــف را در برابر یک تشکیالت چپ در 

حال کار و قوام گرفته قرار بدهد. 

استعفاها، تصفیه و برخورد به طرفداران سابق راست
فکر میکنم جریان چپ، چپى که میخواهد در موقعیت یک نیروى رهبرى کننده در حزب قرار بگیرد، باید 
بویژه مراقب یک گرایش نادرست باشد. شاید برخى از رفقا فشار براى کنار گذاشتن مخالــفین سابق را 
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شاخصى از سازش ناپذیرى چپ بدانند. در مورد افراد معینى بیشک باید چنین فشارى وجود داشته باشد. 
به راست و به کسى که در این تشکیالت افق و سیاست و روشهاى ناسیونالــیستى و راست را نمایندگى 
میکند نباید میدان داد. اما اوال باید بطور جدى حساب اینگونه افراد را از توده وسیع کادرها و فعالــینى که 
تحت تاثیر عوامل و شرایط متنوع در صف راست قرار گرفتند جدا کرد. هیچیک از این عوامل راست روى 
افراد را توجیه نمیکند. اما آینده سیاسى بسیارى از آنها را باز نگهمیدارد. ما در این آینده ذینفعیم. بسیارى 
از رفقا از روى عدم حساسیت سیاسى، محلــى گرى، باور خودبخودى به آنچه که رهبرى مورد اعتماد و 
حضورى شان بعنوان حقایق به آنها عرضه میکرد، قربانى تحریک شدن، از بى ثباتى در تشکیالت هراسیدن 
و غیره در این صف قرار گرفتند. دسترسى به حقایق، که امروز ارائه صبورانه آنها کار چپ است، به بسیارى 

از این رفقا امکان خواهد داد که در صف مبارزه اصولــى قرار بگیرند. 
 

وجه  این  به  کافى  توجه  رفقا  برخى  هاى  نامه  در  نیست.  ما  کار  جویانه  تالفى  و  سنگین  جو  ایجاد  ثانیا، 
مسالــه کامال مشهود است. با این همه الزم میدانم بار دیگر آنچه راکه در پلــنوم هم گفتم تکرار کنم. ما 
نه مائوئیستیم و نه از سنت اسالمى و عرفانى بیرون آمده ایم. انتقاد روانکاوانه، ایجاد جو خودشکنى در میان 
مخالــفان سابق، اعتراف به خطا گرفتن و غیره سنت ما نیست. نه میرانیم و نه با توبه کسى را در آغوش 
میگیریم. ما یک جنبش سیاسى هستیم. شاخص هاى ما سیاسى اند. اگر کسى با ما آمده است، اگر کسى به ما 
پیوسته است، تالشش، هوشیارى اش، قابلــیت اش در مبارزه با موانعى که در برابر سوسیالــیسم کارگرى 
قرار میگیرد، براى حضورش در این صف کافى است. اکنون فرصتى براى ما پیش آمده است تا به یکى دیگر 
از جلوه هاى عقب مانده چپ سنتى، سنت تزکیه و انتقاد از خود عرفانى خاتمه بدهیم. این روش بما و امر 
ما ضرر میزند. کسى که با تحقیر خود به صف ما بپیوندد، هیچگاه براى این صف کادر نمیشود. و حزبى که 

بر تحقیر و شکستن شخصیت افراد ساخته بشود براى وارث نهائى اش هم حزب نمیشود. 
 

ثالــثا، در مورد بسیارى از رفقا شاخص پیوستنشان به صف چپ اعالم آمادگى شان براى کار در باالترین 
هستند.  که  وظیفه اى  و  پست  همان  در  ماندن  براى  آمادگى شان  است.  چپ  رهبرى  تحت  ظرفیت شان 
این  دیگر  بعد  به  حدى  از  نیست.  اشتباه  پذیرش  عالمت  استعفائى  هر  آمادگى شان.  پافشارى شان،  نه 
معناى مقاومت منفى و عدم پذیرش مشروعیت چپ را پیدا میکند. به سابوتاژ تبدیل میشود. یک جریان 
کار  از  دست  اجازه  قدرت  در  جریان  یک  اما  بشود،  مخالــفین  همه  رفتن  خواهان  میتواند  اپوزیسیونى 
که  کنیم  فرض  اگر  نمیدهد.  بشود  نیست  قرار  یا  و  نشده  تعیین  برایشان  جانشینى  که  کسانى  به  کشیدن 
چپ میخواهد تا کنگره هفتم بر مبناى اکثریتى که در ك.م. دارد و بر مبناى مشروعیت بالمنازع خودش 
بورژوائى  نیروهاى  به  و  جامعه  به  را  پیام  این  میخواهد  چپ  که  کنیم  فرض  اگر  بگیرد،  بدست  را  امور 
بفرستد که قدرت گیرى چپ در تشکیالت بر خالف آرزو و تصور آنها نه بحران بلــکه گسترش پراتیک 
واقعا  و  برود  کنگره  به  پر  دست  با  و  کند  آماده  را  خود  میخواهد  چپ  کنیم  فرض  اگر  میاورد،  ببار  را 
راست را از ریشه بزند، آنوقت نپذیرفتن استعفاى آن اعضاى کمیته مرکزى که آمادگى چرخیدن به چپ 
کامال  سیاستى  بوده اند،  قابلــى  و  دلــسوز  کادرهاى  مشخص  دوره  این  رویدادهاى  از  جدا  که  دارند،  را 
اصولــى است که به چپ قدرت میدهد و راست را از هر نوع قیل و قال اساسنامه اى هم محروم میکند. 
رابعا، من حاضرم راهم را کج کنم، زحمت بکشم، تا کسانى مانند رفقا.... و... را براى نمونه عمیقا با خودم 
بکنم. این توهم نیست. نمیخواهم به کسى مدال داده شود ویا بر نادرستى مواضع و عملـکرد این رفقا در 
دوره اخیر پرده ساتر کشیده شود. از جزئیات برخوردهاى این رفقا هم خبر دارم. اما یک دوره تالش براى 
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تکان دادن و جذب رفقائى از این دست را به خودمان و به آنها مدیونیم. اگر این تالش معین به نتیجه نرسد، 
خوب دست برمیداریم. اما نباید کادر تقدیم راست کنیم. 

درباره کنگره هفتم و مسالــه کنگره فوق الــعاده
بنظر من چپ باید با آمادگى کافى به این کنگره پا بگذارد. این کنگره میتواند، اگر چپ آماده باشد، یک 
تحول عظیم را نمایندگى بکند. باید افق چپ، نقشه فعالــیت چپ، مواضع چپ، الـگوهاى تشکیالتى چپ، 
موازین مناسبات درونى چپ و باالخره ترکیب رهبرى اى که چپ میخواهد در کنگره در راس کومه لــه 
قرار بدهد معلــوم شده باشد. عدم آمادگى چپ معادل اعاده نوعى تعادل میان خطوط خواهد بود. بنظر 
من چپ باید بطور سیستماتیک، با طرح و تقسیم کار براى این کنگره آماده بشود. در این فاصلــه باید 
چپ بالفاصلــه اقدامات تعیین کننده اى را، که همه ما درباره آن به تفصیل نظر داده ایم و مضمون مبارزات 
این دوره در درون حزب بوده به مورد اجرا بگذارد. باید با دست پر رفت، چه از نظر سیاسى و چه از نظر 

پراتیکى. 
 

ایده کنگره فوق الــعاده بنظر من درست نیست و در خود به معناى عقب رفتن از مشروعیت و حقانیت 
صددرصد امروزى چپ خواهد بود. اثبات حقانیت چپ را نباید با غلــبه کمى قطعى آراء آن اشتباه گرفت. 
ایده کنگره فورى اضمحالل بلــوك راست را به تعویق میاندازد، چرا که اعالم میکند که سکوئى براى ادامه 
جدال بزودى برپا میشود. بنظر من باید کنگره هنگامى گرفته بشود که پیروزى تاکنونى چپ نتایج ملـموس 
سیاسى و تشکیالتى ببار آورده باشد و راست عمال اتمیزه شده باشد. فاصلــه کوتاهى که تا کنگره عادى 
مانده است براى تثبیت موقعیت چپ هم الزم است و هم فکر میکنم کافى است. این دوره، یعنى دوره اى 
که کل تشکیالت نه به تعداد آراء و درصد باالتر چپ، بلــکه به پیروزى سیاسى صددرصد آن توجه دارد، 

براى ساختن یک اکثریت قاطع و استوار آراء در کنگره هفتم به نفع سیاستهاى چپ حیاتى است. 
 

بهرحال اینها رئوس صحبتهاى ما در اینجا درباره جهت گیرى آتى چپ در تشکیالت کردستان است. چپ 
باید بخود ساختار بدهد، اداره امور و ماشین حزبى را بدست بگیرد، سیاستهاى خود را به مورد اجرا بگذارد 
و خود را براى یک پیروزى برگشت ناپذیر در کنگره هفتم آماده کند. چپ باید ضایعات سیاسى، اخالقى، 
عاطفى و انسانى ناشى از تعرض عقب مانده راست را بسرعت جبران کند و بعنوان رهبر پروسه شکل گیرى 
یک سازمان مصمم، شاداب، با اعتماد به نفس، مدرن و انسانى براى یک کاسه کردن پیشروى هایش به کنگره 
هفتم برود. دوره حرکت اپوزیسیونى به پایان رسیده است. رادیکالــیسم چپ نه با پاى کوفتن هرچه محکم 

تر بر پلــه قبلــى، بلــکه با استوارى و آمادگى اش در پاى گذاشتن به پلــه باالتر تعریف میشود. 

فراخوان مــا:
گفتم که ما به تمام مباحثات درون حزبى دوره اخیر در پرتو مشکل اساسى اى که پیش روى خودمان بعنوان 
این کانون معین میبینیم نگاه میکنیم. از این زاویه ارزش روندى را که در کردستان جریان یافت و شما 
نیروى محرکه و پیشبرنده آن بودید درك میکنیم. برخى بما تذکر میدهند که "چپ ها همه از سر بحث 
کمونیسم کارگرى حرکت نمیکنند. با انگیزه هاى مختلــف در این ماجرا شرکت کرده اند" و غیره. پاسخ 
من به این ایرادات اینست که با هر انگیزه اى، صدها کادر یک سازمان کمونیستى براى اولــین بار در تاریخ 
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چپ کشورهاى جهان سوم و حتى شاید در تمام تاریخ جنبش به اصطالح کمونیستى پس از بلــشویسم، 
از ناسیونالــیسم ابراز انزجار کرده اند. این تحول بیسابقه است. براى کمونیست فعال در جنبش براى رفع 
ستم ملــى، و براى سنت چپ رادیکالــى که "ضد امپریالــیسم" سطحى و خلــقى درونمایه فعالــیت 
نقطه  مهمترین  این  است.  اساسى  شاخص  یک  ناسیونالــیسم  با  مرزبندى  بوده،  آن  درپى  پى  نسلــهاى 
شروع براى پیدایش یک جریان مارکسیستى است. این چپ دارد در جهان امروز، در جهان از مدافتادن 
سوسیالــیسم و مارکسیسم، در جهان لــیبرالــیسم نوین بورژوائى، پرچم مارکس و کارگر را بلــند میکند 
و در این میان به جنگ علــقه هائى رفته است که نسلــهائى از به اصطالح کمونیستهاى عالــم را به فساد 
سیاسى محکوم کرده است. براى ما، این حرکت مایه امیدوارى جدى به آینده این حزب بوده است. پیدایش 
این چپ در کومه لــه، بخصوص اگر آن جوانبى که در این نوشته به آنها اشاره کردم را در خود تقویت کند، 

یک دستاورد درخشان در تاریخ حزب کمونیست است. 
 

اما، بعنوان کانونى که اهدافش و حرفهایش را میدانید، دوره گذشته در تمام ابعاد اینچنین امیدوار کننده 
نبوده. بحث کمونیسم کارگرى بر سر جدال با جناح راست حزب کمونیست ایران و یا کندن کومه لــه 
از ناسیونالــیسم نبود. اوال، این بحث تالشى براى آغاز یک حرکت فراحزبى است. ثانیا، در درون خود 
حزب هم آماج نقد ما چپ رادیکال و غیرکارگرى اى بود که از سنت اپوزیسیون چپ روشنفکرى ایران 
درآمده است. جریانى که ما به آن به اختصار سانتر در این حزب اطالق میکنیم. دوره گذشته براى شما 
دوره پیروزى بود. براى ما، اما، گواهى بر ریشه هاى عمیق سانتر و سانتریسم در این حزب بود. تا آنجا که به 
یک سنگربندى فراحزبى به نفع سوسیالــیسم کارگرى و مارکسیسم مربوط میشود کانون سه نفره ما با همه 
جنبش چپ در درون حزب چیزى به نیروى خود اضافه نکرده است. در درون حزب نیز سانتر توانست 
بهرحال با اعطاء تدریجى حمایت خود به چپ "کار مثبتى" انجام بدهد و از زیر تیغ انتقادى که میرفت در 
منگنه اش بگذارد بگریزد. از نظر جدال درونى در تشکیالت کومه لــه، پلــنوم شانزدهم یک پیروزى است، 
اما براى بحث کمونیسم کارگرى نمود دیگرى بود از خصلــت منتظر، مواج و بى افق سانتر در حزب. 
ماحصل پلــنوم شانزدهم پیدایش یک جریان قدرتمند و مصمم کمونیستى- کارگرى در راس حزب نبود 
و در سطح کنونى تکامل گرایشات در درون حزب نمیتوانست چنین باشد. بلــکه توافقى توام با نگرانى 
بود با قدرت گیرى چپ در تشکیالت کردستان. سانتر این حزب هنوز از قالب این نگرانى آویزان است، و 
همین اهمیت این توصیه ما به شما را، که باید با درایت و صالحیت تمام هر چه زودتر امور تشکیالت را 

بدست بگیرید، صد چندان میکند. 
 

رفقائى از کردستان براى ما نوشته اند که "اگر شما هم کوتاه بیائید ما کوتاه نمیائیم". در امرى که شما به آن 
اشاره دارید ما کوتاه نیامدیم و نمیتوانیم بیائیم. اما در امرى که ما جلــوى خود و شما گذاشته ایم ما عین 
این پیام را براى شما داریم. ما نگران راست این حزب نیستیم، شکست این جریان محرز است. و حتى اگر 
تمام اشتباهاتى که ما در مورد آنها به شما هشدار داده ایم عمال صورت بگیرد، اعاده نفوذ ناسیونالــیسم در 
پدیده اى به اسم حزب کمونیست ایران یک غیرممکن تاریخى است. این را شما و ما هم اکنون تضمین 
کارگرى  سوسیالــیسم  مبارزه  آینده  ماست  جلــوى  اساسى  سوال  یک  بصورت  هنوز  آنچه  اما  کرده ایم. 
علــیرغم  جدال ها،  و  جهش ها  این  علــیرغم  هنوز  که  ایست  رسیده  بن بست  به  و  میرا  سنت  آن  علــیه 
این پلــنوم ها و کنگره ها، علــیرغم این کتابها و طومارها، در تک تک فعالــیتهاى این حزب حکم میراند. 
سنتى که نه اثباتا بلــکه نفیا، با خالــى کردن فعالــیت حزب از شور و تعجیل، با لــیست طویلــى که از 
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نمیشودها و زود و دیر است  ها دارد، با آماتوریسم و دست و پا چلــفتگى اش، با زبان و روشهاى غامض و 
غیراجتماعى اش، با ناباورى اش به قدرت اجتماعى کارگر، با فقدان دلــسوزى اش، با عقب ماندگى معنوى 
و اخالقى اش، با کم کارى و عدم اعتماد به نفسش، و با غیبتش از تمام عرصه هائى که مارکسیست امروز و 
کارگر معترض امروز باید در آن حضور پیدا کند مشخص میشود. در مبارزه با این پدیده است که ما عزم 

کرده ایم کوتاه نیائیم. 
 

نوك  برگرداندن  امکان  کنید،  اعالم  را  پیروزى  این  زودتر  اگر  الــبته  ما،  براى  کردستان  در  چپ  پیروزى 
حملــه به این جریان را فراهم میاورد. میخواهم اینجا در پایان این نامه قدرى درباره این سانتر صحبت کنم 

و بار دیگر شما را به پاگذاشتن به عرصه اصلــى مبارزه براى سوسیالــیسم کارگرى فراخوان بدهم. 
 

منظور ما از سانتر در حزب کسى نیست که در اختالف میان ما و ك.ر وسط را گرفته است، یا سعى کرده 
اختالفات را تخفیف بدهد و غیره. سانتر براى ما نامى اختصارى، و شاید نه چندان گویا، است براى نوع 
معینى از سوسیالــیسم که در این مقطع تاریخى از جدال افقهاى کارگرى و بورژوائى، و در این دوره تعیین 
کننده در سرنوشت کمونیسم کارگرى، بى افق و بى تفاوت وسط ایستاده است. ما به جنبش روشنفکران 
روشنفکر  است.  رسیده  انتها  به  و  خورده  شکست  جهان  کل  در  جنبش  این  سانتر.  میگوئیم  مارکسیست 
مارکسیست و معتقد به سوسیالــیسم دارد به جانور منقرض شده اى در دنیا تبدیل میشود. اقشار غیر کارگرى 
و بویژه روشنفکرانى که براى دهها سال خمیره و پایگاه اجتماعى سازمانهاى رادیکال چپ و مارکسیست 
سوسیالــیسم  و  رادیکالــیسم  و  میکنند  حساب  تسویه  خود  گذشته  با  بسرعت  دارند  میدادند  تشکیل  را 
سردخانه هاى  در  اما  میگذارند.  کنار  دموکراسى  سوسیال  و  لــیبرالــیسم  از  جدیدى  روایات  نفع  به  را 
احزاب سیاسى چپ متعلق به دوره گذشته، و از جمله در درون حزب کمونیست ایران، این چپ رادیکال 
روشنفکرى در شرایط آزمایشگاهى به بقاء خود ادامه میدهد. دوره این جریان سرآمده و این خود را اساسا 
دراین واقعیت نشان میدهد که این جریان در هیچیک از سنگربندى هاى اساسى امروز میان کارگر و بورژوا و 
مارکسیسم و ضد مارکسیسم با رغبت حضور ندارد. تمام هم و غم این جریان بناچار مصروف این میشود که 
آن پیکره سازمانى را که هنوز به او ظاهرى از یک موجود سیاسى و فعال میبخشد بگرداند و سرپا نگهدارد. 
در بیرون این سازمانها، این چپ نه حرفى دارد نه راهى نشان میدهد و نه در برابر هجومى که امروز به 
کارگر و ایده آلــهاى کارگرى در سطح جهان آغاز شده است، در برابر بورژوازى اى که دارد مرگ کمونیسم 
را اعالم میکند، تمایل و توانائى استقامت و سنگربندى اى دارد. من در این سانتر تمام آن رهبران حزبى را 
میبینم که با قلــم هاى غالف کرده و دهان هاى بسته، با وررفتن به تشکیالت اداى فعالــیت سیاسى را در 
میاورند. تمام آن رهبرانى که مارکسیست بودنشان را تنها از عضویتشان در حزب کمونیست میتوان فهمید. 
من در این سانتر تمام آن کادرهائى را میبینم که با تمام اندوخته فکرى و سیاسى که مارکسیسم در اختیارشان 
گذاشته است، با تمام آمادگى که کارگر براى سازمان یافتن و جنگیدن دارد و با تمام عرصه هائى که براى 
سازمانگرانه،  نیازهاى  ابتدائى ترین  مقابل  در  دارد،  مبارزین کمونیست وجود  خالقیتهاى  توانائى ها و  بروز 
تبلــیغى، ترویجى زانو میزنند و از "باال" استمداد میطلــبند. من در این سانتر تمام کسانى را میبینم که به 
عقب ماندگى سیاسى و فکرى و اخالقى رضایت داده اند، تمام کسانى که کمونیستند بى آنکه متحول کننده 
هر محیطى باشند که در آن پاى میگذارند، تمام کسانى که اعتماد به نفس و اعتماد به امر خود را در برابر نق 
نق گرایشات اجتماعى دیگر از دست داده اند، و تمام کسانى که این وضع را میبینند و تکان نمیخورند. این 
وضعیت خطاى این افراد و این حرفها ادعانامه اى علــیه شخصیت فردى آنها نیست. جنبش اجتماعى اى که 
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اینها را تا اینجا آورده است به پایان عمر خود رسیده است. 
 

تنها یک نوع کمونیسم زنده، مبارز و با افق میتواند وجود داشته باشد و آن کمونیسم کارگران است. کمونیسم 
مبارزه طبقاتى، کمونیسم مالــکیت اشتراکى. در پلــنوم رفیقى اظهار کرد که "چپ و راست و سانتر مقوالت 
تاکتیکى هستند و من این شکافها را در حزب نمیبینم." در درون یک سنت اجتماعى واحد این حرف صحیح 
است. اما تمام مسالــه بر سر تالقى سنتهاى طبقاتى مختلــف است. کل آن سنت اجتماعى که این رفقا 
حاضر نیستند ترکش کنند یک پدیده وسط ایستاده در مقیاس اجتماعى است. این آن سانترى است که ما 
در مبارزه خود براى ساختن یک حزب کمونیست کارگرى در درون حزب در مقابل خود پیدا میکنیم. این 

مبارزه است که میخواهم چپ به آن بپیوندد و کوتاه نیاید. 
 

از شما مصرانه میخواهم که روى مضمون نظرات ما فکر کنید و کار کنید. براى این کار باید تشکیالت را 
بدست بگیرید و آباد کنید تا فرجه واقعى براى چنین تعمقى و چنین دخالــتى پیدا کنید. این فراخوان ماست. 
انتخابى که بارها از آن صحبت کرده ایم هنوز باز است. این یک انتخاب عرفانى و قلــبى نیست. مبارزه ما 
مبارزه براى تغییر نیات و ایمان ها نیست. در درون حزب، ما براى تغییر واقعیات و تغییر توانائى هاى مادى 
کادرها تالش میکنیم. یک حزب کمونیست کارگرى را تنها میتوان بر دوش نیروى کافى اى از رهبران و 
کادرهاى توانا و محیط به مسائل و پیچ و خم هاى این جنبش اجتماعى خاص سازمان داد. گردآورى این 
نیروى آماده کارى است که ما در درون حزب دنبال میکنیم و فکر میکنیم با پیدایش این نیروى مادى تازه 

میتوانیم آن تحول واقعى را که میخواهیم در این حزب را بوجود بیاوریم. 
 

1368/9/26 (17 دسامبر 1989)

یادداشتها:

    [1]پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى حزب در آبان 1368 برگزار شد.
    [2]پلنوم ششم کمیته مرکزى کومه له در آذر ماه 1368 برگزار شد.

...

میز گرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسالمى
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در اسفند 68 و فروردین 69 کمیته تشکیالتهاى محلـى حزب کمونیست ایران به ابتکار منصور حکمت 
میزگردى براى بررسى الیحه کار جمهورى اسالمى برگزار کرد. این میزگرد عینا از صداى حزب کمونیست 
ایران پخش شد و سپس متن مباحثات آن، به ویراستارى منصور حکمت، بصورت کتاب تحت عنوان "کار 
ارزان کارگر خاموش" به چاپ رسید. در اینجا صحبت هاى منصور حکمت در این میز گرد در پاسخ به 

سئواالت مصطفى صابر (گرداننده میز گرد) را مالحظه میکنید. 
 

فصل اول 
 

کلیات الیحه کار جمهورى اسالمى، شاخص هاى اصلى در ارزیابى قانون کار
 

مصطفى صابر: پیش از آنکه وارد جزئیات بحث مربوط به الیحه کار رژیم بشویم میخواهم نظر کلى تان را 
راجع به این متن بگوئید. اگر این متن آخر را با اولــین طرح قانون کارى که تنظیم شده بود، همانکه در 
باب اجاره نوشته شده بود، مقایسه کنیم طبعا تغییرات فاحشى را میبینیم. تغییراتى که میشود گفت در جهت 
رضایت دادن به بعضى خواستهاى کارگران بوده و یا اینکه غلــظت اسالمیت را در قانون کار جمهورى 
اسالمى پائین آورده است و تغییراتى از این قبیل. اما آیا این تغییرات کیفیتا طرح اخیر را از بقیه متمایز میکند 
یا خیر؟ کال اگر بخواهید این طرح قانون کار را قضاوت بکنید و معایب اصلــى آن را بر بشمارید روى 

چه نکاتى انگشت میگذارید. 
 

منصور حکمت: ضمن تائید صحبتهائى که قبال شد میخواهم چند نکته را اضافه کنم. بنظر من هم مالکهاى 
اصلــى همان آزادى تشکل و آزادى اعتصاب است و خوب است اینجا بیشتر درباره معنى دقیق این عبارات 
صحبت کنیم. فقدان اینها و همینطور اسالمى بودن این قانون کافیست که این قانون را مردود اعالم کنیم. 
عالوه بر این نکات قانون کارى که بخواهد مورد قبول طبقه کارگر قرار بگیرد باید اقال این خواص را هم 

داشته باشد: 
 

اوال، باید دید موقعیت و دامنه عمل تشکل مستقل کارگرى در امر نظارت بر اجراى قانون، در تعیین شاخص 
هاى مورد بحث در قانون و در تعیین تکلــیف موارد اختالف چیست. شما فقط نهادهائى که در این قانون 
کار براى قضاوت و نظارت و بازرسى و غیره پایشان به میان کشیده شده را بشمارید ببینید کدامها هستند. 
اسم انجمن اسالمى میاید، اسم شوراى اسالمى و یا انجمن صنفى میاید، هیات تشخیص هست، هیات حل 
شورایعالى  بدهد،  نظر  باید  یکجا  وزیران  هیات  هست،  کار  وزیر  هست،  کار  شورایعالى  هست،  اختالف 
حفاظت فنى و بهداشت کار باید چیزى بگوید، سازمان تامین اجتماعى پایش وسط است، سازمان بهزیستى 
کل کشور، کمیته حفاظت فنى و بهداشت کار، اداره بازرسى وزارت کار، وزارت بهداشت و حتى سازمان 
امور استخدامى. اینها آن نهادهائى هستند که وقتى مواد این قانون را میخوانید میبینید هریک یکجائى در 
این قانون کارى دارند، نظارت میکنند، دخالت میکنند و غیره. در هیچیک از اینها پاى کارگر به میان نیامده 
است. حتى در مورد آن نهادهایى که قرار است دو تا نماینده کارگر هم در آنها شرکت داشته باشد، دو اشکال 
اساسى وجود دارد، اوال از مثال 15 نفر دو نماینده کارگر هست، ثانیا آن نماینده کارگر هم نماینده شوراى 
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اسالمى و شوراى اسالمى سراسرى است که خدا میداند با چه مکانیسمى انتخاب شده است. کارگر در این 
قانون کار کاره اى نیست. در واقع این قانون کار یک قانون کار ارباب رعیتى است که هرقدر هم پیش نویس 
بعدى آن نسبت به قبلى اش بهبود پیدا کرده باشد تازه مانند اربابى است که تصمیم گرفته نسبت به رعیتش 
"احسان" بیشترى به خرج بدهد. این متن هنوز در چهارچوب انقیاد کارگر به سرمایه است. من فکر میکنم 
قرار نداشتن تشکل مستقل کارگرى در امر تعیین تکلیف موارد اختالف، در تعیین شاخصهائى مانند مدت 

کار، دستمزد، مرخصى ها و بیمه ها و غیره کافى است که این قانون کار مردود باشد. 
 

یک عامل دیگر بنظر من اینست که قانون کار چقدر در خودش امکان تغییر بعدى اش را گذاشته است. 
گیریم امسال بگویند 44 ساعت کار در هفته و فرض کنیم با توجه به اینکه دارند االن 56 ساعت کار میکشند 
یک نفر هم "به به" بگوید، 5 سال دیگر چى؟ آیا باید جمع بشویم، تلفات بدهیم، کتک بخوریم، در خیابان 
با ارتش و پاسدار و هر کسى که آن روز تفنگ روى دوشش گذاشته اند گالویز بشویم، تا دوباره 44 ساعت 
را بکنیم 42 ساعت؟ باالخره قانون کار باید در متن خودش بگوید که مکانیسم منطقى تغییر بعدى و متناوب 
آن چیست. االن شما دارید به زن باردار فقط نود روز مرخصى میدهید، اگر ما بخواهیم کارى کنیم که این 
بشود شش ماه باید از چه مجرائى اقدام کنیم. جز جنگیدن راهى جلوى آدم نمیگذارد. معلوم است که این 
قانون کار از این زاویه نوشته شده که به نظر اینها این حد زندگى کارگر باید باشد و اگر بیشتر میخواهد 
باید با سر برودبه جنگ دولــت. و اینجا دیگر کارگر با ارتش و ساواك و امثالــهم طرف است که تا بحال 
خون کارگر را در شیشه کرده اند. بنابراین اینهم یک نقص و یک خاصیت قانون کارهاى کارفرمائى است که 
نمیگوید اوضاع قرار است چگونه در آینده تغییر کند. براى مثال در مورد ساعات کار اگر قانون کارى امروز 
مینویسد 35 ساعت کار باید همانجا بگوید که در طى چه مکانیسم طبیعى و تعریف شده اى، که در طى آن 

الزم نیست کسى خون بدهد و خون بریزد و جنگ بکند، این به 30 ساعت تبدیل میشود. 
 

یک خاصیت دیگر این قانون سوراخهایى است که براى دبه در آوردن و زیرش زدن درآن وجود دارد. در 
یک بند ظاهرا حقى را داده است و بعد حواله اش کرده است به یک کمیسیون و یک آئین نامه اى که آن 
هنوز نوشته نشده و نویسنده اش هم تازه قرار است وزیر کار باشد که آنرا براى تصویب بدهد به هیات 
وزیران! خوب من چه میدانم بعدا قرار است چه بنویسند و تصویب کنند. براى مثال در مورد اخراج اینطور 
است. مینویسد اگر کارگر "وظایف محوله" را خوب انجام ندهد و "دستورالعمل انضباطى" را نقض کند 
ممکن است اخراج بشود. "وظایف محوله" یعنى چه؟ چه کسى آنها را محول کرده است. این یک سوراخ 
است دیگر چون فردا به این بهانه که فالن وظیفه را به کارگرى محول کردم وانجام نداد کارفرما میتواند 
حکم اخراج بنویسد. "دستورالعمل انضباطى" را هم طبق همان بند قرار است یک کسى یک موقعى بنویسد. 
خوب چه میدانیم چه چیزى قرار است در آن بنویسند. دهها مورد اینچنینى در این متن هست که حقى را 
به ظاهر میدهد و یا ظاهرا سدى در برابر اجحاف به کارگر قرار داده است و دو بند آنطرف تر مجراى دور 
زدن آن را براى کارفرما گذاشته است. نمونه دیگر در مورد اضافه کارى است. به بهانه شرایط اضطرارى خود 
کارفرما میتواند راسا تا روزى شانزده ساعت کارگر را به کار بکشد. اضافه کارى اجبارى تا شانزده ساعت 
در این قانون هست. در حالــى که ظاهر مسالــه اینست که اضافه کارى اجبارى محدود شده. یک نکته 
دیگر سطح مبنا در مورد شاخصهائى مانند ساعت کار و مزد و بیمه ها و غیره در قانون کار است. باالخره 
خوبى و بدى یک قانون کار را از روى اینهم میسنجند که بدوا هفته کار را چند ساعته تعریف کرده، کى آدم 

میتواند بازنشسته بشود و غیره. فکر میکنم این قانون از این لــحاظ هم مردود است. 
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خالصه کالم بنظر من حق تشکل، حق اعتصاب، وجود مکانیسمى براى تغییر و بهبود دائمى موازین کار 
در جامعه، موقعیت تشکل کارگرى در قانون کار، و منفذ نداشتن و تفسیر بردار نبودن به نفع کارفرما و باال 
بودن استانداردهاى رفاهى و مادى کارگران حیاتى است. در مجموع من هم مثل بقیه دوستانى که صحبت 
کردند فکر میکنم این قانون کار از نظر کارگر ایرانى مردود است و هر قدر هم بندهائى را اینجا و آنجا با 

پیچ و تاب به آن اضافه کنند تاثیرى در خصلت ضد کارگرى آن نمیدهد. 
 

مصطفى صابر: بهرحال اگر بخواهیم مالکهاى ساده و خالصه اى براى قضاوت این قانون به کارگران داده 
باشیم چه باید بگوئیم؟ 

 
منصور حکمت: بنظر من قبل از هرچیز کارگر باید از خودش بپرسد که من در این قانون دارم در چه نقشى 
ظاهر میشوم. هر کارگرى که این قانون را درست بخواند بخودش خواهد گفت که آها، این قانون دارد من 
را بعنوان یکى از عوامل تولید نگاه میکند. آنهم یک عامل تولــیدى که زبان ندارد، اراده اى از خودش ندارد. 
میخواهد استفاده اش را ازمن بعنوان یک عامل تولــید بکند و در عین حال تا حدى هم جلوى ضایع شدن 
این عامل را بگیرد و بهرحال به نحو کنترل شده اى از من کار بکشد. اولــین اصلــى که کارگر باید در رد 
و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد اینست که من بعنوان یک عنصر آزاد در این جامعه در سرنوشت خودم، 
در محیط کار خودم، در تعیین اینکه نیروى کارم را دارم در ازاء چه میفروشم و در چه شرایطى قرار است 
کار کنم و غیره، چقدر سهم و نقش دارم . اولــین شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و یک 
شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود. در این قانون کار کارگر صغیر است و کارفرما هم ارباب جامعه است. 
این کامال عیان است. متن را بخوانید تا این را ببینید. دوم اینکه این قانون کار آمده و چشم و گوش من را 
بسته و به روى خودش نمیاورد که کارگر یک گوشه دیگر دنیا یک چیزهایى را گرفته. با من طورى رفتار 
میکند که انگار از دنیا بیخبرم. باباجان من آدمم و میدانم در آلــمان، در فرانسه، در انگلــستان، در اسپانیا 
وغیره کارگران از چه حقوقى برخوردارند. اینطور نیست که من باید بنشینم و صبر کنم تا روزى انشاءاهللا به 
صرفشان بشود و شرایط من را به سطح آلــمان فعلــى برسانند. هر شکلــى کارگر آلــمانى دارد زندگى و 
کار میکند، بنظر من کارگر ایرانى هم باید همان را بخواهد. بنابراین اگر یک نفر دارد یکجاى دیگر دنیا براى 
سرمایه 35 ساعت کار میکند منهم در ایران براى سرمایه 35 ساعت کار میکنم و نه بیشتر. این بنظر من یک 
شاخص است. ببینید، سرمایه هرجا سودش کم باشد پولــش را برمیدارد و میبرد جاى دیگر. تحرك دارد. 
شرایط سرمایه گذارى در دنیا بسمت استاندارد شدن میرود. منتها شرایط کار کردن به لطف آن مرزى که 
دور کشور کشیده اند و قشونشان را گذاشته اند که کسى از جایش تکان نخورد، متفاوت است. یعنى اردوى 
کارى درست کرده اند و اسمش را گذاشته اند ایران. و در حالى که جاى دیگر کارگر براى مثال 35 ساعت 
کار میکند، اینجا قشون آورده اند و سرنیزه را روى گردن کارگر گذاشته اند و میگویند 44 ساعت کار کن 
و تازه اگر گفتم، 68 ساعت کار کن. بنابراین یک شاخص دیگر اینست که این قانون در مقایسه با دنیا چه 
میگوید. من که در قرن 19 زندگى نمیکنم. این آخر قرن بیستم است و میخواهم مثل آدم قرن بیستم زندگى 
کنم. شاخص هاى دیگر در خود این بحث ذکر شد. بنظر من حق بى قید و شرط تشکل کارگرى، مستقل 
از دولــت، و مصون بودن تشکل کارگرى از تعرض دولــت و حق بدون قید و شرط اعتصاب کارگرى از 
مالکهاى اساسى اند. همانطور که ایرج آذرین گفت، کارفرما بارها اعتصاب میکند و کسى متوجه نمیشود، 
پولــى را که میتواند خرج خرید مواد اولــیه و لــوازم تولــید و سازماندهى وسیع تر کار بکند میخواباند. 
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این اعتصاب است. او پولــش را گذاشته و منهم کارم را دیگر. اما ایشان روى پولــش کنترل کامل دارد. 
دولــت و کارفرما بعنوان سرمایه دار هر روزى بخواهند اعتصاب میکنند، سرمایه گذارى نمیکنند. اما در 
مورد آنکس که نیروى کارش را میفروشد اسم این را گذاشته اند اعتصاب و فریاد میزنند که "آى شهر 
شلوغ شد" و با هزار و یک بهانه جلــویش را میگیرند. کارگر باید هر موقع اراده کند بتواند بگوید که این 
شرایط را شرایط قابل براى کار کردن نمیدانم و همین االن دست از کار میکشم. کارگر باید بتواند دست از 
کار بکشد تا ببیند تکلــیف مسالــه مورد اختالف چه میشود. بنابراین حق اعتصاب بدون قید و شرط و 
با پرداخت دستمزد مشخصه هر قانون کارى است که کارگر در آن آدم محسوب شده باشد. شاخص دیگر 
اینست که قانون کار براى هر تغییر جزئى در آینده آدم را به جنگ مرگ و زندگى با دولــت نکشاند. این 
یعنى تحمل محرومیت ومصیبت و محنت زیاد در خانواده هاى کارگرى براى اینکه تو بخواهى نیمساعت از 
ساعات کار هفتگى در دهسال آینده کم کنى. قانون کار باید امکان تغییر را در خودش داشته باشد. شاخص 
دیگر اینست که تشکل کارگرى در قانون کار چه نقشى بازى میکند. ببینید، این یک قانون است و تازه بر 
مبناى این قانون قرار است فعل وانفعاالت مشخصى صورت بگیرد، هزار و یک بار کار به تصمیم گیرى 
هاى مشخص، حل اختالف و غیره میکشد. تشکل کارگرى در این میان چه موقعیتى دارد؟ یک عده از 
جماعت خود به اسم شوراى اسالمى را نماینده کارگر کردن، این خیلــى عقب مانده و ضد کارگرى است. 
بنظر من هر قانون کارى که در آن تشکل مستقل کارگرى برسمیت شناخته نشده باشد و درتعیین تکلیف 
مسائل محیط کار و موازین ناظر برکار در جامعه نقش اساسى به آن داده نشده باشد، آن قانون کارفرمائى 

و ضد کارگرى است. 
 

مصطفى صابر: شما در صحبتتان گفتید که قانون کار باید بدوا کارگر را بعنوان یک شهروند به رسمیت 
بشناسد. با توجه به اینکه در خود جامعه بورژوائى هر روز این دارد زیر سوال میرود و فرد در واقع خیلى 

حقوق را ندارد، شما چطور انتظار دارید که این حقوق در قانون کار برسمیت شناخته بشود؟ 
 

منصور حکمت: مکانیسم جامعه دقیقا برعکس اینست. چون کارگر حقش را میگیرد است که شهروند هم 
حق راى پیدا میکند. ما داریم راجع به یکى از عرصه هاى مبارزه اجتماعى اینجا حرف میزنیم. اگر کارگر 
ایرانى در این عرصه حقش را بگیرد هیچکس نمیتواند دهان روزنامه نگار را ببندد. این جهت واقعى حرکت 
جامعه است و نه برعکس. اینطور نیست که یک روز سرمایه دار از خواب بلــند بشود و بخود بگوید 
که امروز سرحالــم، احساس خوبى دارم، همه تان آزادید حرفتان را بزنید. باید بزور مجبورش کرد که به 
آزادى رضایت بدهد. یکى از عرصه هائى که در آن طبقه حاکمه را مجبور میکنند به آزادى رضایت بدهد 
مبارزه کارگر براى حقوق کارگرى است. بنابراین اگر کارگر حق تشکیل سندیکا و شورا و استقالل و آزادى 
عمل اینها را بگیرد و تحمیل کند، آنوقت هیچکس نمیتواند براى مثال روزنامه ها را ببندد. بهرحال بنظر 
من روند واقعى برعکس است. این مبارزه کارگرى و گرفتن این حقوق توسط کارگر است که تعیین میکند 

که شهروند بطور کلى در جامعه چه حقوقى دارد و این حقوق را تضمین میکند. 
 

مصطفى صابر: بهرحال قانون کار فعلــى را در مهرماه 68 مجلس تصویب کرده و بزودى احتماال در شوراى 
تشخیص مصلــحت نظام هم تصویب بشود، یا بهرحال آنجا گیر کرده. شما در مقابل این نظر که بهرحال 

کاچى به از هیچى است چه میگوئید؟ 
میخواهند  و  اند  آورده  و  اند  نوشته  چیزى  یک  اند  رفته  مردرند  حاجى  بچه  عده  یک  حکمت:  منصور 
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همینطورى یکجا قالـب کنند. به اسم اینکه سى روز مرخصى درش هست و یا "قرار است" بیایند مشاغل 
را طبقه بندى کنند و به فالن طریق دو ریال برود روى مزد کارگران در فالن بخش. این نسیه است. همین 
نکاتى هم که بقول شوراهاى اسالمى جنبه هاى مثبت این قانون است نسیه است. هیچ ضمانت اجرائى 
براى آنها وجود ندارد. ببینید این قانون کار را جورى نوشته که زن حاملــه قرار است 90 روز مرخصى 
داشته باشد. میگویند که به تو براى این مدت حقوق میدهیم. اما برو این حقوق را از سازمان تامین اجتماعى 
بگیر. اما آن کارگر عجیب واجب الحج، که نمیدانم کى کارگر میتواند در این نظام واجب الحج بشود، بعد 
از یکماه که از حج برمیگردد حقوقش را همانجا در همان حساب همیشگى گذاشته اند و دریافت میکند. 
اینها دیگر مردرندى است. اگر تو میخواهى واقعا حقوق کارگرى را که زایمان کرده بدهى، و اگر ریگى به 
کفش ندارى، خوب خودت بهمان شکل قبل بده دیگر. انگار آب زیرکاه شهرى دارد سر روستائى بیخبر را 
کاله میگذارد. بخاطر این دو تا بندى که تازه معلــوم نیست در عمل چه بشودکارگر دارد قبالــه بردگى 
اش را براى یک مدت طوالنى امضاء میکند. وقتى زیر این قانون امضاء گذاشتید فردایش که نمیتوانید دبه 
در بیاورید. باید شش سال تحت این قانون کار کنید تا تازه بتوانید صحبت عوض کردنش را بکنید. این 
یک پیروزى اجتماعى براى جمهورى اسالمى خواهد بود اگر بتواند بى تشکلــى و ممنوعیت اعتصاب، 
آقاباالسرى شوراهاى اسالمى، و اینکه وزیر کار و چهارتا استاد دانشگاه به انتخاب خود او شرایط کار کارگر 
را تعیین کنند، را به کارگر تحمیل کند. این یعنى اینکه کارگر باخت خود در مقیاس اجتماعى را بپذیرد. نظر 
من هم مانند رضا مقدم است. کارگر میتواند آن چند بندى را که اجراى فورى آنها را به نفع خود میداند 
روى یک کاغذ بنویسد و خواستار اجراى آنها بشود. اگر نکنند آنوقت حرف ما این خواهد شد که خودتان 
در قانون مصوبتان اینها را گفته اید، چرا اجرا نمیکنید؟ آنجا کامال معلوم خواهد شد که آنها چطور خواهان 
پذیرش یکجاى این قانون هستند. اجراى این چند بند را منوط به این کرده اند که کارگر اختیار زندگى اش 
را براى مدتهاى مدید به آنها بسپارد. این حرف اینهاست. اگر رژیم راست میگوید و میخواهد این قانون 
را اجرا کند، بیاید و آن بندهائى را که همین االن کارگران خواهان اجراى آن هستند اجرا کند. اگر نمیکند 
معلــوم است که باقى بندها نکاتى است که کارفرما میخواهد در قانون بگنجاند. بنظر من کارگر، و هر آدم 
باشرف در این جامعه، باید قانون کار رژیم را رد بکند و در عین حال کارگر باید لــیستى از نکاتى را که 
بنظر او باید اجرا بشود را از این قانون دربیاورد و بر اجراى آنها پافشارى بکند. نکته دیگر اینست که این 
قانون کار چه با تصویب و چه با عدم تصویبش توسط دولــت از نظر کارگر مشروعیت حقوقى ندارد. 
یکطرفه به مجلــس رفته اند و قراردادى آورده اند. نه نماینده کارگر هست که حرفى بزند، نه نظر کارگر 
را میپرسند. کارگران فقط باید بعدا بروند و طبق این قانون کار کنند. در بین خودشان که معاملــه میکنند 
اگر معلوم بشود که حاجى فالنى به حاجى فالنى کلــک زده آن قرار داد فسخ میشود. ولى در رابطه با 
کار اینها میتوانند متنى را یک عده شان بنویسند و یک عده شان تصویب کنند بعد بیاورند اجرا کنند! این 
قانون از نظر حقوقى مردود است، چه کارگر مجبور بشود به آن تن بدهد و چه نه. و اولین روزى که کارگر 
اندکى اختیار و اقتدار پیدا بکند همانروز لـغوش خواهد کرد. اما فرمولــى که کارگران باید االن داشته باشند 
اینست که آنجا که گوشه هائى از مطالــبات خود را در متن رژیم میبینند اینها را لــیست کنند و خواستار 

اجراى فورى آن بشوند. 
 

مصطفى صابر: باید هنوز روشن تر و مشخص تر این را گفت که موضع ما در قبال تصویب قانون کار رژیم 
اسالمى چیست و به کارگر چه میگوئیم.؟ 

منصور حکمت: بحث من هم به روشنى این بود که قانون کار را باید رد کرد. این قانون کار سند بردگى 
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است که میخواهند شما زیرش را امضاء بگذارید. بحث بر سر این نیست که کارگر بگوید فالن مواد معین 
را بعنوان قانونتصویب کن و برو باقى اش را بیاور. بحث سر اینست که کارگر بگوید من 30 روز مرخصى 
را میخواهم و خودتان هم در طرحتان گفته اید. پس فورا اجرایش کنید. بحث بر سر اجراى این بود. آیا 
اجراى برخى از نکات این قانون به نفع کارگر هست یا نه؟ خوب هرکس که نگاه بکند میبیند در تمام این 
158 ماده یک ماده هست، که الــبته بعدا محدودیت و تفسیر بردار بودنش را هم وقتى به بحث آن برسیم 
میگویم، که براى مثال در ازاء کار برابر باید به زن و مرد مزد مساوى بدهند. خوب این را اجرایش کنید 
دیگر. هزار زن کارگر ممکن است جمع بشوند و بخواهند که این اجرا بشود. نه اینکه بخواهند این قانون 
را بپذیرند. بنظر من اگر کارگر ایرانى این قانون را قبول کند مهمترین اشتباه تاریخ دهسال اخیر را مرتکب 
شده است. چون بحث قانون کار را میبندد و خواهند گفت که قانون که تصویب شد بروید سر کار دیگر و 
حرف نزنید. این مثل دادن یک سند و یک چک سفید به دولــت و سرمایه است که تو از من کار بکش و 
من هروقت اعتراض کنم این منم که دارم زیر توافقات و تعهداتم میزنم. بنظر من کارگر بهیچ عنوان نباید 
چنین سند رضایت و پذیرشى بدهد. بحث من بر سر یکى دو نکته بود که طرف براى اینکه باقى این مواد 
را به کارگر قالــب کند در این متن گذاشته و صحبت من این بود که بسیار خوب من باقى قانونت را 
نمیخواهم . این دونکته را که خودت دارى میگوئى را اجرا کن. هزار و یک چیز در این مملــکت بدون 
مصوبه و قانون دارد اجرا میشود. خوب شما هم لـطفا 30 روز مرخصى و مزد برابر در ازاء کار برابر را اگر 

مرضى ندارید اجرا کنید. بحث من این بود. 

 فصل دوم 
آزادى اعتــصـاب،  آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى، دستمزد ایام اعتصاب صندوق اعتصاب

مصطفى صابر: منظور از آزادى اعتصاب مشخصا چیست. دامنه آزادى اعتصاب چقدر باید باشد؟ اعتصاب 
رسمى و غیر رسمى چیست ؟ آیا هر اعتصابى رسمى شناخته میشود و هیچ محدودیت و قید و شرطى روى 

اعتصاب میتواند وجود داشته باشد یا خیر؟ منصور حکمت لــطفا شما شروع کنید. 
 

منصور حکمت: هیچ نوع محدودیتى روى آزادى اعتصاب نباید وجود داشته باشد. حق دست از کار کشیدن 
در هر لــحظه که کارگران، هر تعدادى شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است. اگر این حق را از 
کارگر بگیرند بهمان درجه جامعه را به دوره برده دارى برگردانده اند. کارگر باید بتواند دست از کار بکشد 
و بگوید بدلــیل اینکه اشکالــى در کار مى بینم کار را متوقف میکنم. این به معنى زدن زیر اصل قرارداد 
کار یا نفى کار کردن و نفى کل موازینى که تولــید جامعه بر آن مبتنى است نیست. کارگر میگوید در این 
مقطع معین کار نمیکنم چون اشکالــى در کار میبینم. آزادى اعتصاب یعنى هیچکس نمیتواند کارگرى را 
که کار را متوقف کرده است مجبور کند که کار کند. اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنى اینکه اگر 
من کارگر دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکى مجبور کند کار کنم. کسى نمیتواند 
آزادى اعتصاب را خط بزند و همراه با این کار سرنیزه را نیاورد. چون اگر من دست از کار بکشم تو باالخره 
چکار میکنى تا مرا به کار ناگزیر کنى؟ بنابراین من فکر میکنم آزادى اعتصاب هیچ قید و شرطى بر نمیدارد. 
و دقیقا به درجه اى که این آزادى را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جامعه، یعنى 
همان صورت از نظر حقوقى آزادى که جامعه سرمایه دارى به فرد داده است، خارج کرده اند و به موجودى 
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تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد. 
 

منتها مسالــه اى که در مورد آزادى اعتصاب وجود دارد آن وضعیتى است که اعتصاب براى خود کارگر 
ایام  حقوق  رسمى  اعتصاب  مورد  در  فقط  که  بگویند  است  ممکن  کشورى  در  مثال  براى  میاورد.  بوجود 
اعتصاب پرداخت میشود و در اعتصاب غیر رسمى حقوق پرداخت نمیشود. هرکس میتواند دست از کار 
میگویند  مثال  براى  دیگرى  کشور  در  نمیگیرد.  حقوق  باشد  رسمى  غیر  اعتصابش  اگر  الــبته  و  بکشد، 
اعتصاب آزاد است مشروط بر اینکه موضوع اعتصاب به همان کارگاه و همان بخش از کارگران مربوط 
یک امر  از  دفاع  در  یا  و  جامعه  در  دیگر  بخش  کارگران  مبارزات  از  دفاع  در  نمیتوانید  شما  یعنى  باشد. 
اجتماعى دست به اعتصاب بزنید. فقط هنگامى مجاز به اعتصاب هستید که در کارخانه خودتان خبرى شده 
باشد و یا بر سر دستمزد خودتان بالئى آمده باشد. این محدودیت نوع دوم از جنس محدود کردن آزادى 
اعتصاب بطور کلــى است. اما اینکه موازین پرداخت حقوق در اعتصاب رسمى و غیر رسمى چیست اینها 
میتواند در چهارچوب اصل آزادى اعتصاب مورد بحث باشد و خود جنبش کارگرى میتواند این موازین را 
تعیین بکند. این حق مسلــم هر کارگرى است که هرلــحظه میخواهد ابزار را به دلــیلــى زمین بگذارد 
و دست از کار بکشد. اما ممکن است اکثریت کارگران با اینکار موافق نباشند.ممکن است سازمان مستقل 
کارگرى با این کار موافق نباشد. اینها یک تفاوتهائى بویژه در جنبه مالــى اعتصابات ایجاد میکند. دستمزد 
حین اعتصاب چه میشود. این را میتوان در چهارچوب آزادى کامل اعتصاب هنوز بحث کرد. بحث اعتصاب 
رسمى و غیر رسمى در خودش این فرض را دارد که مرجعى براى اعالم رسمیت و یا عدم رسمیت اعتصاب 
وجود دارد. و این مرجع نمیتواند جز یک مرجع کارگرى و منتخب کارگران باشد. باید سازمان و نهادى 
کارگرى باشد و توسط کارگران به رسمیت شناخته شده باشد. ممکن است گفته شود که تا آزادى تشکل 
نباشد اعتصاب رسمى هم بنابراین معنى ندارد و تکلــیف مسالــه آزادى اعتصاب نامشخص میشود. من 
فکر میکنم حتى در بدترین حالــت هم کارگران میتوانند مجمع عمومى واحدى را که دست به اعتصاب 
زده است بعنوان مرجعى که میتواند رسمیت اعتصاب را اعالم بکند و بر این مبنا خواهان حقوق کامل ایام 
اعتصاب بشود قرار بدهند. خالصه کالم حق اعتصاب یک حق مسلــم انسانى است و نقض آن برمال کننده 
و افشاء کننده بردگى طبقاتى اى است که در جامعه سرمایه دارى برقرار است. در این چهارچوب میشود 
تازه در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى و موازین مالــى اعتصاب صحبت کرد. این را هم بگویم که فکر 
نمیکنم کشورى باشد که آزادى بى قید و شرط اعتصاب در آن برقرار باشد. هر کشور سرمایه دارى به نحوى 
از انحاء آزادى اعتصاب را محدود کرده است. اما براى کارفرما چنین محدودیتى وجود ندارد. اگر کسى دارد 
ادعا میکند که جامعه اش مبتنى بر مواجهه آزاد صاحبان وسائل تولــید است، یکى سرمایه دار یعنى مالــک 
ابزار تولــید و منابع فنى و فیزیکى کار و دیگرى صاحب منبع زنده تولــید یعنى نیروى کار، آنوقت سلــب 
آزادى اعتصاب مثل این میماند که کارفرما حق نداشته باشد سرمایه اش را جابجا بکند. آزادى اعتصاب براى 
کارگر غیر قابل چشم پوشى است و کارگرى که به همین بند رضایت داده باشد که آزادى اعتصاب نداشته 

باشد و یا این آزادى محدود باشد دیگر باقى قید و بندهاى بردگى و بندگى را دارد قبول میکند. 
 

مصطفى صابر: سوالــى اینجا مطرح میشود و آن اینست که طبق صحبت هاى شما بنابراین مثال اگر در 
یک کارخانه یک سوم کارگران بخواهند اعتصاب بکنند و بقول شما دست از کار بکشند با این حساب 
نمیتوانند اعتصابشان را رسمى کنند چون دو سوم بقیه چنانچه مجمع عمومى اى در کار باشد به احتمال 

زیاد راى منفى میدهند. 
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اعتصاب  طرفدار  اگر  کارگران  از  کسرى  چه  که  نیست  این  سر  بر  ابدا  من  بحث  نخیر.  حکمت:  منصور 
باشند اعتصاب رسمى است. این را باید سازمان کارگرى مربوطه تعیین کند. اگر من بعنوان راى دهنده در 
آن مجمعى باشم که میخواهد این موازین را تعیین کند که اگر چه درصدى از کارگران بخواهند اعتصاب 
کنند اعتصاب رسمى خواهد بود، میگویم ده درصد. هنوز چنین سازمانى را نداریم. اینطور نیست که نصف 
بیشتر کارگران یا بخش قابل مالحظه اى از کارگران باید موافق باشند تا اعتصاب رسمى بشود. ممکن است 
بخش معینى از قسمت معینى این حد نصاب را تامین کند. ممکن است در یک کارخانه فقط یک قسمت 
بخاطر مسائلــش اعتصاب کند و کل کارخانه، با اینکه مستقیما در این مسالــه ذینفع نیست، به آن قسمت 
حق بدهد و کال بیاید بیرون. یعنى اعتصاب آن قسمت را رسمى اعالم کند. تصمیم راجع به این چیزها 
دست خود تشکل کارگرى است و فکر میکنم اگر دست خود کارگر باشد مالکى میگذارد که دست و بال 

خودش را نبندد. 
 

مصطفى صابر: در مورد اعتصاب رسمى و غیر رسمى باز مشکلى که من دارم بجاى خود باقى است. من 
فکر میکنم رسمى و غیر رسمى کردن اعتصاب محدودیت هائى بر آزادى بى قید و شرط اعتصاب میگذارد. 
و فکر میکنم گفتن اعتصاب رسمى و غیر رسمى لزومى ندارد. اعتصاب به این معنى است که عده اى از 
کارگران تصمیم میگیرند که کار را متوقف کنند و طبعا این در یک واحد و یک محدوده معینى معنى دارد 
که همانطور که ایرج آذرین هم گفت باالخره یک عده اى بقیه را قانع میکنند و دست به اعتصاب میزنند. 
نگرانى من از تقسیم اعتصاب به رسمى و غیر رسمى اینست که محدودیت ایجاد کنیم و بهانه اى دست 
کارفرما بدهیم که بتواند دستمزد حین اعتصاب کارگران را ندهد و اعتصاباتى را، که کارگران براى کسب 

حقوقشان براه انداخته اند، تحت عنوان غیر رسمى بودن سرکوب کند. 
 

منصور حکمت: ببینید اتفاقا برعکس تصور شما مقولــه اعتصاب رسمى به کارگر قدرت میدهد. اعالم 
اعتصاب رسمى یعنى اینکه از آن لحظه به بعد در اعتصاب بودن کارگران وضعیت قانونى و داده شده جامعه 
است و هرکس خالف آن کار کند کار غیر قانونى کرده وباید ببرندش زندان. اعتصاب غیر رسمى یعنى من 
دست از کار کشیده ام و تو به کارت ادامه میدهى تا تکلــیف اختالف روشن بشود. این را هم کسى حق 
ندارد دست به تنش بزند. اما اعتصاب رسمى یعنى اگر پاسبان از آن اطراف رد شد باید پاسبان را بیاندازند 
زندان و اگر کارفرما خواست جنسهاى انبار را جابجا کند باید ببرندش زندان. چرا که اعتصاب رسمى است. 
دوم اینکه این به طبقه کارگر وحدت میدهد. اگر من و شما وقتى میخواهیم اعتصاب صورت بگیرد مسالــه 
را به تشکل کارگرى مان، به مجمع عمومى مان، ببریم و این مجمع به اعتصاب راى بدهد، آنوقت آن یکى 
هم که درد خاصى ندارد باید بیاید بیرون. هیچ کارفرمائى حق ندارد از جاى دیگر، از خارج اتحادیه وشورا 
و تشکل کارگرى، استخدام کند و سر کار بگذارد. در اعتصاب غیر رسمى اتحادیه مى ایستد و نگاه میکند 
و قسمت ها بکار خودشان ادامه میدهند. جنس ها را هنوز میبرد و میفروشد. بنابراین بحث بر سر تبدیل 
شدن اعتصاب به قانون مملــکت است. وقتى یک سازمان کارگرى مستقل اعتصاب را رسمى اعالم میکند، 
دارد به دولــت میگوید که در این حوزه معین اصل بر اعتصاب است و هرکس که خالف آن کار کند 
عمل غیرقانونى انجام داده است و قابل تعقیب است. این نکته اصلــى است. اما ببینید یک مسالــه دیگر 
هم هست. وقتى کارگر ایرانى از اعتصاب حرف میزند فورا در ذهن همه، خود کارگر و دیگران، "شلوغى" 
مجسم میشود. مردم بهم میگویند "آقا از آن خیابان رد نشو آنجا کارخانه فالن اعتصاب است یکوقت یک 
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پاشنه  است  کرده  اعتصاب  جائى  کارگر  که  میشنود  هرکس  و  میخورد"  ات  کله  به  چیزى  سنگى،  تیرى، 
کفشش را ورمى کشد و اگر کنجکاو نباشد از یک کوچه دیگر میرود. اما وقتى بانکها پول کسى را بلــوکه 
میکنند آن خیابان امن و امان است. اینهم اعتصاب است دیگر. وقتى فالن وزارت خانه حقوق یک عده را 
نمیدهد اعتصاب کرده است. دست از فعالیت متعارف و نرمال خودش کشیده است. دست به اقدام فوق 
العاده زده و کار عادى اش را نمیکند. ولى نه پاسبانى میاید نه چیزى. ما تابحال ندیده ایم که پلــیس بزور 
به دفاتر اتحادیه کارفرمایى بریزد (همانها که این قانون میگوید باید تشکیل بشود و معلــوم نیست چرا 
خودشان براى اینها شوراى اسالمى کارفرمایان درست نمیکنند) و اینها را بگیرد و زندان ببرد و بگوید که 
چرا پولهایتان را خوابانده اید. این را ندیده ایم. اما تا دو کارگر با هم جمع میشوند ومیگویند دست از کار 
بکشیم اول از همه به کالنترى و ژاندارمرى محل خبر میدهند که با دوتا جیپ بیاید آنجا. این اقدام بطور 
کلــى با آزادى اعتصاب مغایر است. اما درحالــت اعتصاب رسمى آن کسى که در خانه اش نشسته و خبر 
اعتصاب را میشنود فورا فکر نمیکند که فالنجا شلوغ است. بلــکه این را میفهمد که در آنجا کارگران بطور 
رسمى و قانونى دست از کار کشیده اند. به این ترتیب اعتصاب براى کارگر همانقدر امرى عادى و براى 
جامعه امرى برحق میشود، که هر نوع اعمال خشونت علــیه آن و هرنوع دست درازى به آن را از نظر جامعه 
غیر موجه و مذموم میکند. این بنظر من نکته بسیار تعیین کننده اى است. بحث برسر رابطه جامعه است با 
اعتصاب. بر سر مسالــه وحدت کارگرى است. نکته دیگرى که میخواهم بگویم اینست که اعتصاب رسمى 
اساسا انعکاس قدرت تشکل کارگرى است. در صورتى که اعتصاب غیر رسمى یک اعتراض است که الــبته 
کسى حق ندارد جلوى آن را بگیرد. اما وقتى کارگر میگوید اعتصاب رسمى است همراه آن تشکل کارگرى 
را در صدر جامعه قرار میدهد. بعنوان یکى از پاهاى اصلــى تعیین سرنوشت آدمها. اگر کارگران برق گفتند 
اعتصاب رسمى، دیگر دولــت نمیتواند مردم را تحریک کند که برق تان خاموش میشود. کمااینکه ممکن 
بود براى خودش صرف نکند و سوخت نخرد و برق را در ساعاتى خاموش کند. همانطور که دولــت انتظار 
دارد مردم با قطع برق از طرف دولــت بسازند با قطع برق بدلــیل اعتصاب هم باید بسازند. فکر میکنم این 
رابطه جامعه را با کارگر اعتصابى بهبود میدهد، چرا که هرکس میفهمد که فالن اتحادیه دارد براى گرفتن 
حق کارگران از امکانات قانونى خودش استفاده میکند. کسى نخواهد توانست به سادگى جامعه را علــیه 
کارگر تحریک کند. اینها مسائل مهمى است ومن ککامال اعتقاد دارم که مقولــه اعتصاب رسمى باید باشد 

و در هر قانون کار واقعى تعریف بشود. 
 

ببینید، بسیارى چیزها "حق" هست اما استفاده از آنها خیلــى سخت است. کسى مثال میزد که در آمریکا 
اولــین  تا  ها  بعضى  زندگى  محل  بین  اما  بدهند،  راى  جمهورى  ریاست  درانتخابات  دارند"  "حق  همه 
صندوق راى گیرى 250 کیلــومتر فاصلــه است و در غیاب وسیلــه نقلــیه عمومى و شخصى اینها راى 
نمیدهند. اینها عمال حق راى دادن ندارند چون کسى نمیاید از آنها راى بگیرد. قاعده عمومى در مورد حق 
اعتصاب هم همین است. قانون کار باید حــق اعتصاب را برسمیت بشناسد. اما هنوز فاکتورهائى وجود 
دارد که این را تضمین میکند که اعتصاب عملى هست یا نه. بوروژازى چگونه کمر اعتصاب ها را میشکند؟ 
بنظر من اساسا با فشار اقتصادى. البته در کشورهایى مانند ایران اول قشون میکشند. اما حتى آنجا هم معموال، 
یا در دوره هایى، کارگران مقاومت میکنند واز این مرحلــه بیرون میایند و زیر فشار سرکوب زانو نمیزنند. 
اما وجه مشترك روش بورژوازى علــیه اعتصاب در همه جا اعمال فشار اقتصادى است. بنابراین حقوق 
ایام اعتصاب جاى اساسى در بحث آزادى اعتصاب دارد. براى همین است که کارگران همیشه اعتصاب را با 
مقولــه صندوق اعتصاب کنار هم میبینند و تشکیل صندوق اعتصاب اولــین قدم راه انداختن هر اعتصابى 
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است. به این معنى یک بعد از بحث آزادى اعتصاب اینست که کسى حق ندارد علــیه اعتصاب قشون 
بیاورد. و بنظر من اگر کارگرى روز اعتصاب بزند و کسى را که براى سرکوب اعتصاب آمده بکشد، از نظر 
حقوقى باید به مقتول مثل کسى که خودش را زیر ماشین انداخته است نگاه کرد. ایشان اصال آنجا چکار 
میکرده. چه کسى به او گفت که دم کارخانه برود. این آدمها بنا براصل آزادى اعتصاب قابل مجازاتند. اما 
طرف میتواند ارتشش را نیاورد، میتواند مانند مورد اعتصاب معدنچیان انگلــستان جنس را انبار کرده باشد 
و صبر کند. بورژوازى انگلــستان هم کارگران را زد و هم ذغال سنگ انبار کرده بود و صبر کرد. مدتها 
صبر کرد. معدنچیان یکسال و اندى دوام آوردند و حتى جنگیدند. از پس پلــیس انگلــستان و تاکتیکها و 
روشهاى سرکوبگرانه اش که برآمدند. 500 کیلومتر دورتر از محل اعتصاب معدنچى را که از خانه بیرون 
میامد توقیف میکردند. کارگران از پس این بر آمدند. آنچه که کمر اعتصاب معدنچیان را در انگلــستان 
مسالــه  من  بنظر  که  است  اقتصادى  فشارهاى  این  با  مقابلــه  براى  بود.  اقتصادى  فشار  نهایتا  شکست، 
دستمزد ایام اعتصاب جزء الیتجزاى آزادى اعتصاب است. و اینجا بحث اعتصاب رسمى تعیین کننده است. 
منتها اعتصاب غیر رسمى چه؟ آیا در این مورد نباید دستمزد پرداخت شود؟ بنظر من اعتصاب غیر رسمى 
اى که بعدا رسمى میشود باید حقوقش از روز اول آن محاسبه و پرداخت بشود. کارگرى که ابتکار عمل 
را با اعتصاب غیر رسمى بدست میگیرد و بعد بخشهاى دیگر طبقه خود را مجاب میکند که باید به صحنه 
بیایند، نباید بابت این ابتکار عمل و پیشرو بودنش ازنظر مالــى متضرر بشود. به این معنى حتى در مورد 
اعتصاب غیر رسمى هم جا دارد که دستمزد پرداخت بشود. بیش از این دیگر خود کارگران براى اعتصاب 
کردن صندوق درست میکنند و غیره. بنظر من مسالــه فراهم کردن امکان مادى براى اعتصاب نکته بسیار 
مهمى است. از تضمینهاى حقوقى در مقابل دولــت و پلــیس و دادگاههایش و غیره تا تضمین هاى مالــى. 
مثال دیگر مسالــه ضرورت وجود تضمینهائى براى اموال اتحادیه ها وسازمانهاى کارگرى است. ممکن 
است فردا براى اموال فالن تشکل کارگرى، حتى اگر چنین تشکلــهائى وجود داشته باشند، ورقه مصادره 
و ضبط صادر کنند. همه اینها باید در بند مربوط به آزادى اعتصاب گنجانده شده باشد. اینکه هیچ دادگاه و 
مرجعى حق دست بردن به اموال تشکلــهاى کارگرى را ندارد، اینکه کارفرما حق جابجائى محصوالت و 
اموال را در حین اعتصاب ندارد و اگر کارفرما بیاید و از اموال کارخانه "خودش" حین اعتصاب چیزى ببرد 
باید بعنوان دزد بگیرندش. رسمى شدن اعتصاب کارگرى یعنى تبدیل شدن حالــت اعتصاب به موقعیت 

متعارف قانونى و هرکس که اخاللــى در آن وارد کند باید قانونا مورد تعقیب قرار بگیرد. 
 

مصطفى صابر: یک محور و پایه صحبت شما اینست که کارگر بعنوان فروشنده نیروى کار این حق را 
دارد که هروقت خواست نفروشد و شرایط دیگرى براى فروش نیروى کارش تعیین بکند. آیا همین حق را 
نمیشود در قانون کار به طرف مقابل یعنى کارفرما داد؟ یعنى اینکه هروقت دلــش خواست کار را متوقف 

بکند و کارخانه را بخواباند و بگوید به این ترتیب حاضر نیستم ادامه بدهم. 
 

منصور حکمت: تا بحال کسى نتوانسته است عمال این "حق" را از کارفرما بگیرد. اما بنظر من از نظر حقوقى 
نهادهاى  کنترل  زیر  مختلف  اشکال  به  باید  کارفرما  من  بنظر  نداد.  کارفرما  به  را  "حق"  این  میشود  کامال 
کارگرى باشد. طرف از یک امتیازات از پیشى در جامعه برخوردار است و بافرض اینها تازه در کارخانه با 
کارگر مواجه میشود. اگر او هم حاضر باشد مثل کارگر 35 ساعت کار کند، چیزى از کارفرما بودنش باقى 
نمیماند. نباید به کارفرما این حق را داد که هروقت دلش خواست کار را بخواباند، زیرا معاش میلــیونها 
نفر را این جامعه به ناحق زیر نگین انگشتر ایشان گذاشته و ایشان هر روز تصمیم بگیرد که عده اى را 
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به گرسنگى بیاندازد میتواند. بنظر من این جزو حقوق هیچ بشرى در این دنیا نیست. عاطل کردن وسائل 
تولــید در یک کشور به صرف مالــکیت باید در یک سطح پایه اى تر، در سطح قانون اساسى کشور، در 

یک جامعه جرم محسوب بشود. بنابراین نمیشود کارفرما را بهمان درجه آزاد گذاشت. 

فصــل سوم 
آزادى تشکل

مصطفى صابر: آزادى تشکل اینجا بعنوان یکى از مالکهاى اصلى ارزیابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . 
فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در این متن هست. شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى 

در این قانون کار چه فکر میکنید؟ 
 

بطور  که  است  جاهایى  آن  از  یکى  کارگرى  تشکلــهاى  به  مربوط  بند  این  میکنم  فکر  حکمت:  منصور 
جا  همه  کارفرمایان  قانون  این  در  ببینید  دید.  را  قانون  این  رعیتى  ارباب  خصلــت  میشود  اى  برجسته 
کارفرمایان "محترم" هستند و کارگران همه جا کارگران "عزیز". مثل اولــیاء محترم و بچه هاى عزیز. آنکه 
لــقبش "عزیز" است آن کسى است که صغیر است، احتیاج به سرپرستى دارد، زبان بسته است، باید برایش 
راهى باز کرد که بتواند حرفش را بزند. و الــبته این کار آدمهاى "محترم" جامعه است که این کار را براى 
این آدمهاى "عزیز" جامعه انجام بدهند. بنظر من اگر قانون کارى بخواهد جدى باشد فقط یک جملــه 
در مورد تشکلــهاى کارگرى الزم است بگوید: دولــت همه تشکلــها و نمایندگان منتخب کارگران را 
به رسمیت میشناسد، تمام تشکلــهاى کارگرى را به رسمیت میشناسد و در امور مربوط به کار و اختالف 
کارگر و کارفرما همه این تشکلــها حق دخالــت دارند و کسى حق تعرض به این تشکلــها را ندارد. 
همین. منتها اینها دارند از آدمهاى صغیرى حرف میزنند، آدمهائى که خود اینها در قانونشان صغیرشان میکنند 
تا بتوانند مهارشان کنند و از آنها کار بکشند. در تولــید کارى به دین این کارگران ندارند، اما وقتى قرار 
شد حرفش را بزند حتما باید آنکه اسالمى است بیاید جلــو. ارمنى تا موقعى که کار میکند به دینش کارى 
ندارند، بهائى و بیخدا هم همینطور. اما وقتى قرار شد حرف بزند و بگوید من کارگرم، ایشان میگوید خیر، 
من میگویم که تو که هستى. این تعریف آدم صغیر است. اختیار اموالــش را ندارد، اختیارزندگى و صبح تا 

عصرش را ندارد. بنظر من همین مبحث براى پاره کردن این قانون کار کافى است. 
 

اجازه بدهید قدرى به این بحث "اسالمیت" برگردم. اصال شوراهاى آزاد و مستقل کارگرى بعد از انقالب را 
با چسباندن کلــمه اسالمى به آنها از بین بردند. رضا مقدم در مقاالتش در نشریه کمونیست اینها را بدقت 
توضیح داده است. خاصیت این کلــمه "اسالمى" هم که اینجا هست دقیقا همین است. براى درك بهتر این 
متن میشود، همانطور که هر ایرانى میداند، کلمه "اسالمى" را در متن خط بزند و بجایش بگذارد "دولــتى". 
در جمهورى اسالمى ایران هر نهاد "اسالمى" که تشکیل میشود یک نهاد دولــتى و طرفدار دولــت است. 
میشود در تمام این متن اسالمى را خط زد و بجاى آن گذاشت "ضد دموکراتیک"، ضد راى آزاد آدمهائى 
که این ارگانها به اسم آنها تشکیل شده. مثال انجمن "اسالمى" فالن محل یا واحد بنا به تعریف کانونهایى 
هستند که آدمهاى معدودى با فرض گرایش فکرى و تعلــق تشکیالتى و سیاسى معینى به رژیم تشکیل 
داده اند. خوب من میگویم بیائیم کلــمه اسالمى را خط بزنیم و کلــماتى که گفتم را بجایش بنویسیم. 
یعنى هرکارگرى یک مداد بردارد و هرجائى کلــمه "اسالمى" بود بجایش بنویسد دولــتى، بنویسد ضد 
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دموکراتیک، بنویسد سرکوبگر. و آنوقت این فصل را از اول بخوانید. اینطور میشود. "کارگران اگر میخواهند 
متشکل شوند میتوانند انجمنهاى دولــتى تشکیل بدهند"!، "در مورد اختالف کارگران با کارفرما شوراهاى 
دولــتى با کارفرما مذاکره میکنند"! اگر این جایگزینى را بکنیم آنوقت جا به جا میبینیم که این قانون کار 
درزمینه تشکل دارد با کارگر چه معاملــه اى میکند. عمال میگوید کارگر لــیاقت این را ندارد که خودش 
شود  متشکل  کارگر  اینکه  از  میترسم  من  میگوید  دارد  که  اینست  الــبته  هم  بحث  اصل  بزند.  را  حرفش 
و حرفش را بزند. همانطور که ناصر جاوید گفت باالخره کارگران متشکل میشوند و لــذا اینها بندهائى 
است براى دولــت و کارفرما براى آرایش دادن به نیروى خودش و مقابلــه با جنبش کارگرى. تمام این 
قانون را نگاه میکنید میبینید هرجا قراراست نماینده کارگران خودى نشان بدهد، که موارد آن در این قانون 
زیاد نیست، صحبت از شوراى اسالمى میشود. به این معنى معلوم است که شوراهاى اسالمى خیلــى در 
تصویب این قانون کار ذینفع هستند. درست است که قانون مستقلـى براى شوراهاى اسالمى تصویب شده. 
ولى یک قانون جداگانه را ممکن است روزى کسى لــغو کند. اما قانون کار شوراهاى اسالمى را میبرد در 
تاروپود اقتصاد و تولــید در جامعه. شوراهاى اسالمى دارند در زمینه از قول کارگران حرف زدن در جامعه 
یک موقعیت انحصارى پیدا میکنند. و بیهوده نیست که روزنامه "کار و کارگر" وقتى شوراى نگهبان یکبار 
دیگر این متن را رد میکند جیغش در میاید و میگوید در شوراى تشخیص مصلحت پدرتان را درمیاوریم. 
این فصل ششم براى شوراهاى اسالمى خیلى مهم است. فکر میکنم جوابى که کارگر باید به این بندها 
بدهد اینست که، از رد کردن آن گذشته، در برابر آن جنبش مجمع عمومى خود را قرار بدهد. بنظر من 
پاسخ واقعى ما به بحث تشکلــهاى کارگرى در قانون کار رژیم اینست که کارگر در هر واحد و کارگاه 
و کارخانه اى فقط مجمع عمومى خودش را بعنوان نماینده خودش میشناسد. هیچکس حق ندارد بیاید 
بگوید نماینده کارگر قانونى است یا نیست. هیچکس حق ندارد کلــماتى مانند اسالمى، خوانائى با اسالم 
و نظام و غیره را به نماینده کارگران بچسباند. نکته دیگرى که میخواهم بگویم اینست که در این قانون 
تبعیض در میان کارگران گذاشته شده است. این قانونى نیست که یکسان به کارگر برخورد کرده باشد و 
تکلــیف کارگر بعنوان یک پدیده معلــوم را در مناسبات کار تعیین کرده باشد. موقعیت زن و مرد در این 
قانون فرق میکند، ارمنى و مسلــمان و بیخدا و با خدا موقعیتشان فرق میکند، ایرانى و افغانى همین طور. 
اینهم به هرکس یادآورى میکند که این قانون کار راجع به کارگران نیست. این قانون کار راجع به کنترل 
اسالمى - دولــتى - ارتجاعى طبقه کارگر و مبارزات اوست که هم اکنون هم فراتر از موازین مورد نظر 

این قانون دارد حرکت میکند. 

 فصــل چهارم 
نمایندگى کارگران و مراجع تعیین تکلیف در قانون کار

مصطفى صابر: مسالـه نمایندگى کارگران در قانون کار جمهورى اسالمى و مراجعى که باید دراین قانون 
راجع به سرنوشت کارگران تصمیم بگیرند، براى مثال در تعیین حداقل دستمزد، اختالفات میان کارگر و 
کارفرما و غیره، و اینکه قانون کار چه مرجعى را بعنوان نماینده کارگران به رسمیت میشناسد، براى مثال 
شورایعالــى کار قرار است یک مرجع تصمیم گیرى در قانون کار جمهورى اسالمى باشد، که از 9 نماینده 
اش سه نفر بیشتر به اصطالح نماینده کارگر نیست که تازه اگر فرض کنیم که اینها واقعا نماینده کارگران 
باشند باز در یک اقلــیت آشکار قرار دارند. سه نفر دیگر نماینده وزارت کار هستند و سه نفر دیگر نماینده 
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کارفرما. در واقع به این ترتیب حقى براى نمایندگى کارگران به رسمیت شناخته نشده است. میخواهم اینجا 
در این مورد بیشتر صحبت شود که نماینده کارگران که باید باشد و مرجع ذیصالح کارگرى از نظر ما کدام 
است. شما در مورد شورایعالى کار و صالحیت و عدم صالحیت آن براى داشتن اختیاراتى که به آن سپرده 

شده چه میگوئید؟ 
 

منصور حکمت: چیزى که روشن است اینست که هیچ قانون کارى حرف آخر را راجع به مناسبات کار و 
سرمایه نمیزند، بلــکه چهارچوبى بدست میدهد که در آن نیروهاى درگیر در تولــید بتوانند روى مقدارها 
و موازین توافق کنند، اجراى این توافقات را تضمین کنند و غیره. اینجاست که من فکر میکنم قبل از اینکه 
مسالــه نمایندگى شدن کارگران در این ارگانهائى که رژیم تعریف کرده است مطرح باشد، نفس اینکه چه 
مرجعى باید تکلــیف فاکتورهایى مثل دستمزد و ساعت کار و غیره را تعیین کند هنوز باید بحث بشود. 
من میخواهم به چند عرصه مهم اینجا اشاره کنم. تعیین دستمزد و ساعات کار و شاخصها و موازین روزمره 
تولــید و غیره. چه کسى اینها را تعیین میکند؟ حل اختالف، بازرسى، کار زنان، آئین نامه داخلــى کارگاه 
مسائل مهم دیگرى هستند. از نظر عقل سلــیم و از نظر کسى که ریگى به کفشش نیست و حتى نه بعنوان 
کارگر بلــکه بعنوان کسى که دارد تالقى دو عامل تولــید، یعنى سرمایه و کار، را قضاوت میکند منطقا چه 
کسى باید اینها را تعیین کند؟ در مورد دستمزد ما داریم میگوئیم که این دستمزد پولــى است که کارگر 
در ازاء کارش میگیرد. معلــوم است که کارگر باید تعیین کند کارش را به چه قیمت میفروشد. در جامعه 
سرمایه دارى در مورد هر کاالیى اینطور است. کسى نمیتواند به مغازه اى برود و بگوید من این جنس را به 
این قیمت خریدم و برداردببرد. اما ظاهرا در مورد کاالئى به اسم نیروى کار عکس این است! خود خریدار 
دارد قیمت را تعیین میکند و فروشنده هم مجبور است بفروشد. در مورد دستمزد نه شورایعالى کار الزم 
است و نه چیزى. نمایندگان کارگران و تشکل کارگرى باید هرسال حداقل دستمزد را اعالم کنند. جواب 
میدهند که آخر در این صورت اینها به نفع کارگران مقدار را تعیین میکنند. اینها سفره کارگران را رنگین 
تر میکنند. منهم میگویم برعکسش هم شما به نفع کارفرما راى میدهید دیگر. خوب آنها که به نفع کارگران 
راى میدهند مزد را تعیین کنند. در مورد حل اختالف همینطور. اختالفى میان کارگر و کارفرما بروز میکند، 
چه کسى باید حکمیت کند. واضح است که هر دو طرف دعوااینجا نمایندگى میشوند و حرفشان را میزنند 
و وکیل دارند و غیره. اما چه کسى باید حکمیت کند؟ هیات منصفه کیست؟ قانونى آورده که این را از 
کارفرما و دولــت و به زعم خودش از کارگر تشکیل داده. یعنى به شوراى اسالمى گفته چون قیافه هاى 
شما کمى درب و داغان تر است شما اداى کارگر را دربیاورید و بیائید در این سالــن بنشینید پاپیون نزنید. 
اینها هم کارگرهاى این مجمع هستند. من میگویم حتى اگر این شوراى اسالمى ها هم بدلــیلــى مجبور 
بشوند به نفع کارگر راى بدهند هربار حرف کارفرما آنجا پیش میرود. پس حکمیت را به کارفرما داده اید. 
من با کارفرما دعوایم شده و وقتى کار باال میگیرد براى حکمیت میرویم پیش یک کارفرماى دیگر! خوب 
این به نفع کارفرما راى میدهد. منهم میگویم مرجعى باید باشد که بنفع کارگر راى بدهد. اگر میگوئید آخر 
هیات موجود باالخره انصاف دارد، منهم میگویم کارگر هم انصاف دارد. اگر بحث سر اینست که آخر این 
هیات حل اختالف درایت دارد و مصالـح ملــى و قوانین و هر درد دیگرى را مد نظر دارد، منهم میگویم 
کارگر هم بلــد است همه اینها را مد نظر بگیرد. بهر دلــیلــى تو این مرجعیت را داده اى به کارفرما 
منهم بهمان دلــیل میگویم مرجع تشخیص و حل اختالف باید یک پیکره کارگرى باشد. حاال اگر دوتا 
نماینده کارفرما هم در آن باشد من جنگ راه نمیاندازم، اما ترکیب این مرجع باید اساسا کارگرى باشد. 
مصطفى صابر: ببخشید، کال در قانون کار جمهورى اسالمى و همه قانون کارها به دولـت ووزارت کارها 
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یک نقش ماوراء طبقاتى میدهند، میخواهم بدانم شما نظرتان در مورد دادن نقش ارگانى ماوراء کارگر و 
کارفرما به دولــت در قانون کار چیست؟ 

 
منصور حکمت: بنظر من در جامعه سرمایه دارى دولـت را باید بعنوان بخشى از پیکره کارفرمایى در نظر 
گرفت. چه بدلــیلــى که ایرج آذرین گفت که خود دولــت یک سرمایه دار کلــه گنده در مملــکت 
است، و چه به این دلــیل که دولــت مسئول سازماندهى تولــید در این جامعه است، مالــیات میگیرد 
و کنترل کننده حرکت سرمایه است. بعالوه دولــت نهاد سیاسى طبقه سرمایه دار است که در این بحث 
حتى نمیخواهم به این استناد بکنم. دولــت را باید بعنوان زائده اى از کارفرما در نظر گرفت، با این تفاوت 
که احتماال در مقایسه با کارفرماى منفرد که به کارخانه خودش و مصلــحت سرمایه خودش نگاه میکند، 
دولــت کل وضعیت اقتصاد و اشتغال و تولــید را ومصلــحت اینها را در این جامعه در نظر میگیرد. از 
نظر ترکیب هم جامعه کارفرمایى مملــکت آدم به پست هاى دولــتى میفرستد. تابحال ندیده ایم که دست 
کارگرى را از یک واحد صنعتى بگیرند و ببرند وزیر کارش بکنند. اینجا میگوید دونفر از "افراد بصیر و 
مطلــع" دراین شورا هستند. فکر میکنید هیچوقت میایند کارگرى که فالنجا دارد کار میکند را بعنوان آدم 
بصیر و مطلــع ببرند؟ آیا وزیر کار میاید و به او از طرف خودش نیابت میدهد؟ باالخره یک کارفرما و یا 
آقازاده ایشان که در آمریکا درس خوانده را میاورند و بعنوان آدم بصیر و مطلــع در این ارگانها میگذارند. 
بنابراین حتى از نظر بافت این مراجع یک نفر کارگر در میان اینها نخواهد بود. بهرحال ترکیب کارفرمایى 
است و به همان دلــیلــى که اینها میگویند ترکیب این باشد منهم میگویم آن یکى باشد. بحث بازرسى 
دیگر از این روشن تر است. قرار است کسى بیاید بازرسى بکند ببیند از من کارگر دارند در محیط سالــمى 
کار میکشند یا نه؟ خوب بهترین بازرس براى این کار خود من و دیگر کسانى هستیم که در این وضعیت 
بسر میبریم. یک آقاى استاد دانشگاه و پزشک و غیره قرار است زیر نظر کارفرما و دولــت بیایند تشخیص 
بدهند این محیط سالــم است یا نه و خطرناك است یا نه. خوب من میگویم بازرسى را کسى باید بکند که 
در یافتن خطاذینفع است. بازرس میگذارد و میرود ولى کارگرى که در آن محیط کار میکند، با آن دستگاه 
که  است  حساس  آنقدر  که  است  کسى  میشود  دچار  شغلــى  بیمارى  به  و  میکند  تنفس  آنجا  میکند،  کار 
کوچکترین نشانه چنین مشکالتى را تشخیص بدهد و بکوبد. در مورد بازرسى که مطلــقا باید یک ارگان 
کارگرى این بازرسى را انجام بدهد. جالــب است، در این آئین نامه یک هیاتى هست که قوانین حفاظت 
فنى را وضع میکند که در آن نشانه اى از کارگر هست. آنوقت، و عین جمله اش اینست، "براى مشارکت 
بیشتر کارگران در امر بازرسى و کنترل" هیات دیگرى تشکیل میشود که محض رضاى خدا در این یکى 
اصال یک کارگر هم نیست! بنظر من بازرسى باید مطلــقا بدست سازمانهاى کارگرى باشد و حرف اینها 
حرف آخر باشد. در مورد کار زنان هم دیگر به طریق اولــى. یک بخش ویژه محرومى در درون طبقه 
کارگر هست که مدعى هستید دارید قوانینى وضع میکنید و حقوقى به آنها میدهید و گرایش عمومى سرمایه 
و کارفرما به پامال کردن آنهاست. مثال میگوئید باید مزد مساوى به آنها داده شود، و این قانون را قاعدتا 
براى این وضع کرده اید که جامعه در حالــت موجود مزد مساوى نمیدهد. حاال چه کسى را باید گذاشت 
که تشخیص بدهد قانون در مورد کار زنان اجرا میشود یا نه؟ باز هم نه فقط یک نهاد کارگرى باید اینکار 
را بکند بلــکه بطور جدى زنان کارگر درآن نمایندگى بشوند. فقط این میتواند یک هیات بازرسى واقعى 
باشد. در مورد آئین نامه داخلــى کارگاه هم همینطور. هر وقت شما آئین نامه داخلى مجلــس را دادید 
کارگران ایران ناسیونال نوشتند، آئین نامه داخلــى ایران ناسیونال را هم بدهید نمایندگان مجلــس بنویسند. 
یک عده دارند در کارخانه کار میکنند، خودشان آئین نامه را مینویسند دیگر. که تازه فراموش نکنید عدول 
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از این آئین نامه یکى از دالئل اخراج است. طرف قرار است سر خود یک آئین نامه اى بنویسد و بیاورد که 
من اگر از آن عدول کنم فورا از کارخانه بیرونم کند. اینها بنظر من همه نشان دهنده خصلــت کارفرمایى 
و بورژوایى این قانون است. آنچه من میخواهم بگویم اینست. در اوائل بحث 14 نهاد وسازمان شمردم که 
در قانون کار جوالن میدهند. این 14 تا را آورده اند که یک ارگان را به رسمیت نشناسند و آن نمایندگان 
مستقیم کارگران است. چرا از بین آن 14 تا نمیتوانست به یکى اکتفا کند؟ چون پدرآمرزیده متوجه اختالفات 
داخلــى خودشان هست. این وزارت خانه آن یکى را قبول ندارد و غیره. بنابراین همه را در بازى شرکت 
داده است. اما کارگر که طرف اصلــى تعیین همه این مقدارها و موازین و بازرسى ها وغیره است حتى در 
یکى از این ارگانها نمایندگى نمیشود. بهرحال کنترل بر محیط کار و زندگى کارگر را میان خودشان تقسیم 
کرده اند. همه این 14 نهاد پوششى است براى پایمال کردن حق مسلــم و مشروع آن کسى که باید در همه 

این موارد تصمیم بگیرد و اجراى آن را کنترل کند. 

فصـل پنجـم 
تبعیض در قانون کار

مصطفى صابر: اگر موافق باشید به یک جنبه عمومى دیگر در قانون کار بپردازیم و آنهم مسالــه تبعیض در 
قانون کار است . کال هرنوع تبعیضى را میشود در این قانون کار پیدا کرد. تبعیض ملــى، جنسى، مذهبى، و 

تفرقه و تمایز بین بخشهاى مختلــف کارگران. فکر میکنم الزم است در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. 
 

منصور حکمت: اجازه بدهید راجع به تبعیض جنسى در همین بندى که از قرار گفته زن و مرد یکسان در 
حمایت قانون قرار دارند صحبت کنم. ببینید اینجا نمیگوید که زن و مرد برابرند. میگوید هردو "به یکسان 
در حمایت قانون هستند". خود قانون اساسى جمهورى اسالمى هم همین را راجع به زن و مرد در کل 
جامعه میگوید. این مثل آنست که بگوید برده و مالــک برده هردو به یکسان تحت حمایت قانون هستند. 
این یعنى قانون براى حمایت از هرکدام اینها موازینى دارد. هر یک سهم خودشان را دارند. ابدا اینطور 
نیست که اینجا گفته باشد زن و مرد در موقعیت مشابه در کار و تولــید قرار دارند. این را نمیگوید. حاال 
چه بخشى از کارها هست که انجام آنها توسط زنان مخالــف اسالم است بماند. چون در خط بعدى این 
را هم میگوید. بنظر من نه فقط تبعیض جنسى بلــکه تبعیض در تمام اشکال آن در این قانون خیلــى 
مشهود است. کامال معلــوم است که حقوقى از غیرمعتقدین به دین اسالم و آنهم با آن تعبیر محدودى که 
رفقا اینجا گفتند کال سلــب شده. کارگر ارمنى، کارگر بهائى، کارگر بیخدا باید سرش را بیاندازد پائین و 
در کارخانه کار کند و بعد هم برود خانه اش. نمیتواند هیچ کار دیگرى بکند. نمیتواند بعنوان یک کارگر در 
بقیه اشکال زندگى کارگرى اش ابراز وجودى بکند. در مورد زن، آن بندى که هنر کرده و نوشته مزد مساوى 
در برابر کار مساوى جملــه اش خیلــى جالــب است. گفته است "در ازاء کار مساوى در یک کارگاه به 
زن و مرد مزد مساوى" میدهند. خودتان کالهتان را قاضى کنید. چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد 
در آن کارگاه معین دارند کار مساوى و مشابه انجام میدهند؟ یعنى کارفرما آنها را کنار هم نشانده و دارند 
یک کار انجام میدهند، چند کارگاه اینطور است؟ مسالــه اصلــى اصال این نیست. مسالــه اصلــى اینست 
که در کل پهناى تولــید در کشور ودر بخشهاى مختلــف وقتى زن و مرد کارهاى مشابه انجام میدهند، 
مثال هردو کارگر ماهر یا غیر ماهرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند یا هرچه، حقوق یکسانى در سطح 
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همان شغل بگیرند. تمام هنر جامعه بورژوایى این است که زن را میفرستد در رشته هاى "زنانه". بعضى 
کارها را به آنها اختصاص میدهد. شما هیچوقت نمیتوانید نشان بدهید که این زنى که دارد کار میکند با چه 
مردى در یک رشته دیگر معادل است. تمام کلـکشان همین است. بنابراین این بند هم شوخى است. بعالوه 
بنظر من گذاشتن این و نگفتن این که اگر کسى به دلــیل زن بودن کسى از استخدام آنها سرپیچى بکند با 
چه مجازاتهائى روبروست همین حرف اول را هم از معنى تهى میکند. یکى میتواند ده تا ماده به نفع زنان 
بنویسد و بعد هم به کارفرما اجازه بدهد که اگر نخواست زن را استخدام نکند. یک کلــمه در این قانون 
کار راجع به این نیست که کارفرما باید امکانات برابر براى استخدام بگذارد. نمیتواند کارفرما وقتى دونفر 
براى مصاحبه براى کار آمده اند بخودش بگوید خوب این یکى که زن است ممکن است بچه دار بشود 
و سالــى فالنقدر روزکار اینطورى میرود، بعد باید شیرخوارگاه بسازم و هر سه ساعت نیم ساعت تنفس 
براى شیر دادن به او بدهم و خالصه حقوق ویژه اى، که الــبته در این قانون زیاد نیست، برایش قائل باشم، 
پس ولــش کن استخدامش نمیکنم. مسالــه امکانات برابر در استخدام اصال در این قانون نیست. معنى این 
حرفها پس اینست که من در قانون کار این حرفها را میزنم و کارفرمایان "محترم" خودشان زن استخدام 
نفرمایند.زن بماند خانه. وقتى امکانات برابر در استخدام را نمیگوید آنوقت دیگر نه فقط همین نوع بندها 
جنبه رفع تبعیض ندارد، بلــکه از نظر اجتماعى تبعیض را شدت میدهد.کسى که میخواهد واقعا زن و مرد 
را در کار و تولــید برابر بکند باید در درجه اول تبعیض مثبت به نفع زن قائل بشود. یعنى کارفرما را مجبور 
کند که هزینه بیشترى تقبل کند، حقوق بیشترى بپردازد، آموزش ویژه اى بدهد براى اینکه زنان بتوانند پایه 
شغلــى شان را باالتر ببرند، مهارت کسب کنند و غیره. و بعالوه ضمانت اجرائى قانونى اکید و مجازاتهاى 
قانونى تعریف کند براى عدم استخدام زنان به بهانه هاى مختلــف. بنابراین بنظر من زن در این قانون کار 

دو پله هم از مرد کارگر محروم تر و بی حقوق تر است. 
 

در مورد این "قوم و قبیلــه" که اینجا گفته فکر میکنم اینها خودشان را متعلق به "قبیلــه"اى میدانند که 
دارد از این مردم خراج و جزیه میگیرد. آن هیات جمهورى اسالمى که دارد قانون کار مینویسد و در شوراى 
نگهبان مواد آنرا تصویب و رد میکند واقعا خودش را یک "قبیلــه" برتر میداند. منتها دارد میگوید "قبایل 
دیگرى که ما بر آنها فاتح شده ایم زیر سایه ما میتوانند زندگى شان را بکنند". اما علــت نوشتن این در 
اینجا همانست که حمید تقوایى گفت. اینها را گفته که نگوید برخورد قانون به مردم از هر نژاد و ملــیت 

و مذهب و جنسیتى عینا مشابه است. 
 

نکته دیگر مربوط به کار کارگران خارجى است. بنظر من کسى که در ایران کار میکند باید از حقوق کامل 
هر شهروند ایرانى برخوردار باشد و از جملــه از حقوق مندرج در قانون کار. دو کارگرى که دارند کنار 
هم کار و زندگى میکنند یکدیگر را برادر خودشان میدانند، اما آنکه دارد از گرده شان کار میکشد، اصرار 
دارد که شکاف ملــیت را باز نگاه دارد و اینها را بجان هم بیاندازد. بنظر من جامعه کارگرى ایران باید 
بخواهد که کارگر خارجى عین کارگر ایرانى با همه حقوق، حتى حق راى دادن در انتخابات مجلــس و 
ریاست جمهورى و غیره (که در ایران امروز هیچکدام الــبته پشیزى نمى ارزد) باشد. بهرحال هر حقى که 
یک ایرانى در هر زمینه اى دارد، کارگر خارجى هم باید داشته باشد. تنها راهى که کارگر میتواند از خودش 
در مقابل تفرقه افکنى ملــى سرمایه دار و دولــتش محافظت بکند اینست که همین را بدون هیچ ابهامى 
بگوید. سرتاپاى این قانون تبعیض است. کارگر خارجى در اعتصاب شرکت نمیکند چون میایند و پروانه 
کارش را میگیرند و اخراجش میکنند. همیشه مجبور است به مزد پائین تر رضایت بدهد. این تبعیضات را 
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عامدانه و آگاهانه در این قانون کار چپانده اند. در یک کالم فکر میکنم یک قانون کار نمیتواند اسالمى و 
ملــى و مردساالرانه باشد و بعد هم ادعا کند که تبعیض در این قانون نیست و همه به یکسان در حمایت 

قانونند و غیره. 

فصل ششـم 
دستمــزد

مصطفى صابر: در الیحه کار در ماده 33 صحبت از "حق الــسعى" میشود که ظاهرا کل دریافتى هاى نقدى 
و جنسى کارگر را در بر میگیرد. ماده 34 مزد را بصورت مجموع وجوه نقدى و غیر نقدى که در مقابل 
انجام کار پرداخت میشود تعریف میکند. جاهاى دیگر هم هست که از حقوق صحبت میشود. بهرحال در 
بخشهاى دیگر صحبت بیشترى از حق الــسعى نمیشود و تمام اقالم دریافتى کارگران زیر تیتر مزدبحث 
میشود. میخواهم نظر شما را راجع به این تقسیم بندى ها بدانم و کال اینکه الیحه کار از این تقسیم بندى 

چه هدفى را دنبال میکند؟ 
 

به  بهرحال  مختلــف  مزایاى  این  گرفتن  آیا  بکند  تعیین  کافى  حداقل  مزد  یک  نتواند  کارگر  بهرحال  اگر 
نفعش نیست؟ 

 
اسامى  که  مختلــف  بخشهاى  به  مزد  تقسیم  هرنوع  با  باید  کارگران  که  است  روشن  حکمت:  منصور 
مختلــف داشته باشند مخالــفت کنند. همه این را گفتند منتها بگذارید یکبار دیگر هم من بگویم. ببینید 
علــت اینکه طرف میاید و روى یک پدیده یکپارچه اى را خط میاندازد و بخشهایى از آن را اره میکند، 
اینست که میخواهد روزى آن را از همانجاها بشکند. با اینکارش دارد انعطاف پذیرى میدهد به آن چیز یک 
تکه و یک پارچه. کارگر "در اشکال مختلف" کار نمیکند. باالخره صبح به کارخانه میرود و آن ساعتهایى که 
ایشان فرموده کار میکند و بیرون میاید. یک کار یکپارچه انجام میدهد.ولى او پولــى را که باید در ازاء این 
کار یکپارچه به کارگر بدهد را دارد از یک جاهائیش تیغ تیغ میکند و روى هر بخش یک اسم هم میگذارد، 
مزد، مزد مبنا، مزایا، حق عائلــه مندى و غیره و غیره، براى اینکه برنامه دارد این بخشها را بموقع از اینجاها 
بشکند. شکل شکستنش هم این است که میتواند بگوید مزدت را باال بردم اما آن بخش دیگر پائین آمد. 
و وقتى کل اش را نگاه میکنید میبینید در مجموع پول کارگر کم شده. با این کار کارفرما انعطاف پذیرى 
میدهد به پرداخت دستمزد از طرف خودش. مرجع پرداخت کننده را آنقدر متنوع میکند که کارگر باید با 
چندین طرف حساب، مثل اژدهاى هفت سر، روبرو بشود. مزد پایه را باید کارفرما بدهد. آن بخش دیگر را 
فالن مرجع "آخر سال" حساب میکند و میدهد. (یعنى من نمیتوانم وسط سال داد بزنم که پولـم را بدهید). 
بخش دیگرى را "اگر" فالن اتفاق بیافتد میپردازند. یعنى اگر به حساب خودش سود فالن قدر باال رفته باشد 
میدهد. بخش دیگر را "اگر" من رفتار خاصى در کارخانه داشته باشم میدهد. حق مسلــم کارگر را که روز 
سر کار رفته وشب برگشته خانه اش و یک محصول معلــوم و یک تکه اى تولــید کرده (باالخره کار او 
خودش را در یک تعداد یخچال و تلــویزیون و وغیره نشان میدهد)، تیغ تیغ کرده و میخواهد بعدا سرش 
بازى دربیاورد. از طرف دیگر منافع کارگران را متنوع میکند. یک کارگر یک بخش کمتر شامل حالــش 
میشود و انگیزه کمترى در مبارزه بر سر آن بخش دستمزد پیدا میکند و یکى بیشتر. میتواند اینطور کارگران 
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را با هم مقابل قرار بدهد. اساس این سیاست تفرقه است. من میگویم آقاجان، اگر ریگى به کفشت نیست، 
برایت کار کرده ام مزدم را درست بده دیگر. این محاسبات دیگر از کجا آمده؟ بنظر من تفرقه انداختن در 
جنبش طبقه کارگر و متنوع کردن محیط مبارزاتى کارگر یک هدف مهم این کار است. کارگر باید در چندین 
جبهه شمشیر بزند براى اینکه مزد پایه اش را که میبایست همان روز اول طبق قرارداد به او میدادند از اینها 
بگیرد. بنابراین بنظر من کارگران باید پافشارى بکنند که هرچه کارفرما قرار است بصورت پرداختى هاى 
مختلــف بدهد یکپارچه و تحت نام واحد مزد بدهد. و اگر قرار است طبقه بندى در دستمزدها باشد باید 
بر مبناى فاکتورهاى روشن و موجهى، مثل سختى کار، این طبقه بندى صورت بگیرد. تکه کردن دستمزد را 

باید به عنوان یک اقدام ضد کارگرى محکوم کرد. 
 

منتها شما میپرسید اگر مزد پایه کم باشد باالخره این تکه ها را باید گرفت. منهم میگویم اگر مزدها را تکه 
تکه کردند و بما تحمیل کردند خوب معلــوم است که ما باید به طرق مختلــف سعى کنیم این بخشها را 
بگیریم. اما نگاه کنید ببینید همین چه دردسرهائى در جنبش کارگرى ایجاد میکند. از مبارزه براى دستمزد 
که فارغ میشوید مى افتید در مبارزه براى سود ویژه. از اینکه فارغ میشوید نوبت پاداش افزایش تولــید 
میشود. بعد مبارزه سر بن شروع میشود. بطرق مختلــف در تمام طول سال مشغول جنگ و جدال هستید و 
تازه اسمش اینست که مزد شما را آخر ماه پرداخت کرده اند! در حالــى که در یکسال هم هنوز مزدت را 
نپرداخته اند. سر تک تک اینها باید کلــنجار رفت. باالخره من کارگر با کارفرما قرارداد بسته ام یا نبسته ام؟ 
اگر آرى، که آنوقت مزد این کارى که من میکنم را درست پرداخت کن دیگر. تمام بحث ما در مورد قانون 
کار نهایتا به این برمیگردد که کارگر اگر در اصل مسالــه باخته باشد دیگر در هزار و یک مورد سرش را 
کاله میگذارند. همه بحث سر نباختن در اصل مسالــه است. بدیهى است که اگر کارگر نتوانسته باشد در 
اصل دستمزد زندگى خود را تامین کند آنوقت هر فرد کارگر خود را موظف میداند که براى امرار معاش 
خودش و خانواده اش دنبال هر بخش دستمزدش که اینطور پخش و پال کرده اند برود و آن را بگیرد. من 

این را ابدا رد نمیکنم. فقط میگویم باید براى شرایطى مبارزه کرد که این حالــت گریبانگیر ما نباشد. 
 

ببینید اینجا خودش در ماده 34 مزد را به "انجام کار" مربوط میکند. اما حق السعى انگار مجموعه منت هائى 
است که کارفرما گردن کارگر گذاشته است. بحث ما روشن است. آقاجان هرچه پرداخت میکنید را دارید 
در برابر انجام کار پرداخت میکنید. منتى گردن ما نمیگذارید. یعنى آن "حق السعى" در مقابل انجام کار 

است. پس لــطفا اسم کل اینها را بگذارید مزد. تکه تکه اش نکنید. 
 

مصطفى صابر: بحثتان در مورد اینکه خانواده را مبناى تعیین دستمزد بگذاریم یا نه فکر میکنم در صحبتى 
که راجع به قانون کار و بیمه هاى اجتماعى داشته باشیم بشود با تفصیل بیشترى صحبت کرد. اما اینطور که 
پیداست تا اینجا هم ناصر جاوید و هم رضا مقدم خواهان تعیین دستمزد بر مبناى خانواده 6 نفرى هستند. 

منصور حکمت نظر شما چیست؟ 
 

منصور حکمت: اگر بخواهیم اینطور حساب کنیم که تعداد اعضاى خانواده را زیاد کنیم تا در نتیجه مزد 
کارگر بیشتر بشود، خوب این راهى است. اما بنظر من ممکن است مقیاس خانواده شش نفره باشد، اما در 
عین حال بخش معینى از خانواده ها دو شاغل دارند. هر خانواده اى فقط با یک شاغل طرف نیست. یا مثال 
خانواده ممکن است شش نفره باشد اما پدر خانواده دارد حقوق بازنشستگى میگیرد. خانواده را فقط پدر 
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و مادر و فرزندان در نظر نگیرید، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم بخصوص در جامعه ایران با خانواده پسر یا 
دخترشان زندگى میکنند. بنظر من رفتن براى کسب رفاه کارگران از این زاویه که اهل و عیال کارگر زیاد 
است چندان راه درستى نیست. باید اینجا عدد معقولــى را گفت و بحث را از جاى دیگرى دنبال کرد. من 
روى 5 نفرى یا 6 نفرى نظر نمیدهم و آمارهایى را هم که رفیق رضا میگوید مطالــعه نکرده ام. ولى فکر 

میکنم هنوز میشود به فرمول خانواده 5 نفرى چسبید چون ایراد خاصى در این نمیبینم.
 

در مورد این صحبت ناصر جاوید که مبنا نباید خانواده باشد، در کل به یک معنى این حرف درست است. 
اما بهرحال در این جامعه مقدارى از وسائل زندگى بشکل خانوادگى مصرف میشود. مثال شما نمیتوانید در 
هزینه اى که در یک جامعه فرضى قرار است دولــت براى هر کودك بپردازد هزینه مسکن اش را حساب 
کنید. هزینه مسکن مادر و پدر را هم جداگانه حساب کنید. شما باالخره باید این را بگوئید که خانواده کارگر 
با طول و عرض معین خانه چند اطاقه دارند. و هزینه خانه اى با این اندازه را باید در مخارج کارگر محسوب 
کنید. یا وسیله نقلیه و غیره. بهرحال مادام که خانواده هست بودجه خانوار یک پدیده واقعى است و یک 
جائى این باید خود را در محاسبه دستمزد نشان بدهد. هرچند که گفتم با جهت عمومى بحث ناصر جاوید 
موافقم که جامعه باید به سمتى برود که انسانها از همان بدو تولــد بصورت مستقل و داراى حقوق محسوب 
بشوند و کسى به این معنى امروز نان آور کس دیگرى نباشد و هرکس به صرف این که یک انسان است و 
در این جامعه به دنیا آمده است تامین باشد و تمام مخارجش پرداخت بشود. در مورد سطح رفاه میپرسید، 
ناصر جاوید گفت باید کارگران خودشان تعیین کنند. این کامال درست است و مالحظه اصلــى هم همین 
است. اما باالخره کارگران باید عمال تعیین کنند دیگر. خود را در موقعیت کارگرى بگذارید که االن این حق 
را گرفته که خودش باید تعیین کند و میخواهد امروز این سطح را تعیین کند و به این عنوان باید چیزى 
بگوئیم. راستش بنظر من جامعه عادت کرده است که کارگر "بخش محروم" جامعه باشد و هر بورژوایى که 
سر کار میاید بر منبر بگوید که این "بخش محروم" باید چه بشود و چه نشود. من میپرسم اصال چرا کارگر 
بخش ثروتمند جامعه نیست و کارفرما بخش محروم؟ چرا آنهایى که کار جدى اى نمیکنند و اموالــشان را 
داده اند که از آن استفاده تولــیدى بشود آنهائى نیستند که جنوب شهر زندگى میکنند و دستشان به استخر 
شنا نمیرسد، و آنهائى که کار میکنند اینطورند؟ علــت اینست که توزیع ثروت هم دست آنهاست. توزیع 
در کنترل همان است که تولــید را در اختیار دارد. در نتیجه اکثریت عظیم محروم است و اقلــیت ناچیزى 
مصرف میکند و ظاهرا سطح متعارف و استاندارد زندگى سطح همان اکثریت محروم است. من میگویم اگر 
در دنیا، و بنظر من شاخص دنیاست و سطح زندگى یک خانواده "خوشبخت و مرفه" در همان کشور، مردم 
دارند تلــویزیون نگاه میکنند، کارگر باید تلــویزیون داشته باشد. اگر تلــویزیون رنگى آمده مال کارگر 
هم باید رنگى باشد. اگر یخچال براى نگهدارى مواد غذائى در حیطه مصرف بشر امروز هست باید آنها را 
کارگر داشته باشد. ممکن است کشورى بگوید ما خیلــى فقیریم، تولــید سرانه مان خیلــى پائین است 
و غیره، که این را میشود رفت و تحقیق کرد و دید و طبعا در همان کشور هم باز کارگر باید باالترین نرم 
زندگى ممکن را داشته باشد. اما در کشورى مانند ایران مردم یخچال دارند، تلــویزیون دارند، ماشین دارند 
و حتى در این جمهورى اسالمى هم عده اى خیلــى بیشتر از اینها دارند و برق و آب و مسکن مناسب هم 
هست و معلــوم میشود میشود داشت. من میگویم همه اینها باید درحیطه مصرف کارگران باشد. بنظر من 
کارگر نباید ذهنیت کسى را که قرار است قشر فرودست و محروم جامعه را تشکیل بدهد به خود بپذیرد. 
کارگر وقتى مطالــبه رفاهى خود را مطرح میکند باید این مطالــبه واقعا مطالــبه رفاهى باشد. فرزندان 
کارگران باید مثل هر کودك دیگرى تا دوره دانشگاه امکان تحصیل و آموزش داشته باشند. بهداشت کارگر 
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باید تضمین شده باشد و بهترین وسائل پزشکى و بهترین امکانات پیشگیرى و تشخیص برایش وجود داشته 
باشد. محیطش سالــم باشد، در خانه اش رفاه داشته باشد. یعنى همانطور که یک انسان متمدن در قرن 
بیستم انتظار دارد زندگى کند همانطور زندگى کند. به این معنى به همان صحبت چند وقت قبل بر میگردم 
که گفته شد در تورم قیمت چه کاالهائى باید بعنوان کاالهاى مصرفى کارگران محاسبه شود. بنظر من این 
بحث یک گیرى دارد. اگر شما یک شوراى کارگرى را موظف کنید که برود و اقالم "مورد استفاده کارگران" 
را محاسبه کند، احیانا سراغ اتوموبیل نمیرود. بنظر من باید این را هم حساب کند. هنوز من مدرکى دال بر 
این که قیمت اتوموبیل کمتر از نخود لــوبیا باال میرود و گنجاندن نرخ تورم آن در محاسبه افزایش هزینه 
زندگى کارگر به ضرر کارگر تمام میشود ندیده ام. در مجموع قیمت کاالها ربط جدى بهم دارند.نوسانات 
اینها در حدود ثغور معینى است. ممکن است کاالهاى وارداتى به نسبت تولــیدات داخلــى نرخ تورم 
متفاوتى داشته باشند، اما بهرحال اینها برهم تاثیر میگذارند و حدود نوساناتشان بهم نزدیک میشود. منظورم 
اینست که تفکیک کاالهاى مصرفى به کاالهاى مصرفى کارگران و سایر کاالها این ضرر را دارد که تصویر 
محرومیت کارگر از مجموعوعه محصوالت مصرفى را ابقاء میکند بدون آنکه لــزوما چیزى در محاسبه 
تورم به نفع کارگر در بر داشته باشد. در محاسبه مخارج خانواده باید نهایت رفاهى را که عقل سلــیم در آن 
جامعه معین براى آحاد آن جامعه مقدور میداند منظور شده باشد. اگر بیایند و بگویند آخر اینطور نمیشود 
چون ما بعد از اینکه خرج ارتشمان را دادیم و خرج ساواك را دادیم و به جنبش حزب اهللا در لــبنان 
کمک کردیم و مخارج لــفت و لــیس روحانیت را تامین کردیم و سود خودمان را برداشتیم اینقدر میماند، 
جواب من کارگر باید این باشد که آن هزینه ها را ندهید. من که نگفتم این خرجها را بکنید. اینقدر درآمد 
کشور است که حاصل کارى است که من میکنم. این را بگذارید وسط. شاید یک شاخص این باشد: وضع 
زندگى کارگر باید طورى باشد که اگر کارفرما را مجبور کردند برود مثل کارگر زندگى کند از نظر رفاهى 

برایش على الــسویه باشد. 
 

مصطفى صابر: نکته دیگرى که در بحث تعیین دستمزد و حداقل دستمزد وجود دارد و قبال هم چند بار 
به آن اشاره شد. اینست که دستمزد بر مبناى تورمى که از طرف بانک مرکزى اعالم میشود سالــیانه توسط 
شورایعالــى کار تعیین میشود. خود ما هم در برنامه مان از افزایش دستمزد به تناسب تورم صحبت میکنیم. 
اینجا این سوال هست که این نرخ تورم را چه کسى تعیین میکند؟ آیا نرخ اعالم شده بانک مرکزى قبول 

است یا اگر نیست مرجع تعیین تورم کدامست؟ 
 

منصور حکمت: اینجا گفته شد که اگر جامعه و اقتصاد در یک وضع متعارف بود و نظام چند قیمتى و بازار 
سیاه در آن وجود نداشت میشد آمار بانک مرکزى را براى محاسبه تورم مبنى قرار داد. من فکر میکنم حتى 
در آن حالت هم کارگران موظف بودند که به آمار مستقل خودشان برسند. این آمارها در همه کشورها، حتى 
کشورهاى اروپائى "حساب و کتاب" دارد. خود آنها هم بر سر مسالــه تورم با اتحادیه هایشان کار دارند. 
در تک تک این کشورها تورم یکى از شاخص هایى است که کارگرى که متشکل هم هست بر مبناى آن 
خواست اضافه دستمزدش را تعیین میکند. بنابراین دولــت منفعت ذاتى اى دارد براى آنکه آمارها را به 
نفع تورم کمتر دستکارى بکند. بخصوص اینکه در خیلــى از کشورهائى که مبارزه حزبى و پارلــمانى و 
غیره جریان دارد، حزب حاکم تمام مدت داردسعى میکند که نشان بدهد از نظر اقتصادى موفق بوده است 
و از جملــه تورم کمتر شده. روش این دستکارى آمارى خیلــى توطئه گرانه هم نیست. اینها هزار و یک 
جور ضریب دارند که در محاسبه آمارى تورم باید حساب کنند. خیلــى از اینها تخمینى است. دستشان در 
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اینها باز است. بسته به اینکه از فروردین تا فروردین حساب کنند یا از خرداد تا خرداد به دو عدد مختلــف 
جامعه  و  دولــت  نفع  به  که  است  عددى  میاید  بیرون  اینها  دست  زیر  از  که  عددى  آن  باالخره  میرسند. 
کارفرمایان تعدیل شده است. بنابراین به این هم باید با قدرى احتیاط نگاه کرد. من فکر میکنم در هر حال 
کارگر هم درست مثل بورژوا که محقق و آمارگیر خودش را دارد باید، در شرایط فرضى که تشکلــهاى 
کارگرى وجود دارند، کمیسیون هاى خودش را تشکیل بدهد و خودش مستقال تورم و غیره را حساب کند. 
این کار دشوارى هم نیست. همان استاد دانشگاههایى که میتوانند از دولــت حقوق بگیرند و کار کنند از 

اتحادیه کارگرى هم میتوانند حقوق بگیرند و کار کنند و دنبال کارى بروند که کارگران میگویند. 
 

نکته دیگر اینکه در کشورى مانند ایران اینکه آمار بانک مرکزى دروغ است مثل روز روشن است. من اعداد 
ساده اى را به شما میدهم خودتان حساب کنید. قبل از انقالب فرض کنید درآمد سرانه ایران چیزى حدود 
دوهزار دالر است. این مقدار دالر در بازار جهانى یک قدرت خرید معینى دارد. یعنى در ازاء آن مقدار معینى 
گندم، لــباس، و غیره میدهند. در این دهسالــه بر سر خود دالر چه آمده است؟ مستقل از ایران دالر در 
بازار آمریکا چه میتواند بخرد؟ در دوره رونق نفتى که درآمد سرانه ایران مثال دوهزار دالر بوده با یک دالر در 
خود آمریکا دو نفر میتوانستند غذا بخورند و سیر بشوند. االن یک پپسى را به این قیمت نمیشود خرید. یعنى 
خود دالر قدرت خریدش پائین آمده است. حاال شما قدرت خرید و نرخ برابرى ریال و دالر و تغییرات آن 
را هم حساب کنید، که از هشت تومان به صدو سى تومان رسیده است، ببینید قدرت خرید ریال به نسبت 
اجناس در بازار جهانى چه بسرش آمده (و ایران هم کشورى است که مقدار بسیار زیادى از مایحتاج خود 
را وارد میکند). من و شما که صد تومان، یعنى هزار ریال، میگیریم به نسبت چهل تومان دستمزد دهسال 
پیش چه چیزى میتوانیم از این بازار بخریم؟ اگر به تورم چندین صد درصدى نرسیدید یکجاى محاسبه 
تان اشتباه دارد. 23 درصد و 22 درصد و اینها براى آبرو نگهدارى حزب و دولــت حاکم است و براى 
پرت کردن جلــوى مردم و مراجع بین الــملــلى بدرد میخورد. وگرنه باید بروند سراغ آمارهاى واقعى 
500 درصد امسال و 350 درصد پارسال و غیره. نکته دیگرى که میخواستم اضافه بکنم اینست که گره زدن 
دستمزدها، چه حداقل دستمزد و چه نرخ دستمزد ها بطور کلــى به تورم و ترمیم اتوماتیک هنوز کافى 
نیست. رفقاى دیگر هم اشاره کردند. بارآورى کار هم باال میرود. یعنى کسى که امسال کار میکند بیشتر از 
پارسال در مدت معین محصول و ثروت و سود بوجود میاورد. به نسبت دوره قبل با کار کارگر ماشین آالت 
بیشترى به حرکت درمیاید، مواد تولــیدى بیشترى مصرف میشود، اجناس بیشترى تولــید میشود. بنابراین 
دستمزد نه فقط به تناسب تورم بلکه به تناسب افزایش بارآورى کار باید باال برود. جالــب اینست که همانها 
که در آمارهایشان تورم را پائین میاورند، در آمارهاى دیگرشان، بعنوان همت دولــت سر کار، مدام از باال 
رفتن بارآورى کار سخن میگویند. باید ما هم بگوئیم اگر بارآورى کار باال رفته است لــطفا سهم کارگر را 
بپردازید. شاخص هاى زیادى هست. رشد الگوى مصرف، بار آورى کار، تورم و غیره، که باید در محاسبه 

ترمیم و افزایش دستمزد منظور بشود. 
 

در آخر میخواهم به آن نکته که در ابتداى این بحث گفتم برگردم. بنظر من باید در قانون کارى که بخواهد 
و  دردسر  یعنى  بگیرد.  صورت  اتوماتیک  گفت،  جاوید  ناصر  که  همانطور  اینها،  باشد  کارگر  قبول  مورد 
دوندگى براى کارگر نباید داشته باشد. اگر کسى بخواهد ندهد و مدعى باشد که نمیشود داد و غیره او باید 
دوندگى کند. باید مرجعى این شاخصها را محاسبه کند و افزایش مورد نظر را به حساب کارگر بگذارد. 
اجاره خانه اینطور باال میرود، قیمت اجناس همینطور اتوماتیک باال میرود، گویا این فقط نیروى کار است 
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که نمیشود قیمتش از فردا از طرف خود فروشنده اش تغییر کند. اینهم همانطور که گفته شد بستگى به این 
دارد که اوال سطح مبناى دستمزدها و حقوق کارگران را چقدر نوشته اند و ثانیا تشکل کارگرى چه اختیاراتى 

دارد و چه امورى را بدست گرفته است. 
 

مصطفى صابر: چند نکته دیگر در مورد دستمزد هست که باید به آن بپردازیم. یکى مزد شغل و مزد پایه 
تعیین  سراسرى  که  بود  مبنا  مزد  و  دستمزد  حداقل  به  مربوط  اساسا  داشتیم  تابحال  که  صحبتهائى  است. 
میشوند و در آنها رفاه و تامین زندگى کارگر به صرف کارگر بودنش باید مورد توجه قرار بگیرد. اما مسالــه 
اینجاست که در مورد شغلــهاى معین و کارهاى معین بهرحال احتیاج به تعیین جداگانه دستمزد هست. در 
قانون کار جمهورى اسالمى این مسالــه به طرح طبقه بندى مشاغل حوالــه داده شده. اینجا مقصودم این 
نیست که در جزئیات به خود طرح طبقه بندى مشاغل بپردازیم. ولــى فکر میکنم از آنجایى که مسالــه مزد 
شغل خیلــى مهم است الزم است که در خطوط کلــى هم که شده روى این طرح صحبت کنیم. با توجه به 
اینکه طبقه بندى مشاغل جمهورى اسالمى فاکتورهاى متعددى دارد براى به انقیاد کشیدن کارگر و تشدید 
استثمار و حتى ایجاد تفرقه بین آنها. شما فکر میکنید که براى تعیین مزد مشاغل چه مالکهاى اصلــى باید 

وجود داشته باشد و آیا طرح طبقه بندى مشاغل در جمهورى اسالمى میتواند مبنا باشد؟ 
 

منصور حکمت: راستش هرجا صحبت از طبقه بندى و درجه بندى و تقسیم بندى کارگران پیش میاید 
من کمى دست و پایم را جمع میکنم. این نوع طبقه بندیها حتما منفعت هاى اقتصادى کوتاه مدتى براى 
بخشهایى از طبقه کارگر دارد و رفاه بیشترى براى بخشهایى ببار میاورد و خود این مکانیسم پلـکانى اجازه 
میدهد که کال طبقه کارگر بتدریج موقعیت خود را بهبود بدهد. اما مستقل از این منافع مقطعى و بخشى، این 
تقسیم بندیها در دراز مدت علــیه همبستگى کارگرى کار میکند. یعنى اگر از من بپرسند ترجیح خود من 
اینست که مسالــه طبقه بندى مشاغل یک عنصر حاشیه اى در تعیین سطح زندگى کارگران باشد. واقعى 
اما بهرحال حاشیه اى. یعنى سختى کار و شاید سابقه کار یا مثال شرایط اقلــیمى نامناسب باید تاثیر داشته 
باشد، اما نباید کیفیتا زندگى کارگرى که در این شرایط سخت کار نمیکند خیلى از این یکى پائین تر باشد. 
در مجموع فکر میکنم کارگر نمیتواند یک عمر در شرایط سخت کار کند. کار کردن در شرایط سخت باید 
حدود و ثغورى داشته باشد و باالخره هر کارگرى زمانى از آن فارغ بشود و برود در شرایط دیگرى کار کند. 
نمیشود یک نفر را بیاندازند در معدن و 15 سال رنگ آفتاب را بخود نبیند و دلــشان خوش باشد که ماهى 
250 تومان به او اضافه داده اند. این جبران کردن نشد. طبقه کارگر نباید این را بپذیرد. علـت اینکه طرح 
طبقه بندى بهرحال در میان کارگران مقبولــیت پیدا کرده و میخواهند اجرا بشود اینست که بر آن مبنا عده 
اى از کارگران بهرحال درآمدشان را باال میبرند. این جنبه اى است که همه باید از آن حمایت کنیم. منتها 
جهت اصلــى مبارزه کارگر در دراز مدت باید متوجه باال بردن سطح استاندارد و متعارف زندگى کارگرى 
در جامعه باشد به نحوى که این تفاوتها در آن حاشیه اى باشد. اگر مملــکتى میتواند زندگى انسانى تامین 
کند این راباید براى همه تامین کند. براى همه کسانى که آستین باال میزنند و میگویند ما براى این جامعه 

کار میکنیم. این باید اساس بحث دستمزد باشد. 
 

مصطفى صابر: اجازه بدهید به جنبه دیگرى از مسالــه دستمزد بپردازیم و آنهم مسالــه دستمزد غیر نقدى 
یا دستمزد جنسى است. در قانون کار جمهورى اسالمى این به رسمیت شناخته شده. کال راجع به دستمزد 
غیر نقدى و جنسى، رفیق حکمت، نظرتان چیست؟ آیا پرداخت دستمزد بصورت غیر نقدى اصوال درست 
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است؟ 
 

منصور حکمت: من فکر میکنم پرداخت دستمزد غیر نقدى یک برخورد ارتجاعى تمام عیار به طبقه کارگر 
است. ببینید هنر سرمایه دارى در مقایسه با براى مثال جامعه برده دارى و یا فئودالى چیست؟ ظاهر امر 
اینست که آدمها آزادانه در روند تولــید شرکت میکنند و بعد بعنوان عناصر مستقل و آزاد به بازار میایند 
و آنجا آنچه را که میخواهند میخرند. این مبناى فرق کارگر "آزاد" در این جامعه با برده است. چراکه برده 
براى کسى کار میکرد و صاحبش به او میگفت که حاال میتوانى روى این زیلو بخوابى، این نخودلوبیا را 
بخور و این جل را بپوش و غیره. تو براى من کار میکنى ومن هم مایحتاج زندگى ات را در اختیارت 
میگذارم. این تعریف برده است. هنرى که سرمایه دارى کرده است و دویست سال است که به اسم آزادى 
و برابرى و جامعه مدنى و جامعه مدرن از آن حرف میزنند این بوده است که معیشت آدمها را از صاحب 
کار جدا کرده و گفته است کارفرما به کارگر پول بدهد، نیروى کار کاالست، او خودش میرود در بازار 
هرچه خواست میخرد. به هر درجه اى که شما دستمزد جنسى دارید میدهید کارگر رادارید در این موقعیت 
برایتان  بیاید  که  اید  کرده  "نگهدارى"  را  کارگر  انگار  نیست.  خودش  خرج  اختیار  صاحب  که  میگذارید 
بنظر  بنابراین  اش.  انسانى  مقام  از  حتى  تر،  پائین  موجودى  به  اید  داده  تنزل  را  او  درجه  بهمان  کند.  کار 
من مطلــقا نباید دستمزد جنسى را قبول کرد. مطلــوبیت دستمزد جنسى براى کارگر در شرایط وجود این 
بازار سیاه خیلــى روشن است. بخودش میگوید قیمت فالن کاالى مصرفى در بازار فالنقدر است و من 
میتوانم بروم به نرخ دولــتى فالنقدرش را بگیرم. پس بجاى مزد، کوپن آن مقدار کاال را به من بده. در چنین 
اوضاعى و با این بازار سیاه این گرایش وجود دارد. اما دقیقا همین نوع عوامل، مثل بازار سیاه، مثل جنگ، 
مثل اقتصاد ورشکسته ورژیم سرکوبگر است که باعث میشود موقعیت کارگر از همین طرق معین تنزل 
کند به حدى پائین تر از آن چیزى که کارگر به آن دست یافته بود. بنظر من باید جلــوى این مقاومت کرد 
باالخره در بازار سیاه قیمت آن جنس چقدر است همان قدر مزد بدهید دیگر. اگر به نرخ دولــتى جایى 
میفروشند پولــش را بدهید خودم میروم میخرم. تضمین کنید که جنس وقتى من میروم آنجا باشد. ولــى 
شاید نخواستم بخرم. در این سیستم کارگر صاحب دستمزد خودش نیست که اگر خواست با آن چیزى را 
بخرد و اگر نخواست نخرد. فالنقدر دستمزد را بصورت کوپن مرغ میدهند و فالنقدرش را بصورت کوپن 
خواروبار و غیره. یعنى در عمل همان حرفى را که به برده میزدند دارند به کارگر میزنند. توبراى من کار 
کن منهم غذا و پوشاك و سرپناه بتو میدهم. این حالــت فقط هم در این بند نیست. در بند "کسر دیون" 
هم هست. من نمیفهمم، همه جاى دنیا هرکس به کسى بدهکار است بعد از اینکه حقوقش را گرفت میرود 
بدهى هایش را میدهد. ولــى کارگر کسى است که از قبل طلــبشان را از حقوقش برمیدارند! من جایى کار 
کرده ام یکى رفته سرخود از حقوقم طلــب خودش را برداشته، سهم شریکش را ازآن برداشته، اگر خانه 
ازش کرایه کرده ام اجاره اش را برداشته. یعنى کارگر حق ندارد به صاحبخانه اش بگوید این ماه اجاره ات 
را نمیدهم. ایشان برداشته. یعنى قبل از اینکه اصال پول بدست کارگر برسد عده اى جمع شده اند و انگار 
دارند مال یک صغیر را تعیین تکلیف میکنند هرچه خواستند را برداشته اند. منتها "انصاف" داده اند و گفته 
اند "دیون درجه اول و نفقه"و فالن را نمیشود برداشت! این دیگر خیلى ارتجاعى است. مزد کارگر را باید 
داد دست خودش و اگر با آن مزد نمیتواند در بازار آزاد آنچه را که باید بخرد، باید این مزد را بیشتر کرد تا 
بتواند بخرد. دولـت از کجا به نرخ دولــتى آن اجناس را گیر میاورد که به کارگر میدهد؟ بگذارد یکجایى 
خودم بروم بخرم دیگر. به کس دیگرى نفروشد. با کارت کارگرى بفروشد. بن دادن بنظر من یک قدم عقب 
مانده است که بهیچ عنوان نباید قبول کرد. شاید سوال کسى این باشد که پس مبارزه براى بن و غیره را باید 
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چه کرد؟ بنظر من براى هرچه طلــبکاریم باید بجنگیم. حال اسم این بن است یا هرچه. ولى بنظر من در 
این میان یک چیزهایى نباید از یاد کارگر برود. از جملــه اینکه این مبارزه به من تحمیل شده است که بروم 
و دنبال این باشم که مواد غذائى در اختیارم بگذارند. این موقعیتى است که بخاطر فشارهاى مستقیم و غیر 

مستقیم به آن عقب رانده شده ایم. در اسرع وقت باید از این موقعیت بیرون بیائیم. 
 

در نتیجه فکر میکنم هم در مورد این مسالــه، هم در مورد اضافه کارى و هم در بحث طبقه بندى و خیلــى 
موارد دیگر، بدرجه اى که کارگر مبارزه اش را ببرد بر سر دستمزد پایه و خود دستمزد و ساعت کار، بهمان 
درجه جانش از این نبردهاى جبهه به جبهه بر سر چیزهاى متفرقه خالص میشود، که تازه در خیلــى هایش 

وقتى پیروز هم بشود تازه بمعنى مسجل شدن موقعیت عقب رانده شده اش در جامعه است. 
 

مصطفى صابر: کمى از بحث قانون کار جمهورى اسالمى خارج میشویم ولــى توجه دارید که االن خیلــى 
کارگران علــیرغم اعتراضاتى که به بن دارند و علــیرغم ناخوشنودى که از آن دارند آن را میخواهند. و 
دولــت خیلــى مایل است که ندهد و به نحوى از زیر آن شانه خالــى کند و دارد سعى میکند که بصورت 
هاى مختلــف ، با کاهش اقالم بن، با کیفیت بد محصوالتى که از طریق بن کارگرى داده میشود از سر و 
ته این بزند. در این مورد چه میگوئید؟ یعنى تقاضایى که بین کارگران براى بن هست با توجه به فقر و 

فالکتى که هست. 
 

منصور حکمت: ببینید بنظر من در زندگى هرکسى، و به طریق اولــى در زندگى طبقه کارگر، شرایط سختى 
پیش میاید که مجبور است به آب و آتش بزند وتحقیر زیاد تحمل کند. اما اینها دوره هاى گذرایى در زندگى 
و مبارزه کارگرى است. قانون کار بر سر عکس انداختن از طبقه کارگر و چسباندن آن به شناسنامه اش است. 
یعنى آقاجان در این مقطع از ایشان عکس انداختیم و ایشان این شکلــى است. این لباسش است، این سر و 
وضع و قیافه اش است، این نگاهش است و اینطور طبقه کارگر را بشناسید. شهربانى وقتى آدمى را میگیرد، 
آدمى که در خیابان تمیز و موقر هم بنظر میرسد، فورا سرش را میتراشد و نمره اى به گردنش میاندازد و 
میزند در پرونده اش. دادگاه هم آن عکس را نگاه میکند و میگوید این حتما مجرم است، آخر این قیافه 
چطور میتواند احترام کسى را جلـب کند! این کارى است براى تحقیر انسانها. هیچوقت نمیایند از طرف با 
کراواتش در کالنترى عکس بیاندازند و بگویند ایشان این جرم را مرتکب شده. من میگویم حتى اگر بعنوان 
یک انسان و بعنوان بخشى از یک طبقه مجبور بشوم تحقیر را تحمل کنم، دیگر اگر عکاس بیاورند و شروع 
کنند به عکس انداختن باید یک چیزى بهشان بگویم دیگر. ممکن است امروز بن بگیرم. اگر گرسنه باشم 
شاید بگیرم. یک طبقه ممکن است در مقیاس وسیع این کار را یکسال، دو سال، بکند، و همه اینها بصورت 
یک خشم عمیق در طبقه ذخیره میشود و فردا که دستش را بلند کند محکم تر بر سر اینها میزند که دیگر 
بلــند نشوند. اما در این مقطع یکى دوسالــه که زیر فشار مجبور شده است درموقعیت تحقیر شده اى قرار 
بگیرد، در موقعیتى که دارند کارگر را عامدانه بى شخصیت میکنند، دیگر نباید اجازه بدهد که از او عکس 
بگیرند و در قانون کار بچسبانند و بگویند این کارگر ایرانى است. این آن بخشى از کارگران جهان است 
که در ایران زندگى میکند. به او نخود لوبیا میدهیم، دیونش را از حقوقش بر میداریم، و بعد آقاى فالن را 
بعنوان نماینده اش میگماریم. نباید این را اجازه داد. براى همین قانون کارش را باید رد کرد و بن را ازش 
گرفت. اگر مجبوریم باید برویم و بن را بگیریم. باید سعى کنیم این دوره هرچه کوتاه تر باشد. نمیتوانیم 
از بن گرفتن یک فلــسفه زندگى براى جنبش طبقاتى درست کنیم. اگر باید بن را گرفت باید االن گرفت 
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اما فکرى کرد که قال این مسالــه بن گرفتن کنده بشود بحث برود سر دستمزد. بحث رد کردن دستمزد 
غیر نقدى بحث قدیمى جنبش طبقه کارگرى است که دارد تازه از دل نظام فئودالــى و ارباب و رعیتى و 
پیشاسرمایه دارى متولــد میشود. این شعار قدیمى هر کارگرى است که دو دقیقه به زندگى و شخصیت 
اجتماعى اش فکر کرده باشد. این بنظر من بحث شخصیت پیدا کردن کارگر است. بنظر من نیروى کارگر 
بخشا تابعى است از اینکه چه تصویرى از شخصیت اجتماعى خودش به کل جامعه معاصرش داده است. 
اینها آمده اند این شخصیت را خرد کنند و اگر من این را قبول کنم حتى اگر امروز بن را بگیرم فردا به ده 
شکل دیگر لـگدمال میشوم. من فکر میکنم اساس مسالــه اینجاست. به هیچ عنوان نباید اجازه داد کسى 
بیاید و در این مقطع وضعیت فعلــى را بعنوان خصوصیت زندگى من کارگر دائمى و جاودانه بکند. اگر 
واقعا کارگر کمى بخودش تکان بدهد و فکر میکنم میرود که اینطور بشود، انبار خواروبار اینها را از زیر 
دستشان بیرون میکشد و پخش میکند. این با بن گرفتن خیلــى فرق میکند. فکر میکنم این دوره گذرا است 
و نباید اجازه داد که از این دوره گذرا یک فلــسفه و سبک زندگى براى کارگر بسازند و او رابه عهد عتیق 
برگردانند. به نحوى که برگشتن به نقطه اى که کارگر دوباره بخواهد یک پدیده معتبر و صاحب شخصیت 
و همان "رهبر سر سخت ما" در جامعه باشد کلــى طول بکشد. اینها تعیین کننده است. فکر میکنم هرجا 
بشود، و میدانم که خیلــى جاها نمیشود، اگر جلــوى این انتخاب قرار بگیرى که بن یا شخصیت کارگرى، 
سعى کنى شخصیت کارگرى را انتخاب کنى. هر روشى وجود داشته باشد که همین منفعت را به طریق 

دیگرى بگیرى باید آن را امتحان کنى. 
 

مصطفى صابر: این مسالــه وجود دو بازار، بازار دولــتى و بازار سیاه، در کنارش مسالــه قحطى کاال هم 
وجود دارد. این تمایل و این خواست هست که دولــت باید کاالهاى مورد نیاز را تامین بکند. بنظر میرسد 
که این یک پایه طرح بن کاالها بود و براى مسخ کردن این خواست و در واقع خاك پاشیدن در چشم 

کارگران و کسانى که این خواست را داشتند مطرح شد. در این مورد چه میگوئید؟ 
 

منصور حکمت: نمیدانم بن دقیقا در این رابطه مطرح شد یا نه. من بیشتر فکر میکنم صحبتى که رضا مقدم 
کرد درست است. مزد را باال نبرده اند و براى بستن دهان کسانى که میگویند چیزى گیر نمیاید ما چکار 
بکنیم، بخیال خودشان راهى پیدا کرده اند. که بعد هم توجه کنید نتوانسته اند تامینش کنند. من میگویم 
آن کاالهاى مورد نیاز از کجا قرار است بیایند؟ یا وارداتى است و یا در داخل تولــید میشود. باالخره یا 
در اسکلــه ها و انبارهاى بنادر باید پیدایش کرد و یا باید در محل تولــید پیدایش کرد.هر بنى بشرى 
اگر اولــویت به مصرف کارگرى میدهد میتواند یک شوراى کارگرى تشکیل بدهد، نمایندگان کارگران را 
جمع بکند، با دفتر و ضابط بروند اینها را حساب کنند و تحویل تعاونى هاى کارگرى بدهند و با کارت 
کارگرى جنس بفروشند. این چه اشکالــى دارد؟ آیا خیلــى پیچیده است؟ باالخره آیا دولــت دارد اینها 
را به نرخ دولــتى میفروشد یا نمیفروشد؟ آیا جنس مربوطه هست یا نه؟ اگر جنس هست آخر این چه 
روش دادن آن به کارگران است؟ اگر هست لــطفا بگذارید در شرکت تعاونى کارگر بیاید بخرد. شاید اصال 
نخواست. شاید مهمان داشت خواست بیشتر بخرد. باالخره حجم معینى از کاال هست که جامعه کارگرى 
مصرف میکند و ایشان مدعى است که دارد با این روش در اختیارش میگذارد. خودت در اختیارش بگذار 
و اختیارش را هم بگذار دست خودش دیگر. بنظر من تشکیل مراکزتوزیع کاال که با کارت کارگرى جنس 
میفروشند، کمااینکه به سفراى کشورها هم حتما یک جاى دیگرى دارند جنس میفروشند، این غیرعملــى 
نیست. اگر جنس مربوطه نیست پس دیگر چرا ما را بازى میدهند؟ یعنى اگر جنسى نیست که باالخره 



1101

برگزیده آثار  منصور حکمت

کارگر ببرد خانه اش فقط روسیاهى بن به کارگر میماند و بس. من فکر میکنم اگر کلـکى در کار نیست 
راهش همین است. شرکتهاى تعاونى توزیع که در دست خود کارگران باشد و کنترل داشته باشد بر واردات 

و عمده فروشى مواد اساسى مورد نیاز کارگران. 
 

مصطفى صابر: بعنوان آخرین موضوع این مبحث راجع طرح افزایش تولــید صحبت میکنیم که درقانون 
و  بهتر  کیفیت  و  بیشتر  تولــید  براى  انگیزه  ایجاد  "بمنظور  میگوید  ماده 46  آمده.  اسالمى  جمهورى  کار 
تقلــیل ضایعات و افزایش عالقمندى و باالبردن سطح درآمد کارگران طرفین قرار داد دریافت و پرداخت 
پاداش تولــید را مطابق آئین نامه اى که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعى تعیین میشود منعقد مینمایند". 

در مورد طرح افزایش تولید هم شما توضیحات بیشترى بدهید. 
 

منصور حکمت: بنظر من چه در بحث قبلــى در مورد کار کنتراتى و چه در این بحث مسالــه اساسى رابطه 
کارگر با سرمایه دار و با محصول است. اگر میخواهید کارگر به تولــید و نتیجه تولــید و به افزایش کمیت 
آن و غیره عالقمند باشد، من راه خیلــى بهترى سراغ دارم و آن اینست که سرمایه دار جل و پالسش را 
جمع کند و برود و تولــید در دست جامعه کارگرى قرار بگیرد. حکومت کارگرى برقرار بشود که درد مردم 
را تشخیص میدهد و براى نیاز مردم تولــید میکند. در آن حال کارگر دیگر پدیده اى منفک از کل جامعه 
نخواهد بود و هر شهروندى در تولــید نقش پیدا میکند و کار میکند و سعى میکند دردهاى مختلــف 
جامعه را جوابگو باشد. بعبارت دیگر اگر بحث بر سر انگیزه است من میپرسم چرا کارگر به تولــید بیعالقه 
است و چرا شما باید براى عالقمند کردن کارگر به تولــید دست در جیبتان بکنید. پاسخ اینست که آنچه 
در این جامعه تولــید میشود نه مال کارگر است و قرار است خیرش به کارگر برسد. محصول را برمیدارید 
و میروید. کارگر نباید بهیچ عنوان رضایت بدهد که مسئول بهتر شدن وضع سرمایه دار باشد. خیلــى ساده 
بنظر من استدالل یک کارگر باید این باشد: من در این جامعه در طبقه کارگر دنیا آمده ام. راهى جز فروش 
نیروى کار در مقابل من نگذاشته اید و من آمده ام این نیروى کار را بفروشم. اگر کم یا زیاد تولــید میکنم 
و یا هرچه، خودتان میدانید. من این مقدار با ریتمى که یک انسان میتواند کار کند کار میکنم و به اطرافم 
نگاه میکنم و میبینم آدم چطور میتواند زندگى کند و آن زندگى را میخواهم. این تازه در حالــتى است که 
شما سر کار هستید. بحث اصلــى من اینست که شما اصال الزم نیست سر کار باشید. کارگر باید تا آنجا که 
به کارفرما مربوط میشود از موضع فروشنده نیروى کار حرف بزند. کارگر کاالیش را که یعنى صرف یک 
مقدار انرژى معین درساعات معین، در اختیار شما گذاشته است و اگر خوب یا بد از این استفاده میکنید 
دیگر خودتان میدانید. گره زدن کار کارگر به محصول یا نتیجه کار، بنظر من عقب گردى است از موضعى 
که کارگر مدتهاست درجامعه سرمایه دارى به آن رسیده است. فرق کارگر مدرن امروزى با هر انسان کارکن 
دیگر در طول تاریخ همین است که این یکى توانسته است به نیروى کارش بعنوان یک کاال برخورد بکند 
که قیمتى رویش میگذارد و میفروشد و وقتى این نیروى کار مصرف شد او دیگر انسانى است مثل همه 
انسانهاى جامعه. بنابراین عقب رفتن از این به هر شکل از شخصیت و آزادى کارگر و از هویت اوبعنوان 
یک انسان آزاد کم میکند. بعالوه بدرجه اى که کار کنتراتى و یا سهیم شدن در سود کارخانه و غیره مشغلــه 
بخشهایى از کارگران بشود، هویت مشترك کارگرى نقض میشود. تمام خاصیت دنیاى فعلــى اینست که در 
سراسر جهان چند بیلیون انسان هستند که در موقعیت مشابهى قرار گرفته اند. فروشنده نیروى کارند. اگر بنا 
باشد که یکى شان کفاش قطعه کار باشد، دیگرى کسى باشد که تحت عنوان پاداش افزایش تولــید دارند 
مزدش را به اسم سهم در سود به او میدهند، هویت عمومى و درد و موقعیت مشترك کارگر بدرجه زیادى 
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مخدوش میشود. بنظر من به اینطور چیزها ابدا نباید رضایت داد. کارگر کار میکند و سرمایه دار سود میبرد. 
کارگر این مقدار کار میکند و با این شرایط، حال کارفرما سود میبرد یا نه و چقدر میبرد امر خود اوست. 
مبارزه کارگر براى درآوردن آن از حلــقوم سرمایه دار، مبارزه اى براى افزایش دستمزد است و براى گرفتن 
حکومت از دست سرمایه دار و وسائل تولــید از دست سرمایه دار. در این وسط دیگر معاملــه دیگرى 
نداریم باهم بکنیم. توباشى و سودت را ببرى ولــى من بطرز عجیب و غریبى سعى کنم که تو بیشتر سود 
ببرى! میخواهم نبرى. اینجاست که طبقه سرمایه دار با مقوالتى مثل "صالح مملکت"، "صالح تولــید"، 
وطن، اسالم و غیره میخواهد این طور ادعا کند که کارگر در نتیجه تولــید باید دخیل باشد. کارگر در نتیجه 
تولــید خیلى ذینفع است به این معنى که میخواهد آن را از دست سرمایه دار دربیاورد و درخدمت نیازهاى 
بشر قرار بدهد. ولى در غیاب این و مادام که این تالش در جریان است و هنوز من باالجبار باید بعنوان 
فروشنده نیروى کار در تولــید ظاهر بشوم، دیگر برو مسائل سودآورى ات را با خودت حل کن. گره زدن 
کار کارگر با حجم تولــید، سود، مرغوبیت، قدرت رقابت واحد، خودکفائى کشور و غیره همه چاخانها 
و دروغهاى طبقه سرمایه دار است براى بیشتر کار کشیدن و نتیجه اش هم همانطور که رضا مقدم گفت 
فرسودگى کارگر است. میخواهم بپرسم در این همه کشورها، مثال ژاپن، که کارگران گفته اند بسیار خوب 
بیشتر کار میکنیم، مرغوبتر تولــید میکنیم و غیره بعد از دویست سال تاثیرش بر زندگى خود کارگر چه 

بوده. کارگر کارگر مانده و بورژوا بورژوا. 

فصل هفتم 
مدت کــار

مصطفى صابر: قانون کار جمهورى اسالمى مدت کار را 8 ساعت در روز و 44 ساعت در هفته تعریف 
کرده است. که براى کارهاى سخت و زیان آورو زیرزمینى به شش ساعت در روز و 34 ساعت در هفته 
کاهش پیدا میکند. مواد 50 تا 60 این الیحه کار به مسالــه مدت کار اختصاص دارد. سوال را اجازه بدهید 

از اینجا شروعبکنیم که کال در مورد این مبحث قانون کار رژیم چه نظرى دارید، 
 

کال چه معیارهایى باید براى تعیین ساعت کار داشت. چرا باید بگوئیم 35 ساعت 40 ساعت، یا 30 ساعت؟ 
ما چه موازینى براى تعیین ساعت کارى که کارگران باید مطالبه کنند داریم؟ 

 
منصور حکمت: این کامال بستگى دارد به اینکه آنکسى که دارد این سوال را از خود میکند کجاى جامعه 
ایستاده است. ببینید این قانون کار اسمش اینست که قانون کار یک کشور و یک جامعه است. یعنى یک 
مغزى به اسم دولــت آمده و یک موازینى را در نظر گرفته است و به این عدد معین 44 ساعت رسیده 
است. روى این قانون ننوشته اند "متن پیشنهادى اتحادیه کارفرمایان ایران" یا "قانون کار ابالغى نیروى 
اشغالـگرى که کارخانه ها را به محاصره خود در آورده است". نوشته است "قانون" کار. یعنى گویا دولــت 
با توجه به مالحظاتى بر مبناى منفعت عامه و حقوق فرد در جامعه این قانون رانوشته است و به این ترتیب 
موازین و معیارهاى آن مستقل از منافع اخص کارفرماهاست.اما وقتى به این قانون نگاه میکنید میبینید همان 
متن پیشنهادى کارفرمایان ایران است. بنابراین مالکهایى که در نوشتن این قانون رعایت شده کامال روشن 
است. میگوید اصل بر اینست که هرچه بیشتر کار بکشیم، االن اینقدر زورمان میرسد. البته حدود و ثغورى 
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را هم با توجه به منافع خودش باید رعایت کند، مانند اینکه نباید نیروى کاربطور جدى اتالف بشود و به 
فرسودگى مطلـق طبقه کارگر منجر بشود. بهرحال حرفش اینست: اگر 44 ساعت از اینها کار بکشیم خوب 
است و زورمان هم میرسد. هیچ ادعا هم نمیکند که این عدد را بر مبناى مصلــحت عمومى و یا منفعت 
بشرى وسیعترى تعیین کرده. خیلــى روشن دارد به کارگر میگوید که باید صبح بلــند بشوى و کار کنى 
و شب بروى خانه ات. این عدد 44 از این فرمول در میاید. من فکر میکنم اگر یک جامعه فرضى را در 
نظر بگیرید که میخواهد مقدار ساعتى را که یک شهروند باید با توجه به نیازهاى جامعه کار کند را محاسبه 
کار  به  قادر  جمعیت  چیست؟  موجود  تکنولــوژى  است.  روشن  عدد  این  تعیین  فاکتورهاى  آنوقت  کند، 
چقدر است؟ و نظایر اینها. در چنین حالــتى مسالــه بار طبقاتى پیدا نمیکرد، هر شهروندى با توجه به 
امکانات تولــیدى ونیازهاى موجود در جامعه میبایست ساعاتى را کار کند و مدت کار را هم بر مبناى همین 
فاکتورها میشد حساب کرد. در چنان حالــتى اصال به این قبیل اعداد، مثل 44 ساعت، نمیرسیم. 44 ساعت 
کار از اینجا آمده که تنها بخشى از جامعه، یعنى کارگر، به تولــید مشغول است و بخشهاى دیگر جامعه 
هم هستند که یا در عرصه هاى غیر تولــیدى اند و یا اصوال در عرصه هایى هستند که همانطور که ناصر 
جاوید گفت نه فقط ضرورى نیستند بلـکه اصال براى انقیاد همین طبقه کارگر وجود دارند. ارتش، دستگاه 
خرافه پردازى، نیروى سرکوب و غیره. خالصه حرف من اینست که به این متن بعنوان متن کارفرمایان نگاه 
بکنید. حکمتى که پشت این عدد است اینست که کارفرمایان توازن قوارا به نحوى میبینند که فکر میکنند 
میتوانند 44 ساعت از کارگر کار بکشند و صدایش هم درنیاید. همین. اما بعنوان آلترناتیو کارگرى به چه 
عددى میرسیم. اینجا هم دو حالــت را میشود بحث کرد. یا مستقل از تناسب قواى طبقات در جامعه داریم 
حرف میزنیم، در این حالــت میگویم منابع تولــیدى و سطح تکنیکى مملــکت اجازه میدهد که مدت 
کار حدود نصف این مقدار باشد. اگر بنا باشد همه کار بکنند و هر شهروندى قرار باشد بنا به وظیفه در 
تولــید شرکت بکند. بعالوه قرار نیست کل زندگى یک بخش جامعه را شرکت در تولــید تشکیل بدهد 
و بهره مند شدن از بقیه ابعاد زندگى، شکوفا کردن استعدادها، بهره مند شدن از علــم و فرهنگ و غیره، 
نصیب یک بخش دیگر جامعه باشد. بنظر من حتى اگر روزکار 8 ساعت را به 7 ساعت و نیم و 7 ساعت 
کاهش بدهید و به 40 ساعت و 35 ساعت و غیره برسید، اینهم هنوز در اصل موضوع تغییرى نمیدهد. آنچه 
این اعداد میگویند این است که در این جامعه بخشى وجود دارد به اسم کارگر که از صبح که بلند میشود 
زندگى اش در کار کردن خالصه میشود. بعد از این مقدار کار،وقتى که روز کار و روز واقعى هردو تمام 
شده است این کارگر به خانه میرود و فرصتى دارد تا خود را بازسازى بکند، باز تولــید بکند و خستگى 
در بکند. من با همین فلــسفه مخالــفم و فکر میکنم کارگر باید به همین فلــسفه اعتراض بکند. هر فردى 
باید در تولــید شرکت بکند و بعد به سراغ سایر امور و نیازهاى جامعه بشرى برود که جنبه تولــیدى و 
کار کردن براى تولــید محصوالت و خدمات را ندارد. کمک به همنوع، ارتقاء استعدادهاى خود و دیگران، 
لــذت بردن از زندگى در اشکال مختلــف، در تمام ابعاد انسانى و فرهنگى اش. کارفرما دارد میگوید که 
شما افراد و انسانهاى معین، شما کارگران، این چیزها به شما نیامده. همانطور که ناصر جاوید گفت بعد از 
30 سال بخودت نگاه کن، 30 سال را بعنوان زائده دستگاه بسر بردى، نیروى زنده اى بودى که امکان داده 
است فالن دستگاه پرس یا رنگپاش کار بکند. خود این فلــسفه است که باید اساسا از طرف کارگر مورد 
ایراد باشد. به این معنى، یعنى از دید کارگرى که بخودش بعنوان یک انسان نگاه میکند، 44 ساعت مسخره 
است. عددى که جامعه امروز در انتهاى قرن بیستم میتواند به آن برسد خیلــى بنظر من از 20 ساعت تجاوز 
نمیکند. کافیست شما فقط بیکاران را در نظر بگیرید، سطح پائین اشتراك زنان در تولــید را در نظر بگیرید، 
ماشینهاى عریض و طویل سرکوب سیاسى و کنترل کارگران را در نظر بگیرید، مفتخورها را در نظر بگیرید 
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و غیره تا ببینید چه نیروئى هم اکنون خارج از حیطه تولــید اجتماعى قرار گرفته است. 
 

مصطفى صابر: شما براى جامعه امروز ایران چه ساعت کارى را مطرح میکنید؟ 
 

منصور حکمت: همین را میخواستم بگویم. بنظر من بعنوان یک شعار مبارزاتى و بعنوان مطالــبه اى که 
کارگر ایرانى در متن یک تناسب قواى معین مطرح میکند مطالــبه 35 ساعت کار درست است. همانطور 
که گفتم این متن پیشنهاد کارفرمایان است. باالى آن نوشته و همه بندهایش هم راجع به این است که چطور 
از کارگر میخواهند کار بکشند. در مقابل این کارگر با توجه به همین تناسب قوا و همین شرایط جهانى و 
همین وضعیت جامعه سرمایه دارى باید 35 ساعت کار را مطرح بکند. میشود در صحبتهاى بعدى از این 

عدد با تفصیل بیشترى دفاع کرد و علــت طرح آن را توضیح داد. 
 

مصطفى صابر: اتفاقا سوال من اینست که همین عدد هم از کجا استخراج شده. همانطور که رفقا اشاره 
کردند با سطح فعلــى تکنولــوژى میشود ساعت کار کمترى داشت و امور جامعه هم میتواند به خوبى 

بگذرد. اما چرا میگوئیم 35 ساعت؟ 
 

منصور حکمت: من میگویم 35 ساعت به این خاطر که این شعارى است که امروز در صدر مطالــبات 
بخش پیشرو جنبش طبقاتى است. وقتى از جنبش طبقاتى صحبت میکنم منظورم صرفا جنبش کارگرى در 
یک کشور معین نیست. ممکن است در همین ایران هم وقتى دارند 44 ساعت را مطرح میکنند در کشور 
نهایتا بر بخشهاى  و  است  شاخص  باشد. آنچه که بنظر من  کار  ساعت  هنوز بحث 48  ترى  مانده  عقب 
مختلــف جنبش طبقاتى تاثیر میگذارد حرکت کارگران در کانونهاى پیشرو است. طبقه کارگر اروپا چند 
سال است که شعار 35 ساعت کار را مطرح کرده است. علــت اینکه توانسته است آنرا مطرح کند اینست 
که با نگاه به سطح تکنیکى و وضعیت سرمایه دارى معاصر این مقدار کار را فورا مقدور میداند. وقتى جنبش 
35 ساعت کار در آلــمان مطرح شد کارگران با عدد و رقم و با اشاره به تعداد بیکاران نشان داد که از 
همین فردا میشود 35 ساعت را معمول کرد. کارگر ایرانى نباید بیاید و خود را یک پلــه عقب تر از کارگر 
آلــمانى فرض بگیرد و بگوید موقعیت امروز آلــمان موقعیت 20 سال دیگر من است. همین االن باید به 
یک بستر مبارزاتى زنده، که وجود دارد، بپیوندد. بنظر من 40 ساعت کار، که شعار رایج است، ایده قدیمى 
8 ساعت کار و 5 روز در هفته است ولى فى نفسه نیمه راهى است بین 35 ساعت کار، که شعار بخشهاى 
پیشرو است، و 48 ساعت کار که وضع بالــفعل در این کشورهاست. من فکر میکنم که این گام را میشود 
برداشت. هر دلــیلــى براى دفاع از 40 ساعت کار وجود داشته باشد بنظر من در دفاع از 35 ساعت کار 

هم میشود مطرحش کرد. 
 

مصطفى صابر: در اوضاع ایران و با موقعیت اقتصادى که دارد برقرار کردن 35 ساعت کار امکان ندارد. 
یعنى این به معنى پائین آمدن تولــید و افزایش فقر خواهد بود. این ایرادى است که ما حتى در برابر شعار 

40 ساعت کار هم میشنویم. 
 

ببینید  میگویند  اینها  بدهم.  توضیح  بیشتر  میخواهم  را  آذرین  ایرج  آخر  نکته  همین  من  حکمت:  منصور 
عزیزان کار با ساعت کار کمتر نمیچرخد. چون ما اگر بخواهیم خرج ارتش را بدهیم و خرج اداراتمان را 
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بدهیم و سود را برداریم و غیره نمیتوانیم بگذاریم شما کمتر از این کار کنید. جواب کارگر هم اینست که 
خوب این خرج ها را ندهید. میگویند نمیشود. تمام استدالل کارگر هم باید این باشد که اگر نمیشود تحویل 
بدهید و بروید. و این مسالــه دیگر مربوط میشود بهانقالب کارگرى. معلوم است که سرمایه دار میگوید 
بلــکه  کند.  تامین  را  عمومى  رفاه  و  مایحتاج  اینکه  بخاطر  نه  دارد  احتیاج  کار  ساعت  به 44  او  نمیشود. 
بخاطر اینکه مقدار سود معینى را براى خود تامین کند. معلوم است که اگر بخواهد 35 ساعت کار بکشد و 
همان حقوقى را بدهد که االن براى 44 ساعت کار و در حد تامین خانواده 5 نفرى میگوید میدهم، خوب 
ضرر  خودش  که  اینست  منظورش  نمیکشد  ما  اقتصاد  میگوید  وقتى  کرد.  خواهد  ضرر  که  است  معلــوم 
میکند. وگرنه محاسبات عینى نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه از برقرارى 35 ساعت کار نفع 
میکند. سوال اینست که آیا امکانات اقتصادى براى برقرار کردن 35 ساعت کار، تامین مایحتاج مردم و در 
عین حال تضمین سرمایه گذارى در دور بعد براى رشد اقتصادى، وجود دارد یا خیر. اینها را بنظر من در 
هر جلــسه اى و در هر جمع کارگرى میشود نشست و با عدد و رقم توضیح داد که درآمد ملــى چقدر 
است، مایحتاج عمومى چقدر است، تامین این سطح زندگى معین براى 50 میلیون نفر به چه مقدار تولــید 
نیاز دارد و نشان داد که اجراى 35 ساعت کار کامال عملى است. سرمایه داران کشورهاى اروپائى عقلــشان 
از اینها بیشتر است و حساب این را مثال کرده اند که وجود فراغت بیشتر به آنها امکان میدهد مهارت کارگر 
را باال ببرند، از فرسودگى اش جلــوگیرى کنند و غیره و لــذا در دراز مدت حتى این را به نفع خودشان 
میبینند که گاه و بیگاه با کاهش ساعت کار موافقت کنند. منتها این در یک کشور عقب مانده نشسته است 
و چرتکه انداخته و به این نتیجه رسیده است که باید 44 ساعت کار بکشد و این غصه را هم ندارد که زیر 
این فشار کار عده زیادى فرسوده میشوند و از بین میروند، چون روى این حساب میکند که بیرون هنوز ده 
میلیون نفر دیگر هست که هنوز آنها را نیاورده بچالند. با این حساب میگوید نه براى من صرف نمیکند. 

پاسخ منهم اینست که برایت صرف نمیکند برو. 
 

چند  بدهید  اجازه  اما  هستند.  ساعت  موافق 35  همه  میرسد  بنظر  شد  صحبت  که  اینطور  صابر:  مصطفى 
سوال که در مقابل خواست 35 ساعت مطرح میشود را طرح بکنم. یکى اینست که میگویند خواست 35 
ساعت کار االن قدرت بسیج ندارد و کسى دنبالــش نمیاید ولى خواست 40 ساعت کار این قدرت را دارد 
و همه برایش بسیج میشوند. این بحث میشود که ما باید شعار آن جنبش واقعى را که کارگران حول آن 
جمع میشوند را بعنوان یک شعار مبارزاتى بچسبیم. نظر شما چیست؟ اینجا سوال عملــى اى پیش میاید که 
بخصوص به کار ما که در تبلــیغات هستیم مربوط است و آنهم اینست که برنامه حزب 40 ساعت کار را 

میگوید و االن عمال همه حاضرین موافق 35 ساعت کار هستند. در این مورد چه باید کرد؟ 
 

منصور حکمت: من میخواستم فقط به سهم خودم پاسخ کوتاهى به همان سوال مربوط به بسیج بر سر 40 
ساعت کار بدهم و نکته دیگرى را هم راجع به نقصى که در این نوع قانون کارها هست اضافه کنم. وقتى در 
مورد قدرت بسیج 40 ساعت کار و این ادعا که 35 ساعت کار قدرت بسیج ندارد صحبت میشد من از خودم 
این را میپرسیدم که آیا کارگرى هست که بگوید نه آقاجان باید 40 ساعت کار کنیم و 35 ساعت کار کم 
است؟ فکر نمیکنم کسى این را بگوید. اگر بحثى هست اینست که میگویند آخر 35 ساعت را "نمیدهند". 
یا اینکه، االن ساعت کارى که در عمل هست آنقدر بیشتر از اینهاست که اگر من یکباره بگویم 35 ساعت 
کار بورژوازى از رسانه هایش و غیره من را هو میکند.به این معنى من میگویم 35 ساعت کار شعار واقعى 
کارگر است تا آنجا که به تمایل خودش مربوط میشود. شعارى است که براى کارگر معقول است. اما بحث 
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اینست که دست طرف قوى تر است و االن داریم بیشتر از اینها کار میکنیم و غیره. من فکر میکنم خود این 
مسالــه، یعنى مقبولــیت 35 ساعت در بین خود کارگران بعنوان شعارى که میشود داد و نه اینکه فقط قلــبا 
خواست، بستگى به کار کسانى در جنبش کارگرى دارد که به 35 ساعت کار معتقدند. اگر خوب تبلــیغ 
کنیم، حکمتش را بگوئیم، عملــى بودنش را بحث کنیم و غیره این شعار هم میتواند فراگیر بشود. ثانیا اگر 
یک جنبش واقعى براى 40 ساعت کار هست، خوب شما حتما طرفداران 35 ساعت کار را در صــف آن 
پیدا میکنید. یعنى طرح این شعار از طرف یک جریان کمونیستى در درون طبقه کارگر ابدا معنى کناره گیرى 
از جنبش 40 ساعت کار، و یا حتى کاهش نیم ساعت از ساعت کار، نیست. یک نقص دیگرى که در این 
نوع قانون نویسى ها هست که در بحث کلــیات هم به آن اشاره کردم، اینست که هیچ ماده اى در مورد 
تغییر اتوماتیک این مدت کار در آینده نیست. من فکر میکنم باید در یک قانون کار این وجود داشته باشد 
که مثال در طول یک دهه ساعت کار چطور اتوماتیک کاهش پیدا میکند. چرا که همه میدانیم که در طول 
یک دهه بارآورى وسائل تولــید افزایش پیدا میکند. بنابراین باید کاهش ساعت کار بطور خودبخودى و 
بدون اینکه کسى الزم باشد شیون کند و زندان بیافتد و با پلــیس و ارتش سر و کار پیدا کند، سر سال معین 
همراه با مثال الیحه بودجه که به مجلــس میرود، به تصویب برسد و به اجرا دربیاید. تصور من اینست که 
میشود دوره هاى سه سالــه و یا 5 سالــه تعیین کرد که در انتهاى هریک چند ساعت معین از ساعت کار 
کم میکند. ماده قانون باید بگوید که ساعت کار مبنا در سال تصویب قانون فالنقدر، مثال 53 ساعت، است 

و از این پس هر 5 سال یکساعت یا یکساعت و نیم از مدت کار کم میشود. 
 

مصطفى صابر: سوال من مشخصا این بود: در مقابل این تبلــیغات شوراهاى اسالمى که میگویند 48 ساعت 
کار قانون کار شاهنشاهى در این قانون شده 44 ساعت، من فکر میکنم که قضیه اینطور نیست. یعنى همین 
االن 44 ساعت کار تقریبا نرم عادى خیلــى از کارخانه هاست. منصور حکمت شما میخواستید صحبت 

کنید؟ 
 

منصور حکمت: بلــه من در جواب همین حرف شما میخواهم حرف بزنم. بنظر من این استداللى که شما 
میکنید استدالل مضرى است. بحث شما اینست که االن کارگران فى الــواقع کمتر از 48 ساعت کار میکنند 
و در نتیجه شوراهاى اسالمى بیخود میگویند که 44 ساعت در این قانون پیشرفتى محسوب میشود. من فکر 
میکنم این استدالل دو لــبه دارد و یک لــبه اش اگر متوجه نباشید علــیه خود کارگران است. واقعیت 
اینست که کارگران خیلــى بیشتر از 48 ساعت کار میکنند. آنکسى که خیال میکند 40 ساعت کار میکند 
بنشیند و حساب کند. از وقتى از خانه اش بیرون میاید ساعت میزند یا وقتى کارتش را میزند؟ وقتى میرسد 
خانه حساب میکند یا وقتى کار رسما تعطیل میشود؟ تازه حمام را حساب کرده یا نه؟ هیچ کارگرى نیست 
که االن در این مملـکت 40 ساعت کار کند و حتى اگر نرم کارى که برایش تثبیت شده است 40 ساعت 
باشد، حسابش را که بکند میبیند از وقت خودش دارد روزى دوساعت روى آن میگذارد. بنابراین بنظر من 
جواب شوراى اسالمى را اینطور نمیشود داد که آقا نگاه کنید جامعه دارد کمتر از 48 ساعت یا حدود 40 
ساعت کار میکند و تو آمده اى و عمال این را 44 ساعت میکنى. این را براى واحد هایى صنعتى پیشرفته 
و آنهم در سطح فرمال میشود گفت که همانطور که گفتم آنها هم در واقع بیشتر از این وقت خودشان را 
در اختیار کارفرما میگذارند. ولــى بخش عظیمى از این مملــکت کارگران کارگاههاى کوچک هستند که 
هیچ حساب و کتابى بر کارشان نیست. به اینها باید اضافه کارى هایى را که همان مزد روزانه را بدون آنکه 
چیزى رویش بگذارند پرداخت میکنند اضافه کنید. اگر یکى دو تا کارخانه پنجشنبه ها را تعطیل کرده اند 
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بنظر من میتوانیم بگوئیم تعطیلــى پنجشنبه ها در جامعه ایران محرز شده است. بنظر من طبقه کارگر ایران 
بطور متوسط خیلــى بیشتر از اینها کار میکند. این امتیازى براى کسى نیست که میخواهد بیاید 44 ساعت 
را رسمى بکند و باز همان ملــحقات را رویش بگذارد و دوباره به 50 ساعت برساند. اما راستش این نباید 
باعث بشود که ما بیائیم یک تصویر تخفیف داده شده اى از وضعیت کارگر در نظام جمهورى اسالمى 

امروز بدهیم. 
 

مصطفى صابر: فرض کنید در شهرى کارگران یک قسمت راهشان یکساعت طول بکشد و قسمت دیگر 
یکساعت و نیم. باالخره تکلــیف شیفت ها که مثال 8 ساعته است، یا بگوئیم باید 6 ساعته باشد، چه میشود؟ 
سرویس  در  کارگر  که  وقتى  از  یعنى  بکنیم،  حساب  میگوئید  که شما  اینطور  را  کار  ساعت  بخواهیم  اگر 
مینشیند تا وقتى که دوباره به خانه برمیگردد براى هرکسى ساعت معینى میماند که در کارخانه صرف کند. 

آیا این اصال امکان پذیر هست؟ 
 

منصور حکمت: من فکر میکنم اشکالى که شما (مصطفى صابر) به آن اشاره میکنید اشکال جدولـبندى 
زمانى کار در کارخانه است که براى مثال یکى کارش را ساعت 8 تمام میکند دیگرى همان ساعت شروع 
کند و ظاهرا ساعت شروع کار همان ساعتى باشد که کارگر ماشین را در کارخانه بدست میگیرد. این را 
روى کاغذ میشود حل کرد. فى الــواقع شیفت ها روى هم افتاده اند. کسى که از ساعت 8 جلــوى دستگاه 
است فى الــواقع کارش را از هفت شروع کرده. محاسبه اینها از نظر حقوق دادن دشوارى اى ایجاد نمیکند. 
فکر میکنم بحث احتمالى پشت این سوال این است که شاید بهتر باشد بجاى گنجاندن زمان ایاب و ذهاب 

در روزکار پولــى بابت ایاب و ذهاب پرداخت بشود.... 
 

مصطفى صابر: دقیقا. این مطالــبه عمال هم وجود دارد که براى ساعات ایاب و ذهاب دستمزد پرداخت 
بشود. 

 
منصور حکمت: بنظر من این اشکال بیشترى دارد. مشکل حالـت اول یک مشکل جدولــبندى کار است. 
یعنى یک نفر باید بنشیند و حساب کند. اما اشکال حالــت دوم یک اشکال اجتماعى است. شما دارید 
یک نفر را مجبور به اضافه کارى میکنید و به او حقوق میدهید. آنهم حقوق متعارف، یعنى ساعت عادى 
حساب میکنید اما از او کارى اضافه بر مدت شیفت مورد نظر میکشید. این کار هم عبارت از در راه بودن 
است. کارفرما دارد میگوید پول میدهم اینقدر در راه باش. این یک اضافه کارى اجبارى است. عمال کارگر 
دارد 10 ساعت کار میکند، حال آنکه شیفت 8 ساعته است. ولــو آنکه مزد ده ساعت را هم بگیرد، باز این 
اضافه کارى اجبارى است. بنظر من این اشکال دارد. باید طرفدار همان منظور شدن مدت ایاب و ذهاب 

در طول روزکار باشیم. 
 

منتها اگر اجازه بدهید چند نکته دیگر را هم بگویم. بنظر من بحث نماز که اینجا هست و چسباندن آن 
به ساعت ناهار یک بحث کامال ارتجاعى اسالمى است. چراکه نماز خواندن را همانقدر ضرورى جلــوه 
میدهد که نهار خوردن و این را جزو مایحتاج اساسى انسان جا میزند که گویا باید حتما نماز بخواند. بنظر 
من هرنوع اشاره و ارجاع مذهبى در این قانون باید حذف بشود و اگر دین و سر ساعت معین نماز خواندن 
با تولــید تناقض دارد، دین باید کوتاه بیاید. همانطور که هزار و یک نیاز انسانى کارگر را تابع تولــید 
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میکنند یکبار هم دین باید کوتاه بیاید و در ساعت هاى نماز گزارى براى پیروانش تخفیف قائل بشود. بنظر 
من وقت استحمام حتما باید در ساعت کارمنظور بشود. براى اینکه این آن وقتى است که الزم است کارگر 
خودش را به شکل اول برگرداند، به شکلــى که قبل از آمدن بر سر کار داشت. نمیشود تمیز بیاید و کثیف 
ازکارخانه بیرون برود. منهم مثل ناصر جاوید معتقدم باید یک میانگینى را با توجه به وضعیت جغرافیایى 

منطقه و شهر براى مدت رفتن سر کار در نظر گرفت و این را جزو ساعت کار محسوب کرد. 
 

مصطفى صابر: به نکته دیگرى در مورد ساعت کار بپردازیم. مسالــه اضافه کارى. در الیحه کار اضافه 
کارى چه بصورت داوطلــبانه و چه بصورت اجبارى مجاز شمرده شده است.ماده 85 میگوید: "در شرایط 
عادى ارجاع کار اضافى به کارگر با شرایط زیر مجاز است: الف - موافقت کارگر، ب - پرداخت 40 درصد 
اضافه بر مزد هر ساعت کار عادى" و بعد هم تبصره دارد که کار اضافى بیشتر از 4 ساعت نباید باشد. در 
ماده 59 میگوید:"ارجاع کار اضافى با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کارى و براى مدتى که 
جهت مقابلــه با اوضاع و احوال زیر ضرورت دارد مجاز است". که این اوضاع و احوال هم عبارت است از 
"جلــوگیرى از حوادث قابل پیش بینى"، "اعاده فعالــیت کارگاه در صورتیکه فعالــیت مذکور بعلـت بروز 
حادثه یا اتفاق طبیعى از قبیل سیل، زلــزلــه و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینى دیگر قطع شده باشد". 
بهرحال به این ترتیب درقانون کار جمهورى اسالمى اضافه کارى هم بصورت داوطلــبانه و هم بصورت 
اجبارى مجاز شمرده شده.نظرتان در مورد این مواد مربوط به اضافه کارى چیست؟ متاسفانه با این واقعیت 
روبروئیم که کارگران بخاطر سطح معیشت پائین خودشان بعضى جاها خواهان اضافه کارى میشوند. بنابراین 
اینجا یک سوال پیش میاید: آیا میشود بدون بررسى موقعیت معیشتى کارگران، سطح دستمزد و غیره، در 
مورد اضافه کارى و ممنوعیت و عدم ممنوعیت آن حکــم داد؟ آیا ممنوعیت اضافه کارى وقتى کارگر 
زیر فشار اقتصادى شدید قرار دارد به معنى بستن دست و بال خود کارگر براى افزایش درآمدش نمیشود؟ 

 
منصور حکمت: من فکر میکنم کال ماده 58 یک تعارف با کارگر است که اداى اضافــه کارى داوطلــبانه 
را در میــاورد. در حالــى که ماده 59 تحــت هــر شرایطــى بــه کارفرما این قــدرت را داده است 
هــم   58 ماده  ساعت   4 آن  حتــى  یعنــى  ساعت!   8 تــا  آنهم  بکنــد.  تحمیل  را  کارى  اضافــه  که 
بیمعنــى است چون در حالــت "اضطرارى"، کــه معنى خیلــى وسیعى هــم دارد، تا 8 ساعت هــم 
میشود اضافــه کارى داد. تمــام هنرى که کارفرما باید بکنــد اینست کــه بعــدش زنگ بزنــد و بــه 
یکى از همکــارانش در وزارت کــار و این را "اطالع بدهــد" و آنهــا مخیرند نگــاه بکنند ببینند الزم 
بــود یانــه. و اگر هــم بگویند الزم نبود کارگر آن مــدت روزى 16 ساعت کــار را کــرده و رفتــه. 
همانطــور کــه رضا مقدم و ایرج آذرین گفتند تمــام حالــتهایى را کــه کارفرما دوست دارد بــه کارگر 
اضافــه کارى بدهــد در این قانون مجــاز کرده انــد. یعنى همــه حاالت بجــز حالــتى که کارفرما 
بیاورد،  کارى  اضافــه  ارجاع  بــراى  کارفرما  که  هردلــیلــى  بدهــد.  کارى  اضافــه  نخواهــد  خودش 
مسالــه افت تولــید، لــزوم افزایش ســود، استفاده سریع از مواد اولــیه، تخلــیه سریع انبارها، و هرچــه 
بخواهــد در این ماده میگنجــد. آن ماده 58 بنابراین مسخــره است و براى این آمده که این ادا را دربیاورد 
کــه گویا بــه کارگر جایى حق صحبت داده. منهم فکر میکنم اضافــه کارى باید مطلــقا ممنوع باشــد. 
منتها شما سوال کردید کــه این دست و بال خــود کارگر رامیبندد یا نــه. بنظر من قانون کــار بعنوان 
یک قانون دارد تصــویرى از جامعــه میدهــد. در این تصویر کارگر نبایــد آن کسى تصــور بشود کــه 
فقط  کار  قانون  چهارچوب  در  نمیشود.  تامین  اش  معیشت  وگــرنــه  بکند  کارى  اضافــه  است  مجبور 
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"ارجاع اضافــه کارى بــه کارگر ممنوع است" باید بیاید. اما اگــر واقعیت اقتصادى یک کشور کارگران 
را بــه این ســوق داد که حتى خودشان بروند و پیشنهاد اضافــه کارى بدهند، آن دیگــر یک موضوع 
مشخص در جامعــه است که باید مثل دهها مورد دیگــر در قانون هاى موجود با اینکــه در فــرم و در 
حالــت ایده آل بــه نفــع شهرونــد است اما عمال در مقطعى دست و پایش را میبندد، بــه آن برخورد 
کــرد. در این حالــت باید بنظــر من اوال حقوق دوبرابر گرفت و ثانیا شرایطى را کــه کارگر را بــه 
اضافــه کارى کشیده است بررسى کــرد و همانطور که رفقا گفتند آن علــت را رفــع کــرد. در یک قانون 

کار جــز ممنوعیت بدون قیــد و شرط اضافــه کارى چیزى نبایــد بیاید. 
 

بقول  و  سخت  کارهاى  مسالــه  هست  اسالمى  جمهورى  کار  قانون  در  که  دیگرى  نکته  صابر:  مصطفى 
خودش زیرزمینى است. که 34 ساعت را براى اینها تعیین کرده است. منصور حکمت،در این مورد چه فکر 

میکنید. آیا این کافیست؟ 
 

منصور حکمت: همانطور که قبال گفتم براى کار در شرایط متعارف نظر من 35 ساعت بود، آنهم در این 
مقطع معین، و حتى کمتر از آن در آینده. بنابراین خود عدد 34 ساعت براى کارهاى شاق بخودى خود از 
نظر من قابل قبول نیست. منتها تعیین طول ساعتى که مطلــوب است و میتواند مورد توافق کارگر باشد 
بنظر من بستگى دارد به اینکه تعریف دقیقى از کارهاى سخت و زیان آور داده بشود. اینجا همانطور که قبال 
هم اشاره شد، کار شاق به کار زیر زمینى و بد آب و هوایى و غیره اطالق شده. در صورتیکه کار صنعتى 
و کار تولــیدى در هر رشته به هرحال بدرجات مختلــف سخت و زیان آور است، از نقطه نظر آلــودگى 
هوا، سر و صدا، گرد و خاك و گازهایى که نشت میکند، و غیره که همه ایجاب میکند که ساعت کار به حد 
معینى کاهش پیدا بکند. یک چنین لــیستى به آن جامعیتى که تکلــیف همه کارگران را روشن بکند اینجا 
نیست. در بعضى رشته ها شاید باید ساعت کار حتى بیشتر از این نسبت کاهش پیدا بکند، چرا که حتى چند 
ساعت کار در آن رشته هم زیان آور است. آن لــیست اینجا نیست. این قانون کال در مورد یک سلــسلــه 
از این مطالــبات حوالــه داده است به تشخیص هاى بعدى که خود مرجع تشخیص آن مشکوك است. 
یعنى تعدادى از کارفرمایان و نماینده هاى وزارت کار قرار است بنشینند و این را روشن کنند که کار چه 
کسى سخت است و چقدر باید کار کند. من فکر میکنم همه اینها یعنى اینکه این نوع بندها فقط براى وعده 

سر خرمن دادن و جلــوى اعتراض را گرفتن نوشته شده. 
 

مصطفى صابر: اینکه کار شاق را در هر مورد معین بررسى بکنیم و ببینیم مدت کار چه باید باشد این یک 
بحث است و تعیین یک حداکثر عمومى بحث دیگرى. مثال فرض کنید بگوئیم حداکثر مدت کار براى 
کارهاى شاق 30 ساعت است که صرفنظر از ویژگى هاى هر مورد، که مرجع تشخیص آنهم باید خود 
کارگران باشند، به اجرا در بیاید. شما در این مورد نظرتان چیست؟ چه حداکثرى بنظر شما براى کارهاى 

سخت مناسب است؟ 
 

منصور حکمت: هر رقمى من اینجا به شما بدهم اختیارى خواهد بود. مقیاسى که االن اینجا هست، یعنى 
نسبت 34 ساعت به 44 ساعت چیزى حدود 25 درصد کمتر میشود. فکر میکنم اگر مبناى هفته کار متعارف 

را 35 ساعت بگیریم 25 درصد کمتر براى کارهاى سخت میتواند مبناى خوبى باشد. 
االن در مورد کارهاى زیان آور آنچه که توجه من را جلــب میکند آن عددى نیست که اینجا هست، بلــکه 
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مرجعى است که تشخیص میدهد هر کارى چقدر زیان آور است وچند ساعت حداکثر میشود آن کار را 
انجام داد. اگر از من بپرسند میگویم مطالــبه مهم این است که مرجع تشخیص این یک مرجع کارگرى 
باشد. تا اینکه بردارد بنویسد 23 ساعت یا 33 ساعت. آنچه ضمانت اجرائى بهترى براى جلــوگیرى از 
لــطمه خوردن به سالمتى کارگر است این است که مرجع تشخیص ساعت کار در این رشته ها، که باید در 

قانون قید بشود که بسیار کمتر از ساعت کار عادى خواهد بود، یک مرجع کارگرى باشد. 

فصل هشتـم 
تعطیالت و مرخصى ها

خیلــى  مبحــث  این  مورد  در  ها.  مرخصــى  و  تعطیــالت  مبحــث  بــه  بپردازیــم  صابر:  مصطفى 
خالصــه بجــاى 12 روز مرخصــى ساالنــه کــه در قانون کــار جــارى (شاهنشاهى) هست، و الــبته 
عمال خیلــى جاها 18 روز یا کمتر و بیشتر را هــم کارگــران در کارخانه هایى گرفته انــد، مرخصــى 
ساالنــه را در این متن 30 روز کرده انــد. این چیــزى است کــه شوراهاى اسالمى هــم خیلــى روى 
آن تاکیــد دارند. اگــر کارگــاهى طــى 5 روز 44 ساعت کــار بکشــد میتواند پنجشنبه ها را هــم 
تعطیل کنــد و باالخره اول ماه مــه را هــم براى کــارگران تعطیل اعالم کرده انــد. درباره این مــواد و 

این مبحــث چــه فکــر میکنید؟ 
 

منصور حکمت: من فکــر میکنم مدت مرخصــى هم مثل طــول روزکــار و غیــره تابعى از ظرفیت فنى 
و اجتماعى جامعــه براى تامین معاش و رفاهش است. امروز هم اگر بخواهم بر این مبنا قضاوت کنم فکر 
میکنم در آخر قرن بیستم در کشورى مثل ایران مرخصى میتواند از این بیشتر باشد. اگــر کسى در خیابان 
بى مقدمه از من بپرسد مرخصى کارگران چقدر باشد میگویم اندازه مرخصى وکالى مجلس. و اگــر هر 
دلــیلــى بیاورند کــه نمیشود آنوقت من جواب آن را آنجا میدهم. بعنوان یک مطالــبه، اگــر هفته کار 
35 ساعت شده باشد، اگر هزار و یک فاکتور دیگرى کــه اینجا مطرح شــد در قانون کار گنجانده شده 
باشد آنوقت 30 روز مرخصى بــه خودى خود قابل تامل و قابل بحث است. امــا در غیاب اصالحات 
دیگرى کــه اینجا در برابر این متن مطرح کردیم، خوب دیگــر بحث این میشود کــه باید مرخصى از 

30 روز بیشتر باشد. 
 

مصطفى صابر: یعنى شما میگوئیــد اگــر اصالحــات دیگر باشــد آنوقت 30 روز مرخصى؟ 
 

منصور حکمت: 30 روز مرخصى میتواند مبنایى باشد براى مذاکره بین کارگر و کارفرما.و حتما باید در 
روند مبارزه کارگرى افزایش پیدا بکند. 

 
مصطفى صابر: االن در برخى کشورهاى اروپایى کارگران یکماه و نیم مرخصى دارند. فکر نمیکنید مبناى 

خواست مــا و مذاکره مــا باید یکماه و نیم باشد؟ 
 

نیم  و  یکماه  مبنا  کــه  بدهیم  نشان  را  کشور  چهارتا  بتوانیم  اگر  چرا.  باشد  اینطور  اگر  حکمت:  منصور 
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است مــا هم حتمــا باید این را بخواهیم. منتها اجازه بدهید راجــع بــه بندهاى دیگر این مبحث نکاتى 
را بگویم. گفتید اول ماه مــه را تعطیل اعالم کرده اند، بنظر من اول ماه مــه تعطیل نشده بلــکه یازده 
اردیبهشت تعطیل شده. این اصال جــاى تعطیل اول ماه مــه را نمیگیرد. روزش یکى است، اما آنچــه اینها 
تعطیل کرده اند یک روز عجیب و غریب است به اسم 11 اردیبهشت. اول ماه مــه تاریخچه معینى دارد و 
به همین اسم باید تعطیل اعالم بشود. این یعنى دولــت یک روزى را انتخاب کرده است و حاضر نیست 
اسم واقعى اش را بزبان بیاورد. اگــر همین جماعت حاضــر بشوند روزه شان را طبق ماه شمسى بگیرند 
آنوقت شاید کارگر هم حاضر بشود روز کارگر را یازده اردیبهشت اسم بگذارد. اما اینها روزه شان در ماه 
"رمضان" است و عید فطر و قربان شان را طبق تقویم هجرى قمرى میگیرند، ولــى اسم واقعى روز کارگر 
را حذف میکند. علــتش هــم اینست کــه بتواند بگوید کــه این روزى است که مطهرى از فالن خیابان 
رد شد و فالن امام پایش لــیز خورد. میخواهند هویت بین الــملــلــى طبقه کارگر را نفى بکنند. بنظر من 

کارگر ایرانى باید اصرار بکند کــه آقاجان اینجا بنویس اول ماه مــه تعطیل است. 
 

مصطفى صابر: یعنى بنویسد روز کارگر اول ماه مــه تعطیل است. 
 

منصور حکمت: بلــه. وگرنه دارد منکر میشود که کارگر طبقه اى جهانى است و این روز یک حکمتى دارد 
و این روز بخاطر مبارزه بخشى دیگر از طبقه کارگر در جهان بدست آمده. یازده اردیبهشت را ایشان هوس 
کرده است تعطیل کند و اگر مرض نداشته باشد باید اسم واقعى این روز را بگوید. اساس این تفرقه انداختن 

در جنبش طبقه کارگر و محروم کردن طبقه کارگر از درك هویت جهانى خودش است. 
 

نظر  در  اى  ویژه  مرخصى  حج  براى  که  ندارد  موردى  اصال  این  است.  شدن  حاجى  قضیه  آن  دیگر  نکته 
به  و  کارگران  همه  بین  کرد  سرشکن  باید  داد  را  ها  مرخصى  این  میشود  اگر  خودشان  منطق  با  بگیرند. 
مرخصى همه اضافه کرد. اینجا گفته شده که استفاده از مرخصى با توافق کارگر و کارفرما است. اینجا هم 
کارگر مجاز نیست که تعیین کند کى میخواهد به مرخصى برود! باید برود با کارفرما توافق بکند و اگر 
نشد یک بابائى را از شوراى اسالمى پیدا بکنند تا وساطت بکند! بنظر من همینکه کارگر تصمیمش را از 
چند وقت قبل اطالع بدهد کافیست. چون ممکن است گفته شود که تکلــیف کارخانه باید روشن باشد. 
خوب بگوئید کارگر از دوماه قبل اطالع بدهد که از فالن تاریخ به مرخصى میرود. یک نکته دیگر مسالــه 
مرخصى کمتر از یک روز است. من زیاد منظورشان را متوجه نمیشوم. بنظر میاید این کلــکى است براى 

کم کردن مرخصى استحقاقى. 
 

مصطفى صابر: در مورد 44 ساعت کار و دو روز تعطیل در هفته نظرتان چیست؟ 
 

منصور حکمت: در مورد آن سوال 44 ساعت در 5 روز و دو روز تعطیل منهم نظرم مثل حمید تقوایى است. 
فکر میکنم نباید اجازه داد خود روزکار کش پیدا کند چون این توجیهى میشود براى هزار و یک نوع اضافه 
کردن کار در شرایط دیگر. 8 ساعت در روز هم باالخره جاى خودش را دارد، یا 7 ساعت در روز در حالـت 
35 ساعت در هفته. از هیچکدام از اینها نباید کوتاه آمد و نباید بین دو روز تعطیل و طول روز کار هیچ 
معاملــه اى کرد. نکته دیگرى داشتم راجع به مرخصى استعالجى. میگوید "با تائید سازمان تامین اجتماعى 
جزو سوابق کار محسوب میشود". سوال من این نیست که این جزو چى محسوب میشود. سوالــم اینست 
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که آن روز مرخصى قانونى محسوب میشود و حقوق میدهید یا نه و یا باالخره آن را از 30 روز مرخصى کم 
میکنید یا نه. درثانى هرکسى، حتى رئیس جمهور مملــکت، تا سرش درد گرفت دکتر نمیرود. میرود خانه 
اش و استراحت میکند.حدس میزند سرماخوردگى است یا میداند دردى قدیمى است که میاید و میرود. 
باید این در نظر گرفته شده باشد که کارگر ممکن است به دلــیل مشکالت جسمى سر کار نیاید و بعدا 
توضیح بدهد. باید حد معینى تعیین شده باشد که بشود بدون گواهى پزشک و معاینه سر کار نیامد. یعنى 
کارگر بتواند به تشخیص خودش براى درمان بیمارى هاى متداول الزم ببیند استراحت کند و سر کار نیاید، 
و تنها درصورت ادامه بیمارى بیش از یکى دو روز موظف باشد تصدیق دکتر ارائه کند. و بعد تائید سازمان 
تامین اجتماعى قدرى عجیب است. باید وارد دفتر و دستک و اداره بازى رژیم بشوى. من بعدا چطور بروم 
سازمان تامین اجتماعى را بدون اینکه گواهى پزشک داشته باشم راضى کنم که فالن چهارشنبه لــیز خوردم 
و کمرم خیلــى درد گرفت. یک کسى باید در دسترس باشد، دکتر محل و یا کارخانه، که ورقه مربوطه را 
فورا صادر کند. این نوع مقررات مقدار زیادى دوندگى روى دوش کارگر میگذارد. خالصه حرفم اینست: 
کارگر باید بتواند خودش راسا تشخیص بدهد که حالــش خوب نیست، کارى که همه آدمهاى دنیا میکنند، 
و بعد اگر بیمارى اش طوالنى شد و به دکتر مراجعه کرد تصدیق دکتر فقط براى دوره بعد از آن فرضا 48 
ساعت اول الزم باشد. و ثانیا این تصدیق دکتر در دسترس باشد و بشود بدون دوندگى آن را گرفت. یک 
مسالــه دیگر مرخصى عادت ماهانه براى زنان است که شاید بشود آن را در مبحث شرایط کار زنان بحث 

کرد. اما بهرحال مبحث مرخصى ها باید آن را هم در بر بگیرد. 

فصل نهــم 
شرایط کار زنان

مصطفى صابر: با صحبتهایى که شد خوبست قدرى راجع به این صحبت کنیم که در یک قانون کار چه 
حقوقى باید براى زنان کارگر منظور شده باشد. منصور حکمت شما بفرمائید. 

 
منصور حکمت: من فکر میکنم نابرابرى عینى زن و مرد در تولــید، که ما انتظار داریم یک قانون کار در 
جهت ازبین بردن آنها گام بردارد، مولــفه هاى روشنى دارد. برخى ریشه هاى اجتماعى عمیقى دارند. براى 
مثال همانطور که ایرج آذرین درنشست قبل گفت زن و مرد در جامعه موجود از امکانات برابر براى کسب 
مهارت هاى یکسان و توانایى هاى مشابه براى فعالیت اقتصادى برخوردار نیستند. قانون کارى که بخواهد 
به زن و مرد برخوردى برابر داشته باشد باید به این پاسخ بدهد و نه اینکه آن را مسکوت بگذارد و صرفا 
اینجا و آنجا ماده ها و تبصره هایى را مطرح کند. یا براى مثال تعصبات جنسى اى که در جامعه وجود دارد 
حتى اگر قانونى روى کاغذ ایراد نداشته باشد در عمل قانون را به چیز دیگرى تبدیل میکند و مانع اجراى 
مواد آن میشود. باز قانون کارى که کارگران نوشته باشند و هدف خود را این قرار داده باشد که برابرى میان 
زن و مرد بوجود بیاورد باید درعمل جواب این تبعیضات را بدهد و سعى کند مانع تاثیر این تعصبات در 
برخورد به زنان بشود. و باالخره در قبال زنان باید تبعیض مثبت را مطرح کرد. جامعه باید نیرو و انرژى 
صرف کند تا موانعى را که براى پیدا کردن موقعیت برابر در تولــید در مقابل زنان هست از بین ببرد. براى 
باید  را  سرمایه  اینکه  یعنى  اینها  همه  منتها  غیره.  و  زنان  براى  بیشتر  تسهیالت  ایجاد  بیشتر،  آموزش  مثال 
زیر فشار جریمه ها و شرط و شروط تعریف شده وادار کرد در این قالــب عمل کند. وگرنه اگر همه این 
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مواد وجود داشته باشد بدون آنکه ضمانت اجرائى آن هم موجود باشد، هر تسهیالتى که در قانون به نفع 
زن وجود داشته باشد در بازار بعکس خودش تبدیل میشود. چون سرمایه دار فکر میکند که خوب اگر من 
بخواهم زن استخدام کنم باید فالن مقدار بیشتر پول بدهم، فالن مقدار به صندوق مخصوص آموزش زنان 
کارگر بریزم، باید براى دوران باردارى مرخصى با حقوق بدهم، و غیره و پس زن استخدام نمیکنم. اگر واقعا 
مراجعى وجود نداشته باشند که کارفرما و سرمایه دار را وادار کند که علــیرغم همه این چیزهایى که به 
زعم او خالف سودآورى اش عمل میکند، به زن عینا مانند مرد برخورد بکند، قانونى که نوشته شده عمال به 
تعارف هایى روى کاغذ و حتى به موانعى براى اشتغال بیشتر زنان در تولــید و برابرى عملــى آنها تبدیل 
میشود. بنظر من آنچه این قانون کار به نفع زنان گفته از همان تعارف هاست. اینکه باالخره رژیم اسالمى 
هنر کرده و بندى راجع به زنان نوشته ممکن است چشم کسى را بگیرد. اما 5 - 4 ماده اى که اینجا نوشته 
شده بهمین صورت، یعنى اینکه "ما معتقدیم زن باید به خانه برود، چون میبینید که کار کردنش چه دشوارى 
هایى براى خودش و براى کارفرما دارد". این پیامى است که این مبحث چهارم، شرایط کار زنان، دارد به 
کارگر و کارفرما میدهد. به زن کارگر میگوید اگر بخواهى سر کار بیایى این مشکالت را خواهى داشت. در 
مجموع فکر میکنم بدون تبعیض مثبت به نفع زنان، بدون ایجاد امکانات برابر، بدون وجود ضمانت اجرائى 
براى جلوگیرى از اینکه سرمایه دار پایش رااز خط بیرون بگذارد و تضمین اینکه مستقل از اینکه فکر میکند 
سودآورى اش با استخدام زنان در صورت وجود تبعیض مثبت تناقض دارد، باز هم زنان را با شرایط مساوى 
استخدام کند، بدون این مالحظات و تضمین ها، که خیلــى وسیعتر از اینهاست و باید در کل جامعه اعمال 
بشود، نوشتن این چهارتا ماده یک قدم کسى را به برابرى شغلــى زن و مرد نزدیک نمیکند. برعکس به 
عکس خودش تبدیل میشود. در مورد خود این قانون فکر میکنم خیلــى از موادش پوچ و بى ارزش است 

و آلــترناتیو کارگرى با آنچه اینجا نوشته شده کامال فرق میکند. 
 

مصطفى صابر: لـطفا در مورد تبعیض مثبت بیشتر توضیح بدهید. مشخص تر و با ذکر مثال. 
 

که  عواملــى  یعنى  باشد.  داشته  وجود  زنان  استخدام  براى  هایى  مشوقه  باید  من  بنظر  حکمت:  منصور 
واحدهاى اقتصادى را تشویق میکند که زنان را استخدام کنند. جامعه باید از کیسه کارفرمایان هزینه هاى 
بیشترى را صرف آموزش زنان بکند. دوره هاى آموزشى و تخصصى که بطور ویژه اى هدفشان اینست که 
مهارت هاى الزم را براى شرکت بیشتر زنان درتولــید به آنها بدهد. باید منابع زیادى صرف این بشود که 
موانعى را که سر راه زنان براى ورود به اشتغال اقتصادى هست بردارد. مثال جامعه سنتا بچه دارى را کار زنان 
قرار داده است. باید پول خرج کرد و این بارها را از روى دوش زنان برداشت. اگر الزم است کارفرما براى 
اشتغال یک کارگر زن مقدار زیادى مایه بگذارد، باید بگذارد. این دلــیل براى عدم استخدام زنان ابدا دلــیل 

نمیشود که بگوید "آخر اگر بخواهم زن استخدام کنم باید واحد شیرخوارگاه بسازم". خوب باید بسازى. 
 

مصطفى صابر: مرخصى دوران باردارى و زایمان و همینطور دو روز مرخصى در ماه براى عادت ماهانه 
باید به زنان داده بشود. اینها مسالــه اى است که اینجا باید بیشتر درمورد آنها صحبت بکنیم. نظر شما در 

این موارد چیست؟ 
 

کارگر  که  متعارفى  دستمزد  از  خیلــى  باردارى  دوران  مرخصى  حقوق  که  میکنم  اضافه  صابر:  مصطفى 
میگیرد پائین تر است. فکر میکنم در حدود مزد ثابت باشد که حدود نصف دریافتى ها میشود. نکته دیگر 
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اینکه همانطور که ناصر جاوید هم اشاره کرد مسالــه حفظ شغل بعد از زایمان و مرخصى دوران زایمان 
یک مشکل جدى زنان است و معموال باعث میشود که از این مرخصى هم استفاده نکنند. 

 
این  محتواى  کل  و  هست  اینجا  که  اى  ماده  شش  این  روى  سریع  خیلى  میخواستم  من  حکمت:  منصور 
قانون را در مورد مسالــه زن تشکیل میدهد نکاتى را بگویم. در مورد آن بند انجام کارهاى خطرناك بنظر 
من آدم عاقل شغل را آگهى میکند و هرکس را هم که آمد مصاحبه میکند و اگر تخصص و مهارت الزم را 
داشت به او میدهد دیگر. به کى میدهیم و به کى نمیدهیم ندارد. این همان برخورد پدرساالرانه است. ماده 
57 میگوید کار درشب به استثناء امور بهداشتى و درمانى و فرهنگى و نظایر آن براى کارگران زن ممنوع 
است. کار شب که باید بهرحال ممنوع باشد، اما هرچه فکر کردم علـت استثناء کردن این رشته ها را براى 
اجازه دادن کار زنان در شب اینطور فهمیدم که اینجا یک عده بوروژاى محترم کار میکنند. ظاهرا طرف 
این اعتماد اخالقى را به کارگر صنعتى ندارد که زن و مرد کنار هم بتوانند کار کنند. ولــى اگر آقاى دکتر 
یا جناب مدیر آنجا حضور داشته باشد ایشان حاضر میشود زن شب آنجا کار کند. مشکلــش اینست که 
مبادا زن شب در کارخانه و واحد تولــیدى کار کند و یا راننده شرکت واحد در شیفت شب باشد و هرچه. 
این بنظر من توهین به توان ده است. در موارد اختالف هم که تشخیص با هیچ کس نیست بجز آن آقایى 
که به اسم وزارت کار آن باال نشسته. مرخصى بچه دار شدن همانطور که رفقاى دیگر گفتند خیلــى کم 
است. عالوه بر اینکه مدتش باید خیلــى بیشتر از این باشد، مرد باید موظف باشد حداقل معینى از این 
مرخصى را بگیرد. دوره اى که یک خانواده وارد مرحلــه بچه دار شدن میشود، دوره اى است که زن و مرد 
بدلــیل شدت کار وخستگى از هم دور میشوند. تنها راه حفظ علــقه ها و محبت ها و انسجام داخلــى 
خانواده این است که فشار کارى که با تولــد بچه بوجود میاید تقسیم بشود و این تجربه، تجربه بچه دارى، 
مشترك باشد. اگر مرد را بگذارند که سر کار برود و زن شش ماه خانه باشد، گیریم هم که خستگى اش در 
رفته باشد، چیزهایى زیادى در مناسبات داخلى شان از دست رفته. بنظر من کارگران مرد باید از گرفتن این 
مرخصى و بعهده گرفتن امر بچه دارى استقبال بکنند. چون این همبستگى دو کارگرى را که با هم زندگى 
میکنند و تصمیم گرفته اند با هم بچه داشته باشند را تحکیم میکند. بنابراین باید قانون مردان را به استفاده 
از این مرخصى موظف کند و بعالوه طول این مدت هم به اندازه کافى زیاد باشد که برایشان قابل استفاده 
باشد. یک مسالــه دیگر مرخصى هاى طوالنى تر از این است. تا آنجا که من میدانم در کشورهاى پیشرفته 
تر بعد از این دوره هم مرخصى هاى طوالنى بدون حقوق قائل میشوند. یعنى اگر کسى مرخصى شش ماهه 
یا یکسالــه با حقوق برایش کافى نبود بتواند، به تشخیص خودش سه ماه دیگر هم بدون حقوق مرخصى 
بگیرد و از فرزندش مراقبت بکند. هزار و یک مشکل میتواند در یکسال اول براى نوزاد و خانواده اش 
پیش بیاید که اینها قابل پیش بینى نیست. تایید سازمان تامین اجتماعى براى تشخیص سابقه خدمت را من 
درست نفهمیدم. باالخره کسى زائیده و خودش و بچه اش هم حى و حاضرند. سازمان تامین اجتماعى چى 
را میخواهد تایید کند؟ بعد حقوق مرخصى را "طبق مقررات تامین اجتماعى" میدهند. این دیگر اصال قابل 
قبول نیست. عالوه بر دوندگى اش، بقول شما میخواهند یک حقوق حداقلــى را بدهند. اگر به آنکسى که 
رفته حاجى شده بدون تایید سازمان تامین اجتماعى حسابدارى همان حقوق همیشگى اش را میدهد، در 
این امر مقدس بوجود آوردن یک انسان دیگر هم بطریق اولــى هیچ نوع مانع تراشى سر حقوق نباید مطرح 
باشد. در مورد دادن کار سخت به زنان باردار میگوید پزشک سازمان تامین اجتماعى باید تشخیص بدهد. 
شما آمار کل پزشکان، و آنهم نه فقط پزشکان تامین اجتماعى، را در نظر بگیرید. به ازاء هر چند هزار نفر 
یک پزشک در ایران وجود دارد؟ این را به این ماده اضافه کنید. آنوقت این ماده یعنى کشک. یعنى کارفرما 
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هرنوع کارى میخواهد به زن باردار بدهد و تا تو بروى دست بدامن پزشک سازمان تامین اجتماعى بشوى 
که معلــوم نیست کجا باید گیرش بیاورى، و ایشان بیاید آن کار را ببیند و تشخیص خودش را بدهد، مدتى 
طوالنى میگذرد. این یعنى این ماده فقط یک کلــک است و صرفا میخواهد ظاهرى متمدن به قانون بدهد. 
در مورد مهد کودك ها و غیره هم من کامال معتقدم که باید از مسالــه زن کال جدا بشود. و بخصوص 
موافق ناصر جاوید هستم که این تسهیالت باید در مقیاس جامعه و در سطح محلــى بوجود بیاید. بچه در 
مملـکت بدنیا میاید و باید برایش مهد کودك وجود داشته باشد و این به مسالــه کار زنان مربوط نمیشود. 
هیچ حسنى هم ندارد که کارگر بچه اش را بغل کند و همان ساعت هفت صبح که دنبالــش میایند، بیاورد 
و در یک گوشه اى و خدا میداند در چه سر و صدایى و چه هوایى و با چه درجه نظارت بیاندازد و بعد 
برود و فوقش اینست که میتواند بیاید به او شیر بدهد. بنظر من این تسهیالت باید در سطح محلــى تامین 
بشود. بهرحال مجموع اینها را که نگاه میکنید بنظر من شوخى است و بیش از هر چیز به کارگران زن 

توهین کرده است. 
 

من فقط میخواستم یک نکته را اضافه بکنم و آنهم مسالــه بازرسى و کنترل مواد مربوط به زنان در قانون 
کار است و مرجعى که موارد نقض این قانون را کنترل میکند بنظر من بدون این باقى حرفها پوچ از آب در 
میاید باید مرجعى وجود داشته باشد که خیلــى سریع توسط کارگران و بویژه کارگران زن قابل دسترسى 
باشد و بسرعت در موارد نقض حقوق زنان اقدام میکند براى مثال اگر کسى کارى به زن بارداربدهد که 
براى سالمت مادر و جنین زیان دارد، باید بشود در ظرف چند ساعت و به مجرد شکایت با اختیارات کافى 
دخالــت کند و جلــوى کارفرما را بگیرد همینطور با توجه به تعصباتى که گفتم وجود دارد باید مرجعى 
وجود داشته باشد که صحت روش استخدامى کارفرمایان را کنترل میکند مرجعى باید وجود داشته باشد 
که مجازاتهاى سنگینى را براى این نوع تخطى ها از قانون تعیین میکند اگر چنین مرجعى و چنین ضمانت 

اجرائى اى وجود نداشته باشد بنظر من اعالم نیت ها و غیره در یک قانون فایده زیادى ندارد. 

فصل دهــم 
امنیت شغلـى و اخراج

مصطفى صابر: بحث میــزگرد قانون کــار را با مبحث اخــراج ادامه میدهیم. اهمیت مسالــه اخــراج 
نیازى به توضیح نــدارد. در عین حال شوراهاى اسالمى و خانه کارگر هم تبلــیغات زیادى حول این 
مسالــه راه انداخته اند که گویا الیحه قانون کار جمهورى اسالمى با حــذف ماده 33 قانون کار قبلــى 
مسالــه اخراج را از حالــت قبل که کارفرما هــر وقت میخواست میتوانست کارگر را اخراج کند در آورده 
است. یکى از مهمترین شاخصهاى هر قانون کار این است که کارگر بــر طبق آن از چه امنیت شغلــى 
بــرخوردار میشود و طبعا اصلــى ترین مالك در این مــورد هم همان مسالــه اخراج و بیکارسازى ها 
و قدرت عمل کارفرما در این عرصه است. در قانــون کار جمهورى اسالمى ماده 27 تحت عنوان فسخ 
قــرارداد از اخراج صحبت میکند. و ماده 166 زیر فصل مراجع حل اختالف اسم اخراج را صریحا میبرد. 
همینطور جاهاى دیگر هم هست. مــواد زیادى وجود دارد که امکان بیکارسازى هاى دسته جمعى را باز 
میگذارد. مثل تعطیل کارگاه به بهانه هاى مختلــف و غیره. شما لــطفا بگوئید که در مجموع از نقطه نظر 
امنیت شغلــى کــارگر چه ارزیابى اى از طرح مــوجــود قانــون کــار رژیم دارید. شما فکر میکنید در 
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قانون کار کارگران در قبال اخراج باید چه خواستى داشته باشند؟ 
 

با توجه به اینکه. اساس سرمایه دارى در قدرت عمل کارفرما در کم و زیاد کردن عوامل تولــید قرار دارد. 
مثال استخدام بیشتر و یا برعکس کاهش نیروى کار و استفاده بیشتر از ماشین آالت و غیره. به این عامل باید 
ورشکستگى بنگاه ها و نظایر این را هم اضافه کرد، خواست ممنوعیت اخراج و بیکارسازى چقدر در جامعه 

فعلــى امکان پیاده شدن دارد و چقدر میتواند یک خواست قابل تحقق از طرف کارگران باشد؟ 
 

منصور حکمت: اجازه بدهید یک دقیقه به سوال قبلــى در مورد امنیت شغلــى برگردم. من فکر میکنم اگر 
کمى تکیه بدهیم و به این مسالــه از یک فاصله اى نگاه بکنیم، خیلــى راحت میبینیم که امنیت شغلــى 
کارگر مثل امنیت سرمایه دار براى او میماند. قوانین و مواد و تبصره هاى گوناگون در کشورهاى مختلــف 
هست که مانع میشود یک نفر بیاید و دلــبخواه کارخانه و خانه و زمین و تجهیزات کسى را از او بگیرد. 
هزار و یک جور دادگاه هست، و کال بجز دولت ها و آنهم در شرایط خاصى، کسى امکان مصادره کردن 
سرمایه دیگرى را پیدا نمیکند. در کشورهاى سرمایه دارى که در یک وضعیت نرمال تولــیدى قرار دارند 
اصال چنین امکانى وجود ندارد. یعنى نمیشود رفت و سرمایه کسى را گرفت و گفت این مال تو نیست. 
کار براى کارگر معادل همین است. یعنى کار کردن روش امرار معاش کارگر در جامعه است. گرفتن کار از 
کارگر یعنى محروم کردنش از امکان فراهم کردن معاشش. بنابراین این بنظر من باید غیرقانونى باشد. بطور 
کلــى این حالت که من کارگرم ولــى کارى برایم نیست باید غیرقانونى تلقى بشود، اعم از اینکه کارگرى 
را اخراج کرده باشند و یا اینکه بخواهد کار کند و کار برایش نباشد.کسى که دارد کارگرى را اخراج میکند 
فقط این را نمیگوید که لــطفا اینجا کار نکن، بلکه دارد میگوید که تو حق تامین زندگى ات را ندارى. حق 
امرار معاش ندارى. این بنظر من باید غیر قانونى باشد. امنیت شغلــى کارگر یعنى اینکه به صرف اینکه 
آماده به کار است زندگى اش تامین باشد. تا آنجا که به اخراج مربوط میشود فکر میکنم بنابراین ممنوعیت 
اخراج بعنوان تضمین یک حق پایه اى انسانى کارگر باید جزو هر قانونى باشد. در این ماده 27 که دست 
طرف براى اخراج کامال باز است. مقولــه وظایف محولــه تفسیر بردار است. هر روز ممکن است یک 
کارى بسپرد. یکجاى دیگر در بحث قرارداد کار میگوید که موضوع کار تعریف شده است. اگر مرضى نبود 
اینجا هم میتوانستند اقال بنویسند "هرگاه کارگر در انجام موضوع قرارداد قصور ورزید...". وگرنه وظایف 
محولــه یعنى اینکه کارفرما میتواند هر روز کارگرى را صدا کند و کارى به او بسپرد و او نخواهد آن را 
انجام بدهد. آئین نامه انضباطى هم همینطور تفسیر بردار است. در کل این یعنى بطور سربسته گفتن اینکه 
کارفرمایان محترم حق اخراج کارگران را دارند مشروط بر اینکه بهانه شان جور باشد و کتبى باشد. راجع 
به آن سوالــى که میگوئید سرمایه دارى باالخره به کم و زیاد کردن عوامل تولــید نیاز دارد و غیره ناصر 
جاوید جواب داد. اگر جامعه سرمایه دارى بیاید و این حرف را رسما یکجایى بنویسد، علــیه اش انقالب 
میشود. اگر سرمایه بیاید بگوید من با این جامعه هر کارى بخواهم میکنم، اگر بخواهم شما را بکار میبرم و 
اگر بخواهم بیکار میکنم، تو مثل زمین و ماشین آالت خودم هستى، خوب مردم علــیه اش انقالب میکنند. 
هنر سرمایه دارى اینست که ادعا میکند این یک جامعه است، تقسیم کار و حساب و کتابى در آن برقرار 
است و هرکس نقشى برعهده گرفته است. و دقیقا اینجاست که باید یقه اش را گرفت و وادارش کرد پاى 
این حرفش بایستد. اگر میخواهند ظاهرى از یک جامعه مدنى به نظام موجود بدهند آنوقت باید گفت که 
خوب کارگر انسان است. پس و پیش کردن ماشین آالت امرى است مربوط به مدیریت تولــید. اما بیکار 
کردن کارگر امرى است فراتر. بحث من اینست که واضح است باید بشود تکنیک جدید را آورد و کارخانه 
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اى که امسال 3000 کارگر دارد دهسال بعد این تعداد کارگر الزم ندارد. ولــى این مسالــه کارفرما است. 
این باید براى کارگر تضمین شده باشد که هرقدر تکنیک تغییر میکند، کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان 
بخشى از جامعه سطح زندگى اش افت نمیکند. خوب شما میخواهید تکنیک جدید بکار ببرید، که حتما 
دوره  بقیه  براى  باید  کافیست،  آن  انداختن  براه  براى  کارگر   1500 و  هست،  هم  سودآورتر  و  مولــدتر 
گذاشت، تخصصشان را تغییر داد، براى کل این دوره حقوقشان را به آنها داد، و واحدهاى جدید ایجاد کرد 

که همه در جامعه مشغول کار باشند... 
 

بهرحال سوالى که هست اینست که مسالــه تغییر و تبدیل در نحوه سرمایه گذارى، کارکرد بنگاه ها، طول 
و عرضشان، سطح اشتغالــى که ایجاد میکنند و غیره نباید هیچ تاثیرى روى این طرف و تامین شغلــى 
کارگر بگذارد. یک جملــه بنظر من همه چیز را خالصه میکند. آقاجان کسى که در این جامعه دنیا آمده باید 
زندگى کند و این جامعه اگر مدعى است که انسانها شهروند جامعه اند و میتوانند در این نظام تامین بشوند، 
باید به این ادعا جامه عمل بپوشد. این ادعا را دارد و بهمین دلیل توانسته است روى پاى خود بایستد و به 
بقاء خود ادامه بدهد. اگر این ادعا را ندارد که گفتم براى همه معلــوم میشود باید برش انداخت. کسى که 
در جامعه گفت من آماده به کارم، از همان ساعت باید مثل یک آدم شاغل به او برخورد بشود و موقعیتش 
تضمین بشود. امنیت شغلــى معنى اش این نیست که من حتما باید سر آن دستگاه که بودم بایستم. امنیت 
شغلــى یعنى هر نوسانى در بازار، در قیمت ها، تولــید، سرمایه گذارى ها و غیره تاثیرى در زندگى و رفاه 

آدمى که کنترل خاصى روى آن نوسانات ندارد نداشته باشد. کارگر در چنین موقعیتى است. 
 

ممنوعیت  گوئید  مى  شما  میگویند  بما  کنم.  مطرح  دیگرى  نحو  به  را  سوال  بدهید  اجازه  صابر:  مصطفى 
اخراج، خیر یک قرارداد آزادنه هست بین کارگر و کارفرما و کارفرما مجاز است هرکسى را میخواهد به 

استخدام بگیرد یا نگیرد و این قانون سرمایه دارى است. 
 

منصور حکمت: این را میگویند؟ ببنید قانون سرمایه دارى حتى به روایت خود او شروع جامعه نیست. 
بدوا طرف میگوید که جامعه اى هست و آدمها در آن زندگى میکنند و قوانین اقتصادى این جامعه سرمایه 
دارى است. تازه ما میگوئیم کارگر این قوانین را اصال نباید بپذیرد. ولى فرض کنیم چهارچوب سرمایه 
دارى را پذیرفته ایم، از خصلـت اجتماعى زندگى انسان که صرفنظر نکرده ایم. وجود جامعه یعنى انسانها 
در روابطى بدنیا میایند، زندگى میکنند، و عمرشان را طى میکنند. اگر بگویند سرمایه دارى زیر جامعه بودن 
ما زده است، دیگر جامعه اى درکار نیست، هرکه را خواستیم پرت میکنیم بیرون، آنوقت من میگویم خوب 
این بهترین دلــیل است براى اینکه اگر بناست بشر باقى بماند، اگر بناست بشر اجتماعى زندگى کند، باید 
سرمایه دارى را بر انداخت. آنچه گفتید حرف آنها هست. این قانون حرکت این جامعه هست. با وجود 
دائمى ارتش بیکاران، با بیکار کردن مستمر کارگران، با وجود دائمى فقر، سرمایه دارى نشان میدهد که 
همین قانون دارد عمل میکند. اما وقتى ما داریم در سطح قانون کار حرف میزنیم، مطرح کردن استداللى که 
گفتید از طرف سرمایه دار یعنى دادن راى محکومیت سرمایه دارى توسط خود او. بحث ما اینست که شرط 
اساسى رضایت دادن حتى کوتاه مدت به نظامى که برقراراست توسط ما اینست که مواضع ابتدایى جامعه 
بشرى زیر سوال نرود. اگر بشر نمیتواند در این جامعه از این تضمین برخوردار باشد که زندگى اش را در 

رفاه و امنیت بسر ببرد باید این جامعه را تغییر داد دیگر. 
مصطفى صابر: بیکارسازى چطور؟ 
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منصور حکمت: در مورد چند نکته میخواستم صحبت کنم. بیکارسازى و اخراج در سطح حقوقى و آئین 
نامه ها و غیره تفاوت دارد. من این را میپذیرم. منتها پشت هردوى اینها یک واقعیت اقتصادى - سیاسى 
و اجتماعى اساسى هست و آن اینست که کارگر نسبت به موقعیت خودش در جامعه هیچ کنترلى ندارد. 
این سرمایه دار است که میتواند چه بدالئل اقتصادى و چه بدالئل تنبیهى راجع به زندگى او تصمیم بگیرد. 
کارگر جاى خودش را در جامعه تعیین نمیکند. جایش را تعیین کرده اند. سرمایه برایش تعیین کرده است. 
به این معنى هردوى اینها باید مورد اعتراض کارگر قرار بگیرد. تنبیهى هم که میگوید بخاطر اینست که 
کارگر خوب برایش کار نمیکند و یا شاخى شده و مزاحم کارش شده است. هردوى اینها یعنى اینکه سرمایه 
دار میگوید شیشه عمر تو دست من است. اگر صرف میکرد و خواستم 5000 نفرتان را بیرون میکنم و 
اگر خواستم تو یک نفر را بیرون میکنم که بقیه را به اعتصاب نکشانى و یا چون هر روز نیم ساعت دیر 
میایى. همه این حاالت یعنى اینکه کارگر نمیتواند بگوید که من چطور کار میکنم و آن روزى که تصمیم 
میگیرد کار کند بتواند. یک نیروى دیگر در جامعه تصمیم میگیرد. کارگر زائده سرمایه است. یعنى سرمایه 
هر وقت بخواهد میتواند تنش را بجنباند و تعدادى کارگر را که به او چسبیده اند را پرت کند و زندگى 
شان را زیر سوال ببرد. به این معنى من فکر میکنم هردوى این اشکال باید جواب بگیرد فرقش اینست که 
در مورد اخراج همانطورکه اینجا گفته شد میشود راحت ممنوعش کرد. گفت شما هیچ حق اخراج ندارید. 
هر مسالــه اى هست را ببرید دادگاه عمومى. اگر کسى در محیط کارخانه هم جرمى مرتکب شد،قضاوتش 
با دادگاه است. وقتى تنبیه عمومى اش را گذراند برمیگردد سر کارش در کارخانه. در مورد بیکارسازى 
هم گفتم که هر اتفاقى در رابطه با سود و زیان و تکنیک و غیره میافتد، کارگر دقیقا از آنجا که هیچ کنترل 
خاصى نمیتوانسته است داشته باشد، ایجاد این کارخانه معین در این جاى معین و با این اعتبارات معین و 
محل تامین مواد اولــیه وغیره به تصمیم او نبوده، مسئول عاقبت اقدامات سرمایه دار نیست. هرکارى بوده 
ایشان براى خودش کرده و االن هم باید تاوانش را پس بدهد. واضح است یک کارفرماى منفرد نمیتواند این 
را تضمین کند و بگوید عیب ندارد کارخانه من بسته شد و براى همه تان کار گیر میاورم. ولــى آخر این 
سرمایه دارها جمع شده اند و یک دولـت تشکیل داده اند. از مردم هم مالــیات میگیرند و از سود خودشان 
هم در خزانه این دولــت میگذارند. کارى که باید بکنند اینست که دولــتشان تضمین کند که کسانیکه 
در جامعه براى اینها کار میکنند تامین باشند. منتهى از این تناقضى که مطرح شد، همانطور که ایرج آذرین 
گفت، استداللى به نفع سوسیالــیسم و انقالب کارگرى درمیاید. ببینید یک جامعه اى هست که در آن رشد 
تکنیک با زندگى من و شما تناقض دارد. جامعه اى که سود بردن طرف با تامین رفاه من و شما تناقض 
دارد. هرجور تجدید تعریف تقسیم کار اجتماعى و تولــید کاالهاى جدید با زندگى بخشى از ما تناقض 
دارد. خوب این نظام را باید برچید دیگر. این استداللى است به نفع حرکت سوسیالــیستى کارگر. زیرا این 
جامعه به این ترتیب نمیتواند اداره بشود. این استدالل قدیمى مارکسیستها و سوسیالــیستهاست که این نظام 
با رفع نیازهاى بشرى تناقض دارد و باید برچیده شود. من میخواهم مثال جنبش اتحادیه اى را بزنم. اگر این 
استدالل سوسیالــیستى را کنار بگذاریم کارگر ممکن است به مواضع بدى بیافتد. براى مثال صنعت چاپ در 
همین 20 سال اخیر پیشرفتهاى سریعى کرده است. از یک صنعت کاربر تبدیل به رشته اى شده که به شدت 
کامپیوتریزه است و نیروى کار خیلــى کمى احتیاج دارد. کارگر چاپ تمام مدت براى شغلــش جنگیده، 
در صورتیکه جامعه بهرحال ابن تکنیک را میاورد و هیچ راهى نیست. اگر تو بنشینى و بگوئى که تامین 
شغلــى من یعنى اینکه درهمین کارخانه سر کار خودم بمانم، بخاطر حذف شدن آن کار از نظر تکنیکى 
بازنده اى. این را در جنبش کارگران چاپ انگلــستان دیدیم. همینطور در جنبش معدنچیان انگلــستان که 
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مبارزه کردند براى اینکه معدن خود را باز نگهدارند. کارفرما خواه ناخواه میتوانست آنجا را ببندد و شهرهایى 
را که محل زندگى معدنچیان است را به ورشکستگى بکشاند. این موضع به این ترتیب براى کارگر قابل 
دوام نیست. کارگر باید برود به این موضع که استداللى به نفع سوسیالــیسم به میدان بیاورد و کل اختیارات 
اجتماعى را براى کارگر بخواهد. یعنى بخواهد که کارگر در موضع اداره جامعه قرار بگیرد. از این گذشته 
حتى در چهارچوب جامعه سرمایه دارى امنیت شغلــى را وراى کارخانه و وراى شغل جستجو بکند. یکى 
از شاخص ها اینجا بیمه بیکارى است. اما شاخص هاى دیگر اشکال دیگر اشتغال و پائین آوردن ساعت کار 
و غیره است. همه اینها یعنى اینکه اگر کارگر بخواهد به مسالــه بیکارسازى و اخراج واقعا پاسخ بدهد باید 
دست ببرد به جامعه، به دولـت، و به جکومت. چون ما خواستهایمان را طرح میکنیم، اما درتحلــیل نهایى 
آنها ممکن است بگویند صرف نمیکند و ارتششان را به خیابان بیاورند. همه اینها یعنى اینکه اگر کارگر 
بخواهد از این مخمصه که مهم ترین اهرم فشار طبقه سرمایه دار روى کارگر است، یعنى بیکار کردنش و 
زندگى اش را گرو گرفتن، خالص بشود باید علــیه آن انقالب بکند. فقط این پاسخ نهایى کارگر به اخراج 
و بیکارسازى است. باید علــیه سرمایه دار انقالب کرد و آن کنترلــى را که به او اجازه میدهد کارگر را 

اینطرف و آنطرف بیاندازد و در مورد سرنوشتش تصمیم بگیرد، از دستش درآورد. 
 

مصطفى صابر: نظرتان در مورد شعار اخراج در صالحیت مجمع عمومى است چیست؟ این را توضیح بدهم 
که الاقل رفقا ناصر جاوید و رضا مقدم معتقدند که نباید هیچ مرجعى را براى تعیین اخراج معلــوم کرد 

بلــکه اخراج باید ممنوع باشد و قانون باید همین را تذکر بدهد. نظر شما چیست؟ 
 

آیا با این صحبت ها بنظر شما شعار اخراج در صالحیت مجمع عمومى را االن دیگر نباید بگوئیم؟ 
 

منصور حکمت: شعار اخراج در صالحیت مجمع عمومى است عالوه برآن چیزى که رضا مقدم گفت یک 
پایه دیگر هم داشت و آن این بود که مسالــه اخراج عوامل ساواك و رژیم سلــطنتى در کارخانه ها در 
اوان انقالب خیلــى مطرح بود. هم جمهورى اسالمى میخواست کارگر مبارز را اخراج کند و هم کارگر 
مبارز میخواست رژیم سابقى را اخراج کند. این شعاریک مقدار داشت این را تعیین میکرد که کى باید اخراج 
شود. نه اینکه مرجع تشخیص اخراج کیست. من فکر میکنم هنوز مجمع عمومى کارخانه حق دارد هرکسى 
را از کارخانه بیرون کند. بحث سر اینست که آیا در قانون کار باید بند اخراج داشت یا نه، و نه اینکه مجمع 
عمومى کارگران، بعنوان عالــیترین مرجع آن جغرافیاى سیاسى و اقتصادى که به آن میگوئیم کارخانه، چه 
حقوقى دارد. این بحث دیگرى است. بنظر من مجمع عمومى کارخانه خیلــى کارها میتواند بکند که در 
قانون ممکن است نباشد و خیلــى کارها میتواند بکند که در سطح صورى با هزار و یک قانونى که از 
مجلــس گذشته تناقض داشته باشد. من این را قانون اساسى مملـکت میدانم که مجمع عمومى کارخانه 
چکار دارد میکند. در مورد اخراج به این شکل متعارفى که داریم از آن حرف میزنیم، یعنى اخراج توسط 
کارفرما که آن شعار هم در برابر این است، این را میخواهم بگویم: فرض کارفرما اینست و از نظر او فرض 
درستى هم هست که من که دارم به یک عده زور میگویم. اینها حتما نمیخواهند کار کنند، حتما حوصلــه 
ندارند، حتما از زیر کار درمیروند، حتما دارند به من کلــک میزنند. طرف با این فرض به کارخانه میاید 
که عده اى را به زور آورده است و در نتیجه آنها مدام میخواهند از یک چیزهاى مقرر شانه خالــى کنند. 
وقتى کارفرما شدت کار را زیاد میکند، آنها میخواهند کم کارى کنند، یا بى انضباطى کند و غیره. از نظر او 
اخراج ابزارى است براى جلــوگیرى از این. اما اگر این فرض را برداریم، یعنى فکر کنیم که کارگر مرض 
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که ندارد، آنوقت چرا باید بطور مکرر زیر وظایف محولــه بزند؟ خوب صبح آمده کارخانه که کارش را 
بکند دیگر. اگر این وظایف محولــه یک عیبى دارد باید فکرى راجع به آن کرد. وگرنه کارگر دیوانه نیست 
که بلند بشود و از خانه اش بیاید سر کار و بعد شروع کند مست بازى دربیاورد و بیخودى به این و آن بد 
وبیراه بگوید و یا ابزار را خراب بکند و غیره. کارگر آمده کارش را بکند و اگر این کار یک شتاب قابل 
قبولــى دارد، اگر این مقررات آزادمنشانه و متمدن است، آنوقت آدم میرود کارش را میکند دیگر. یعنى این 
فرض که کسى ممکن است مدام در کارخانه مشکل ایجاد بکند که حتى ما همکارانش در کارخانه از دستش 
کالفه بشویم و ندانیم چکارش کنیم و غیره، این فرض را باید انداخت دور. آدمهاى متمدن آمده اند در یک 
محیط متمدن (این فرض ماست) کار بکنند و دلــیلــى نیست که اینها بیهوده مزاحمت درست کنند. اگر 
یک حالــت استثنائى پیش آمد، آن حالــت استثنائى را دیگر در قانون نمینویسند. در غیر اینصورت مثل فقه 
اسالمى میشود. اگر زلــزلــه آمد و شما روزه بودى و از جائى پرت شدى و داخل بار مواد غذائى افتادى و 
چیزى را سهوا قورت دادى چه میشود! ما توضیح الــمسائل کارخانه را که نمیخواهیم بنویسیم. ما میخواهیم 
مقررات آن را بنویسم. بنابراین بندى بعنوان اخراج احتیاج نداریم. اگر کسى بسرش زد و هر روز که آمد 
شروع کرد به اذیت کردن دیگران و اصال پشت دستگاه نرفت و هزار و یک اخالل پیش آورد، خوب مجمع 
عمومى کارخانه مال همین موقع است. که بیاید و بقول رضا مقدم بگوید کار دسته جمعى داریم میکنیم و 
اگر اخالل کنى نمیتوانیم با هم کار کنیم. بنابراین گرفتن کار یک نفر از او و عذرش را خواستن و بردنش 
به یک واحد دیگر، اینها همه جزو اختیارات مجمع عمومى است. شاید اخراج لــغتى است که هنوز بوى 
کارفرمائى میدهد. وگرنه یک تیم میتواند یک نفر را از تیم کنار بگذارد و بگوید شما امروز بازى نکن. یک 
نکته دیگر هم در این رابطه میخواهم بگویم. بنظر من همه اینها یعنى اینکه قانون کار نمیتواند بدون تعهد 
دولــت قانون کار تکمیلــى باشد. تعهد دولــت این وسط چیست؟ نسبت به تامین معاش کسانى که مساله 
شان با کارفرماى بنگاه خودشان حل نمیشود. اینجا همه اش صحبت حل اختالف است. خوب اینجا رایى 
صادر میشود که یا این مقصر است ویا آن یکى. در این حالـت که کارفرما میگوید صرف نمیکند و باید این 
واحد را ببندم تعهد دولــت چیست؟ بنظر من دولــت موظف است که بعنوان اراده دسته جمعى کارفرمایان 
از قول تمام کارفرمایان تعهدات اساسى در قبال طبقه کارگر بسپارد که تمام بحث تامین معاش کارگر و 

جلــوگیرى از کاهش رفاهش در شرایط ورشکستگى این یا آن کارگاه به این مسالــه برمیگردد. 

فصل یازدهم 
بیمه بیکارى

مصطفى صابر: منصور حکمت، وقتى کارگران بیمه بیکارى را مطالــبه میکنند، بورژواها همیشه در مقابل 
اینطور استدالل میکنند که اگر بیمه بیکارى پرداخت بشود و مکفى باشد و دسترسى به آن آسان باشد آنوقت 
بیکارگى و تن پرورى باال میرود و خیلــى ها کار نمیکنند و امثالــهم. و دقیقا با همین نوع استدالل است 
که مثال در قانون بیمه بیکارى خود جمهورى اسالمى هم میایند و میگویند فرضا آنها که "از سال 65 علیرغم 
میل خودشان و با فشار و اجبار اخراج شده و خسارت اخراج هم نگرفته اند" بیمه بیکارى شامل اینها 
میشود که تازه براى مدت 6 ماه یا یکسال است و مبلــغش هم بسیارکم است. شما در مقابل این استدالل 

چه میگوئید؟ 
دشنام  کارگر  به  دارند  یعنى  حرفها  این  کارگر.  شخصیت  مورد  در  است  قضاوتى  اینها  حکمت:  منصور 
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میدهند. میگویند اگر مجبورت نکنیم که بخاطر نان شبت بدوى، در خانه مینشینى و خودت را باد میزنى. 
تو عالقه اى به شرکت در فعالــیت اجتماعى ندارى، عالقه اى به ساختن چیزى و انجام کار مثبتى ندارى. 
نه.  یا  میشود  اینطور  ببینیم  بدهند  همه  به  مکفى  بیکارى  بیمه  سال  دو  است.  ساده  امتحانش  میگویم  من 
نسیه که نمیشود ادعا کرد. منهم خیلــى ساده میگویم اینطور نیست. همین. تخطئه کردن یک بخش عظیم 
جامعه بهمین سادگى نمیتواند توجیهى براى ندادن بیمه بیکارى باشد. بیمه را بدهید و بعد اگر کسى کار 
نکرد فکرى براى ایجاد انگیزه براى کار کردن بکنید. که آنهم یعنى اینکه محیط کار جاى خیلــى سالــم و 

دلــچسبى براى فعالــیت خالق و مولــد باشد. 
 

اجازه بدهید یک نکته را اضافه بکنم. این استداللها تبلــیغات است. وقتى فرضا شوهر ملکه انگلستان بیمه 
بگیران را مفتخور میخواند، که خودش معلوم نیست مواجب کالنش را بابت چه کارى میگیرد، یا فالن 
آخوند یا فالن سرمایه دار که خصلت اجتماعى خودشان بیکارگى است، به طبقه اى که در همان مقطع 
دارد بار تولــید اجتماعى را بدوش میکشد میگوید اگر من همان حد نازل آسایش را براى تو تضمین بکنم 
آنوقت دیگر کار نمیکنى، این دیگر تبلــیغات صرف است. من میگویم بیمه بیکارى ربطى به این ندارد 
که کارگر چه کارى براى تو میکند. بیمه بیکارى حق هر آدمى است که بدنیا میاید و به سن کار میرسد و 
باالخره باید جامعه آسایش او را تامین کند. یا این جامعه میتواند او را در فعالــیت تولــیدى شرکت بدهد 
و یا نمیتواند، بهرحال باید آسایش او را تامین کند. من که به سن 18 سالــگى میرسم مسئول این نیستم که 
شما دنیا را چطور چیده اید، و آیا در گوشه اى جایى و ابزارى براى کار من گذاشته اید یا نه. اگر نمیتوانید 
باید تاوان آن را بدهید و آن این است آدمهایى که در جامعه شما بدنیا میایند باید از رفاه و آسایش برخوردار 
باشند. با کار یا بى کار. بنظر من تمام این استدالل بدبینى سرمایه و بدبینى بورژوا به ذات بشر را نشان 
میدهد. فرض میکند که تمام تولــید و خالقیت جامعه بشرى ناشى از زورگویى و فشار طبقات باالست. 
فکر میکند که بشر خود بخود مخرب است و میخواهد خود و جامعه را تلــف کند. اتفاقا عکس این درست 
است. بمجرد اینکه این فشارها از بین برود، به مجرد اینکه دیگر طبقه حاکمه اى در جامعه نباشد، آنوقت 
تازه خالقیت انسانها شکوفا میشود و تازه آنوقت است که ما ظرفیت هاى واقعى انسانها را براى انجام کار 

مفید و سودمند بحال جامعه را مى بینیم. 
 

فقط میخواستم اضافه کنم که یک تاثیر جانبى چنین تبلــیغاتى میتواند احساس شرمى باشد که ممکن است 
خود کارگر نسبت به بیمه بیکارى گرفتن پیدا کند. ممکن است فکر کند این خجالــت آور است که من 
کار نکنم و بیمه بیکارى بگیرم. همانطور که حمید تقوایى گفت کسى بیمه بیکارى را میگیرد که میرود و 
به یک دفترى میگوید من آماده ام کار بکنم. آدرس را بدهید بروم سر کار. این آنها هستند که نمیتوانند به 
کسى کار معرفى بکنند. به این دلیل کارگر باید بیمه بیکارى را عمیقا حق خودش بداند. این نه صدقه کسى 
است و نه ارفاقى که جامعه کرده. این وظیفه جامعه است و بخشى از تولــید اجتماعى همان طبقه است 
بورژوایى  مالــکیت  بر  اساسش  استدالل  این  میکنم  فکر  معنى  این  به  میگیرد.  قرار  او  اختیار  در  دارد  که 
است. میگوید اگر کار نکنى حق زندگى ندارى و اگر کار نکنى باید خجالــت بکشى، اما این را نمیگوید 
که من هستم که جلــوى کار کردن تو را گرفته ام. همانطور که رضا مقدم گفت، ابزار تولــید آنجاست، 
زمین و وسائل تولــید و غیره هم هست. علــت اینکه من نمیتوانم با آن کار بکنم اینست که مال یک کسى 
است. اگر مال کس خاصى نباشد خوب منهم میروم آنجا با عده اى که مشغول کارند کار میکنم. میگویم 
منهم آمدم کمک. حاال میتوانید کمى کمتر کار کنید و بیشتر استراحت کنید. طرف کنترل و انحصار ابزار 
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تولــــــــید را دارد و من با دست خالــى نمیتوانم کار کنم. اگر ماشین آالت، زمین و تجهیزاتى که بشر 
با آنها کار انجام میدهد زیر کنترل جمعى مردم و در اختیار جامعه باشد خوب منهم میروم به عده اى که 

دارند با آن کار میکنند میپیوندم. 
 

مصطفى صابر: خیلى متشکر. منتهى ممکن است یک استدالل دیگر هنوز بکنند و بگویند خودکارگران و 
کمونیست ها باالخره اگر سر کار بیایند میگویند همه باید کار بکنند. بورژوا ممکن است بما بگوید که من 
براى اینکه همه کار بکنند این مکانیسم را میگذارم که آدم بیکار زندگى اش بدتر از شاغل باشد. حتى در 
کشورهاى اروپایى هم که میگوئید کارگران بیمه بیکارى را گرفته اند همین وضع هست. بعنى بیمه بیکارى 

خیلــى کمتر از مزد معمول است و شرایط گرفتن آن سخت است. در مقابل این چه میگوئید؟ 
 

منصور حکمت: ببینید، اوال بورژوا نمیگوید همه باید کار بکنند. میگوید همه باید براى سرمایه کار بکنند 
آنهم بشرطى که من بخواهم به آنها کار بدهم. همه بیکارانى که ما در طول این بحثها از آنها صحبت کردیم 
دارند کار میکنند. کسى که خانه دارى میکند و از بچه خودش مراقبت میکند و کسى که بدرد کس دیگرى 
میرسد بهرحال دارد صبح تا شب کار مفید انجام میدهد. اما کارى که سرمایه به آن میگوید کار، آن کارى 
است که به سود سرمایه اضافه بکند. یکى از اساسى ترین خصوصیات یک جامعه سوسیالــیستى این است 
که کار مفید انسانها را به رسمیت میشناسد، بعنوان کار اجتماعى، کارى که به جامعه خیر میرساند. بحث 
"همه باید کار بکنند" سوسیالــیستها بحثى در مورد بیکاره هاى جامعه است. کسانى که به اعتبار چنگ 
انداختن روى وسائل تولــید و دارایى هاى جامعه و منحصر کردن آنها بخودشان دارند زندگى میکنند. حال 
این وسائل میتواند پول باشد، ماشین آالت باشد، زمین باشد و غیره. اینها را به تملــک خودش در آورده 
وبر مبناى مالــکیت و کنترل این وسائل بخشى از تولــید را بخودش اختصاص میدهد. جامعه کمونیستى 
جامعه اى است که کارفرما و ارباب کارنکن و کشیش و آخوند و ارتشى وبیکاره بطور کلــى ندارد. هرکسى 
باید بیاید و در ساختن جامعه شرکت بکند. یک مسالــه دیگر بر سر خود مقولــه کار است. بورژوازى 
اسم خالقیت را میگذارد کار براى اینکه در واقع آن را تبدیل کرده به صرف انرژى براى ایجاد چیزى که 
نسبت به خود آدم تولــید کننده بیگانه و از او جداست. کار کردن شده صرف انرژى براى کس دیگر. اگر 
بشر امروز تمدنى دارد براى این است که قدرت خالقیت خود را بروز داده است. درست است که جامعه 
سرمایه دارى و بورژوازى میاید و، هرچند بشکلــى ناقص و مسخ شده،بهرحال بخشى از خالقیت انسانها 
را سازمان میدهد. اما خود این نشان میدهد که اگر واقعا جامعه سرمایه دارى نباشد بشر چه توانایى عظیمى 
براى متحول کردن زندگى خودش دارد. جامعه سوسیالــیستى تماما برسر ربط دادن توانایى ها و خالقیت 
هاى انسانها به هم است به نحوى که نیازهاى انسانها برآورده بشود. فکر نمیکنم دیگر آنجا به آن بگوئیم 
"کار". نمیگوئیم فالنى آمد "کار" کرد. به این معنى که یک کارى را مدام انجام داد تا ساعت معینى فرا رسید 
و وقت کارش تمام شد. در جامعه کمونیستى بلند میشود میرود یک کار مفیدى انجام میدهد، در رشته هاى 
مختلــف فعالــیت بشرى شرکت میکند. فکر میکنم فعالــیت کلــمه بهترى است. انسانها فعالــیت میکنند 
تا زندگى و امکانات بیشترى در اختیار انسان باشد و از زندگى مادى و معنوى بهترى برخوردار باشد. کسى 
براى کسى کار نمیکند که در ازاء آن مزد بگیرد. بیمه بیکارى بحث کارگر است در جامعه سرمایه دارى. 
در جامعه کمونیستى هرکس به صرف اینکه عضوى از جامعه است و حتما بنا به ذات انسانى اش میخواهد 
براى امر مفیدى فعالــیت بکند، تامین است. جامعه سرمایه دارى آمده و تامین شدن من و شما را به این 
گره زده است که آیا براى سرمایه کار میکنیم یا نه. ما هم در مقابل این یک ابزار دفاعى براى خودمان ساخته 
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ایم. ما میگوئیم من نمیدانم تو به من کار میدهى یا نه. من نمیدانم کارى که تو به من میدهى میتوانم انجام 
بدهم یا نه. بنابراین بهر دلــیلــى، چه کارى نباشد و چه من نتوانم آن کار را انجام بدهم، من که در آدم 
بودن خودم تجدید نظر نمیکنم.من که نمیتوانم سرم را بگذارم بمیرم. من آدمم و اینجا ایستاده ام بنابراین 
باید تامین باشم. این ابزار دفاعى کارگر در جامعه سرمایه دارى است و نه حکمتى که کارگر جامعه خودش 

را روى آن بنا میکند. 
 

تمام تحقیر بیکارى و بیمه بیکارى در جامعه سرمایه دارى براى تاثیرش بر کارگر شاغل صورت میگیرد. 
چون اگر یک بخش تحقیر شده طبقه کارگر وجود نداشته باشد که با حداقل معاش سر میکند، طبقه کارگر 
با حرمت و قدرت دیگرى در جامعه ابراز وجود میکند. چه در عرصه اقتصادى و چه در عرصه سیاسى. 
اما در جامعه یک دخمه اى درست کرده اند و بیکاران را در آن میاندازند، با همه تحقیر و بیحقوقى اى که 
هست، و همیشه این تهدید را باالى سر کارگر شاغل نگهمیدارند که اگر تکان بخورى، و "وظایف محولــه" 
را انجام ندهى به آن دخمه سقوط میکنى. باالخره بیکاران زنده هستند دیگر. پس دارند به نحوى تامین 
میشوند. سهمى از کل تولــید اجتماعى بهرحال صرف زنده نگهداشتن بیکاران میشود. اما جامعه بورژوایى 
میکوشد تضمین کند که این با بیحرمتى و بى شخصیتى کارگران بیکار همراه باشد. موقعى که شما میروید 
بیمه بیکارى بگیرید، آن کسى که آنجا نشسته یک فرمى را جلــویت پرت میکند و طورى نگاه میکند و 
از باال برخورد میکند که گوئى کارگرى که اینطرف گیشه نشسته آدم پائینى است و ایشان دارد منت سرش 
میگذارد. در تمام مراودات اجتماعى با بیکار بودنت مثل یک ننگ برخورد میکنند. روزنامه هاى متعدد هر 
میان  در  برخوردى  و  روحیه  آن  است  کم  خیلــى  و  میسازند.  بیکار  آدم  از  شخصیت  بى  تصویرى  روزه 
کارگران که بگوید من بیکار نیستم، بلــکه جامعه تو است که نمیتواند کارى به من بدهد. این جامعه تو 
است که عاجزتر ازآن است که حتى انسانى را که میخواهد خالقیت خود را در خدمت جامعه بکار بیاندازد 
سازمان بدهد و کار مفیدى به او بدهد. تمام خفتى که دارى به من بیکار میدهى خفتى است که جامعه 
خودت، جامعه بورژوایى، باید بکشد. من فکر میکنم به این معنى نه فقط باال بردن سطح بیمه بیکارى و 
نزدیک کردنش به دستمزدهاى واقعى کارگر در همان سطح شغلــى که هست، براى خود بیکاران الزم 
است، بلــه براى کل طبقه کارگر حیاتى است. اگر این تامین نشود، مادام که زنان و اقلــیت هاى نژادى 
بخشهاى تحقیر شده اى در طبقه کارگر را تشکیل میدهند، کل طبقه کارگر تحقیر شده میماند و بنظر من 

این در مناسبات کارگر و بورژوا و حتى در مبارزه شاغلــین تاثیرات اساسى میگذارد. 
 

پیش  وقت  چند  کنم.  یادآورى  را  نکته  یک  فقط  من  میگوئید.  که  است  همینطور  کامال  صابر:  مصطفى 
رفسنجانى در یکى از صحبتهایش گفت که آنچه هست بیکارگى است و نه بیکارى.چون کار هست. چطور 
کارگران افغانى میتوانند بروند کار گیر بیاورند ولــى باقى نمیتوانند. دقیقا مصداق همین صحبت شما بود در 
مورد مشخص ایران که چطور با کار وحشتناکى که از کارگر افغانى میکشند و مزد نازلــى که به او میدهند 
در عین حال با بیکارى وسیعى که وجود دارد آنها هر روز از تریبون نماز جمعه و مجلــس شان به کارگر 
بیکار میگویند که بیکاره هستى. بنابراین میخواستم تاکید کنم که مطالــبه بیمه بیکارى از این لــحاظ هم که 

شما گفتید مسالــه تعیین کننده اى براى کارگران است. 
 

منصور حکمت: حمید تقوایى قبال گفت و منهم تکرار میکنم که هر کارگر سوسیالــیستى باید دقت کند و 
مدام توضیح بدهد که بیکارى پدیده اى تصادفى نیست. تقصیر هیچ فردى نیست. این یک مکانیسم اقتصادى 
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جامعه سرمایه دارى است. سرمایه دارى به یک ارتش ذخیره بیکاران احتیاج دارد و این ارتش بیکاران را 
هم بطور طبیعى در جریان انباشت سرمایه و رشد سرمایه دارى مدام بوجود میاورد. همیشه درصد معینى از 
کارگران در جامعه سرمایه دارى بیکار نگهداشته میشوند و علت اش هم کامال از نظر اقتصادى قابل توضیح 
است و سوسیالــیستها مداوما این را توضیح داده اند. من فکر میکنم کارگر باید به خصوص به این بحث 

مسلــط باشد. اینکه علــت بیکارى نوع جامعه اى است که برپا کرده اند و این جامعه را باید تغییر داد. 
 

مصطفى صابر: اجازه بدهید بحث بیمه بیکارى را در سطح مشخص ترى دنبال کنیم. شما فکر میکنید اقتصاد 
ایران در این مقطع کشش دارد که بیمه بیکارى را که ما مطالــبه میکنیم بدهد؟ اینکه میگویند نداریم و بار 

مالــى دارد تا چه حد درست است؟ 
 

میدهم  جواب  من  بدهیم  نداریم  بگوید  کسى  اگر  موجود  اقتصاد  همین  چهارچوب  در  حکمت:  منصور 
شما دفاتر حسابتان را قایم میکنید و یواشکى به آن نگاه میکنید و بعد به ما میگوئید نداریم بدهیم؟ خوب 
دفاترتان را بیاورید ببینیم. چقدر خرج جنگ کردید؟ چقدر خرج نهادها و بنیادهاى مختلــفى میکنید که 
مردم را کنترل میکنند؟ چقدر دائما دارید خرج ارتش میکنید؟ چقدر دارید سود میبرید؟ اینها را بگوئید تا 
ما ببینیم میتوانید بیمه بیکارى بدهید یا نه. شما دفتر حسابتان را نشان مردم نمیدهید. مردم ناگهان میبینند که 
فالنقدر میلــیارد دالرى که در بازار ریخته شد چند روزه خریدند ورفت. این پولــها از کجا آمد؟ دولــت 
و بازار را بتکانید ببینید چقدر پول روى زمین میریزد. بنظر من معلــوم است که میشود بیمه بیکارى را با 
همین اقتصاد داد. فقط یک مبلغ 350 میلــیارد دالر یک فقره از خسارتهاى ایشان در طول جنگ بوده. خوب 
اموال مردم است که دود شده و هوا رفته. ثانیا وقتى میگویند نمیتوانیم بدهیم جواب کارگر هم اینست که من 
میتوانم بدهم. یک روز نماینده کارگر و نماینده سرمایه دار که دولــت باشد بروند در تلــویزیون و هرکدام 
فقط یک جملــه بگویند. دولــت بگوید مردم این میگوید اینقدر باید بیمه بیکارى داد و من نمیتوانم بدهم. 
نماینده کارگر هم بگوید مردم ما کارگران میتوانیم بدهیم. فردایش انتخابات بگذارند. کارگر پاى این تعهدش 

مى ایستد و بیمه بیکارى را میدهد. امتحانش بنابراین مجانى است. 

فصل دوازدهم 
ایمنى و بهداشت محیط کار

مصطفى صابر: نکته اى که در مورد ایمنى محیط کار هست، نه فقط در ایران بلــکه در سطح جهانى، 
آمارهاى بسیار باال و وحشتناکى است که بورژوازى خودش از سوانح میدهد که براستى باور نکردنى است. 
مثال فرض کنید صدمات و لــطمات محیط کار در فاصلــه دو جنگ از کل تلــفات جنگ بیشتر بوده 
است. یا مثال من فکر میکنم اگر در ایران تلــفات جنگ را با آمار لــطمات و تلــفات ناشى از کار که با 
آمار جمهورى اسالمى ساالنه حدود18000 مورد بوده است، یعنى 140000 مورد براى هشت سال، مقایسه 
میکنیم میبینیم چندان کمتر از جنگ نبوده است. آمار کشته شدگان در محیط کار بگفته خودشان چیزى 
حدود 500 کارگر ماهر است، که براى آنها کارگر ماهر مهم تر است. اینها را خیلــى راحت میگویند و 
میگذرند، انگار امرى خیلــى طبیعى است! میخواستم شما در این مورد صحبت کنید و اینکه چطور در 

قانون کار این اصال فرض گرفته شده. 
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منصور حکمت: من میخواستم به این نکته که خودتان قبال اشاره کردید برگردم. اگر از کسى بپرسند که آن 
جنایات اصلــى که در تاریخ بشر میشود اسم برد کدام است روى این چیزها انگشت میگذارد، دو جنگ 
جهانى، فاشیسم هیتلــرى، کوره هاى آدم سوزى، هیروشیما، جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق و غیره. اینها 
جنایتهاى بزرگى بوده است که همه میشناسند. هم جانیان را میشناسند و هم قربانیانش را. اما یک جنگ 
اعالم نشده و یک جنایت در حال جریانى در متن جامعه سرمایه دارى هست که همه اینجا اشاره کردند که 
قربانیانش از نظر تعداد کمتر از این نمونه هاى برجسته جنایت در تاریخ نیست. همانقدر آدم روانه گورستان 
میکند، همانقدر آدم روانه بیمارستان میکند، همانقدر خانه ها را از هم میپاشد، همانقدر شادى ها را به غصه 
و غم تبدیل میکند که هرکدام از این دوره هاى ننگ آور در تاریخ بشر. اما فرقش در این است که در این 
مورد قاتلــین و جانیان دارند کنار قربانیان خودشان قدم میزنند و کسى نمیتواند نشانشان بدهد و بگوید 
مسئول مرگ آن هزاران نفر این کسى که اینجا دارد راه میرود یا این نهاد است و این موجودى است که 
تازه خودش را هم از بقیه جامعه معتبرتر و باالتر میداند. قربانیان این جنایت خیلــى معلــوم و مشخص 
اند. این جنایت قربانیانى طبقاتى دارد. اینطور نیست که بمبى روى محلــه اى افتاده و عده اى جانشان را از 
دسست داده اند. این جنگى است علــیه بخش مشخصى از جامعه. علــیه طبقه کارگر. من فکر میکنم آن 
چیزى که کارگر در بحث ایمنى محیط کار باید متوجه آن باشد در درجه اول کل این مسالــه در همین ابعاد 
آن است. در کشورى مثل ایران و در کل در کشورهاى سرمایه دارى عقب افتاده تر و همینطور در حوزه 
هاى عقب مانده تر تولــیدى در خود کشورهاى پیشرفته، مثل شمال انگلــستان و جنوب ایتالــیا و غیره، 
این را ما به طرز برجسته اى میبینیم. چند سال قبل بود که مسالــه نشت گاز در بوپال هندوستان وجدان 
تمام دنیا را آزرده کرد. دوهزار نفر فقط بخاطر اینکه گاز در یک کارخانه انگلــیسى نشت کرده بود در 
شهر مجاور مردند و عده خیلــى بیشترى از پیر و جوان و بچه کور و معلــول شدند. این اتفاق را کارگر 
انگلــیسى اجازه نمیدهد به اینصورت در جامعه انگلــستان رخ بدهد. اما سرمایه دار انگلــیسى کارخانه 
اى را که کارگر انگلـیسى اجازه نمیدهد در این کشور نصب بشود برمیدارد و میبرد هندوستان چون آنجا 
جان آدم ارزش ندارد. خود دولــت هندوستان میگوید جان کارگران ما ارزش ندارد. بازارش دارد میگوید 
جان کارگران ما ارزش ندارد. کارخانه تان را بیاورید، از کارگران استفاده کنید و هر وقت هم نخواستید دور 
بیاندازید. در همان هندوستان در همان دوره فاجعه بوپال گزارشى بود از یک کارخانه تولـید اسبستوس. 
ماده اى است نسوز براى ایزوالسیون و عایق صنعتى که در کالچ و ترمز ماشین هم هست و غیره. در اروپا 
اگر کارگر متوجه بشود که در فالن ایزوالسیون اسبستوس بکار رفته اتحادیه فورا دستور میدهد که تکان 
نخورید، دست نزنید، متخصص باید با وسائل خاصى بیاید و آن یک پاکت اسبستوس را پاك کند. چون 
سرطان خاصى در ریه ایجاد میکند. اما در همان هندوستان و مطمئنا در کشورى مثل ایران کیسه اسبستوس 
را مثل کیسه سیمان داده اند دست یک نفر پابرهنه از این گوشه انبار به آن گوشه ببرد و گرد و خاك آن 
هم در هوا پخش بشود. این یعنى سرمایه دار و دولــت سرمایه دارى در این کشورها دارد میگوید که من 
در این کشور کارى کرده ام که جان آدم ارزش ندارد. کارگران ما مفت هستند، بیائید مصرف کنید و دور 
بیاندازید. یا خبر ریزش معادن و حبس شدن کارگران زیر زمین. دهها و صدها نمونه ازاینها هست که فقط 
موارد برجسته آن را در روزنامه ها مینویسند. ولــى این یک جنایت در حال جریان و دائمى است. چیزى 
که من فکر میکنم اینست که، همانطور که رضا مقدم گفت، یک نفر آمده و در این قانون کار اعتراف به قتل 
و مردم کشى کرده. دارد میگوید برنامه اش چیست. دارد میگوید همان بفرمائى را که دولــت هاى این نوع 
کشورها به سرمایه میزنند را میخواهم بزنم. شما جانتان ارزش ندارد. الــبته اگر دیدم جانتان در خطر است 
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من اینها را در یک دفترى ثبت میکنم. این حداکثر چیزى است که در این قانون هست. بنظر من این باید از 
طرف کارگر ایرانى تودهنى بخورد. بنظر من هیچ بخشى از طبقه کارگر در ایران نباید چنین موقعیت پائینى 
را براى خود قبول بکند که بلــه آن چیزى را که کارگر آلـمانى نمیگذارد به او تحمیل بکنید را بیاورید به 
ما تحمیل بکنید. این بدترین نوع تسلــیم شدن به طبقه سرمایه دار است. منهم فکر میکنم باید باالترین 
استانداردهاى بین الــملــلــى در کشورى مثل ایران و در هر کشور دیگرى از نظر امنیت محیط کار برقرار 
باشد. این دستگاههایى که ساخته میشود در کشور مادر هزار و یک مقررات وشرط و شروط براى نصب و 
استفاده اش همراه دارد. سرمایه دار فکر میکند اگر بخواهد اینها را رعایت کند از سودش زده است. برمیدارد 
و تا بتواند جنبه هاى ایمنى را حرس میکند و دور از چشم افکار عمومى اروپا، که برایش مسالــه است، 
یکجائى بکار میاندازد. چیزى که ما باید بخواهیم اینست که این دستگاهها باید با همان موازین ایمنى که 
مورد نظر بوده است نصب بشودو بکار بیافتد. تازه همانهم کافى نیست. در خود روند ساختن این دستگاهها 
به اندازه کافى از امنیت آنها زده اند. یکى از مشخصات اختراع کردن ابزار براى سرمایه اینست که مخترع 
بتواند کارى بکند که دستگاه ارزان و "اقتصادى" باشد. خود محقق و سازنده قبال از امنیت اینها زده است. 
فقط به درجه اى این ضوابط وارد شده که یک مراجع کارگرى در این جوامع فشار میگذارند. بهرحال ما 
باید بخواهیم باالترین استانداردهاى بین الـملـلـى رعایت بشود. تکلــیف "مخترع مسلـمان" خودمان هم 
دیگر روشن است. بنظر من کارگران نباید همینطورى به کار با دستگاههایى که یکى بى هیچ صالحیتى 
گل هم کرده است تن بدهند. هر ابزارى باید به هزار و یک طریق تست شده باشد تا کارگر برود با آن کار 
بکند. دوم اینکه بنظر من باید تمام قضیه نظارت و کنترل ایمنى محیط کار کارگرى باشد. مسخره است که 
یک چیزى من را به خطر بیاندازد ولــى شما مواظب باشى اتفاق نیافتد. خوب من خودم بهتر از شما بلـدم 
مواظب باشم اتفاق نیافتد چون خود من را دارد تهدید میکند. ممکن است بگویند که ما کارگران را بیسواد 
نگهداشته ایم، عقلـشان نمیرسد. اما خود اینها هم عقلـشان نمیرسد و میروند استاد دانشگاه میاورند. منتهى 
انگار کارگر نمیتواند برود و متخصص بیاورد. اتحادیه کارگرى هم میتواند براى بازرسى خطرات محیط کار 
کمیسیون تشکیل بدهد و استاد دانشگاه مربوطه را هم آنجا استخدام کند. هزار و یک استاد و متخصص 
کمونیست هم پیدا میشود که نسبت به این مسالــه حساس باشد. خیلى ها رشته تخصصى شان ممانعت از 
حوادث حین کار است. کسانى هستند که همین امروز جلــوى دولــتها میایستند و این خطرات را بازگو 
میکنند و بعضا شغلــشان را هم به این خاطر از دست میدهند. کارگر به اینها حقوق میدهد و از تخصصشان 
استفاده میکند. بنابراین مسالــه نظارت و کنترل این امر باید دست خود کارگر باشد. جالـب است که خود 
این قانون وقتى پاى بازرسى پیش کشیده میشود میگوید به منظور "مشارکت کارگران" فالن مرجع براى 
نظارت تشکیل میشود. اما در آن مرجع کمتر از همان اولى کارگر هست. یعنى اصال نیست. در مرجعى که 
نکته دیگر این است که باید باعث حوادث حیط کار شدن جرم جنایى قرار است مشارکت کارگران را تامین 

کند اصال کارگر نیست. 
 

همانطور که ایرج آذرین گفت محیط کار محیطى است که کارگر بخش اعظم زندگى اش را در این جامعه 
در آن میگذارند. نفس زندگى کردن که دیگر نباید براى کسى خطرات فوق برنامه داشته باشد. محیط کار 
باید جاى امن و سالـم و تمیزى باشد. من هم مثل رضا مقدم فکر میکنم که علــیه کسى که این مواد را گل 
هم کرده و اسمش را فصل ایمنى شرایط کار گذاشته از همین االن ادعانامه وجود دارد. حال این شوراى 
اسالمى است یا وزارت کار یا هرکس که هست از هم اکنون طبقه کارگر از او شاکى است. فکر میکنم به 

این آدمها باید گفت که شریک جرم همان قتل و جنایت وسیعى هستند که از آن صحبت شد 
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مصطفى صابر: نمونه کارخانه هایى در ایران که کارگران اروپایى و آمریکایى بدلــیل مخاطرات آنها اجازه 
نداده اند مشابه آنها در کشورشان برپا بشود و در ایران متاسفانه کارگران مجبور شده اند در آنها کار بکنند 
کم نیست. مثال کارخانه آلــومینیوم سازى که ایرج آذرین اشاره کرد گویا اصلـش آمریکایى است و در 
آمریکا امکان استقرار آن وجود نداشته. این کارخانه در ایران کار میکند و پس از چند سال کارگران را از 
نظر جسمى داغان میکند. و یا کارخانه داروسازى بود که در نمونه آلــمانى اش کارگران خواهان این هستند 
که یک هفته کار و یک هفته استراحت در این کارخانه برقرار باشد چون بیماریهاى هورمونى ایجاد میکند 
و عوارض مختلـف دارد. اما در ایران متاسفانه کارگران نتوانسته اند هنوز یک هفته کار یک هفته استراحت 
راداشته باشند. منتهى من میخواهم باز به یک استدالل بورژوازى در این مورد اشاره کنم. میگویند بهرحال 
کار و تولــید هم مثل حوادث طبیعى نظیر سیل و زلــزلــه جبرا یک صدمات و لــطماتى هم دارد. با همین 
نوع استدالل هم هست که همانطور که گفتید قاتل کارگر راست راست راه میرود و کسى هم در این جامعه 

یقه اش را نمیگیرد. در مورد این استدالل که حوادث حین کار اجتناب ناپذیرند چه میگوئید؟ 
 

منصور حکمت: اینکه این حوادث قابل اجتناب هستند کامال از نظر علــمى قابل اثبات است. این استدالل 
تا آنجا برد دارد که کسى واقعا پاى تحقیق مسالــه نرود. اگر یک مرجع کارگرى واقعا این حوادث را بررسى 
کند و نحوه استفاده از این یا آن دستگاه را در کشورى که کارگران در آن موضع محکمى دارند نگاه بکند و 
آمارها را نگاه بکند میتواند نشان بدهد که این حوادث کامال قابل اجتناب هستند. اگر ما واقعا به حد دانش 
و توانایى بشر رسیده باشیم، یعنى بشر دیگر راهى براى جلــوگیرى از این یا آن اتفاق کشف نکرده باشد 
آنوقت میشود از اجتناب ناپذیر بودن این حوادث حرف زدئ اما در این حالــت هم باید به مرحلــه قبل 
از تهیه آن وسائل تولــید و دستگاهها و ابزارها بر گردیم و بپرسیم در این حالــت چرا این وسائل مخاطره 
آمیز اصال وارد بازار شده اند. چرا اگر دستگاه و ابزارى که امتحان خودش را از نظر ایمنى پس نداده است 
بعنوان وسیلــه اى که میتواند مورد استفاده تولــیدى و اقتصادى قرار بگیرد واردبازار شده استئ در جامعه 
سرمایه دارى گرایش به این عرضه شتابزده وجود داردئ کشتى میسازند و خودشان هم میدانند که فالنقدر 
احتمال غرق شدن آن هستئ خودشان هم میدانند چطور میشود این عیب ها را هم برطرف کرد. اما برایشان 
اقتصادى نیست. هواپیما میسازند و میتوانند جلوى سقوطـش را بگیرند اما برایشان اقتصادى نیست. چه در 
رابطه با مصرف کننده و چه در رابطه با کارگر همه اینها جواب داشته است. به این معنى باز ما از محدوده 
در  بگذارد.  تولــید  کنترل اجتماعى بر  یک  باید  کارگر  که  میرسیم  اینجا  به  میرویم.  فراتر  کارخانه  یک 
کشورهایى مانند ایران که خودشان تولــید کنندگان عمده ابزار تولــید نیستند و وارد کننده اند، یک مقدار 
دست و بال کارگر بسته است. اما باز این جنبش جهانى طبقه کارگر است که میتواند جواب این مسالــه 
را در سطح وسیــع بدهــد و از ریختــه شدن ابــزار و آالت و شیوه هــاى تولــیدى ناامن به بازارها 
جلـوگیرى کند. با اجازه تان میخواهم یک نکته دیگــر هم اضافه کنم. بنظر من کارگر یک راه حل عملــى 
دارد که فورا قابل اجراست. به مجرد احساس کوچکترین جنبه ناامنى دست از کار کشیدن و اعالم اینکه 
تا عیب برطرف نشود کار نمیکنیم یک حق پایه اى هر کارگر است و این را باید اجرا کرد. اینکه به مبصر 
کارخانه بگوئیم تا برود در دفترچه اش یادداشت کند جواب ما نشد. تا دیدیم امکان حادثه و خطرى هست 

باید جمعا محیط را ترك کنیم و اعالم کنیم تا رفع نقص واحد مربوطه تعطیل و تحریم است. 
 

من فقط میخواستم اضافه کنم که بهرحال بحثهایى که اینجا شد قطعا کافى نیست. در برنامه حزب کمونیست 
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هم علــیرغم موجز بودنش بندهاى مشخصى درباره ایمنى کارگران وجود دارد. مثال معاینه منظم کارگران 
اگر این جایش در قانون کار نیست پس کجاست؟ تعهداتى که کارفرما دارد براى تشخیص شروع مسائل 
ایمنى و غیره میخواهم بگویم که اینجا بنظر من فلــسفه کلــى ایمنى محیط کار را بحث کردیم اما موازین 
بسیار زیادى هست که میشود تعیین کرد و هر کدام جلـوى مخاطرات مشخصى در محیط کار را میگیرد. 

فصل سیزدهــم 
پیمانها و قراردادهاى دسته جمعى

مصطفى صابر: مذاکرات و پیمانهاى دسته جمعى کار موضوع فصل هفتم قانون کار جمهورى اسالمى است 
و بهرحال پیمانهاى جمعى نقش معینى در جنبش کارگرى دارد و موارد زیادى هم ممکن است پیش بیاید 
کــه کارگران براى گرفتن بعضى خواستها قراردادهایى فراتر از قانون کار در محدوده واحدها و کارخانجات 
معین با کارفرما ببندند. شما نظرتان راجع به فصل هفتم قانون کار جمهورى اسالمى یعنى پیمانهاى دسته 

جمعى چیست؟ 
 

منصور حکمت: مشکلى که من براى فهم این مبحث قراردادهاى دسته جمعى دارم اینست که قانون کارى 
که تشکل کارگرى را به رسمیت نشناخته این مبحث را چرا وارد کرده و چطور وارد کرده. معنى عملــى این 
فصل اینست که شوراهاى اسالمى بروند از طرف کارگران قراردادهایى ببندند و در نتیجه براى مدت یکسال 
کارگران نتوانند چیزى بخواهند و اعتصابى بکنند. این معنى عملــى این ماده است. سواالت دیگر سواالت 
تجریدى ترى است. با فرض یک جامعه متعارف، با فرض وجود جامعه اى که در آن تشکلــهاى کارگرى 
وجود دارند، با فرض جامعه اى که در آن قوه قضائیه اش از مجریه اش مستقل است و غیره خیلــى حرفها 
میشود در مورد پیمانهاى دسته جمعى زد. ولى در جامعه ایران بطور اخص من میگویم بدون آزادى اعتصاب 
و بدون آزادى تشکل مبحث قرارداد دسته جمعى در واقع پاداش و جایزه شوراهاى اسالمى در این الیحه 
است. در مورد نقش دولــت من فکر میکنم اتفاقا دولـت الزم است دخالـت کند. چرا که تا آنجا که به 
گرفتن خواستهایى باالتر از حد پیش بینى قانون کار در هر مقطع مربوط میشود دولـت در خود آن روند 
دخالــت خودش را میکند. هر قدر بخواهد به نفع کارفرما مقاومت کند در خود آن روند میکند. موارد کمى 
خواهد بود که کارفرما به مطالــبات زیادتر راضى شده باشد و دولــت بیاید بگوید دارید زیادى میدهید. 
چون در کشورى مثل ایران اگر دولـت معتقد باشد کارفرمایى دارد زیادى میدهد در همان جریان اعتصاب و 
مذاکرات کارگران با کارفرما، با فشار آوردن به نمایندگان کارگران کار خودش را میکند. میماند آن حالــتى 
که کارفرما کارگر را تنها و ضعیف گیر آورده و مثال در یک صنعت زیر فشار بیکارى دارد قرارداد میبندد و 
یک اجحاف حتى فراتر از قانون کار مصوب همان مملـکت دارد به کارگران میکند، و بنظر من اینجا باید 
مرجع و حساب و کتابى باشد که کارگر بتواند برود و بگوید این قرارداد دسته جمعى دارد چیزهایى را که 
حتى با قوانین جارى مملـکت در تناقض است به ما تحمیل میکند. منتهى این مرجع دولــتى کدامست. 
بستگى به این دارد که منظور از خود دولــت چیست. اگر آن تعبیرى که مردم در کشورهایى مانند ایران 
از دولــت دارند، یعنى مجموع کلــیه نهادهاى مقننه و اجرایى و قضایى و غیره،مورد نظر باشد این یک 
حالـت پیدا میکند و اگر منظور از دولـت قوه مجریه و در این مورد مشخص وزارت کار باشد، این حالـت 
دیگرى است. بنظر من وزارت کار را باید دور زد و رفت سراغ قوه قضائیه. میدانم که قوه قضائیه در ایران 
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براى مثال دست رسالــتى هاست و هیچکس دعوایش را نزد اینها نمیبرد. اما در یک حالـت فرضى و با 
فرض وجود یک دادگسترى از نظر حقوقى مستقل، یعنى با فرض یک جامعه سرمایه دارى کالسیک تر و 
متعارف تر، اختالف بر سر قرارداد دسته جمعى و تفسیر اینکه این قرارداد با قوانین جارى مملــکت منطبق 
است یا خیر با قوه قضائیه است. با این تفاوت که میشود پیش بینى کرد که دادگاههاى ویژه حل اختالف در 
مورد قراردادهاى دسته جمعى باید ترکیب هیات منصفه هایش کارگرى باشد. ولــى بهرحال به دولــت به 
معناى قوه مجریه نباید رجوع بشود. باید به یک مرجع قضایى رجوع کرد و همانطور که ناصر جاوید گفت 
سوال این میشود که کارگران چطور در امر قضاوت در مورد این مسالــه شرکت میکنند. مسائل دیگرى هم 
اینجا مطرح است. بسته به اینکه تشکل کارگرى تا چه حد سراسرى باشد و تا چه حد حمایت کارگران را 
داشته باشد و بتواند از جانب کارگران حرف بزند قرارداد دسته جمعى میتواند وسیع تر باشد. ممکن است 
تشکل کارگرى با خود دولت قرارداد ببندد، هم بعنوان کارفرما و هم بعنوان بخشى از یک سیاست مالــى و 
پولــى در کشور. فرض کنید جنبش کارگرى و اتحادیه کارگرى میایند قرارداد میبندند که اگر قیمتها دراین 
سطح نگهداشته بشود ما به این مقدار اضافه دستمزد در این سال رضایت میدهیم. بنابراین بحث قرارداد 
تشکلــهاى  وضع  به  بحث  این  نمیشود.  محدود  معین  کارگاههاى  و  صنایع  و  کارفرماها  به  جمعى  دسته 
کارگرى گره میخورد. تمام تناقض و سوراخى که در این الیحه هست اینست که تشکل کارگرى را ممنوع 
کرده است و دارد از قرارداد دسته جمعى حرف میزند. کلـک این قضیه و نتیجه عملــى اش اینست که 
آنکسى که دارد بخودش میگوید نماینده کارگران بیاید حرف بزند. و دقت کنید که اینها سراسرى هستند. 
یعنى حضرات شوراى اسالمى یک کنگره میگذارند و بعد هم میرود و یک قرارداد چکى مثال براى حداقل 
دستمزد امسال میبندند (موضوعى که میتواند در یک قرارداد دسته جمعى مطرح باشد) و دیگر هیچکس 
نمیتواند کاریش بکند چون از نظر این قانون کار اقدام قانونى اى صورت گرفته و کارگر مبارز دیگر دست 

و بالـش بسته است. 

فصل چهاردهــم 
آخرین مالحظات و جمعبندى نهایى

مجازاتهاى اسالمى، شوراهاى اسالمى و عضویت اجبارى کار خانوادگى، کار خارجیان، خسارت در 
قانون کار،کار نوجوانان، آموزش حرفه اى

مصطفى صابر: بحث در مــورد پیمانهاى دسته جمعى را هم اینجــا تمام میکنم. مــواد و نکــات متفرقه 
زیادى هست کــه در قانون کار جمهورى اسالمى میشود راجع بــه آنها صحبت کرد. اینجا اگــر رفقا 
نکاتى بنظرشان میرسد کــه در بحثهایى کــه تابحــال کردیم مــورد اشاره قرار نگرفته و یا بــه اندازه 

کافى در مورد آنها صحبت نشده فرصت هست که صحبت بکنند. 
 

منصور حکمت: گفتن چند نکته الزم است. یکى بخش مربوط به مجازاتها و غیره است. اینجا دارند یک 
عده را شالق میزنند. بعنوان یک سوسیالــیست و بعنوان یک فعال جنبش کارگرى من هیچ سندى کــه 
اسم کارگر و شالق زدن با هــم در آن نوشته شده باشد را معتبر نمیدانم. الیحه قصاص و امثالــهم را با 

اسم کارگر قاطى کردن اهانت به خود کارگر است. 
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1 8 6  
ماده 177، که البته اسم شالق زدن هم در آن هست، بنظر من معنى سیاسى مهمى دارد. میگوید "هرکس 
شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضــویت در تشکلهاى کارگرى یا کارفرمایى نماید 
و یا مانع از عضــویت آنها در تشکلهاى مذکور گردد با توجه به شرایط و امکانات خاطى و مراتب جرم، 
به پرداخت جریمه نقدى معادل 20 تا 100 برابر حداقل دستمزد روزانه در تاریخ تخلف و یا حبس از 61 
روز تا چهار ماه و یا 20 تا 74 ضربه شالق و یا به هردو این مجازاتها محکوم میشود". اگر این ماده را باور 
کنید آنوقت بنظر من اولین کسانى که باید دراز بشوند و این شالق کذایى را بخورند تمام سران جمهورى 
اسالمى هستند که مانع متشکل شدن کارگران در احزاب سیاسى کمونیستى و اتحادیه هاى کارگرى خودشان 
هستند و هر زمان هسته و کانونى از اینها بوجود میاید آن را سرکــوب میکنند. کسانى که مانع شرکت 
کارگران در مجمع عمومى و غیره میشوند. این بند تا این مقطع تمامش دامن خــود جمهورى اسالمى را 
میگیرد. گذاشتن این اینجا دیگر خیلى وقاحت میخواهــد. اما این بند چند لبه دارد. یک نمونه دیگر خود 
شوراهاى اسالمى هستند. در آئین نامه شان اینها همه کارگران را کال عضو خودشان تعریف کرده اند. اصال 
صحبت به وادارکردن و مجبورکردن و غیره هم نیست. خودشان حق عضویت را از حقوق کارگران راسا کم 
میکنند. بنابراین شالق خور بعدى خود شوراهاى اسالمى از آب در میایند. لبه دیگر این بند علیه تشکلهاى 
سیاست  بخواهند  و  بگیرند  را  شکنى  اعتصاب  جلوى  بخواهند  رشدشان  هنگام  در  که  است  اى  کارگرى 
نمیتواند  کارگرى  هیچ  هست.  اینطور  کشورها  از  خیلى  در  بگیرند.  پیش  در  را  اتحادیه  اجبارى  عضویت 
عضــو اتحادیه کارگرى مــورد قبول کارگران نباشد. این بند به این ترتیب در مقابل تشکل هاى واقعى 
کارگرى هــم عمل میکند. من شک دارم کسى را بزور بیاورند و در کلوپ کارفرمایان عضو کنند. حرف 
جریمه را هم که میزند تماما مطابق قد و قواره کارگر است. 20 تا 100 برابر حداقل دستمزد روزانه. اگر این 

را از ثابت پاسال میگرفتند ککش میگزید؟ 
 

نکته دیگر ماده 176 است. میگوید کسانى که فک و فامیل خودشان را بکار میکشند تابع این قانون نیستند. 
بنظر من همه باید تابع قانون باشند. آیا میشود کسى مجاز باشد از فرزندش یا همسرش به شیوه اى کار 
بکشد که حتى مطابق همین قانون هم مشروع نیست؟ اگر همه بندها دراین موارد مصداق ندارد، باید قوانین 
کار نوجوانان، مواد مربوط به کار زنان و بندهاى رفاهى و غیره مشخص در این نوع کارها رعایت بشود. 
نمیشود واحدهاى کوچک درست کرد و از آدمها کار شاق کشید به این حساب که فامیل هستند. صنعت 

قالــى بافى یک نمونه اش است که هزار و یک نوع استثمار و بهره کشى در آن هست. 
 

نکته آخرى که داشتم در مورد کار خارجیان است. بنظر من خارجى اى که وارد مملـکتى شد و خود را آماده 
بکار معرفى کرد، یعنى گفت میخواهم شریک تولــید و زندگى در این مملــکت باشم، آن فرد دیگر براى 
آن کشور خارجى نیست. تابعیت و ملــیت هیچکس نباید کوچکترین تاثیرى داشته باشد. هرکس در کشور 
کــار میکند تابع قوانین عینا یکســانى بایــد باشد. این نوع مــواد توطئه هاى نژادى و ملــى و قومى است 
براى متفرق نگهداشتن کــارگران و در گیر کردن آنها در اصطکاکهاى داخلــى. بنظر من هرنوعاشاره اى به 
کار خارجیان باید حذف بشود. دریک قانون کار کارگرى فقط یک بند باشد که میگوید که هرکس در محدوده 
جغرافیایى این کشور کار میکند تابع مقررات این کشوراست. مستقل از ملــیت و نژاد و مذهب و مرام و غیره. 
1 8 9  
مصطفى صابر: نکات متعدد دیگرى هست. مثال ماده 152 که درباره ایاب و ذهاب صحبت میکند میگوید 
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"در صورت دورى کارگاه و عدم وسیلــه نقلــیه عمومى صاحب کار باید براى رفت و برگشت کارکنان 
خود وسیلــه نقلــیه مناسب قرار بدهد". یعنى دست کارفرما باز است که بگوید وسائل نقلــیه عمومى 
تکافو میکند و هست. یا مثال فرض کنید ماده 150 میگوید "کلــیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلــفند 
در کارگاه محل مناسبى را براى اداى فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارك رمضان براى تعظیم 
شعائر مذهبى و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعت کار را با همکارى انجمن اسالمى و شوراهاى 
اسالمى کار و یا سایر نمایندگان کار طورى تنظیم کنند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد" و ادامه میدهد 
"همچنین مدتى از اوقات کار را براى اداى فریضه نماز و صرف افطار و یا سحرى اختصاص دهند". که حاال 
معلــوم نیست چرا میگویند این قانون کار از اسالمیت اش کوتاه آمده. گذشته از این در همین قانون کار 
جایى نیست که گفته باشد کارفرما مکلــف است براى مجمع عمومى کارگران جایى را معلــوم کرده باشد. 
یا براى مثال حداقل سن کار را 15 سال گذاشته اند که کارگر خواهان اینست که کار حرفه اى و مزدى براى 
18 سال به پائین ممنوع باشد. بعالوه میشود مواردى که در این قانون نیست را برشمرد. حقوقى که کارگران 
میخواهند و در این قانون اصال اشاره اى به آنها نیست. مثال تحصیل حین کار. منتهى اگر رفقا موافق باشند 
اجازه بدهید که این بحث را تمام بکنیم و براى ختم این قسمت از صحبت ها که الیحه کار بود یکبار دیگر 
این سوال را مطرح بکنم که با توجه به این بررسى نسبتا مفصلــى که از جنبه هاى مختلــف این الیحه به 

عمل آوردیم لطفا کلــى تان را در مورد این قانون کار، علــت مطرح شدن و خاصیت آن، بگوئید. 
 

منصور حکمت: دالئلـى که میخواستم بگویم را هم حمید تقوایى و هم ناصر جاوید گفتند.مالك آزادى 
اعتصاب، آزادى تشکل، حدنصابهاى حداقلــى که باید در قانون باشد همه اینها حکم به مردود بودن این 
قانون کار میدهند. من فکر میکنم تمام خشونت و توحش و عقب ماندگى جامعه سرمایه دارى بطور کلــى 
با تمام خصلـت ارتجاعى جریان اسالمى اینجا در صد و نود و خرده اى ماده ترکیب شده اند که به یک 
تعرض دهسالــه علــیه کارگر ایرانى صورت قانونى بدهند. یک تعرض دهسالــه نه فقط در سیاست و با 
کشتار و زندان کردن رهبران کارگران و کوبیدن تشکل هاى واقعى کارگرى مانند شوراهاى دوره انقالب، 
بلکه با فشار اقتصادى و جنگى که به کارگران تحمیل شد و با تمام خرافات مذهبى که روى سر طبقه 
کارگر میریزند. اینها میخواهند به ماحصل این تعرض صورت قانونى بدهند و به قانون رسمى مملــکت 
تبدیلــش کنند. حتى اگر ده تا نهاد و مجلــس و هیات و غیره این قانون را تصویب کنند از نظر کارگر 
ایرانى مردود است. درباره آلــترناتیو ما به این متن باید حتما صحبت کنیم. منتها وظیفه اى که االن بر دوش 
کارگر کمونیست و پیشرو هست این است که علــیه این قانون بسیج بکند. با علــم به اینکه در دل این 
فشار این زمزمه هم هست که این قانون باالخره از هیچ بهتر است، فکر میکنم وظیفه کارگران مبارز این 
است که حرف مستقل کارگران را بزنند. اگر چیزى آنجا هست که جنبش کارگرى فکر میکند باید یادآورى 
بکند فقط میتواند به اینصورت باشد که "حتى خودشان هم تا اینحد از فالن حق ما را قبول کرده اند". وگرنه 
بهیچ صورتى نباید این قانون مبناى مذاکره کارگران و مبناى مطالــبات کارگران باشد. ضمیمه این قانون 
کار، یعنى شوراهاى اسالمى، بنظر من یک جریان ضد کارگرى است و باید کامال کنار زده بشود. کارى که 
کارگران باید در این مقطع بکنند این است که آن خواستهاى اصلــى خودشان را بصورت یک قانون کار 
آلــترناتیو کارگرى و طرح خالصــه مطالــبات کارگرى مطرح بکنند و جنبش کارگرى را روى ده دوازده 

نکته معین متحد و هم راى بکنند. 
...                                                           



1132

برگزیده آثار  منصور حکمت

تحوالت اروپاى شرقى و آینده سوسیالیسم کارگرى
مصاحبه با کارگر امروز

سه سال و نه ماه قبل که مصاحبه منصور حکمت تحت عنوان "تحوالت اروپاى شرقى و آینده سوسیالیسم 
کارگرى" در اولین شماره کارگر امروز بچاپ رسید، جهان تحت تاثیر تبلیغات رسانه هاى گروهى روى 
وقایع اروپاى شرقى فوکوس کرده بود و آینده جهان پس از جنگ سرد را "صلح و صفا و رفاه" میدید. 
منصور حکمت در این مصاحبه وقایع اروپاى شرقى و شوروى را پیش درآمد حمله به سطح معیشت طبقه 
کارگر در این کشورها و وقوع تحوالت عظیم ترى در بلوك پیروز، از جمله ایجاد یک بحران ایدئولوژیک 
و هویتى در غرب دانست. وى تحلیل احزاب بورژوایى در اپوزیسیون ایران که تحوالت اروپاى شرقى 
و شوروى را مقدمه ایجاد دموکراسى در ایران و "پایان عصر دیکتاتورى ها" میدانستند به تمسخر گرفت. 
امروزه تالش ایدئولوگهاى غرب براى ساختن یک هویت مشترك براى بلوك اصلى سرمایه دارى جهان 
(غرب) پس از جنگ سرد، که "رویارویى تمدن ها" جدى ترین آنهاست، حتى بارقه هایى از موفقیت نیز در 
بر نداشته است. چاپ این مطلب از این روز مفید یافتیم که حتى امروز نیز هستند کسانى که متوجه وقایع 

و دورانى را که در آن بسر میبریم نیستند. 
کارگر امروز

 
کارگر امروز: تحوالت اروپاى شرقى و شوروى اذهان تمامى جهان را بخود معطوف کرده است. واقعیت 
هم اینست که ما در دوره تاریخى تعیین کننده اى بسر میبریم. با اینحال نتایج این رویدادها براى غرب و 
پیکره اصلى جهان سرمایه دارى کمتر مورد بحث و بررسى بوده است. فکر میکنید وقایع اروپاى شرقى چه 

نتایج و تاثیراتى بر خود غرب "پیروز" دارد؟ 
 

منصور حکمت: تاثیرات فورى این تحوالت در درجه اول براى مردم اروپاى شرقى و شوروى محسوس 
میشود. در این شکى نیست. اما آنچه که دهه 1990 را براى دنیا به یک دوره تعیین کننده تاریخى تبدیل 
میکند، بنظر من نتایج این روند در مقیاس بین المللى و اساسا در خود جهان غرب است. فکر میکنم تحوالت 
شوروى و اروپاى شرقى در قیاس با آنچه میرود در خارج این بلوك رخ بدهد به یک پیش پرده کوتاه تبدیل 

خواهد شد. مقدمه و پیش درآمدى به یک تحول بسیار مهمتر تاریخى. 
 

واقعیتى که در پس تمام این هیاهو و جنب و جوش سیاسى و ایدئولوژیکى قرار دارد، شکست اقتصادى 
به  مربوط  بحث هاى  تمام  است.  مدل  این  بر  بازار  به  مبتنى  سرمایه دارى  غلبه  و  دولتى  سرمایه دارى  مدل 
پیروزى دموکراسى بر توتالیتریسم، پایان کمونیسم، پیروزى غرب و غیره همه اشکالى است که دنیاى امروز، 
یا الاقل آنهائى که در دنیاى امروز پولش را دارند که آزادى بیان داشته باشند، از همین واقعیت اقتصادى 
حرف میزنند. وقتى به این تحول پایه اى اقتصادى نگاه میکنید، می بیــنید که اتفاقا این جهان غرب و بلوك 
به اصطالح پیروز است که با این رویداد وارد یک فاز تعیین کننده و پر افت و خیز در حیاتش میشود. 
افقى که جلوى بلوك و جریان شکست خورده قرار گرفته است کمابیش تعریف شده است. باید خود را به 
دیروز غرب شبیه کند. اما همین تحول بلوك پیروز را در قبال حال و آینده اش دچار تناقضات و ابهامات و 
آشفتگى هاى اساسى میکند. فرو ریختن بلوك شرق سئواالت اساسى را در برابر اقتصاد سیاسى و نظام فکرى 
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جهان غرب میگذارد و سرآغاز کشمکشهاى اجتماعى وسیعى براى تعیین تکلیف اینها خواهد بود. 
 

کارگر امروز: چه تناقضات و سئواالتى؟ آشفتگى به چه معنى؟ 
 

منصور حکمت: در تمام سطوح اقتصادى و سیاسى و فکرى. واقعیت اینست که بویژه در تمام طول دوره 
پس از جنگ جهانى دوم تقابل مدلهاى اقتصادى این دو بلوك و کشمکش سیاسى و فکرى شان زندگى 
ـُهر این  اقتصادى و سوخت و ساز سیاسى و فکرى جهان غرب را قالب زده بود. سرمایه دارى در غرب مـ
تقابل را در تمامى ابعاد بر خود داشت. نه فقط در آرایشها و وحدت هاى سیاسى و نظامى دولت ها، بلکه در 
تمامى سازمان تولید، استراتژى رشد و توسعه، و در کل سیستم فکرى جهان غرب مهر این تقابل را میتوان 
دید. امروزه فقط پیمان ناتو نیست که با حذف عملى پیمان ورشو زیر سئوال میرود، فقط طرح بازار متحد 
اروپا بعد از سال 1992 نیست که باید با غربى شدن اروپاى شرقى و وحدت دو آلمان کامال مورد تجدید 
نظر قرار بگیرد، بلکه تمام خطوط سیماى انسان غربى باید باز تعریف بشود. تحوالت شوروى و اروپاى 
شرقى تقسیم کار جهان سرمایه دارى بطور کلى را دچار ابهام میکند. با ادغام بازار کار و کاال در بلوك شرق 
در یک بازار واحد جهانى تمام معادالت اقتصادى تاکنونى که کشورهاى مختلف و اقشار و طبقات مختلف 
در طول چند دهه جاى خود را در آن پیدا کرده بودند از نو باید تعریف بشوند. این مسائل مجددا باز میشوند 

و نیروهاى اجتماعى براى به کرسى نشاندن پاسخ خود به مصاف با هم کشیده میشوند. 
 

یک نمونه برجسته این آشفتگى در خود جامعه بورژوائى است. میگویند دموکراسى در این میان پیروز شده 
خوش  پروفسورهاى  که  نیت هایى  و  باورها  از  مجموعه اى  آن  است؟  شده  پیروز  دموکراسى  کدام  است. 
قلب و رادیکالهاى سابق و غیره در ذهن خود دارند و تصور میکنند حرف آخر در آزادیخواهى بشر است، 
یا دموکراسى عملى، واقعى و فرموله اى که ایدئوژى حاکم در غرب بود و چهار چوب فکرى و تبلیغاتى 
"جهان آزاد" را میساخت؟ دموکراسى هیروشیما، جنگ سرد، کشتار در ویتنام، کودتاهاى سیا، دیکتاتوریهاى 
نظامى، اشغالگرى، نژادپرستى و سرکوب اتحادیه هاى کارگرى... دموکراسى نیکسون، تاچر، ریگان، تایمز 
و اکونومیست. بیرون از دانشگاهها و محافل روشنفکران متوهم، این دموکراسى واقعى بعنوان ایدئولوژى 
حاکم در جهان غرب نیم قرن سیطره داشته است. این دموکراسى دقیقا به مثابه ایدئولوژى رسمى غرب 
این  که  بدرجه اى  است.  داشته  بورژوائى  جامعه  در  افکار  نبرد  در  را  باال  دست  بین المللى،  تقابل  این  در 
تقابل از میان میرود، خود این سیستم فکرى حاکم هم بى خاصیت میشود و جامعه بورژوائى در غرب از 
نظر فکرى دچار شکاف و ابهام میشود. دوره اى که با تحوالت شوروى و اروپاى شرقى آغاز میشود دوره 
داغ ترین کشمکش هاست. مساله دموکراسى بعنوان یک سیستم تفکر سیاسى و یک نظام ادارى معین فکرى 
و سیاسى در خود غرب براى بازیابى یک سیستم ایدئولوژیکى رسمى و یک چهارچوب فکرى مسلط براى 
سرمایه دارى معاصر است. در اروپاى شرقى، در سرمایه دارى دولتى، مکانیسم تغییر ریل اعالم پروستریکا 
سفت  را  خود  پاى  جاى  بازار  بدرجه اى  نیز  شرق  در  و  غرب،  در  است.  دولت  توسط  گالسنوست ها  و 
میکند، مکانیسم پیدا شدن چهارچوب هاى فکرى و سیاسى جدید نبرد واقعى و بالفعل نیروها و گرایشات 
اجتماعى در سطوح مختلف است. این شروع شده، این را در انگلستان، آلمان، اسرائیل، شوروى، کشورهاى 

خاورمیانه، آفریقاى جنوبى و غیره میبینیم. 
 

خالصه کالم اینکه تحوالت اروپاى شرقى سرآغاز یک دوره پر تالطم در کل جهان است که کانون اصلى و 
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منبع بى ثباتى در آن نه اروپاى شرقى بلکه غرب خواهد بود. مسائل گرهى اقتصادى باید حل و فصل شوند 
که یکبار دیگر سرنوشت همه، از کشورهاى صنعتى پیشرفته تا کشورهاى به اصطالح جهان سوم را، رقم 
میزند. تمام قول و قرارها و نقشه و الگوهاى اقتصادى، سیاسى، نظامى و غیره تاکنونى بى مصرف میشوند و 
باید از نو و با شرکت مدعیان بیشمار تعریف شوند. همه اینها خود را در یک آشفتگى و تالطم سیاسى و 
ایدئولوژیک در غرب و "جهان آزاد" سابق نشان خواهد داد که به نوبه خود تصورات فعلى، و بویژه تبیین 

فعلى ژورنالیسم غربى، درباره آینده اروپاى شرقى را نیز بسرعت کهنه خواهد کرد. 
 

کارگر امروز: تاثیر این موقعیت بر جنبش طبقاتى و مبارزات کارگرى چیست؟ 
 

منصور حکمت: به نظر من دهه نود بطور کلى دهه باال گرفتن جنبش هاى اعتراضى کارگرى در دل اروپا 
خواهد بود. به چند دلیل. اوال، تعرض راست جدید، تاچریسم و اقتصاد ریگانى حدود یک دهه طبقه کارگر 
را زیر فشار گذاشته است. جزء الیتجزاى این سیاست بریدن صداى تشکلهاى کارگرى نظیر اتحادیه ها بود 
که در سیستم قبلى جایى براى خود داشتند. زدن اتحادیه ها نه به اعتبار ورشکستگى سوسیال دموکراسى و 
دست باال پیدا کردن سیاسى و ایدئولوژیکى محافظه کارى جدید ممکن شده است. امروز عواقب مخرب 
این سیاستها براى کارگر، مانند بیکارى، از کف رفتن خدمات اجتماعى و غیره بیش از هر زمان محسوس 
شده و در عین حال انسجام سیاسى و ایدئولوژیکى راست از بین رفته است. در کل اروپا مساله بیکارى و 
کار بدون تامین، مساله ساعت کار و غیره دارد به یک نقطه تمرکز براى تحرك جدیدى در جنبش کارگرى 
تبدیل میشود و در عین حال بورژوازى اهرم هاى پیشین خود براى ارعاب سیاسى و فکرى جنبش کارگرى و 
بسیج ضد کارگرى اقشار میانى را از دست میدهد. ثانیا، افول اتحادیه ها که لطمات فورى و مهمى در زندگى 
این نسل کارگران داشته در عین حال فضائى براى فکر تازه و روش هاى آلترناتیو در سازمانیابى کارگرى در 
اروپا بوجود آورده است. اعتراض رادیکال تر خارج از چهارچوب اتحادیه هاى موجود، براه افتادن حرکت 
هایى براى "دموکراتیزه کردن اتحادیه ها" یا اساسا ایجاد آلترناتیوهاى کارگرى در برابر اتحادیه هاى تاکنونى، 
جهتى است که جنبش کارگرى به خود گرفته است. این یعنى امکان بروز رادیکال تر و بنظر من کارگرى تر 
اعتراضات و پیدا شدن جنبشهاى کارگرى که بتوانند واقعا به مسائل مبرم طبقه در این دوره دست ببرند. و 
باالخره بنظر من یک عامل مهم اینست که با تحوالت اخیر، کارگر امروزى هویت ویژه طبقاتى خود را بهتر 
حس میکند. همه دارند جشن دموکراسى میگیرند، کارگر آلمان شرقى و لهستانى، کارگر روسى در لیتوانى و 
استونى و غیره تازه دارد میفهمد که خود او را قرار است به نیش بکشند. براى کارگر اروپاى غربى این دارد 
مفهوم میشود که پشت این قیل و قال در مورد حقوق بشر و دموکراسى باالخره خودش و فقط خودش، و 
بدون هیچ نوع انتظارى از خیل تحصیل کردگانى که کرسى هاى پارلمانى سوسیال دموکراسى و پست هاى 
تخصصى اتحادیه ها را پرکرده اند، باید به فکر منفعت اقتصادى و حقوق سیاسى اش بعنوان کارگر باشد. 
این واقعیت که اقشار غیرکارگرى و جنبش هاى غیرکارگرى، از دموکراسى و سوسیال دموکراسى تا جنبش 
محیط زیست و ناسیونالیسم و غیره دارند، در جدایى از کارگر و اندیشه هاى کارگرى از هم سبقت میگیرند، 
کارگر امروز را به تعمق درباره هویت طبقاتى ویژه خود ناگزیر میکند. بنظر من دهه نود کارگر را در قامت 

سیاسى و مبارزاتى جدیدى در برابر خود خواهد یافت. 
 

کارگر امروز: مارکسیسم چطور؟ موقعیت و دورنماى مارکسیسم را چگونه مى بینید؟ 
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منصور حکمت: مارکسیسم بعنوان یک اندیشه و نگرش کارگرى به جهان و به مبارزه براى تغییر جامعه 
بنظر من تازه در این دوره میتواند به جلوى صحنه رانده بشود. تازه گریبان کارگر دارد از هزار و یک نوع 
شبه مارکسیسم ِ طبقاِت دارا خالص میشود. میدانم که این واقعه نه نتیجه تعرض فکرى و عملى مارکسیسم 
و سوسیالیسم کارگرى بلکه حاصل ورشکستگى اقتصادى و سیاسى قطب هاى شبه سوسیالیستى در برابر 
جناحهاى دیگرى از خود بورژوازى است. این را هم میدانم که این اوضاع عرصه را بهرحال بر اندیشه 
ضد سوسیالیستى  فشارهاى  حال،  هر  به  اما  میکند.  تنگ  نوع  هر  از  سوسیالیستى  جنبش  و  سوسیالیستى 
یعنى  جنبش  این  ویژه  تئورى  و  نگرش  و  کارگرى،  سوسیالیسم  به  سرمایه دارى  وجود  نفس  زودگذرند. 
مارکسیسم زمینه میدهد. تا کارگر و سرمایه دار هست مارکسیسم هم هست. اما اینبار این مارکسیسم به هر 
حال و طى هر روندى که پیش آمده، گریبان خود را از گرایشاتى که به این نام دنبال منافع غیرکارگرى 
بوده اند خالص کرده است. بعنوان یک مارکسیست، بعنوان یک فعال جنبش سوسیالیسم کارگرى، شخصا 
احساس میکنم راهِ پیشروى امروز بسیار بازتر است. از این گذشته اگر بناست جامعه بطور کلى از نو راجع 
جامعه  در  اجتماعى  افقهاى  کشمکش  دوران  نود  دهه  بناست  اگر  کند،  فکر  خود  بنیادهاى  از  بسیارى  به 
باشد و اگر بورژوازى میرود تا در یک آشفتگى و خالء ایدئولوژیکى گرفتار بشود، که بنظر من همه اینها 
خصوصیات این دهه خواهد بود، آن وقت مارکسیسم بعنوان یک افق معتبر بار دیگر به پیشاپیش جامعه 

رانده میشود. در این شک ندارم. 
 

کارگر امروز: جنبشهاى ناسیونالیستى در شوروى باال گرفته است. آینده اینها چیست؟ آیا مورد استقبال 
جهانى قرار خواهند گرفت؟ 

 
منصور حکمت: یکى از گرایشات اجتماعى که با اضمحالل بلوك شرق پا به میدان گذاشته ناسیونالیسم 
است. ناسیونالیسم یک عمر گرایِش عزیزکرده در جامعه بورژوائى بوده است. همه قربان پرچم کشورشان 
رفته اند و هیچکس بابت این بدترین نمونه محدودنگرى و جدائى از خصلت عام و جهانِى انسان، کسى 
را مالمت نکرده است. ناسیونالیسم امروز، مگر در برخى موارد، ربِط مستقیمى هم با وجود ستم ملى پیدا 
نمیکند. سئوال بیشتر اینست که جدایى براى بورژوازى این یا آن کشور از نظر منافع اقتصادى دراز مدت و 
توسعه منطقه اى اقتصاد، َصرف میکند یا نه. کما اینکه جناح استقالل طلب در لیتوانى و استونى در قدم اول 
حقوق سیاسى اولیه کارگر روسى را از او سلب میکند. بنظر من ناسیونالیسم مدافع رفع ستم ملى نیست. 

مدافع تجدید تعریف ملت باال دست و پایین دست است. 
 

در مورد آینده خود این حرکات فکر میکنم با توجه به ادغام اقتصادى جهان سرمایه دارى، و با توجه به 
اینکه بورژوازى دارد نه به تفکیک دنیا به آحاد ملى کوچک بلکه به الگوهاى جدید براى بلوك بندى هاى 
ـّى فکر میکند، ناسیونالیسم این دوره اقبال عمومى اى حتى در درون بورژوازى پیدا نمیکند. حتما  فرامِلـ
بعضى ها مستقل میشوند و بعضى نه. اما ملى گرائى و استقالل طلبى سوژه مد روزى براى جهان سرمایه 

دارى نخواهد شد. 
 

تحوالت  این  با  ایرانى  احزاب  از  بسیارى  چیست؟  ایران  اوضاع  بر  جهانى  تحوالت  تأثیر  امروز:  کارگر 
چشم انتظار ظهور پارلمانتاریسم و دموکراسى در ایران هستند. 
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منصور حکمت: اپوزیسیون لیبرال ایرانى، همینطور واریاسیون هاى جدید آنها که با دگردیسى توده ایسِم 
سابق پیدا شده اند، به این شیوه تفکر عادت دارد. پریروز کندى آمده بود قرار بود پارلمانتاریسم در ایران 
برقرار شود، دیروز کارتر و غیره. دموکراسى و پارلمانتاریسم هم هنوز قرار است بیاید! اینها نمیفهمند که 
سیاست و اوضاع سیاسى در جامعه از تقابل نیروهاى مادى اجتماعى، چه داخلى و چه بین المللى، تبعیت 
میکند و نه از فرمول بندیهاى سانتى مانتال مانند "عصر سقوط دیکتاتورى ها". "دیکتاتورى" را نیروئى باید 
دارند  دوست  اروپا  امیدوار  روشنفکران  و  میانى  اقشار  که  است  نحوه اى  دیکتاتورى ها"  "سقوط  براندازد. 
دنیا  در  دیگرى  از  پس  یکى  را  دیکتاتورى ها  که  نکرده اند  عزم  خدایان  وگرنه  بفهمند.  را  امروز  واقعیات 
برچینند. بعالوه اینها فراموش میکنند که دموکراتیسم غیر رسمى و دانشگاهى و طبقه متوسطى در اروپا که 
چندى پیش فرمول سقوط دیکتاتورى ها را باب کرده بود بشدت اروپا-محور است. تا آنجا که به خارج 
اروپا بویژه به کشورهائى که سر و وضع مردمش مرتب نیست، برمیگردد از نظر اینها براى اعالم وجود 
دموکراسى، یک انتخاب فرمایشى با شرکت اپوزیسیونهاى دستگاهى کفایت میکند. دموکراسى رسمى طبقه 
حاکم در اروپا هم که کلمه دموکراسى را در برابر بلوك شرق بکار میبرد و اگر دموکراسى مساله اش بود 
نسل بعد از نسل، دیکتاتورى هاى نظامى به کشورهاى تحت سلطه خودش تحمیل نمیکرد و این کشورها 

را به قتلگاه و میدان جنگ تبدیل نمیکرد. 
 

چیزى که میتوان روى آن انگشت گذاشت تغییر در موقعیت عینى ایران و جریان اسالمى است. احتماال 
با حذف بلوك شرق ایران آن درجه حساسیت استراتژیکى سابق را براى غرب نخواهد داشت. همینطور 
سرمایه جهانى احتیاج مبرمى به کمربند سبز و پان اسالمیسم پیدا نمیکند. بازسازى اقتصادى ایران هم فعال 
باید در صف بایستد تا تجدید سازمان اقتصادى اروپاى شرقى به جائى برسد. همه اینها یعنى تغییر معادالت 
اقتصادى و سیاسى در ایران به نسبت چند سال قبل... و شاید جهت عمومى آن در تنگنا قرار گرفتن رژیم 
اسالمى باشد. اینکه ماحصل بحران اقتصادى و سیاسى در ایران چیست، پارلمان و دموکراسى، که معادل 
آزادى سیاسى نیست، یا نوع جدیدى از استبداد بورژوائى و یا آلترناتیو انقالبى و رهائیبخش کارگرى، دیگر 
امرى است که تقابل نیروهاى اجتماعى تعیین خواهد کرد. شخصا فکر میکنم اگر کسى در ایران آزادى 
سیاسى میخواهد نباید جز به کارگر ایرانى چشم امید داشته باشد. بورژوازى، چه ایرانى و چه غیر ایرانى اش، 

نشان داده که کارش و کسب اش در کشورى مانند ایران بدون بیحقوقى میلیونى انسانها نمیچرخد. 

این مصاحبه اولین بار در نشریه کارگر امروز شماره یک (اردیبهشت 1369- مه 1990) و بار دوم در کارگر 
امروز شماره 44 (بهمن 1372 - فوریه 1994)، منتشر شده است. 
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اطالعیه تشکیل فراکسیون کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران

بدنبال طرح مباحثات و دیدگاههاى کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران و به منظور پیشبرد هر چه 
پیگیرانه تر سیاستهاى منتج از این دیدگاهها، طى اطالعیه اى که در تاریخ 20 خرداد 1369(10 ژوئن 1990) 
خطاب به فعالــین حزب کمونیست ایران انتشار یافت، فراکسیون کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست 

ایران اعالم موجودیت نمود. رئوس اهداف این فراکسیون عبارت است از:
تعرض  موج  با  تقابل  در  کارگرى  سوسیالــیستى  انقالب  آرمان  و  مارکسیسم  از  1 - دفاع 

وسیع 
جامعه بورژوائى،

2 - شرکت در امر دستیابى به یک افق برنامه اى، استراتژیکى و سیاسى روشن براى جنبش 
سوسیالــیستى کارگرى،

3 - شرکت در امر متحد کردن فعالــین جنبش کمونیسم کارگرى و بخشهاى مختلــف این 
جنبش در یک صف واحد انترناسیونالــیستى،

4 - شرکت متحد و سازمانیافته در جبهه هاى مختلــف مبارزه کارگرى،
5 - ایجاد یک صف فشرده از رهبران، کادرها و فعالــین سوسیالــیسم کارگرى در حزب 
کمونیست براى دخالت فعال در پراتیک سیاسى و سرنوشت نهائى حزب کمونیست ایران،

6- تالش براى تبدیل حزب کمونیست ایران به یک حزب یکپارچه کمونیستى کارگرى،
7 -تالش براى تثبیت هژمونى فکرى و عملــى کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران 
از هم اکنون و اعمال یک رهبرى کمونیستى در حزب. فائق آمدن بر سستى ها و موانعى که 

گرایشات دیگر به مبارزه کمونیستى حزب تحمیل میکنند،

8 -تالش براى قرار دادن حزب کمونیست ایران، از هم اکنون، در صف پیشرو مبارزه براى 
سوسیالــیسم کارگرى در سطح نظرى و پراتیکى،

کمونیستى  حرکت  نفع  به  ایران  کمونیست  حزب  قطعى  تکلــیف  تعیین  براى  9 -تدارك 
کارگرى در کنگره چهارم.

منصور حکمت 
90/8/1 - 69/5/10

کمونیست شماره 58 مرداد 69
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گفتگو پیرامون اطالعیه در مورد

تشکیل فراکسیون کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران

فراکسیون  حزب،  فعالین  به  خطاب  حکمت  منصور  رفیق  طرف  از  انتشار اطالعیه اى  با  ماه  خرداد  در 
پیرامون  حکمت  رفیق  با  گفتگوئى  میخوانید  که  متنى  کرد.  موجودیت  اعالم  حزب  در  کارگرى  کمونیسم 

تشکیل فراکسیون است.

...
کمونیست: بعنوان اولــین سوال بگذارید بپرسم تشکیل فراکسیون چرا ضرورى شد و چرا حاال تشکیل 
میشود؟ در کنگره دوم، کمونیسم کارگرى بعنوان یک جهت گیرى در مقابل حزب قرار گرفت و ظاهرا 
پذیرفته شد. با کنگره سوم مشخص بود که کمونیسم کارگرى عموما بصورت یک تابلــوى تازه براى حزب 
در آمده که میشود در سایه اش لـم داد، حتى نسبت به سیل تغییرات دنیاى خارج نیز آسوده خاطر بود و 
به همان افق پیشین و پراتیک پیشین ادامه داد. با این کنگره کمونیسم کارگرى بعنوان یک جریان انتقادى 
در رهبرى حزب طرح شد. آیا تشکیل فراکسیون ادامه این حرکت انتقادى است؟ چه موجباتى نسبت به 
یکسال و نیم قبل، زمان کنگره 3، فراهم شده که کمونیسم کارگرى حاال شکل یک فراکسیون تشکیالتى 

بخود میگیرد؟ 
 

منصور حکمت: اگر یک لــحظه پیوستگى تاریخ مشترکمان را بعنوان کادرهاى حزب کمونیست فراموش 
کنیم و وضعیت امروز را نگاه کنیم و ببینیم هر کداممان چه افقى دارد، از کمونیسم چه میفهمد و چکار 
میخواهد بکند و غیره، فکر میکنم از روز براى همه مان روشن تر میشود که بر مبناى تلــقیات و افکار و 
اولــویتهاى امروزمان ما میبایست در احزاب سیاسى مختلــفى میبودیم. اما این تاریخ مشترك قوى تر و 
با ارزش تر از آنست که امروز هر کس سرش را بیاندازد و برود حزبى مطابق افق خود بسازد یا جستجو 
کند. حزب کمونیست ایران چند حزب است در پیکره یک حزب. یک جبهه ائتالفى است از چند رگه 
اینکه  بدون  کنید  درست  را  خودتان  نظر  مورد  حزب  بخواهید  شما  اگر  رادیکال.  سوسیالــیسم  متمایز 
است  آمده  بدست  حزب  این  با  که  آنچه  تمام  از  بخواهید  اینکه  بدون  بکشید،  دست  دارید  که  حزبى  از 
حرکت  دادن  سازمان  براى  کارگرى  کمونیسم  فراکسیون  میکنید.  درست  فراکسیون  آنوقت  کنید،  صرفنظر 
سوسیالــیستى کارگرى در حزب کمونیست ایران و گرفتن سکان حزب توسط این جریان ضرورى است. 
تشکیل فراکسیون یعنى ما عمال به این ادعا که این حزب ائتالف رگه هاى واگرا در سوسیالــیسم رادیکال 

معاصر است وفادار مانده ایم. 
 

این فراکسیون میبایست بسیار زودتر تشکیل شده باشد. از کنگره اتحاد مبارزان کمونیست تا شروع بحثهاى 
مربوط به آژیتاتور کارگرى دیگر براى من مشخص شده بود که ما داریم از کمونیسم ها و مارکسیسم هاى 
مختلــفى حرف میزنیم. انقالب 57 همه ما را در یک صف سوسیالــیستى رادیکال بهم فشرده بود. با افت 
انقالب و طرح معضالت بنیادى تر و غیر تاکتیکى در برابر ما، شکافهاى واقعى باز میشد و بیان پخته ترى پیدا 
میکرد. بحثهاى من در کنگره دوم میبایست در بیانیه یک فراکسیون متمایز طرح میشد و نه بعنوان گزارش 
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از  باز  که  کمونیسم  موقعیت  و  جهانى  اوضاع  گزارش  اولــى  بطریق  حزب.  مرکزیت  و  سیاسى  دفتر  کل 
قول کمیته مرکزى براى کنگره سوم نوشتم. اینکه چرا فراکسیون در همان زمان تشکیل نشد فقط میتواند به 
حساب بقایاى تفکر "همه با هم" و فقدان روشنى کافى در درك فاصلــه خطوط در حزب کمونیست از 
جانب خود من گذاشته شود. بجاى ایجاد قطب بندى روشن و سیاسى در درون حزب براى مدتى راه ترویج 
را در پیش گرفتیم. در فاصلــه کنگره دوم تا کنگره سوم شناخت ما از این شکافها دقیق تر و عینى تر شد. 

تاخیر بیش از این در ایجاد یک صف متمایز ابدا نمیتوانست موجه باشد. 
 

کمونیست: بعد از کنگره 3 شاهد تشکیل کانون کمونیسم کارگرى بودیم. تشکیل کانون بر چه ارزیابى قرار 
داشت؟ آیا تشکیل فراکسیون ادامه کانون است؟ چه ارتباطى بین کانون و فراکسیون وجود دارد؟ 

 
برگزار  کنگره  از  قبل  درست  که  بود  سیزدهم  پلــنوم  من  بنظر  سوم،  کنگره  از  مهمتر  حکمت:  منصور 
شد. براى مدت زیادى در فاصلــه کنگره دوم تا سوم، من دبیر کمیته مرکزى بودم و با رفقا رضا مقدم 
و بهروز میالنى کمیته اجرایى حزب را تشکیل میدادیم. بنابراین آنچه که بعدا کانون نام گرفت عمال در 
راس حزب بود. در این دوره براى ما مسجل شد که ماشینى که ما رسما فرمانش را بدست داریم عمال با 
مکانیسم دیگرى حرکت میکند. همه اقدامات و دستورالــعمل هاى ما بعنوان ارگان عالــى حزب با تائید 
رسمى روبرو میشود بعد در پروسه عملــى چیز دیگرى از آب در میاید. ما در راس حزب قدرت عملــى 
گرایشات مختلــف را به روشنى حس و لــمس کردیم. نمیتوان با گرایشات سیاسى بوسیلــه اقدامات 
ادارى مقابلــه کرد. هیچ نقشه عمل و قطعنامه و بازرسى و حسابرسى اى نمیتوانست بى افقى و بیحالــى 
رادیکالــیسم چپ در حزب و در رهبرى، یا نضج گرفتن افق ناسیونالــیستى در کردستان، یا انفعال سوسیال 
دموکراتیک در تشکیالت خارج کشور را جواب بدهد. قطعنامه ها و مصوبات ما در مورد فعالــیت حزب 
در کردستان، سیاست سازماندهى کارگرى ما، نقشه عمل ما براى ایجاد یک تشکیالت محکم و با قدرت 
در خارج کشور، فراخوانهاى ما براى تحرك نظرى و سیاسى در رهبرى حزب، همه در عمل اسیر واقعیاتى 
میشد که خصلــتا سیاسى و اجتماعى بودند. در پلــنوم سیزدهم ما همین را بعنوان گزارش گفتیم. ما گفتیم 
که گرایش سوسیالــیستى کارگرى در حزب که نیروى پیشبرنده سیاستهاى ماست، یک گرایش اقلــیت 
است و عمال مقهور سنتهاى دیگر در حزب است. در کنگره سوم در گزارش اوضاع جهانى و سخنرانى هاى 
پیرامون آن ما تفاوتهاى خود را گفتیم. بعد از آن به نفع مبارزه سیاسى با گرایشات دیگر از قدرت ادارى 
کناره گرفتیم. کانون کمونیسم کارگرى اینجا پیدا شد. کانون (که در آن مقطع از رضا مقدم، ایرج آذرین و 
من تشکیل میشد و بعد کورش مدرسى هم به آن پیوست) جمعى بود که هدف خود را تقویت کمونیسم 
کارگرى چه در حزب و چه در بیرون آن قرار داده بود. کانون در درجه اول دست بکار توضیح تفاوتهاى 

ما با گرایشات دیگر شد. 
 

کنگره سوم کنگره سانتر در حزب بود. منهاى گزارش و یکى دو سخنرانى ما، که چاپ هم شده، کنگره 
جوالنگاه سانتر در مواجهه با حریفان کوچک و پوشالــى اى بود که تصور زنده بودن و حرف داشتن را 
در این سانتر زنده نگاه میدارند. رفیقى با صد و خرده اى امضاء از اعضاى حزب، سخنرانى غرایى در باب 
مسائل تشکیالتى کرد که پوپولــیستهاى 57 در مقایسه با آن اخالف لــوگزامبورگ بنظر میرسیدند. دیدنى 
بود که چگونه سانتر حزب از مشاهده یک پوپولــیست دیگر که میتواند کیسه بکس قرار بگیرد به وجد آمد. 
جهان بیرون در تالطمى تاریخى بسر میبرد، سرنوشت سوسیالــیسم و مارکسیسم و اندیشه و امر انقالب 
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کارگرى به ابهامى بیسابقه دچار شده بود، اما سانتر حزب قادر شد این معضالت را نشنود و پیروزى آنتى 
پوپولــیستى جدیدى براى خود دست و پا کند. چند روز کنگره سوم یکى از تلخ ترین دوره هاى زندگى من 
بود. دیگر معلــوم بود که اقلــیتى بسیار کوچک در میان کادرهاى این حزب هستیم و باید فکرى بکنیم. 
این حزب با وضع موجودش به نیازها و اولــویت هاى سوسیالــیسم کارگرى پاسخگو نبود. فکر کردیم که 

اگر الزم است باید از نو شروع کنیم. کانون حاصل این ارزیابى بود. 
 

فراکسیون به یک معنى ادامه کار کانون هست. در کانون به این نتیجه رسیدیم که باید دخالــت تشکیالتى 
فعالــى در سرنوشت حزب بکنیم. خود کانون بعنوان یک مرجع غیر رسمى و روشنگر ارگان مناسب این 
کار نبود. نمیخواستیم مشغلــه کانون مشغلــه اى تشکیالتى بشود. کانون میتواند مرکز هماهنگ کننده اى 
براى مجموعه اى از فعالــیتها باشد که دامنه آن از فعالــیت حزبى ما فراتر میرود. بعالوه بعنوان عضو قدیمى 
رهبرى حزب شخصا نمیتوانستم و نمیخواستم سرنوشت عملــى حزب را، حزبى را که تا اینجا آورده ایم، به 
سیر خودبخودى اوضاع و نتایج غیر مستقیم فعالــیت مان بعنوان کانون، بسپارم. فراکسیون کمونیسم کارگرى 

بعنوان ابزار دخالــت تشکیالتى فعال ما در سرنوشت حزب کمونیست تشکیل شده است. 
 

کمونیست: مشهودترین تحول درونى حزب در این دوره مباحثات مربوط به فعالــیت حزب در کردستان 
و مبارزه درونى سازمان کردستان حزب بوده است که اسناد عرضه شده از طرف کانون در این مباحثات در 
حال انتشار است. این مباحثات تا چه اندازه در شکل گیرى گرایشات درونى حزب، و مشخصا در متمایز 

کردن کمونیسم کارگرى در بدنه حزب دخیل بود؟ 
 

منصور حکمت: خاصیت این مباحثات این بود که همه را متوجه این واقعیت کرد که در حزب خطوط 
مختلــف با نگرشهاى متفاوت وجود دارد. این تا حدى مدیون طرح بحثها بعنوان یک کانون غیر رسمى 
بود  شده  مطرح  مرکزى  کمیته  یا  سیاسى  دفتر  بعنوان  بحثها  همین  اگر  مینامید.  اقلــیت  را  خود  که  بود 
شاید مطابق سنتهاى موجود موجب هیچ عکس الــعمل مخالــفى نمیشد و مشمول همان قاعده عمومى 
موافقت صورى و زمین ماندن عملــى میشد. طرح بحثها از طرف کانون، آنهم با تاکیدات کانون که اینها 
خط رسمى نیست، حرف عده معینى است و غیره، امکان داد مخالــفتهاى واقعى در مقابل آنها بروز پیدا 
کند. بدنه حزب به این ترتیب مشاهده کرد که ادعاى ما مبنى بر وجود خطوط مختلــف واقعى است. که 
گرایشات  امر  واقعیت  در  میرسیدند  بنظر  بدن  چندین  در  روح  یک  آنزمان  تا  که  حزب  رهبرى  کادرهاى 
مختلــفى را نمایندگى میکنند. براى اولــین بار بدنه حزب بخصوص در کردستان با امر انتخاب واقعى 
میان خطوط روبرو شد. اهمیت مباحثات کردستان در این بود که بدنه حزب را نسبت به اختالفات و سایه 
روشن هاى خطوط حساس کرد و به ظاهر یکپارچه کمیته مرکزى، که بیشتر حاصل تائید صورى یک خط 
توسط دیگران بود، خاتمه داد. خود مباحثات کردستان در وجود و عدم وجود گرایش کمونیسم کارگرى 
در  دیگر  گرایشات  با  ما  اختالف  اما  گرفتند.  شکل  میان  این  در  جدیدى  گرایشات  شاید  نداشت.  تاثیرى 
درون حزب به این مباحثات مقدمند. آنچه در این مباحثات بدست آمد خودآگاهى سیاسى بیشتر در میان 
اعضاء و فعالــین حزب در کردستان و ورود آنها به امر انتخاب میان گرایشات بود. خود این مباحثات به 
تنهایى براى تفکیک کامل گرایش کمونیستى کارگرى در کردستان کافى نیست. اکثریت فعالــین حزب در 
تشکیالت کردستان به نفع کانون موضع گرفتند. اما حاصل این موضعگیرى تفکیک چپ و راست و پیدایش 
یک گرایش چپ بود که تازه باید در درون خود بر مبناى مبانى اثباتى خط کمونیسم کارگرى غربال بشود. 
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کمونیست: عمال گرایش دیگرى در حزب مایل به ابراز وجود رسمى نبوده است و الاقل بعد از مباحثات 
در تشکیالت کردستان هیچ گرایش فعال دیگرى صریحا مشغول ابراز وجود تشکیالتى هم نیست. کمونیسم 
کارگرى تنها گرایش اثباتى در حزب بوده است. خط و مرز بین گرایشات چگونه مشخص میشود؟ توازن 

کنونى بین گرایشات را چگونه میبینید؟ 
 

منصور حکمت: گرایشات دیگر حرف زده اند، اما آن اتوریته و قدرت و دامنه عمل دوران مباحثات کانون و 
رهبرى کومه لــه را نداشته اند. آن اهمیت را هم پیدا نکرده اند. اما حد و مرز گرایشات بر اساس مرزبندى ما 
با فالن مقالــه نشریه داخلــى تعریف نمیشود. من قبال راست و چپ و مرکز در حزب را برحسب نگرش و 
روششان دسته بندى کرده ام و در "تفاوتهاى مــا" و همینطور در اسنادى که از مباحثات کردستان قرار است 
منتشر بشود گفته ام. در مورد توازن گرایشات، اگر منظور نحوه صفبندى اعضاء و فعالــین باشد، باید بگویم 
در همین دوره عده کثیرى، و از جملــه اکثریت قریب به اتفاق اعضاى خود کمیته مرکزى، به فراکسیون 
پیوسته اند. اما وزنه اصلــى فراکسیون نه در کمیت وابستگانش، بلــکه در این واقعیت است که تنها جریانى 
است که چهارچوب سیستماتیکى براى یک فعالــیت کمونیستى در دنیاى معاصر بدست میدهد. همین مانع 

از آن است که گرایش دیگرى رسما در برابر این فراکسیون شکل بگیرد. 
 

حرفى  سوسیالــیسم  این  است.  بوده  ایران  رادیکال  سوسیالــیسم  تجمع  کمونیست،  حزب  کمونیست: 
براى گفتن ندارد و هیچ افق متمایز و ویژه اى را در جامعه دنبال نمیکند. این سوسیالــیسم به هر رو ناچار 
از واگذار کردن حزب به گرایش اثباتى اى است که مصمم است خود دفتر ائتالفشان را ببندد. سوال من 
اینجاست: صرفنظر از حزب موجود، مصالــح واقعى براى تشکیل یک حزب سوسیالــیست کارگرى چقدر 
وجود دارد؟ مبارزه کنونى براى تک بنى کردن حزب کمونیست و بدست گرفتن آن چه جائى را در ساختن 

حزب سوسیالــیستى کارگرى احراز میکند؟ 
 

منصور حکمت: ماتریال و مصالــح حزب کمونیستى کارگرى سنت مبارزه سوسیالــیستى کارگرى است 
که در متن جامعه در جریان است. با مارکسیسم بنظر من این سنت یک افق زنده و خدشه ناپذیر پیدا کرده 
است. مارکسیسم آنجاست و خوشبختانه آنها که قواره اجتماعى شان به این تئورى و جهان بینى نمیخورد 
دارند از آن دست میکشند. اعتراض ضد کاپیتالــیستى کارگر هم چنان وسیع است که براى خفه کردنش 
خرج ارتشهاى چند میلــیونى و شبکه هاى ماهواره اى تحریف حقیقت و روزنامه هاى بیشمار را میدهند. اگر 
کسى بخواهد سوسیالــیسم زنده کارگرى را ببیند من فقط همین چند شماره کارگر امروز را نشانش میدهم. 
از جمال چراغ ویسى تا جرى تاکر، صفى است وسیع از سخنگویان سوسیالــیست طبقه کارگر. جنبش ما 
متفرق است، مغشوش است، متمرکز نیست، متحد نیست، تحت تاثیر هزار و یک خرافه است، ولــى وجود 
دارد و زنده است. اتفاقا بنظر میرسد که کمونیسم کارگرى، با رویدادهاى اخیر جهانى، یکبار دیگر فرصت 

میکند بعنوان یک طرف اصلــى در جدال اجتماعى پا به میدان بگذارد. 
 

اما در مورد بخش دوم سوالــتان، جایگاه یک بنى کردن حزب در این میان، باید بگویم که بنظر من براى 
ما این مسالــه حیاتى است. نزدیک ترین جریانى که میتواند در سرنوشت سوسیالــیسم کارگرى بوسیلــه 
یک سازمان حزبى، که میتواند وظایف متنوع و پیچیده اى را انجام بدهد، دخالــت بکند ما هستیم. یک 
ایراد اساسى من به فعالــین سوسیالــیسم کارگرى دورى آنها از افق هاى عملــى درباره تحزب و ایجاد 
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اتحادهاى وسیع و رزمنده است. سنگربندى هاى امروز کارگران سوسیالــیست محلــى و موضعى است. 
جنبشهاى  کردن  رادیکالــیزه  هم  کشور  هر  محدوده  در  و  میشود  محدود  کشورها  مرز  به  کمابیش  افق ها 
جارى مضمون اصلــى فعالــیت کارگران سوسیالــیست است. اینها همه باید باشد. ولــى باالخره کارگر 
باید با حزب و انترناسیونالــش به میدان بیاید. میدان جدالــهاى بزرگ. جدال بر سر افکارمیلــیونها نفر، 
بر سر سرنوشت نسلــهاى کارگر، بر سر سیستمهاى اجتماعى، عاقبت مالــکیت و غیره. از این موضع، من 
حزبى را که فى الــحال وجود دارد و حتى هم اکنون یک ماشین سازماندهى و تبلــیغ و ترویج نسبتا پر 
قدرت، حتى در قیاس با سازمانهاى رادیکال کارگرى در اروپا و آمریکا، است ول نمیکنم. این حزب میتواند 
ابزار بسیار کارآمدى براى دخالــت موثر ما در جنبش سوسیالــیست کارگرى چه در ایران و چه در جهان 
باشد. بنظر من کمونیست و کارگر ایرانى که بخواهد تاثیر مادى و ملــموس در دنیاى دوره خودش بگذارد 

نمیتواند از حزب کمونیست ایران صرفنظر کند. 
 

کمونیست: در سنت چپ مکتبى و فرقه اى، تک بنى و تک گرایشى شدن همیشه به معناى باال بردن بیشتر 
دیوارهاى فرقه و قدم دیگرى به سمت انزوا بوده است. در مبارزه براى تک بنى کردن حزب - که یقینا در 
اساس به معناى تک بنى کردن حزب از نظر جایگاه اجتماعى آن است - چه شاخص هاى عمده اى است که 

این مبارزه را از سنت نزاعهاى درون فرقه اى جدا و متمایز نگه میدارد؟ 
 

و  کلــى  بطور  بودن  فرقه  معنى  به  نیست،  بغلــى  فرقه  از  جدایى  معنى  به  سکتاریسم  حکمت:  منصور 
جدا بودن از متن اجتماعى مبارزه طبقات است. یک رکن اصلــى بحث کمونیسم کارگرى، که اگر کسى 
صمیمانه محتواى آن را دنبال کرده باشد بخوبى تشخیص میدهد، نقد خصلــت فرقه اى چپ رادیکال تا 
کنونى است. در این بحثها من از دو نوع انزوا صحبت کرده ام که مستقیما بهم مربوطند. انزوا از طبقه کارگر 
و انزوا از تالقى ها و کشمکش هاى اصلــى اجتماعى. چپ رادیکال، نه فقط در ایران بلــکه در مقیاس بین 
الــملــلــى، در متن اعتراض کارگرى قرار نداشت. یک جریان کارگرى به معنى مردم شناسانه و جامعه 
شناسانه کلــمه نبود (جدایى ایدئولــوژیک این چپ از مارکسیسم و تئورى انقالب کارگرى بجاى خود). 
از این گذشته حتى یک جریان کارگرى هم نمیتواند بدون حضور در دل کشمکشهاى اصلــى اجتماعى در 
هر دوره منشاء اثرى باشد. این نوع دیگرى از انزواست که خیلــى سازمانهاى کارگرى هم، نظیر اتحادیه ها، 
جریانات آنارکو سندیکالــیست و غیره، به آن دچارند. انزوا از جدالــهاى فکرى اى که دارد باالنس فکرى 
جامعه معاصر را تعیین میکند، انزوا از جدال اطالعاتى و سوء اطالعاتى که هر روز جریان دارد، انزوا در 
مبارزه براى ترسیم افق جامعه انسانى، انزوا از تمام حرکتهاى اجتماعى که دارد سرنوشت این نسل انسانها 
را رقم میزند. منزوى بودن به این معنى اى که گفتم یک رگه اصلــى در انتقاد ما به تاریخ سوسیالــیسم 
رادیکال نیم قرن اخیر است. یک بنى شدن ما یعنى خالص شدن ما از تمام آن رگه هاى شبه سوسیالــیستى 
رادیکال که این انزوا و فرقه گرایى در ذاتشان و در وجود اجتماعى شان است. یک بنى شدن یعنى خالص 
کردن حرکت حزبى کمونیسم کارگرى از جریاناتى که جهان را به ابعاد فرقه شان محدود میبینند. حرکت 
خود ما بهترین گواه اینست که ما داریم فرقه گرایى بطور کلــى را به نفع ابراز وجود اجتماعى نقد میکنیم و 
کنار میزنیم. از نقد تبیین مکتبى و فرقه گرایانه موجود از تاریخ انقالب روسیه، تا تبیین سیاست سازماندهى 
کارگرى مبتنى بر برسمیت شناسى تحرك اجتماعى خود طبقه کارگر و غیره اسناد جدایى عمیق و سریع ما 
از افق فرقه اى چپ موجود است. ما نزاع فرقه اى با کسى نداریم. اما طبقات و جریانات با افقهاى مختلــف 
قدرتمند  اجتماعى  جریان  شدن به یک  تبدیل  در یک کیسه بریزیم. کامال برعکس،  حاضر نیستیم  را هم 
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مستلــزم خالص شدن از تمام رگه هاى سوسیالــیسم فرقه اى روشنفکران ناراضى است. 
 

کمونیست: گرایش کمونیسم کارگرى، مشخصا در مقاالت و اسناد متعددى که خود شما در نشریات حزب 
نوشته اید و یا به رهبرى حزب عرضه شده، براى عرصه هاى مختلــف طرحها و الــگوهاى متمایز ترسیم 

کرده است. عالوه بر این طرحها و الــگوها، طرح و نقشه فعالــیت عمومى تر فراکسیون چیست؟ 
 

منصور حکمت: از نظر عملــى ما میخواهیم در کوتاه ترین مدت حزب را بدست بگیریم و تا کنگره چهارم 
تکلــیف گرایشات در این حزب را معلــوم کنیم. اما بطور کلــى ما میخواهیم الــگوهایى از فعالــیت را 
در حزب کمونیست جایگیر کنیم که حزب به محیط طبیعى و سازگار فعالــیت براى فعالــین سوسیالــیسم 
کنند.  غربت  و  ناخوانایى  احساس  حزب  این  درون  در  دیگر  جنبشهاى  فعالــین  و  بشود  تبدیل  کارگرى 
این یعنى نوع متفاوتى از ابراز وجود حزب در جامعه. در مورد این الـگوها مشخصا، بخصوص در ارائه 
یک پالتفرم به پلــنوم هجدهم، خواهیم نوشت. اما در خطوط کلــى ما شیوه فعالــیت حزب،عرصه هاى 
میخواهیم  ما  میکنیم.  استخراج  کارگرى  مباحثات کمونیسم  از  را  حزب  و اولــویت هاى  حزب  فعالــیت 
وجود حزب کمونیست را نه فقط در جنبش کارگرى ایران بلـکه در سطحى جهانى براى انسانهاى عادى 
که هر روز دارند سر کارشان میروند محسوس کنیم. ما میخواهیم یک پاى تغییر اوضاع مادى جامعه باشیم. 
بنابراین حرکت ما معطوف به تحکیم رابطه حزب و طبقه کارگر و سوق یافتن حزب به عرصه هاى اصلــى 
جدال اجتماعى است. سعى میکنیم حزب کمونیست براى همیشه از لــیگ احزاب رادیکال چپ ایرانى 

خارج بشود و طرف حساب نیروهاى واقعى و موثر جهان معاصر قرار بگیرد. 
 

کمونیست: در مورد حزبى که باید ساخت تاکنون در جاهاى مختلــف نوشته اید و صحبت کرده اید. تصویر 
کلــى و فشرده از این حزب را چگونه ترسیم میکنید؟ 

 
منصور حکمت: مثال و نمونه از نوع فعالــیت چنان حزبى زیاد میشود آورد. اما من فقط اینجا چند جملــه 
میگویم. حزب ما حزبى خواهد بود دخیل و موثر در سرنوشت این نسل کارگران، چه در ایران و چه در 
سطح بین الــملــلــى، دخیل در امر ایجاد یک وحدت بین الــملــلــى کارگرى، و دخیل در جدالــهاى 
اصلــى دنیاى معاصر. حزب کارگران سوسیالــیستى که راجع به کل دنیا و نظاماتش حرف دارند و میزنند. 
حزبى که مدافع شناخته شده و قدرتمند اندیشه هاى سوسیالــیستى و کارگرى است و قدرتش را دارد که 
حرفش را بگوش توده هاى وسیع برساند. یک حزب منضبط، سازمانگر و فهیم که بعنوان حلــقه اتصال و 
نیروى الــهام بخش و جهت دهنده براى کل نبردهاى سوسیالــیسم کارگرى، در عرصه اقتصاد، سیاست، 
فرهنگ، اخالقیات و غیره عمل میکند. بلــند پروازانه است؟ براى کسانى که دنیایشان در نامه هاى بازرگان 
و فعالــیت میز کتابى شان خالصه میشود، شاید. براى کسى که میگوید پیرو مانیفست کمونیست است، نه. 

داشتن این "بلــند پروازى" شرط عضویت در آن حزب خواهد بود. 

کمونیست شماره 58 مرداد 69 (اوت 1990)
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اطالعیه پایانى پلنوم هجدهم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران

1پلنوم هجدهم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران در شهریور ماه 1369 (سپتامبر 1990) برگزار شد. 
در  کنونى  سیاسى  اوضاع  مرکزى،  کمیته  دبیر  گزارش  بررسى  از  بود  عبارت  پلنوم  این  جلسات  دستور 

خاورمیانه و تاثیرات آن بر فعالیت حزب در کردستان، تعیین ارگانهاى رهبرى حزبى و انتخابات. 
 

در مبحث اوضاع خاورمیانه ضمن بحث پیرامون روندهاى احتمالى در سیر اوضاع منطقه، پلنوم تاثیرات این 
تحوالت بر فعالیت حزب در کردستان را مورد بررسى قرار داد. 

 
در این پلنوم رئوس برنامه عمل فراکسیون کمونیسم کارگرى به کمیته مرکزى ارائه شد. بعالوه بنا به پیشنهاد 
فراکسیون پلنوم تصمیم به تشکیل یک دفتر سیاسى در راس حزب گرفت. منصور حکمت، کورش مدرسى، 
رضا مقدم و ایرج آذرین به عضویت دفتر سیاسى انتخاب شدند. پلنوم به اتفاق آراء منصور حکمت را به 

بعنوان دبیر کمیته مرکزى حزب انتخاب نمود. 

کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران 
شهریور 1369

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 59، مهرماه 1369(اوت 1990)

به رفقاى تشکیالت کردستان حزب کمونیست ایران
توضیح نشریه کمونیست(شماره 59 - مهرماه 1369، اوت 1990)

متن زیر نامه اى است که منصور حکمت بدنبال پلنوم هجدهم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران از طرف 
دفتر سیاسى خطاب به رفقاى تشکیالت کردستان حزب نوشته است. نظر به به اینکه جنبه هایى از سیاست 

ما در کردستان در این نامه منعکس است، چاپ آن را در نشریه کمونیست مفید دانستیم.
 

رفقاى عزیز، همانطور که میدانید در پلنوم هجدهم کمیته مرکزى دفتر سیاسى اى مرکب از کورش مدرسى، 
ایرج آذرین، رضا مقدم و من تشکیل شده است. برنامه عمل ما در کردستان براى همه شما آشناست و دفتر 
سیاسى تصمیم دارد که این برنامه را با جدیت تمام دنبال کند. حل و فصل مسائلى که امروز روبروى ماست 
کار این یا آن کمیته نمیتواند باشد. بدون یک اراده جمعى و یک وحدت نظر عمیق در تشخیص اولویت ها 
که بتواند نیروى همه رفقاى تشکیالت را در خدمت این سیاستها قرار بدهد تحقق اهداف ما ممکن نیست. 
این نامه را بعنوان فراخوانى براى یک دوره فعالیت آگاهانه و متحدانه خطاب به شما مینویسم. میخواهم هر 
رفیق مستقل از فضا و مشغله هایى که در دوره هاى اخیر بر تشکیالت و روابط ما حاکم بوده است به نکاتى 

که میگویم توجه کند و در پیشبرد وظایف تعیین کننده این دوره جاى خود را پیدا کند.
1 - دفتر سیاسى حزب کمونیست ایران یک جمع جهت دار و جانبدار است. ترکیب این جمع 
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همان ترکیب کانون کمونیسم کارگرى است و برنامه عمل د.س مشخصا از زاویه جریان چپ 
در حزب و بر مبناى مباحثات کانون و فراکسیون کمونیسم کارگرى تنظیم شده است. بنابراین 
از نظر سیاسى پاسخ این سؤال که ما در کردستان چه میخواهیم و براى چه تالش میکنیم باید 
براى همه شما روشن باشد. شیوه فعالیت مورد نظر ما و اولویتهاى ما در کردستان، نگرش ما 
به مسائل درونى حزب و مرزبندیهاى ما با سایر گرایشات و حرکتهاى سیاسى که در حزب 
نمایندگى میشوند همان است که در اسناد مختلف تاکنونى بیان کرده ایم. بنابراین گمان نمیکنم 

از نظر سیاسى ابهامى در مورد چه خواهیم کرد ما در کردستان وجود داشته باشد. 
2 - همه رفقا و بویژه رفقاى فراکسیون واقفند که یک رگه اصلى در بحثهاى تاکنونى ما دفاع از 
حزبیت و تالش براى ایجاد یک حزب منضبط و سامان گرفته براى تحقق برنامه و سیاستهاى 
کمونیستى بوده است. تا جایى که در مواردى پافشارى ما بر این وجه مساله یعنى تحکیم 
است.  شده  تلقى  دیگر  گرایشات  بر  بى امان  انتقاد  بر  ترمزى  حتى  رفقا  برخى  براى  حزبیت 
همانطور که از ابتدا در نامه به رفقاى چپ تذکر دادم شاخص رادیکالیسم واقعى در حزب 
کمونیست و تعهد واقعى به افق کمونیسم کارگرى تالش براى ایجاد یک صف متحد، یک 
حزب، است که بتواند دورنماى ما را عمال متحقق کند. ما از چپ خواستیم که تشکیالت را 
بدست بگیرد و منظم کند. متاسفانه روند اوضاع مطابق آرزوى ما پیش نرفت و چپ با صالبت 
و قاطعیت کافى در مقام رهبر و سازمانده فعالیتهاى حزب کمونیست ظاهر نشد. با تشکیل 
دفتر سیاسى ما تحقق این امر را یک هدف محورى خود قرار میدهیم. اگر بناست کارى بکنیم 
فقط با یک حزب و بعنوان یک حزب میتوانیم. تعهد ما به عمل کردن بعنوان یک گرایش 
کمونیستى کارگرى فقط و فقط میتواند خود را در سامان دادن حزب براى پیشبرد سیاستهاى 
کل  مسئولیت  که  حزب  سیاسى  دفتر  بعنوان  فقط  نه  بنابراین  بدهد.  نشان  جریان  این  اثباتى 
حزب را برعهده میگیرد، بلکه در درجه اول بعنوان مدافعان افق کمونیستى در حزب، تقویت 

حزبیت و برقرار کردن مناسبات محکم، سالم و قابل اتکاء حزبى اولویت ماست. 
3 - افقها و اولویت هاى عمومى و اثباتى ما به کنار، تشکیالت ما امروز در شرایط ویژه اى قرار 
گرفته است و باید معضالت بسیار ملموس و مهمى را حل کند. تشخیص این معضالت و 
مبرمیت آنها به عقل گرایش خاصى احتیاج ندارد. هر کس با هر دیدگاهى این را میفهمد که 
ما باید در حساس ترین شرایط که تمام جهان از آن سخن میگوید، سالمت، امنیت و آسایش 
انسانهاى زیادى را، اعم از تشکیالتى و غیر تشکیالتى، چپ یا راست، تامین و تضمین کنیم. 
هر کس این را میفهمد که ما باید در مقابل فضایى که این اوضاع براى تعرض و خرابکارى 
علیه ما براى دشمنان شناخته شده مان فراهم میکند، خود را محکم بگیریم. هر کس میفهمد 
که ما باید دورنماى زندگى و آینده سیاسى انسانهایى را که سالها عمرشان را در مبارزه در 
صف حزب صرف کرده اند و کل توان و سالمت جسمیشان را در این راه گذاشته اند ترسیم 
کنیم. حرکت بى برنامه، آشفته و بى سازمان نسخه اى براى ورود به یک سلسله از تراژدیهاى 
انسانى و سیاسى است. این وضعیت حاصل افقهاى محدودى است که پیش از این بر ما و بر 
کل کمونیسم معاصر مسلط بوده است. میشود نشست و به این کوته نظرى ها لعنت فرستاد. اما 
جریان ما درست در همین مقطع میخواهد پا پیش بگذارد و راه باز کند. بنابراین یک اولویت 
اساسى دفتر سیاسى، که از افق ویژه ما مایه میگیرد اما به زندگى و آینده سیاسى هر کس با 
هر گرایشى رابط تعیین کننده دارد، حل معضالت ویژه این دوره و جلوگیرى از لطمات و 
ضایعاتى است که ما را تهدید میکند. هر کس این معضالت را برسمیت میشناسد، هر کس 
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که میخواهد در حل آنها سهیم باشد، و حتى هر کس که میخواهد بعنوان یک انسان خود و 
عزیزانش را از این لطمات مصون بدارد باید امروز آستین باال بزند و تحت تنظیمات حزب 
کمونیست صمیمانه پیشبرد گوشه اى از نقشه عمل را بر عهده بگیرد. بویژه از رفقاى فراکسیون 

انتظار میرود که در این شرایط عنصر نظم و حرکت با برنامه در حزب کمونیست باشند. 
4 - ما دورنماى فعالیت حزب در کردستان در عرصه هاى مختلف را کتبا در مقاالت و جزوات 
مختلف بیان کرده ایم. نظر ما راجع به سازماندهى کارگرى، مبارزه و حضور مسلحانه کومه له، 
تبلیغ و ترویج، سازماندهى بخش علنى و غیره روشن است. تحرکات امپریالیستى آمریکا به 
یک نحو و صلح ایران و عراق به نحوى دیگر دورنمایى از محدودیت ها و کاهش دامنه عمل 
در عرصه هاى فعالیت ما را بهمراه دارد. هر کس هر برنامه اى داشته باشد، دفتر سیاسى حزب 
کمونیست به این افقها متعهد است و میکوشد علیرغم این محدودیتها و مشکالت ادامه کارى 
کومه له را در این عرصه ها حفظ و تضمین کند. بنابراین همگام با تالش براى رفع مشکالت 
دوره اى ما امر سازماندهى این فعالیتها در شرایط جدید را یک اولویت اساسى خود میدانیم. 
شرط الزم تحقق این اهداف پرداختن واقعى به حل معضالت مبرم این دوره، سامان دادن به 
تشکیالت و ایجاد یک ماشین حزبى در کردستان است که مطابق برنامه و نقشه عمل خود و 

تحت هدایت رهبرى خود کار کند. 
ارگانهاى  کار  نقشه عملها  و  وظایف  تعیین  و  تشکیالتى  مسائل  مورد  در  5 - تصمیم گیرى 
رسمى تشکیالتى است. باید به همین ارگانها تکیه کنیم و جدا از هر نظر و مالحظه اى بر کار 
یا ترکیب آنها فعالیت خود را تحت نظر و مطابق رهنمود و نقشه این ارگانها پیش ببریم. این 
یک اصل اساسى است. بنابراین همانطور که قبال خطاب به رفقاى فراکسیون نوشتم، شرط 
الزم عضویت و کار با حزب کمونیست و به طریق اولى شرط برخوردار بودن از حق انتقاد و 
ابراز نظرات آلترناتیو در حزب برسمیت شناسى این اصل است. رفقایى که با نظرات و کارکرد 
این ارگانها اختالف حس میکنند یا ترکیب آنها را مناسب نمیدانند، که بخودى خود ایرادى 
ندارد، موظفند بدوا خود را کامال و بدون هیچ مالحظه اى تحت تنظیمات کمیته هاى تشکیالتى 
قرار بدهند و براى به کرسى نشاندن نظراتشان و ایجاد تغییرات مورد نظر سیاسى و تشکیالتى 
از مجارى رسمى حزبى اقدام کنند. ارائه قطعنامه ها و نقشه عملهاى آلترناتیو به ارگانها، طرح 
نظرات سیاسى در نشریات داخلى و علنى و سمینارها و غیره، شرکت در انتخابات کمیته ها 
و ارگانها و غیره روشهاى متعارف یک فعالیت سالم درون حزبى است. اینها مجارى اى است 
که به روى همه باز است. اما در هر مقطع و مادام که کمیته اى بر سر کار است، این حق مسلم 
را دارد که نقشه عملهاى مورد نظر خود را پیش ببرد، نیروى حزبى تحت مسئولیت خود را 
سازمان بدهد و روى تعهد و انرژى تمام اعضاء تحت مسئولیت خود حساب کند. دفتر سیاسى 
خود را به بازگرداندن مناسبات روتین حزبى و اعاده اتوریته و اختیارات اساسنامه اى کمیته هاى 
تشکیالتى موظف میداند. باید بدوا حزبى باشد تا بشود سیاستهاى آن را اصالح کرد و تغییر 
داد. ما این روش برخورد را از همه رفقا و به طریق اولى از کلیه رفقایى که خود را با دفتر 
سیاسى هم خط میدانند انتظار داریم و با اتکاء به موازین اساسنامه اى در حزب اعمال میکنیم. 
کمیته ها و ارگانهاى موجود مستقل از هر مالحظه ما در مورد ترکیب و کارکرد فعلى شان از 

نظر دفتر سیاسى رسمیت دارند و در قبال وظایفى که به آنها سپرده شده مسئولند. 
6 - دفتر سیاسى خود را به تامین و تضمین امنیت و سالمت و آینده همه رفقا متعهد میداند. 
اختالف نظر سیاسى با ما کوچکترین تاثیرى بر این تعهد ما در قبال رفقا ندارد، مادام که و 
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مشروط بر اینکه هر رفیق ضوابط و موازین حزب کمونیست را برسمیت بشناسد و رعایت 
ضمن  که  اینست  نمیدانند  یکى  ما  با  را  خود  راه  احتماال  که  رفقایى  آن  به  ما  خطاب  کند. 
بیان آزادانه نظرات سیاسى خود از هر اقدامى که مانع کارکرد روتین تشکیالت بشود جدا 

خوددارى کنند. ما به موارد نقض پرنسیپهاى حزبى با جدیت تمام برخورد میکنیم. 
7 - دفتر سیاسى خواستار دخالت خالق و سازنده همه رفقا در فعالیت و تصمیمات حزبى 
است. ما خواستار آنیم که رفقا نظرات و مالحظات خود، آلترناتیوهاى خود، نقشه عمل ها و 
اصالحات پیشنهادى خود را با اطمینان به توجه جدى دفتر سیاسى به آنها براى ما بفرستند. 
ما بعالوه خواستار آنیم که مباحثات درونى رفقا هر چه بیشتر از حیطه مسائل تشکیالتى دور 
بشود و به مباحثات راهگشاى سیاسى که افق و اصول فعالیت ها و سایه روشن هاى سیاسى در 
درون ما را روشن میکند معطوف شود. از سوى دیگر دفتر سیاسى متعهد به باز کردن مباحثات 
درونى خود و کل پروسه تصمیم گیرى به روى فعالین حزب است. مطالب مهم، طرح ها و 
قطعنامه ها و نقشه عمل هاى در دستور د.س بر طبق روال معینى که بعدا به اطالع رفقاى حزبى 
خواهد رسید حتى المقدور قبل از اظهار نظر د.س در اختیار رفقاى حزبى قرار خواهد گرفت. 
فعالین حزب میتوانند مستقیما و یا از طریق ارگانهاى خود پیشنهادات و موضوعاتى را در 

دستور بررسى تصمیم گیرى توسط د.س قرار بدهند.
بعنوان  چپ  برنامه  با  و  سیستماتیک  حرکت  براى  سرآغازى  کنونى  سیاسى  دفتر  تشکیل  امیدوارم   رفقا، 
میدانید، را  ما  محدودیتهاى  و  مشکالت  شما  باشد.  ایران  کمونیست  حزب  در  کننده  رهبرى  جریان   یک 
و ارزشها  و  اعتقادى  مبانى  و  اصول  میدانید،  را  ما  برنامه هاى  میدانید،  را  ما  روبروى  متعدد   دشوارى هاى 
 باورهاى ما را میدانید، افقهاى مورد نظر ما را میدانید. شرط موفقیت در این مسیر حرکت آگاهانه و متحدانه
 شماست. ما بعنوان جمعى که وظیفه هدایت و سازماندهى این فعالیت و مسئولیت کل فعالیت حزب را بر
 عهده گرفته است، روى انرژى، تعهد و قدرت تشخیص شما حساب میکنیم. از همه رفقا، و طبعا از همه
 رفقایى که با اعالم تعلق خود به فراکسیون کمونیسم کارگرى خود را شریک این افق ها و این مسئولیتها

 میدانند، میخواهم یکپارچه پا جلو بگذارند و نقشى که از آنها انتظار میرود را برعهده بگیرند.
 

دفتر سیاسى رئوس برنامه عمل عمومى خود را همراه این برنامه در اختیار رفقا قرار میدهد. این برنامه عمل 
تنها تکمیل کننده مجموعه اسنادى است که در طول ماههاى گذشته درباره فعالیت حزب در کردستان از 

طرف ما ارائه شده است. مطالعه مجدد این اسناد را به رفقا توصیه میکنم. 
 دست همه رفقا را میفشارم

از طرف دفتر سیاسى 

منصور حکمت، 25 شهریور 1369 

منتشر شده در کمونیست شماره 59 - مهر ماه 1369
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برنامه عمل دفتر سیاسى حزب کمونیست ایران

فراکسیون کمونیسم کارگرى رئوس برنامه عمل خود را در قالب "طرح عمومى براى فعالیت حزب کمونیست 
ایران" به پلنوم هجدهم کمیته مرکزى حزب ارائه داد. برنامه عمل دفتر سیاسى برمبناى این طرح تهیه گردیده است. 

 
با توجه به اینکه حزب کمونیست ایران باید:

 - بطور قطع از سابقه و تاریخچه چپ رادیکال روشنفکرى و ناسیونال رفرمیستى ایران جدا 
سوسیالیستى کارگرى و اصول  فعالیت خود را بر سنت مبارزه  روشهاى  سیاستها و  شود و 

فعالیت کمونیستى و انترناسیونالیستى طبقه کارگر متکى نماید، 
 

 - تماما از قالب یک جریان فرقه اى بیرون بیاید و به پرچمدار و ظرف اعتراض اجتماعى طبقه 
کارگر و به یک حزب مؤثر در صحنه اجتماعى و سیاسى تبدیل گردیده و مشخصا بتواند در 
اوضاع و احوال سیاسى دوره خود و در فعل و انفعال نیروهاى مادى اجتماعى تاثیر بگذارد، 

 
براى  بین المللى  تالشهاى  مرکز  در  را  خود  جاى  انترناسیونالیست  جریان  یک   - بعنوان 
یک  اتخاذ  و  تعریف  براى  حرکت  رأس  در  و  جهانى  کارگر  طبقه  کل  اتحاد  و  سازماندهى 

استراتژى جهانى براى سوسیالیسم کارگرى پیدا کند، 
 

 - خود را براى ایفاى نقش تعیین کننده در اوضاع سیاسى ایران و در عروج جنبش کارگرى در 
ایران آماده کند و بعنوان نیروى قادر به تکان دادن و هدایت توده هاى کارگر در ایران قد علم کند، 

 
 - بعنوان مدافع اندیشه انقالب اجتماعى طبقه کارگر و مدافع با اتوریته تئورى مارکسیسم 
ظاهر شود - استوارى تاکنونى نظرات ما هم اکنون ما را در موقعیت مناسبى براى پیش افتادن 
در یک تعرض جدید مارکسیسم به بنیادهاى جامعه سرمایه دارى و نظریات توجیه گر این 

نظام قرار داده است، 
 

سرنوشت  تعیین  در  اصلى  نیروى  بعنوان  کردستان،  جامعه  در  عمیقش  نفوذ  به  توجه   - با 
متحول  خصلت  به  توجه  با  تا  باشد  آماده  و  کرده  بازى  نقش  کرد  مردم  توده هاى  سیاسى 
طبقه  آشکار،  سیاسى  تالقى  هر  در  عمل  سرعت  و  قاطعیت  با  منطقه  و  ایران  در  اوضاع 
کارگر و توده زحمتکشان را بعنوان نیروى فائقه در کردستان به میدان بکشد و رهبرى کند، 

 
 - سنتهاى فعالیت عملى، مناسبات درونى، و بافت افراد تشکیل دهنده خود را با اهداف و 

مضمون فعالیت حزب و جایگاه اجتماعى اى که جستجو میکند انطباق دهد.
1 0  

دفتر سیاسى حزب وظایف عملى زیر را در دستور کار خود قرار میدهد: 
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در زمینه رهبرى حزب

1 - ابراز وجود رهبرى حزب کمونیست ایران بعنوان یک مرجع صاحب نظر مارکسیستى و 
یک قطب سیاسى معتبر و با نفوذ. 

2 - دخیل شدن مستقیم رهبرى حزب در امر وحدت جنبش سوسیالیستى کارگرى در مقیاس 
بین المللى و در مقابله با موانع نظرى و عملى این وحدت. 

3 - تمرکز رهبرى حزب روى فعالیتهاى با محتوا و مؤثر از نظر سیاسى و عملى و اجتناب از 
هر نوع تشکیالت دارى و خرده کارى. 

4- اتخاذ روشهاى کمونیستى و اجتماعى رهبرى. رهبرى تشکیالت حزب بعنوان بخش و 
تابعى از رهبرى جنبش در مقیاس اجتماعى. 

5 - اعمال رهبرى باز و متکى بر آگاهى و آمادگى کادرها و فعالین حزب.

در زمینه فعالیت هاى تبلیغى و ترویجى

1 -کنار گذاشتن تبلیغ و ترویج به مثابه فرقه و قرار گرفتن در متن مبارزه براى تغییر افکار و 
اندیشه ها در مقیاس وسیع در جامعه. اتخاذ روشهاى مؤثر و کالسیک تبلیغ و ترویج. کنار گذاشتن 
تبلیغ و ترویج فرمایشى و کمیته اى و ارائه نظرات و انتقادات کمونیستى به زبان زنده و توسط 
انسانهاى با هویت واقعى. انتشار کتب اساسى و نشریات عامه فهم و پرتیراژ. تولید برنامه هاى 
زنده رادیویى. استفاده از اشکال و روشهاى تبلیغ متناسب با تکامل کنونى وسائل نشر افکار و 
ذهنیت بالغ و پیچیده انسان امروز. مواجهه با گرایشات فکرى اصلى و پرنفوذ در جامعه بورژوایى. 
2 -آژیتاسیون زنده براى سوسیالیسم و اتحاد کارگران. دخالت در گره گاههاى فکرى جامعه و 
مشغله هاى توده هاى وسیع. بیان نقد کمونیستى بعنوان پاسخ معتبر به مسائل واقعى توده مردم. 
3 -استفاده کامل از امکانات واقعى و روتین جامعه براى نشر افکار. ایجاد شبکه هاى مناسب 

براى نشر کتب و روزنامه ها در مقیاس وسیع.
در زمینه سازماندهى کارگران در ایران

1 - اتکاء جدى به قدرت خودسازماندهى توده کارگران و وجود شبکه هاى محافل کارگرى. 
2  - ظاهر شدن بعنوان مرجع هدایت کارگران در برخورد به معضالت واقعى زندگى و مبارزه کارگرى. 
3 - استفاده فعال از رادیو در فرصت باقى مانده براى طرح ایده هاى اساسى حزب و سوسیالیسم 
کارگرى و بردن یک آموزش عمیق در مورد سوسیالیسم و اتحاد و تحزب به میان کارگران. 

شناساندن حزب و شخصیتهاى حزبى به کارگران. انتقال اسناد پایه به محافل کارگرى. 
محافل  به  نوار  و  نشریات  و  کتب  رساندن  و  تماس  حفظ  براى  حرفه اى  شبکه  4 - ایجاد 

کارگرى در ایران. حفظ تماس دائمى با محافل کارگرى در ایران. 
5- فعالیت متمرکز براى تقویت جنبش مجامع عمومى. 
6 - برخورد فعال به گرایشات پرنفوذ در میان کارگران. 

7 - تماس جدى با کارگران پرنفوذ در داخل ایران و سوق دادن آنها به سمت کار با حزب. 
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8 - ورود به عرصه کار قانونى. 
9 - کار با رهبران کارگرى و کارگران تبعیدى در خارج کشور. تبدیل حزب کمونیست ایران 

و سازمانهاى جانبى آن به کانون متصل کننده و هدایت کننده این رفقا.
 

فعالیت حزب در کردستان

چهارچوب اصلى فعالیت ما در جزوه کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان بیان شده است. این 
طرح باید عملى بشود. بطور خالصه نکات زیر را تاکید میکنیم:

1- تبدیل کومه له به حزب اعتراض اقتصادى و سیاسى کارگر در کردستان. 
2 -  حفظ قدرت عمل و یا در بدترین شرایط پتانسیل عمل نظامى در کردستان. حفظ خصلت مسلح حزب 
در کردستان. ایجاد آمادگى براى گسترش سریع مبارزه مسلحانه چنانچه شرایط این امر را ایجاب کند. 
3- ایجاد یک سازمان کارگرى حزبى در میان کارگران کردستان. موازین عملى این سازماندهى میتواند 
با توجه به سیاست عمومى ما براى سازماندهى کارگرى با توجه به شرایط خاص کردستان تعریف شود. 

4 - ورود به عرصه کار قانونى. 
5 - تالش براى هدایت تحرك توده اى در شهرها و تنگ کردن فضاى سیاسى کردستان براى 

جمهورى اسالمى. 
6 - سازماندهى غیرحزبى و نیمه قانونى کارگران کردستان، اتحادیه و شورا. 

7 - حفظ و تحکیم موقعیت کومه له در جنبش رفع ستم ملى در برابر احزاب بورژوایى در 
کردستان. 

8 - سازماندهى و تدارك براى توزیع منظم نشریات در کردستان ایران. تدارك براى شرایط 
از دست رفتن امکانات رادیویى. 

9 - تجدید سازمان اردوگاه ها و تبدیل آنها از محل زندگى ناگزیر رفقاى حزبى به محل ماموریت آنها. 
10 - تجدید سازمان نیروى نظامى کومه له با اتکاء به موازین تعریف شده و کادرها و فعالین 
از نظر فکرى و جسمى آماده (مصوبات کنگره ششم در باره کار نظامى باید مبنا قرار بگیرد.) 
سنت  یک  مبناى  بر  رزمى  عملیات هاى  در  شرکت  و  نظامى  کار  موازین  11 -تعریف 

کمونیستى. 
محدود کردن دوره فعالیت نظامى بطور کلى و دوره شرکت در عملیات رزمى تعرضى بطور اخص. 

12- شکل دادن به یک رهبرى مارکسیست و از نظر اجتماعى با اتوریته در راس کومه له. 
13- حل و فصل مسائل زیستى و انسانى ناشى از محدود نگرى سنت ناسیونالیست مبارزه 
مسلحانه. سازماندهى جدى در امر اعزام. حل مساله پناهندگان کومه له. تامین امنیت زیستى و 
محیط متعارف اجتماعى براى همه رفقاى درگیر در مبارزه حزب در کردستان و خانواده هاى 
آنها. کسب امکان اقامت و اوراق معتبر هویتى از کشورهاى مناسب براى همه رفقاى تشکیالت 
کردستان. اعزام جدى کودکان و بستگان غیر تشکیالتى رفقاى مأمور در تشکیالت علنى حزب 
در کردستان به کشورهاى مناسب. بسیج کل نیرو و امکانات حزب کمونیست براى تخفیف 

جدى این مساله. 
14 -یکپارچه کردن تشکیالت زیر رهبرى حرکت کمونیستى کارگرى. 

15 - برگزارى کنگره هفتم کومه له و اعالم رئوس سیاستهاى کومه له براى دوره آتى.
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4فعالیت در خارج کشور

1 -  ایجاد یک سازمان حزبى منضبط پر کار و اجتماعى با تکیه بر آماده ترین رفقاى حزبى در خارج کشور. 
سوسیالیسم  تقویت  ایران.  خارج  در  کارگرى  جنبش  با  دخالتگرانه  و  مستقیم  2 - تماس 

رادیکال کارگرى در این جنبشها. 
3 -ارائه آلترناتیو به معضالت جنبش کارگرى در خارج ایران در قبال مسائل گرهى. شرکت 
اتحادهاى  ایجاد  براى  رادیکال  حرکتهاى  و  کارگرى  و  توده اى  جنبشهاى  در  جانبدارانه 

کارگرى. 
4 - قرار گرفتن در راس مبارزه براى بسیج رادیکال پناهندگان و مهاجرین محروم. دخالت 

جدى در سرنوشت فدراسیون شوراهاى پناهندگان ایرانى. 
5 - ایجاد نهادها و موسسات ضرورى براى باال بردن پوشش تبلیغاتى حزب کمونیست 

ایران و نفوذ آن بر فکر و حرکت توده هاى وسیع اعم از ایرانى و غیر ایرانى. 
6- ایجاد موسسات انتفاعى براى تامین مالى حزب. 

حزبى.  حوزه هاى  توسط  حزب  ادبیات  و  نشریات  مستقیم  توزیع  حجم  جدى  7 - افزایش 
8 - حمایت فعال از نشریه کارگر امروز. 

9 - باال بردن ظرفیت آکسیونى حزب کمونیست در خارج کشور.
5 8  

ارگانها و نشریات حزبى

1 - حذف هر نوع سوبسید به نشریات حزبى. انتفاعى کردن نشریات حزب. 
2 - محدود کردن نشریات حزب به ارگان کمیته مرکزى (کمونیست) و نشریه پیام. حذف 

اکتبر، پیشرو و غیره. 
 .- ..3
4 - تبدیل کمونیست به ارگان مستقیم کمیته مرکزى براى چاپ نظرات رسمى دفتر سیاسى. 

حذف وظایف خبرى کمونیست. 
5- تشکیل یک سازمان انتشارات حرفه اى براى نشر و توزیع کتب. جزوات و نشریات (از 

جمله کتب رفقاى حزبى.) 
6 - انتشار یک بولتن خبرى فشرده و رایگان (یا با قیمت نازل) براى نشر اخبارى که بدست 
حزب کمونیست ایران میرسد. ارجاع امر ارائه تفصیلى اخبار به رادیوهاى حزبى و نشریات 

پیرامونى حزب.
 

سازمان مرکزى
...

مناسبات درون حزبى
1 - تحکیم انضباط حزبى. 

2 - باال بردن سطح انتظار از کیفیت فعالیت اعضاء و کادرهاى حزب. 
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3 - اعمال بازرسى در سطوح مختلف بعنوان یک امر روتین و مهم تشکیالت. 
4- باال بردن حرمت فردى و برسمیت شناسى شخصیت فعالین حزب کمونیست. جلوگیرى از 
هرنوع دخالت اخالقى در زندگى خصوصى افراد. برسمیت شناسى تعلقات عاطفى، خانوادگى 

و مشکالت اجتماعى رفقاى حزبى. 
5 - مبارزه اثباتى با برخورد نابرابر به رفقاى زن. 

از  قبل  حزب  عمومى  سیاستهاى  و  جهت گیرى ها  تدقیق  در  حزبى  رفقاى  کردن  6 - دخیل 
تصویب رسمى توسط رهبرى. 

7 - مبارزه با محفلیسم و وادار کردن و امکان دادن گرایشات مخالف سیاستهاى رسمى براى 
بیان رسمى و مدون اختالفات خود. 

حزب  درونى  مناسبات  در  کمونیستى  اصول  برقرارى  به  حزبى  رفقاى  اعتماد  8 - تحکیم 
کمونیست.

7 6  
اقدامات ویژه

1 - تهیه طرح برنامه حزب کمونیست براى کنگره چهارم. 
2 - سازماندهى کنگره هفتم کومه له. 

3 - تماس منظم با گروههاى اپوزیسیون ایرانى براى مبادله اخبار و اطالعات. 
4 - تمرکز ارتباطات کارگرى بین المللى زیر نظر مستقیم رهبرىحزب و حضور در کنگره ها 

و نشستهاى کارگرى در سطح بین المللى. 
  ..-5

6 - انتشار بیانیه حقوق زنان.
کمونیست شماره 59 - مهرماه 1369(سپتامبر 1990)
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تاثیرات صلح ایران و عراق بر فعالیت حزب در کردستان

مصاحبه با کمونیست 59

یکى از نتایج جانبى بحران اخیر تسریع روند صلح ایران و عراق بود. در مورد نفس صلح بحث زیادى 
الزم نیست. اما درباره نتایج صلح بر آن بخش از فعالیت حزب کمونیست که با استفاده از امکانات ما 
در خاك عراق صورت میگیرد باید صحبت کرد. فکر میکنید تاثیرات صلح ایران و عراق بر این وجه 

فعالیت ما چه خواهد بود؟ 
 

جهت کلى قاعدتا محدودتر شدن امکانات اپوزیسیون هر کشور در خاك دیگرى خواهد بود. اما درباره دامنه 
مشخص محدودیتها هنوز اظهار نظر دقیقترى در این سطح نمیتوان کرد. قطعا اگر چنین محدودیتهایى در 

کار باشد بزودى رسما مطلع خواهیم شد. 
 

در این رابطه دو عامل بیشتر از هرچیز اذهان را مشغول میکند، یکى مساله تداوم مبارزه مسلحانه و 
دیگر تبلیغات رادیوئى. در مورد مبارزه مسلحانه فکر میکنید در صورتیکه با صلح ایران و عراق امکان 
استفاده از خاك عراق بعنوان پشت جبهه فعالیت نظامى علیه ایران دیگر وجود نداشته باشد، آیا نفس 

تداوم این وجه مبارزه نباید مورد تجدید نظر قرار بگیرد؟ 
 

مبارزه مسلحانه در کردستان از شرایط فنى ناشى نشده و تداوم آن را هم شرایط فنى تعیین نمیکند. این 
مبارزه حاصل وضعیت سیاسى معینى در کردستان است. در بدو امر جمهورى اسالمى به کردستان لشگر 
کشیده و به مردم اعالم جنگ کرده و متقابال مردم و نیروهاى سیاسى در کردستان براى مقاومت اسلحه 
برداشته اند. تا در این رابطه اصلى تغییر حاصل نشود وضعیت جنگى در کردستان میان جمهورى اسالمى و 
ما پابرجا میماند. عملیاتهاى نظامى تحت تاثیر شرایط فنى و عوامل متعدد دیگر کم و زیاد میشود. اما مبارزه 
مسلحانه بعنوان یک تاکتیک و یک روش معنایى وسیع تر از تسلسل عملیات نظامى به معنى اخص کلمه 
دارد. نه فقط در جنگ پارتیزانى، بلکه در جنگهاى جبهه اى میان ارتشهاى منظم هم عملیاتها میتواند براى 
دوره اى بیشتر و کمتر بشود، حتى براى دوره هایى متوقف بشود، بى آنکه در نفس وجود و ادامه جنگ میان 
طرفین تغییر حاصل شده باشد. بنابراین مبارزه مسلحانه بعنوان تاکتیک ما در کردستان از صلح ایران و عراق 
تاثیر نمیپذیرد. دامنه و تعداد عملیاتهاى ما، نحوه و نوع اجراى این عملیاتها و غیره باید با شرایط جدید 
تطبیق داده شود. یادآورى میکنم که صرفنظر از صلح ایران و عراق و حتى قبل از آتش بس و مستقر شدن 
نیروهاى سازمان ملل در مرزهاى دو کشور، ما تجدید نظر در نوع و نحوه عملیاتهاى نظامى خودمان را، 
عمدتا در جهت جدایى از سنتهاى ناسیونالیستى کار نظامى در کردستان، آغاز کرده بودیم. با این تحوالت 
جدید هم طبعا موقعیت جدید را از نظر تاثیرات فنى اش بر کار نظامى تحلیل خواهیم کرد و روشهایمان را 

با شرایط جدید تطبیق خواهیم داد. 
 

رادیوهاى حزبى، یعنى صداى حزب کمونیست و صداى انقالب بدنبال سالها فعالیت از دامنه نفوذ 
وسیعى برخوردارند و بخصوص یکى از مهمترین ابزارهاى تبلیغى و ارتباطاتى حزب را تشکیل میدهند. 
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در صورت توقف فعالیت این رادیوها جاى خالى اینها به چه ترتیب پر خواهد شد؟ 
 

قبل از هر چیز امیدوارم چنین توقفى در کار رادیوهاى حزبى پیش نیاید. اما به هر حال در چنان حالتى نه 
فقط باید براى تجدید فعالیت آنها تالش کرد بلکه باید وظیفه اى را که این ارگانها امروز انجام میدهند به 
طرق دیگر به پیش برد. البته باید بگویم که نفس اینکه این رادیوها این نقش مهم را پیدا کرده اند تا حدودى 
گواه نواقصى در اشکال دیگر تبلیغ و ترویج و حفظ ارتباطات توسط حزب بوده است. بعبارت دیگر رادیو 
خود در بدو امر جاى خالى چیز دیگرى را براى ما پر کرده است. تبلیغ و ترویج و حفظ ارتباطات با فعالین 
کارگرى قبل از هر چیز کار یک سازمان محلى است. همه این امور تنها در یک رابطه دوجانبه با کارگران 
حضورى،  رابطه  این  تقویت  ما  برنامه  رادیوها  وضعیت  از  مستقل  میدهند.  ثمر  واقعا  کارگرى  رهبران  و 
مستقیم و زنده است. رایو باید نقش مکملى براى این فعالیت محلى و روزمره را داشته باشد و نه اینکه 
بار آن را بدوش بگیرد. ما میخواهیم به اشکال کالسیک، و نه لزوما قدیمى، فعالیت کمونیستى معطوف 
بشویم. نشریات ما باید در محافل کارگرى بگردد. کتابهاى ما باید ستونهاى خودآگاهى کارگران را تشکیل 
بدهد و توسط کارگران در سطح وسیع خوانده شود. محافل کارگرى فعال باید با حزب کمونیست عمال 
مرتبط باشند. بدرجه اى که تا هم اکنون در این جهت پیش رفته ایم، و باید گفت در چند سال اخیر بویژه 
بیش  آنچه  شاید  نمیگذارد.  ما  کار  بر  کیفى  تاثیر  رادیو  فقدان  داشته ایم.  زمینه  این  در  مهمى  دستاوردهاى 
از هرچیز در چنان شرایطى محسوس خواهد شد کاهش تاثیر ما روى شنوندگان تصادفى و یا غیر منظم 
رادیوهاست، که از این طریق وجود حزب کمونیست برایشان محسوس میشد و از مواضع و نظرات ما مطلع 
میشدند. تماس ما با این دسته از شنوندگان تضعیف خواهد شد. جاى خالى رادیو را از این نظر به سادگى 
نمیتوان پر کرد. در کوتاه مدت فعالیت موثرتر و چشمگیرتر در خارج کشور میتواند تا حدودى امر مطلع 
نگاهداشتن افکار عمومى در ایران نسبت به حزب کمونیست را انجام بدهد. در دراز مدت حضور موثر ما 
در جنبش کارگرى تاثیر ما بر افکار عمومى را تضمین خواهد کرد. اما در رابطه با فعالین جنبش کارگرى 
و محافل کارگرى توزیع فشرده تر کتب و نشریات، تقویت تماسهاى مستقیم، و تلفیق درست فعالیت زیر 
زمینى و قانونى - که همه در توان عملى ما هست - مانع از آن خواهد شد که توقف فعالیت رادیویى لطمه 

جبران ناپذیرى به کار ما بزند.
 ...
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پلنوم هجدهم و برنامه کار دفتر سیاسى
مصاحبه با کمونیست 59

 
علت و نحوه تشکیل دفتر سیاسى در پلنوم هجدهم چه بود؟ 

 
دفتر سیاسى به پیشنهاد فراکسیون کمونیسم کارگرى تشکیل شد. قبال اعالم کرده بودیم که ما طرفدار شکل 
گرفتن یک رهبرى یکپارچه در حزب و پیاده شدن سیاستهاى این فراکسیون از هم اکنون هستیم. در پلنوم 
هجدهم خطوط سیاستها و برنامه عمل فراکسیون را کتبا در اختیار رفقاى کمیته مرکزى گذاشتیم و پیشنهاد 
کمیته  سنت  مطابق  کردیم.  مطرح  را  کارگرى  کمونیسم  کانون  رفقاى  ترکیب  با  سیاسى  دفتر  یک  تشکیل 
میکند.  انتخاب  را  آن  اعضاء  و  میگیرد  تصمیم  حزب  رهبرى  ارگان  سازماندهى  درباره  پلنوم  هر  مرکزى، 
پیشنهاد تشکیل دفتر سیاسى در این مبحث تصویب شد و رفقاى پیشنهادى ما هم کاندید شدند و راى 

آوردند. 
 

برنامه کار دفتر سیاسى چیست؟ 
 

کردن  لیست  به  لزومى  بنابراین  میشود.  چاپ  کمونیست  شماره  همین  سیاسى در  دفتر  عمل  متن برنامه 
اولویتها در اینجا نیست. اما در خطوط کلى میشود اهداف ما را به این صورت خالصه کرد: هدف اصلى ما 
تغییر دادن کاراکتر و خصوصیات حزب کمونیست از یک سازمان چپ رادیکال به یک حزب کمونیستى 
کارگرى است. حزب کمونیست ایران کمابیش مانند سایر جریانات کمونیستى در چپ ایران محصول یک 
کشور  یک  در  کردگان  تحصیل  رادیکال  سوسیالیسم  آن  و  است  شده  تعریف  مبارزاتى  و  اجتماعى  سنت 
سوسیالسیم  با  قرابتى  زیاد  که  است  مبارزاتى  مشخص  سنت  یک  این  است.  نیافته  توسعه  و  مانده  عقب 
مارکسیستى که افق و موقعیت کارگر مدرن صنعتى را منعکس میکند و در سنت اعتراض کارگرى شکل 
گرفته است ندارد. مایه گرفتن از این چپ رادیکال غیر کارگرى به حزب ما خصوصیات فکرى و عملى 
معین و توانایى ها و ناتوانى هاى معینى داده است. بافت کادرى معینى را گرد آورده است، عرصه هاى فعالیت 
ما را تعریف و مشروط کرده است. در 5 - 6 سال اخیر، سنت سوسیالیستى کارگرى در حزب کمونیست 
تقویت شده و لذا نوع دیگرى از فکر و فعالیت در کنار سنت موجود شکل گرفته است. هدف ما اینست که 
الگوهاى یک کمونیسم مدرن، کارگرى و مارکسیستى به معنى دقیق کلمه بر فعالیت حزب کمونیست حاکم 
بشود. این یعنى آرایش گرفتن و سازمان یافتن کل حزب حول گرایش مارکسیستى و کارگرى و پیاده شدن 
الگوها و اولویتهاى این گرایش. این تغییر ریل معناى عملى وسیعى خواهد داشت. اینها تا حدى در برنامه 

عمل دفتر سیاسى منعکس است. 
 

آیا با تشکیل دفتر سیاسى کنونى و در دستور قرار گرفتن برنامه فراکسیون کمونیسم کارگرى وجود این 
فراکسیون اساسا موضوعیتى دارد؟ 

 
بله کامال. فراکسیون کمونیسم کارگرى قرار است صفى باشد که در تالش براى تحقق این سیاستها جلو 
میافتد. تقابل گرایشات در حزب کمونیست با تشکیل دفتر سیاسى از فراکسیون و به جریان افتادن سیاستهاى 
ما خاتمه نمییابد. برعکس بدرجه اى که این سیاستها واقعا پیش برده شوند، یا بر آنها پافشارى شود، خطوط 
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پُالریزه میشوند و تقابل ها برجسته تر میشود. 
 

بحثهاى کمونیسم کارگرى بویژه بر وجود خطوط مختلف در حزب کمونیست ایران تاکید میکند. در 
لزوم کنار رفتن گرایش  ارائه شد مشخصا از  کمیته مرکزى حزب  شازدهم  به پلنوم  بیانیه کانون که 
ناسیونالیستى و راست از حزب صحبت میشود. امروز با تشکیل دفتر سیاسى این خط مشى چگونه 

دنبال میشود؟ 
 

ما معتقد به امکان همزیستى بیش از این گرایشات اجتماعى ناسازگار در حزب کمونیست نیستیم. نمیشود 
اصالح  و  ناسیونالیستى  فعالیت  براى  آن  در  و  داشت  کارگرى  مارکسیستى  و  انترناسیونالیستى  حزب  یک 
طلبانه هم جایى باز کرد. بنابراین در این تردید نداریم که حاصل فعالیت ما بعنوان دفتر سیاسى باید قرار 
دادن حزب در متن سنت اعتراض سوسیالیستى کارگرى و جدایى آن از رگه هاى غیر سوسیالیستى و غیر 
کارگرى باشد که چپ رادیکال (و امروز دیگر نه چندان رادیکال) ایران را میسازد. این را هم میدانیم که 
این به معناى خروج کسانى از حزب کمونیست ایران خواهد بود. وقتى ما این را میگوئیم جریانات دیگر 
چه در بیرون و چه در درون حزب فورا یاد کلمه تصفیه و اخراج میافتند، چرا که جدائى سیاسى در سنت 
تحزب اینها همین معنا را دارد و بس. در حزب ما و در دیدگاه ما اخراج از حزب ضوابط روشنى دارد و با 
مالك هاى عینى اى در مورد آن تصمیم گرفته میشود. در حزب کار انگلستان و در سنت سوسیال دمکراسى 
بطور کلى، که البد خیلى دمکراتیک و متمدن محسوب میشود، مردم را به جرم تروتسکیست بودن اخراج 
میکنند. در حزب کمونیست ایران چنین روشهایى کفر محسوب میشود. در این حزب عدم پذیرش برنامه 
حزب و نقض اساسنامه حزب میتواند به اخراج منجر شود که آنهم تفسیر دلبخواه ندارد. کسى را بخاطر 
تحلیلش از اوضاع، یا اختالف نظرش با مقامات و کمیته هاى تشکیالتى از حزب کمونیست ایران اخراج 
نمیکنند. مادام که هر کس برنامه را پذیرفته است و به تعهدات اساسنامه اى خودش عمل میکند هیچکس 
کوچکترین  بنابراین  ببرد.  سوال  زیر  را  حزب  عضو  مثابه  به  او  حقوق  و  حزب  در  او  عضویت  نمیتواند 
صحبتى از تصفیه تشکیالتى رفقایى که با نظرات و خط مشى ما مخالف باشند، مادام که تحت انضباط 
حزب باقى بمانند، نمیتواند در کار باشد. این خالف پرنسیپهاى خود ماست، هرقدر هم که روش معمول 

دیگران باشد. 
 

جدایى  یک  به  دادن  شکل  میزنیم  حرف  دیگر  گرایشات  راندن  کنار  و  حزب  کردن  یکپارچه  از  ما  وقتى 
سیاسى و الجرم یک جدایى تشکیالتى آزادانه و آگاهانه را مد نظر داریم. براى مثال اگر ما برنامه اى را به 
کنگره چهارم ببریم و به تصویب برسانیم که جایى براى همزیستى خطوط باقى نگذارد، هر مخالفى که براى 
خودش و اعتقاداتش احترام قائل باشد راهش را از ما جدا خواهد کرد. یا اگر ما قادر باشیم اولویتهاى خود 
را به سیاستهاى رسمى حزب تبدیل کنیم و دقیقا به اجراء بگذاریم، آنوقت کسانى که با این سیاستها بیگانه 
باشند طبعا در حاشیه فعالیت حزب قرار میگیرند و فکرى بحال خودشان میکنند. واقعیت امر اینست که ما 
براى جدایى فعالین خطوط ناسازگار با کمونیسم کارگرى از حزب کمونیست زحمت زیادى نباید بکشیم. 
دنیاى بیرون دارد مارکسیست بودن و عضویت در چنین حزبى را بسرعت از چشم سوسیالیستهاى نیمبند 
میاندازد. کافى است ما تضمین کنیم که کناره گیرى اینگونه افراد از حزب ما، آنطور که در سنت سوسیالیسم 
عرفانى و فرقه اى روشنفکران باب است، با تکفیر و تحقیر و فشار اخالقى همراه نخواهد بود، خود جامعه 

زحمت یکپارچه کردن حزب کمونیست را خواهد کشید. 
...
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قطعنامه فراکسیون کمونیسم کارگرى 
در مورد موقعیت و وظایف ما در قبال جنگ احتمالى در خاورمیانه

اصول کلى:

1 - احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه بسیار زیاد است. هر چند قربانیان فورى و مستقیم این جنگ را مردم 
محروم و زحمتکش عراق و سایر کشورهاى خاورمیانه تشکیل میدهند، عواقب و نتایج آن کل جهان را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. جنگ بویژه نقطه عطفى تعیین کننده در حیات همه نیروهاى سیاسى، دولت ها 

و احزاب در منطقه خواهد بود و کلیه معادالت موجود را دستخوش تغییرات اساسى میکند. 
 

2- تشکیالت کردستان حزب کمونیست ایران امروز در کانون این جنگ قرار گرفته است. وقوع جنگ 
حزب ما در کردستان را با مخاطرات جدید و تندپیچ هاى سیاسى و عملى متعددى روبرو خواهد ساخت. 
دوره آتى بى هیچ تردید خطیرترین و تعیین کننده ترین دوره اى است که صف مبارزه کمونیستى در کردستان 
با آن روبرو شده است. تشکیالت ما به یک آزمون تاریخى در حیات خود نزدیک میشود. این شرایط حزب 

کمونیست و همه فعالین آن را در برابر وظایف جدید و سرنوشت سازى قرار میدهد. 
 

3 - ما افق عمومى خود براى سازماندهى یک کمونیسم کارگرى قدرتمند در کردستان و خطوط اصلى 
دورنما  این  به  ما  کرده ایم.  اعالم  قبال  را  نظامى  و  سیاست  فعالیت  اصلى  عرصه هاى  در  کومه له  حرکت 
وظیفه  یک  اهمیت  درك  معناى  به  دورنما  این  به  واقعى  وفادارى  امروز  مشخص  شرایط  در  اما  پایبندیم. 
اساسى است: تضمین گذار سرافرازانه حزب کمونیست، کومه له و کمونیسم از این دوره حساس و تعیین 
کننده. ما مطمئنیم چنانچه شرایط جدید بدرستى توسط کادرها و فعالین حزب درك شود، چنانچه ملزومات 
و  دشوارى  و  لطمه  هر  علیرغم  شود،  داده  تشخیص  امروزمان  وظایف  اهمیت  و  دوره  این  در  ما  حرکت 
مشقتى که در این دوره متحمل شویم، کومه له و کمونیسم متشکل در کردستان حتى قدرتمندتر و معتبرتر از 

هر زمان از این دوره بیرون خواهد آمد. 
 

از اینرو ما در عین اینکه معتقدیم باید از تمام امکانات و فرصتهاى موجود براى فعالیت سیاسى، سازمانگرانه، 
تبلیغى و نظامى بر مبناى خطوط اعالم شده استفاده کرد، وظیفه محورى و اولویت دوره اى اصلى را گذار 

موفقیت آمیز از دوره پرتالطم آتى میدانیم. 
 

4- ما امضاء کنندگان زیر تعهد خود را به تالش بیدریغ براى گذار پیروزمندانه کومه له از این دوره خطیر 
اعالم میکنیم. ایجاد همبستگى و وحدت اراده الزم در صفوف ما در کردستان بدون آنکه افراد در سطوح 
مختلف شرایط را درك کنند و رأسا پا جلو بگذارند ممکن نیست. با این قطعنامه ما به عنوان صفى از فعالین 
حزب کمونیست ایران در کردستان و اعضاى فراکسیون کمونیسم کارگرى این گام را به جلو برمیداریم و 

آمادگى خود را اعالم میکنیم. 
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ضرورت انسجام درونى تشکیالت

5 - متاسفانه تشکیالت ما در شرایطى با وضعیت بحرانى موجود در منطقه روبرو میشود که خود از نظر 
انسجام درونى در وضعیت مطلوبى نیست. واقعیت این است که حتى اگر تشکیالت از انسجام متعارفى 
آمادگى  و  تشکیالتى  همبستگى  از  عالى ترى  سطح  تحقق  براى  حرکت  امروز  شرایط  نیز  بود  برخوردار 
فکرى و عملى براى مقابله با این اوضاع را ایجاب میکرد. موقعیت امروز ما حاصل تاریخچه معینى است و 
گذشته خود را دارد. اما حرکت آینده ما فقط یک چیز میتواند باشد: غلبه هر چه سریعتر بر هر نوع آشفتگى 
درونى و تبدیل تشکیالت به یک پیکره واحد، همبسته و آماده براى دفاع همه جانبه از موجودیت و اعتبار 

و دستاوردهاى خویش. 
1 0  

با  مقابله  براى  آماده  تشکیالت  یک  چهره  گرفتن  و  موجود  نابسامانى هاى  سریع به  آمدن  فائق  6 - شرط 
مخاطرات و تندپیچ هاى آتى، بسیج فورى تشکیالت حول رهبرى و شالوده سازمانى موجود و ایجاد یک 
سازمان منضبط است که بتواند بدون اصطکاك درونى طرح ها و اولویت هاى جمعى را به سرعت به مورد 
سطوح  در  تشکیالت  بدنه  و  رهبرى  متقابل  سیاسى  اعتماد  آن  درونى  اصلى  که  سازمانى  دربیاورد.  اجرا 
مختلف و تابع شدن تشخیص و نظر افراد به تشخیص و تصمیم ارگانهاى رهبرى سیاسى و نظامى است. 

از اینرو ما اعالم میکنیم:

1- رهبرى و سلسله مراتب سازمانى موجود کومه له، مستقل از ارزیابى فردى هر یک از ما 
در مورد نقاط قدرت و ضعف آن، مورد حمایت سیاسى فعال ماست. این حزب ما و رهبرى 
ماست، و نیروى ما تماما و بدون قید و شرط در خدمت پیشبرد سیاستها و دستورات رهبرى 
سازمانى و فرماندهان و مسئولین در سطوح مختلف قرار دارد. براى ما اصل بر صالحیت، 
حسن نیت، دلسوزى و فداکارى رهبرى و مسئولین ارگانهاى حزبى است. ما رهبرى موجود 
را از نظر برنامه عمل و افق سیاسى در کردستان همفکر خود میدانیم و براى تحقق این افق 

مشترك در عرصه پراتیکى اعالم آمادگى میکنیم. 

2 - در وجود خطوط مختلف و نظرات و تشخیص هاى متفاوت در حزب کمونیست، مانند 
هر حزب سیاسى زنده دیگر، تردید نیست. تنها راه حرکت رو به جلوى کومه له و کمونیسم در 
کردستان بیان هر چه جامع تر و مشخص تر نظرات متقابل در تشکیالت در یک فضاى سالم و 
آزاد سیاسى است. با اینحال به دلیل وجود شرایط فوق العاده و به دلیل ضرورت به خط شدن 
هر چه سریعتر براى دفاع از بنیادها و دستاوردهاى پایه اى تشکیالت در اوضاع خطیر کنونى، 
ما داوطلبانه ابراز هر نظر انتقادى در مورد امور تشکیالتى را مادام که تهدیدات بیرونى مرتفع 
نشده اند و وضعیت فوق العاده همچنان وجود دارد، کنار میگذاریم. نظرات خود را بصورت 
پیشنهادات اثباتى براى حل معضالت مشخص و توضیح دلسوزانه نواقص احتمالى سیاستها 
فراکسیون  اعضاى  میدهیم.  قرار  ذیربط  ارگانها  و  رهبرى  اختیار  در  موجود  عملکردهاى  و 
کمونیسم کارگرى در همه سطوح مروج و مدافع اعتماد و همبستگى درونى، انضباط سازمانى 

و پیشبرد فداکارانه وظایف سازمانى خواهند بود. 
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3- ما از آن رفقاى تشکیالتى که با فراکسیون کمونیسم کارگرى و یا با رهبرى موجود کومه له 
اختالف دارند، میخواهیم که مستقل از ارزیابى ها، نظرات و جبهه بندى هاى خود، روح شرایط 
پیروزمندانه  گذار  براى  و  مشترکمان  دستاوردهاى  از  پاسدارى  براى  و  کنند  درك  را  حاضر 
کومه له از این دوره تعیین کننده جاى خود را در کنار ما پیدا کنند. در عین حال اعالم میکنیم 
که عدم تشخیص این وضعیت و تضعیف شالوده تشکیالتى اى که نه تنها نقطه اتکاء و امید 
هر انسان مبارز در کومه له براى گذار از این دوره است را محکوم میکنیم و میکوشیم در هر 
سطح مانع از آن شویم که برخوردهاى نسنجیده احتمالى رفقایى همبستگى درونى براى مقابله 

متحدانه با مسائل این دوره را تضعیف کند.

7 - در صورت منتفى شدن جنگ و یا در هر حال در صورت شکل گیرى نوعى ثبات جدید در منطقه 
که در آن تشکیالت در یک موقعیت روتین فعالیت قرار گیرد و وضعیت فوق العاده موجود سپرى شود، 
اعالم  را  تشکیالت  در  خطوط  و  نظرات  آزادانه تر  مواجهه  مورد  در  را  نظراتمان  دیگرى  قطعنامه  طى  ما 
هر  توسط  تشکیالتى  درون  عملکرد  نوع  هر  با  حال  هر  در  ما  که  میکنیم  تاکید  اکنون  هم  از  اما  میکنیم. 
صفبندى  مخالفیم.  باشد  تشکیالتى  مصوب  موازین  از  تابعیت  و  انضباط  و  حزبیت  اصل  نافى  که  کس 
سالم و محکم حزبى ممکن است.  مناسبات  در متن  تنها  سیاسى  نهایى خطوط به شیوه  تکلیف  تعیین  و 

 
آمادگى در برابر مخاطرات و فشارهاى ناشى از جنگ

8 - با توجه به وضعیت فوق العاده موجود الزم است تشکیالت هر چه سریعتر به موقعیت آماده باش کامل 
نظامى و دفاعى درآید. مقررات الزم به فوریت باید تعریف شود و به اجرا درآید. امکانات فنى (تسلیحات، 
پناهگاهها، امکانات مخابراتى، تدارکاتى و غیره) براى مقابله با خطرات احتمالى فورا بسیج شود. وظایف 
نظامى و دفاعى و حفاظتى هر ارگان و هر رفیق باید به روشنى تعریف شود. عالوه بر آرایش تشکیالتى 
موجود، باید همه رفقا در یک آرایش نظامى و حفاظتى ویژه براى پیشبرد امور (اعم از نظامى، تدارکاتى، 
پزشکى، خدماتى و غیره) در شرایط بحرانى قرار بگیرند و این آرایش ویژه به مجرد محتوم شدن وقوع 
جنگ و یا غیر عادى شدن اوضاع به آرایش اصلى در تشکیالت تبدیل شود. ما تبعیت اکید افراد از مقررات 
و نقشه عملها و نیز دستورات فرماندهان و ارگانهاى مسئول را در این دوره حیاتى میدانیم و به سهم خود به 

عنوان یک نیروى منضبط و مدافع انضباط حزبى عمل میکنیم. 
 

9- ضرورى است رهبرى بدقت حاالت مختلف تغییر اوضاع را بررسى کند و براى هر یک از این حاالت 
و معضالت عملى ناشى از آنها نقشه از پیشى و تعریف شده اى داشته باشد. رفقاى تشکیالت باید بدقت 
در مورد وظایف عملى و شیوه کار خود در هر یک از این حاالت توجیه شوند و آمادگى الزم را بدست 

بیاورند. 
 

10 - آمادگى نظامى و تشکیالتى و فنى براى مقابله با مخاطرات مستقیم ناشى از جنگ به تنهایى هنوز کافى 
نیست. یک منشاء عمده خطر اقدامات خرابکارانه و تروریستى احتمالى علیه تشکیالت در متن آشفتگى 
اوضاع است. از اینرو تاکید میکنیم که حفظ رهبرى و کادرهاى کومه له و تمام رفقاى تشکیالتى که میتوانند 
هدف عملیات تروریستى قرار بگیرند یک وظیفه اساسى ماست. ما خواهان اجراى دقیق ترین و قاطع ترین 
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موازین امنیتى و ضد خرابکارى هستیم و خود براى انجام هر وظیفه اى در جهت حفظ امنیت و سالمت 
رهبرى و کادرهاى تشکیالتى اعالم آمادگى میکنیم. 

 
وظیفه  را  کومه له  تاسیسات  و  تجهیزات  و  اموال  از  حفاظت  باید  کومه له  تشکیالتى  فعال  عضو  11 - هر 
تخطى ناپذیر خود بداند. به هر نوع تخطى از مقررات امنیتى و حفاظتى تشکیالت باید بعنوان یک خطاى 
جدى برخورد شود و مسئولین در سطوح مختلف اهمیت این مساله را بدقت براى رفقاى تحت مسئولیت 

خود تشریح نمایند. 
 

12 - هر رفیق تشکیالتى، مستقل از اختالف نظرات و مرزبندیهاى احتمالى خود با سیاستها و ارگانهاى 
موجود موظف به شرکت در وظایف دفاعى و حفاظتى و شرکت در گروهبندیهاى کارى و تخصصى و 
خدماتى است که تشکیالت تعیین میکند. اصل حفظ موجودیت تشکیالت و افراد و ارگانهاى آن بر هر 

اختالف نظر احتمالى مقدم است. 
 

13 - عواقب عملى و دامنه لطمات و مشکالت ناشى از آن براى تشکیالت ما بدرستى قابل پیش بینى 
موازین  و  ارتباطات  تحکیم  و  تجدید  احتمالى،  خسارات  و  لطمات  جبران  که  میکنیم  اعالم  ما  نیست. 
تشکیالتى در صورت وقوع هر نوع گسستگى و قطع ارتباط عملى، و بطور کلى بازسازى هر جنبه فعالیت 
تشکیالتى در کردستان که در نتیجه جنگ لطمه خورده باشد و اعاده وضعیت متعارف تشکیالتى را وظیفه 

اساسى خود در چنان شرایطى میدانیم و براى هر تالشى در این جهت آماده ایم. 

اجتناب از لطمات و مشقات انسانى
14 - یک مالك اصلى و یک ضامن موفقیت کومه له در این دوره اجتناب از لطمات و مشقات انسانى ناشى 

از جنگ و وضعیت بحرانى در منطقه است. از اینرو اعالم میکنیم:

1 - تضمین امنیت و سالمت کودکان و نوجوانان و آرامش خاطر و آسایش مادى آنها یک 
وظیفه تعیین کننده ماست. این مالك انسانیت ما و جنبش ماست. به عالوه هر لطمه اى در 
این زمینه، عالوه بر جنبه عاطفى غیر قابل انکارش براى همه ما، چهره اجتماعى ما به عنوان 
یک سازمان مسلط بر اوضاع خود را تضعیف میکند. به همین ترتیب باید بر طبق طرحهاى 
روشن و به قیمت صرف انرژى و فداکارى از جانب همه ما آن رفقا و دوستان تشکیالت که 
به دلیل موقعیت جسمى و سنى و خانوادگى خود امکان تحرك و مانوور کافى در این شرایط 
را ندارند از امنیت کافى برخوردار شوند. جلوگیرى از لطمات انسانى در شرایط بحرانى وظیفه 
تک تک رفقاى تشکیالتى است. در صورت وقوع جنگ و اوضاع فوق العاده، حفظ امنیت 
کودکان و رفقاى ضربه پذیر وظیفه حیاتى تشکیالت است و ابدا نباید به عنوان یک امر جانبى 
و فوق برنامه به آن نگریسته شود. از هم اکنون گروهبندیهاى الزم براى این کار باید صورت 

بگیرد و نیروى کافى به این امر اختصاص داده شود. 
 

نیست.  منحصر  خود  تشکیالتى  وابستگان  به  انسانى  بعد  در  کومه له  انسانى  2 - وظایف 
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تشکیالت ما باید در صورت لزوم براى ایفاى نقش موثر در کاهش مشقات توده هاى مردمى 
که سالها ما را در میان خود جاى داده اند آماده باشد. این یک وظیفه انسانى است که به عالوه 

بر اعتبار کومه له در میان توده مردم زحمتکش خواهد افزود.
در مورد اعزام

15 - ما از پروژه اعزام کومه له حمایت میکنیم. مستقل از مساله جنگ در منطقه، این پروژه باید با تمام 
قوا جلو برده شود. پیشروى این پروژه شراط الزم سازمانیابى اصولى در عرصه نظامى و کار تشکیالتى 
در کردستان و حل معضالت اجتماعى، اقتصادى و انسانى افراد زیادى است. پروژه اعزام مکمل سیاست 

عمومى ما در جهت افزایش کارآیى رزمى و سازمانگرانه کومه له در کردستان است. 
 

16 - ما انتقال به محیط اجتماعى مناسب تر را نه فقط حق مسلم کودکان، خانواده ها و رفقاى مجروح و 
مصدوم، بلکه حق هر رفیق تشکیالتى میدانیم که سالها از عمر خود را در سخت ترین شرایط در مبارزه در 
صفوف کومه له صرف کرده است و اکنون به محیط مناسب تر براى زندگى و ادامه فعالیت ثمربخش سیاسى 

نیاز دارد. 
 

17 - در عین حال ما جّداً با تبدیل مساله اعزام به یک مشغله دائمى تشکیالت مخالفیم. پروژه اعزام باید 
مانند سایر امور به عنوان نقشه فعالیت بخشى از تشکیالت به طور روتین دنبال و پیگیرى شود. به عنوان 
یک تشکیالت هدف ما ایجاد یک کومه له سازمان یافته تر و کارآمدتر در منطقه است. ما امضاء کنندگان زیر، 
ضمن پذیرش اینکه برخى از ما به عنوان افراد ممکن است الزم به اعزام باشند، حضور در منطقه و شرکت 
در حل معضالت و مسائل دوره آتى و شکل دادن به سازمانى که در اسناد و مباحثات خود ترسیم کرده ایم 
را یک اصل خود میدانیم، به این منظور اعالم آمادگى میکنیم و تشخیص نوع و محل فعالیت خود را تماما 

به تشکیالت میسپاریم. 
 

18 - ما ضمن اینکه حق هر رفیق مایل به اعزام را براى فعال کردن امکانات شخصى به رسمیت میشناسیم، 
معتقدیم شیوه اصولى برخورد یک عضو حزب کمونیست قرار دادن امکانات شخصى در اختیار تشکیالت و 
تسهیل امر اعزام بر طبقه اولویت هاى حزبى است که در آن مجموعه فاکتورهاى انسانى، پزشکى، تشکیالتى 

و غیره در نظر گرفته شده است. 
 

19 - تاکید میکنیم که با توجه به شرایط منطقه نفس پروژه اعزام براى دور کردن همه و یا بخش اعظم افراد 
لطمه پذیر در فرصت باقیمانده کافى نیست و تشکیالت باید با هوشیارى و ابتکار و با استفاده از حداکثر 

امکانات و ظرفیت هاى موجود براى حفظ امنیت و سالمت این افراد در محل تالش کند. 

10 ژانویه 1991 ( 20 دى 1369)  

بحران خلیج و رویدادهاى کردستان عراق - اسناد مباحثات و اختالفات درونى جناحهاى حزب کمونیست ایران 
انتشارات حزب کمونیست کارگرى ایران - دسامبر 1993

 1
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 جنگ خاورمیانه، وضعیت و وظایف ما در اردوگاههاى کومه له در خاك عراق 

توضیحى درباره قطعنامه فراکسیون کمونیسم کارگرى

متن پیاده شده نوار ارسالى براى تشکیالت کردستان - 15 ژانویه 1991(25 دى 1369)

رفقا با سالم و آرزوى موفقیت براى شما. من "نادر"(منصور حکمت) هستم. اینجا با رفقا کورش مدرسى و 
رحمان حسین زاده نشسته ایم. میخواهیم با شما درباره وضعیت تشکیالت و بخصوص برخورد ما به جنگى 

که به احتمال زیاد در آن منطقه به وقوع میپیوندد صحبت کنیم. 
 

طى چند ماه گذشته مسائل زیادى در رابطه با تشکیالت کردستان حزب مطرح شده است. چه در نامه هاى 
شما و چه در بحثهایى که با کادرها و رفقاى کمیته رهبرى کومه له داشته ایم، یک وجه اصلى صحبتهاى 
تشکیالت کردستان و کشمکشها و مشکالت درونى آن بوده است. موضوعات اینها را خودتان میدانید. از 
مسأله اعزام تا کمیته رهبرى، اردوگاهها و برخوردهایى که به برخى رفقا میشود و غیره، محور مشکالت 
تشکیالتى است که در این دوره داشته ایم. استنباط من، از نامه هاى شما و صحبت با برخى از رفقا، این است 
که این مسائل در طى چند ماه اخیر قدرى فروکش کرده است. اما به هر حال اینها مسائل جدى اى است 
که در تشکیالت ما مطرح است. منتها صحبت اصلى امروز من بر سر جنگ در منطقه است. این صحبت را 
طرح بحث قطعنامه اى که خدمتتان داده ایم در نظر بگیرید. در حاشیه این بحث و در رابطه با این بحث است 

که راجع به مسائل تشکیالتى اى که به آن اشاره کردم هم چند کلمه اى صحبت میکنم. 
5  
جمهورى  با  ما  نظامى  تالقى  ابعاد  در  واقعه اى  یا  محلى  رویداد  یک  میکنیم،  صحبت  آن  از  ما  که  جنگى 
اسالمى نیست، بلکه پدیده اى است که همه دنیا دارد از آن صحبت میکند و عواقب آن براى هیچکس، حتى 
براى دولتهایى که در آن درگیرند، قابل محاسبه نیست. این جنگ کلیه معادالت سیاسى را در منطقه و به 
یک معنا در کل جهان تغییر میدهد. این جنگ ما را در شرایط جدیدى قرار میدهد و با مخاطرات جدى اى 
روبرو میکند. بنابراین حتى اگر منسجم ترین تشکیالت دنیا هم بودیم االن باید مینشستیم و راجع به این 
جنگ صحبت میکردیم. با توجه به اینکه منجسم ترین تشکیالت دنیا نیستیم آنوقت دیگر الزم است جدا 

تکلیف بعضى مسائل را روشن بکنیم. 
 

جنگى که در پیش است مهمترین رویدادى است که ما باید راجع به آن حرف بزنیم. اینکه اردوگاه 2 چه 
شد و اردوگاه 1 چه شد، و اولویت سیاست اعزام در کار ما چیست و ترتیب لیست اعزامى ها چیست و 
کمیته رهبرى کومه له چه نقطه ضعف و چه نقطه قدرتى دارد، اینها همه نسبت به این اتفاق مهمى که دارد 
در زندگى همه ما میافتد فرعى است. حتى اگر بخواهیم به این موضوعات بپردازیم باید اول ربط آنها را با 

این دوره مشخص به روشنى توضیح بدهیم. 
 

همانطور که در قطعنامه گفته ایم تشکیالت کردستان ما بخصوص در کانون این جنگ است. هر اتفاقى بیافتد 
دارد پیرامون ما و یا حتى براى خود ما میافتد و فکر نمیکنم نه فقط میلیونها مردمى که در همانجا زندگى 
میکنند، بلکه حتى هیچ نیروى سیاسى و دولتى در منطقه از این جنگ برکنار بماند و بتواند به مسیر قبلى 
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خود ادامه بدهد. این جنگ کامال موقعیت تشکیالت خود ما را در کردستان تغییر میدهد. حتى اگر این 
ماجرا فقط چند روز طول بکشد ما با تهدیدات جدى نظامى و فیزیکى و تنگناهاى اقتصادى و غیره روبرو 

خواهیم شد. امروز مساله اساسى براى ما کسب آمادگى براى چنین شرایطى است. 
 

من با خیلى ها راجع به این صحبت کرده ام که چگونه از این دوره بیرون خواهیم آمد. آدمهاى بدبین و 
خوشبین وجود دارند. در موارد زیادى رفقا در پاسخ به این مساله تا حدودى خط خود و تلقى خودشان را 
از وضع تشکیالت بروز میدهند. اما در مجموع تصویرى که بدست میآید این است که اگر خودمان را جمع 
و جور نکنیم از این دوره خوب بیرون نمیآییم. این بنظر من یک ارزیابى واقع بینانه است که اگر به موقع 
نجنبیم، لطمه خورده و تضعیف شده از این ماجرا بیرون خواهیم آمد. در عین حال من جدا اعتقاد دارم که 
اگر خودمان را جمع و جور کنیم، که بنظر من میتوانیم، ممکن است حتى از دل این شرایط قوى تر بیرون 
بیاییم. جریانى که در این دوره خود را حفظ کند و به مسائل امروز مردم پاسخ داشته باشد، میتواند قوى تر از 
این دوره بیرون بیاید. در میان نیروهاى منطقه راهى که جلوى ما هست از همه روشن تر است. مساله اصلى 
این است که خود را سریعا جمع و جور کنیم و عواقب این جنگ براى ما آنقدر سنگین نشود که یک دوره 
تلخ در تاریخ تشکیالت را بسازد. بلکه حداکثر دوره سختى باشد که ما از سر گذرانده ایم و حتى شیوه بیرون 
آمدن ما از این دوره موقعیت سیاسى ما را در کل منطقه تحکیم کرده باشد و قدرت عمل ما را افزایش داده 
باشد. من فکر میکنم این ممکن است. جنگ پر از مشقات و محرومیت هاست، اما در عین حال نیروهاى 
سیاسى را یکبار دیگر براى مردم معنى میکند. ما میتوانیم کارى کنیم که وقتى پس از این دوره، یکماه یا سه 
ماه دیگر، به ما نگاه میکنند کومه له را نیرویى ببینند که با قدرت و صالحیت از این دوره عبور کرده است. 

من این را نه فقط منتفى نمیدانم، بلکه خیلى هم به آن امیدوارم. همانطور که گفتم این دست شماست. 
 

ابعاد این مساله با هیچ واقعه اى در تاریخ فعالیت تشکیالت ما قابل مقایسه نیست. اگر بخواهیم به هر حال 
از نظر تاثیرى که این رویداد روى شرایط فعالیت ما میگذارد آنرا با چیزى مقایسه کنیم، شاید قابل مقایسه 
با جریان 30 خرداد باشد و تاثیرى که روى چپ ایران گذاشت. ابعاد مساله این است. این مثل فالن حمله 
جمهورى اسالمى، فالن بمباران اردوگاه، محاصره شده این یا آن عده از رفقا در فالن منطقه و ضرباتى که 
اینجا و آنجا خورده ایم نیست. این واقعه اى است با ابعاد وسیع از نظر سیاسى. موجب تغییرات سیاسى مهمى 

میشود. از نظر فنى هم فکر میکنم شرایطى که با آن روبرو خواهیم شد بیسابقه باشد. 
 

نتیجه اى که میخواهم بگیرم این است که حتى اگر ما هیچ مشکالت درونى اى هم نمیداشتیم، باز هم این 
وظایف جدید و شرایط ناشناخته اى را جلوى ما میگذارد که تنها با آمادگى و هوشیارى میتوان با آن روبرو 

شد. 
 

وقتى مساله جنگ را برجسته میکنیم، طبعا یک چیزهایى را داریم کمرنگ میکنیم. از جمله عمال داریم تمام 
را  سازماندهى  و  ترویجى  تبلیغى،  مختلف  عرصه هاى  در  کردستان  در  فعالیتمان  دورنماى  درباره  بحثمان 
کمرنگ میکنیم. یک نفر ممکن است ایراد بگیرد که "آخر ما برنامه عملمان را داده ایم، باید مشغول اجراى 
آن بشویم و حفظ خود و گذراندن این دوره جنگ و بحران که فلسفه وجودى ما نشد، ما باید از هر فرصتى 
براى فعالیت سیاسى مان استفاده کنیم. فلسفه وجودى ما این است". بحثى که در این قطعنامه هست و در 
واقع روح آن را تشکیل میدهد این است که اگر چنین کسى واقعا به این حرف اعتقاد داشته باشد که ما 
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وظایف سیاسى اساسى و روشنى در جامعه کردستان داریم که باید پیش ببریم، آنوقت امروز بیاید پاى این 
بحث که شراط الزم انجام این وظایف اینست که از این دوره درست بیرون بیاییم. خط سیاسى کمونیستى- 
کارگرى در کردستان معنى اش این نیست که انسان در هر لحظه مشغول یک فعالیت تبلیغى و ترویجى و 
سازمانگرانه بر مبناى کمونیسم کارگرى است. بلکه اینست که ما نیروى پیش برنده این حرکت را بدرستى 
حفظ میکنیم و از گذرگاههاى تعیین کننده عبور میدهیم. اگر کسى امروز ایراد بگیرد که "تمام کار ما امروز 
شده حفظ خود، حفظ انسانها، ارگانها، ادامه کارى ارتباطات کارگرى، پس ارگانهاى تبلیغى و ترویجى و 
سازماندهى ما (نظیر تکش یا رادیو و غیره) چکار میکنند؟"، جواب من جوابى است که باید 30 خرداد به 
این نوع ایرادها داده میشد و آن این است که وقتى دشمن هجوم برده است، کسى که واقعا میخواهد کارى 

از پیش ببرد آنروز باید صفش را نگهدارد. 
 

ما تاوان این روش را پیشتر پرداخته ایم. ما تاوان این را داده ایم که مستقل از اینکه اوضاع عینى چگونه است 
به کار خودمان بر طبق اولویتهاى تعریف شده مان ادامه داده ایم. ما در مقطع 30 خرداد به اصل حفظ خود و 
به اصل عقب نشینى منظم کم توجه کردیم. به این فکر نکردیم که به هر حال فردایى وجود دارد. این دوره 
میگذرد و ما به هر حال باید بدانیم که 6 ماه دیگر، بعد از گذار از این دوره، در چه موقعیتى قرار میگیریم. 
از اتحاد مبارزان کمونیست به تنهایى فقط 200- 300 رفیق در آن یکسال دستگیر شدند که عده زیادى از 
آنها بعدا اعدام شدند. ما چنان تلفاتى دادیم چون به معنى واقعى این را نفهمیدیم که اگر قرار است آینده اى 
براى چپ و کمونیسم ایران وجود داشته باشد، یک شرط آن اینست که انسانهایى که قرارست این آینده را 

تضمین کنند حفظ شوند. 
 

بنابراین من رفقایى را که همین درجه اهمیت و اولویت را براى مساله حفظ تشکیالت و فعالینش در این 
دوره قائل نباشند شخصا سرخط نمیدانم. به نظر من این رفقا یک نکته مهم را درست درك نمیکنند و آن این 
است که براى اینکه کارى بکنیم، بدوا باید باشیم. براى اینکه حرکت بکنیم باید متشکل باشیم و نمیشود و در 
لحظه اى که نه فقط تشکیالت ما، بلکه دولتها در منطقه دارند به بقاء و آینده شان فکر میکنند، ما این را یک 
مساله فرعى یا یک تهدید روتین ببینیم و درستى و نادرستى کارمان را فقط با این بسنجیم که چه کارهاى 
مضمونى اى داریم انجام میدهیم. در طول سه ماه آینده و تا وقتى تهدید و مخاطرات این جنگ برطرف نشده 
و یا موقعیت جدید متفاوتى پیش نیامده وظیفه اصلى ما گذراندن این دوره با قدرت و استحکام و بیرون 

آمدن از آن با کمترین لطمه و بیشترین آمادگى براى ادامه فعالیتمان است. 
 

به نظر من اگر ما این را درست درك کنیم میتوانیم از این دوره با موفقیت عبور کنیم. راستش حتى به این 
خوشبینم که در فرداى این واقعه کومه له قدرتمندترى در کردستان میماند که نفوذ و وجهه سیاسى خود را 

در یک مقیاس بسیار وسیع ترى گسترش داده است. 
 

بنابراین روح کلى و اساسى این قطعنامه این است که فراخوان بدهد و بپرسد که چه کسانى حاضرند امروز 
پا جلو بگذارند و با تشخیص این اولویت براى این دوره تالش کنند. طبعا این از دورنماى عمومى هر کس 
ناشى میشود. کسى که دورنماى خاصى براى آینده مبارزه در کردستان ندارد، طبعا االن هم عالقه خاصى 
ندارد که امروز به این شیوه که من میگویم از این دوره بیرون بیاییم. چه بسا جنبه انسانى این رویداد براى او 
مهم باشد، اجتناب از لطمات فیزیکى برایش مهم باشد، اما از نظر سیاسى مساله این اولویت را برایش ندارد. 
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اما براى کسى که آن دورنماى سیاسى را در کردستان دارد، یعنى اعضاى فراکسیون کمونیسم کارگرى، درك 
اهمیت این دوره و گذار سرافرازانه از این دوره حیاتى است. ما میتوانیم 6 ماه دیگر جمع شویم، موقعیت 
خود را مجددا بررسى کنیم و ببینیم که این دوره را چگونه گذرانده ایم و همه آن دورنماى فعالیت را با توجه 
به شرایط جدید، که بسیار با شرایط امروز تفاوت خواهد داشت، باز تعریف کنیم. اما براى اینکه بتوانیم 6 

ماه دیگر این کار را بکنیم باید دسته جمعى درست از این دوره بگذریم. 
 

این قطعنامه میخواهد یک عده بگویند که ما این را درك میکنیم و آماده ایم. اولین نتیجه این اعالم آمادگى 
این است که فرد با تمام مسائلى که در رابطه با این واقعیت و این نقطه عطف فرعى محسوب میشود فرعى 
برخورد میکند و آن را کنارى میگذارد تا وقتى که بتوان آن را بعنوان یک مساله اصلى مجددا مطرح کرد. اگر 
نارضایتى اى از برخوردهاى تشکیالتى هست، بنظر من اینجا باید جاى فرعى خود را پیدا کند، اگر کسانى 
کارى کرده اند که آدم معتقد است اشتباه کرده اند، باید این را به صورت یک مساله فرعى نگاه کرد. واقعیت 
این است که با همه اشتباهات و ضعفها و اصطکاکهایمان امروز وظیفه داریم تشکل سیاسى پیشرو براى 
تحقق این دورنما را از این دوره عبور بدهیم. کسى که این را نفهمد بنظر من راستش هیچ چیز نفهمیده 

است. 
 

چند نکته دیگر دارم: وقوع جنگ ما را با شرایط مشخصى روبرو میکند که میخواهم توجه رفقا را به جنبه 
هایى از آن جلب کنم. 

1 - در مورد مخاطرات جنگ من از اینجا نمیتوانم چیزى بگویم که براى شما تازگى داشته باشد. ارزیابى 
خود من این است که بمباران فشرده منطقه یک احتمال واقعى است و آمریکا امیدش را به این بسته است. 
مقابله با بمباران در روزهاى اول یکى از نکات اصلى حفظ خود خواهد بود. باید براى این برنامه داشت. 
ساختن پناهگاه و غیره کافى نیست، بلکه باید به سرعت بتوان از آن استفاده کرد. باید آمادگى کافى داشته 
باشیم و قربانى این بمباران ها نشویم و تلفات ندهیم. فکر میکنم تمام تجربه اى که ما از بمباران هاى قبلى 
اردوگاههایمان داشته ایم باید مورد استفاده قرار بگیرد. مهمتر از هر چیز این است که هر کس در آن شرایط 
وظیفه خودش را بداند. بحثى که اینجا داریم این است که یک آرایش اضطرارى باید در تشکیالت وجود 
داشته باشد که از یک تاریخ معین این آرایش اضطرارى مبنا قرار میگیرد. یعنى من و شما بجاى اینکه بگوییم 
ما نویسنده رادیو، یا مامور کمیته تشکیالت شهر و غیره هستیم، بگوییم ما در تیم سرپرستى کودکان، در 
تیم تدارکات، پزشکى و غیره هستیم. باید اینها در یک دوره معین جایگاه تشکیالتى ما را تشکیل بدهد 
ارگانهاى  در  که  رفقا  سایر  وقت  نیمه  کار  و  وقت  تمام  افراد  از  حداقلى  با  تشکیالتى  روتین  ارگانهاى  و 
اضطرارى هستند کار خود را پیش ببرند. این ممکن است دوره خیلى کوتاهى باشد. اما در این دوره کوتاه ما 
باید خودمان را مثل یک شهر و یک کمپ زیر حمله سازمان بدهیم. و بخصوص این را هم یادآورى میکنم 
صورتى  در  است.  جنگى  نیروى  یک  آماده باش  است.  پیشمرگانه  آماده باشهاى  معموال  ما  آماده باشهاى  که 
که آماده باشى که در این مورد برقرار میکنیم مسائل غیرنظامى زیادى دارد. از تدارکات، پزشکى، سرپرستى 
کودکان و کسانى که نمیتوانند به دالیل جسمى در چنین شرایطى از خود بخوبى مراقبت و دفاع کنند، اینها 
مسائلى است که شهر و یک کمپ با آن روبرو میشود و این با آماده باشى که یک واحد رزمى ما در فالن 

منطقه بخود میگیرد فرق دارد. 
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بنابراین تا حدود زیادى نوع آماده باش ما با دفاع یک شهر و یک کمپ از موجودیت خودش شباهت دارد. 
خواهش ما این است، و این را مفصلتر با رفیق رحمان حسین زاده هم بحث کردیم، که کمیته رهبرى کومه له 

روى این آرایش فکر کند. 

ما باید این آمادگى را داشته باشیم که روزى که وضعیت اضطرارى پیش میآید دیگر هر کدام کار خودمان را 
بدانیم و تیم و گروهبندى اى که در آن هستیم را بدانیم و کسى نباشد که تکلیف خودش را نداند. 

2 - یک نکته دیگر که اینجا در طرح قطعنامه تاکید کرده ام مساله اقدامات تروریستى علیه ماست. اگر اوضاع 
بلبشو بشود، و هیچکدام ما از اکنون نمیتوانیم بدقت حدس بزینم که شکل مشخص آن اوضاع چه خواهد 
بود، یکى از خطراتى که ما را تهدید خواهد کرد ترور و خرابکارى است. این خطر میتواند منابع مختلفى هم 
داشته باشد. کار ما این است که "دارایى" خود را با فداکارى و هشیارى حفظ کنیم. این دارایى در درجه اول 
شامل انسانها و بعد امکانات است. ما باید اینها را حفظ کنیم. اگر قرار باشد روزى حفظ خود و موجودیت 
خود معنى داشته باشد، آن روز امروز است. به نظر من بیشترین انضباط و بیشترین آمادگى را در دفاع از 
تشکیالت و کادرهایش در این مورد باید از خود نشان بدهیم. مساله حفظ کادرها دیگر "خط و خطوط" 
برنمیدارد. همه کسانى آنجا هستند انسانهاى مبارز و انقالبى اى هستند که حتى اگر با خط یکدیگر مخالف 
باشند در این تردید ندارند که شکافى عظیم آنها را از دشمن ارتجاعى شان جدا میکند که مترصد ضربه زدن 
به آنهاست. اگر کادر کومه له زیر خطر باشد، حتى اگر کسى باشد که من و شما او را ناسیونالیست میدانیم، 

باید تا سر حد جان در حفظش تالش کنیم. 

هشیارى ضد تروریستى و دفاع تا سرحد جان از کادرهاى کومه له در تمام سطوح، از همه آنهایى که میتوانند 
هدف عملیات تروریستى دشمنان باشند، یک شاخص اساسى این است که ما چقدر به حرفى که میزنیم 

باور داریم. 

در مورد مسائل عملى و فنى حفظ خود در چنان شرایطى من نه تخصص دارم و نه الزم میدانم بیش از این 
حرفى بزنم. فقط خواهش من وجود آمادگى و نقشه مند بودن کارهاست و این که روز مربوطه اوضاع شیر 
تو شیر نشود. من خودم در یک مورد بمباران اردوگاه از نزدیک شاهد بوده ام و راستش چیزى که آنروز 
دیدم نگرانم میکند. بنظر میآید که واقعه اى مانند بمباران اردوگاه باعث میشود حتى شیرازه متعارف و روتین 
تصمیم گیرى هم گسیخته شود و هر کس پشت فالن صخره و تخته سنگ و داخل فالن غار نظر خود را 
اصل قرار بدهد و کسى نتواند وظیفه اى براى کسى تعریف کند. این براى ما سم است. ما واقعا باید به 
شیوه اى مدرن و اروپایى مانند سازمانى که دهها بار تمرین کرده است آرایش گرفته باشیم و هر اتفاقى براى 
ما قبال تعریف شده باشد و بدانیم که عکس العمل هر گروه و هر یک از ما در آن شرایط چه باید باشد. ما که 
اینجا نشسته ایم و با آن خطرها مواجه نیستیم از بابت احتمال آشفتگى در کارها نگران هستیم. همه باید به 
این جنبه بها بدهند. در صورت پیدایش شرایط اضطرارى مناسبات و مکانیسم تصمیم گیرى باید یک روح 

نظامى اکید داشته باشد که از هر کس اطاعت و انجام وظیفه جدى میخواهد. 

3 - نکته دیگر اینکه این رویدادها چه بسا به قطع ارتباط میان بخشهایى از تشکیالت و واحدهاى تشکیالتى 
منجر شود. براى مثال نخستین و مهمترین ارتباطى که در صورت شروع جنگ قطع میشود رابطه ما در خارج 
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با شما در آنجاست. همینطور دور افتادن فرمانده و یا مسئول تشکیالتى از بخشى از نیروها و واحدها و غیره. 
نکته اى که اینجا در قطعنامه تاکید شده است این است که تجدید ارتباط و بازسازى تشکیالتى یک وظیفه 
اساسى هر کس در آن شرایط است. این قطعنامه تکروى و تصمیم گیرى قسمتى و موضعى را رد میکند و 
تاکید را روى بازسازى سلسله مراتب و تحکیم ارتباط تشکیالتى میگذارد. اگر جنگ ابعاد وسیعى پیدا کند 
این مساله براى ما مهم خواهد شد. رفقا از همین االن مشغول ایجاد کانالهایى هستند که بتوانیم در صورت 

وقوع جنگ رابطه داخل و خارج کشور را برقرار نگهداریم. 

4 - اساسى ترین شاخصى که براى موفقیت ما در گذار از دوره جنگ وجود دارد این است که لطمات و 
مشقات انسانى ما چه بوده است. هدف ما صفر، یعنى نداشتن هیچگونه لطمه انسانى است. جنگ، و بیشتر 
از آن آمادگى خود ما، تعیین میکند که تا چه حد تحقق این هدف عملى است. در زمینه لطمات انسانى 
باید تفکیک قائل شد بین کسانى که مستقل از اراده خود، بعنوان آدمهاى "بیگناه" در میان ما هستند با من 
و شمایى که به انتخاب خودمان و با پاى خودمان آمده ایم و لطمه خوردن و احتماال کشته شدن در مبارزه 
را یک سناریوى قابل وقوع براى زندگى خودمان میبینیم. آنچه براى ما ضعف محسوب میشود در درجه 
اول این نیست که در یک جنگ رو در رو با دشمنان تلفات بدهیم. براى یک سازمان مسلح و در حال جنگ 
این ابدا عار نیست. آنچه عار است این است که مثل عشایر با کل ایل و فک و فامیل وارد کارزار بشویم و 
تلفات بدهیم. گذشته از اینکه هیچیک از ما بطور کلى دلش نمیخواهد حتى آرامش خاطر یک کودك در این 
ماجرا بهم بخورد، گذشته از جنبه انسانى اصلى مساله، یک وجه دیگر مساله هم این است که نباید کسانى 
که زیر چتر سرپرستى کومه له زندگى میکنند، بخصوص کودکان و خانواده ها و افراد مسن که در کنار ما 
زندگى میکنند، در این دوره کوچکترین لطمه اى ببینند. هر لطمه اى به اینها وارد شود هضمش براى ما و 

براى جامعه بشدت دشوار خواهد بود. 

چیزى که من را نگران میکند این است که ما این وظیفه را با استاندارهاى پایینى انجام بدهیم. ببینید، اگر قرار 
است براى مثال ما صد کودك را حفظ کنیم، غذا بدهیم، جابجا کنیم، دلدارى بدهیم و غیره، با استانداردهاى 
جارى در کشورهاى پیشرفته باید 25-30 سرپرست براى این کار گذاشت. نگرانى من این است که براى 
مثال ما آنجا این نیرو را اختصاص ندهیم. یک کمیته پنج یا ده نفره براى سرپرستى درست کنیم و باقى را 
همه "مرد جنگى" تعریف کنیم. بخش اعظم دفاع ما در این مورد دفاع غیر نظامى است. دفاع غیر نظامى 
شامل همین نوع اقدامات است. اینکه برق برقرار بماند، لوله کشى آب آشامیدنى آسیب نبیند، کسى لطمه 
نخورد، غذا به همه برسد و غیره. این نوع دفاع غیر نظامى باید بیشترین انرژى ما را ببرد. روشن است که 
در مقابل تهدید نظامى زمینى واحدهاى نظامى ما باید آماده دفاع باشند. باید علیه ترور و خرابکارى دفاع 
کنند. ولى دفاع غیر نظامى در این شرایط مشخص جنبه اصلى خواهد بود. و با توجه به اینکه کم در مورد 
این جنبه ها کار کرده ایم، من میترسم خیلى از رفقا در آن حدى که باید براى این امر ارزش قائل نباشند 
و کادرهاى باالى ما براى مثال فکر نکنند که بله سرپرستى کودکان، حفظ تدارکات و شبکه برق و آب 
اردوگاهها و نظیر اینها در این دوره کارهاى بسیار مهم و با ارزشى هستند و تمایل به این باشد که همه 
در سنگرها حضور پیدا کنند. خواهش من این است که عده زیادى براى سازمانیابى در دفاع غیر نظامى 
داوطلب شوند. دیر نمیشود، دوباره وقتى اوضاع نرمال شد همه به پست همیشگى خود برمیگردیم. شاید 
این استنباط غلط باشد، ولى این به هر حال یک نگرانى من است که ما در نقشه هایمان به دفاع غیرنظامى 

بهاى کافى ندهیم. 
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5 - یک وجه دیگر مساله، که در این قطعنامه آمده است، این است که اگر اوضاع شلوغ شود ما تنها کسانى 
نخواهیم بود که زیر فشار قرار میگیریم. توده وسیع مردم به اوضاع مشقت بارى میافتند و به نظر من یکى 
از شاخصهاى این امر که ما چقدر از این دوره سرافراز بیرون میآییم این است که وقتى بعد از 8 ماه کسى 
به آن دوره نگاه میکند بتواند بگوید که در آن شرایط یک نیرو بود که میشد به آن چشم امید داشت که به 
مردم کمکهاى پزشکى و غذایى و غیره بکند و آن نیرو کومه له بود که در این جنگ چون یک جریان پیشرو 
و دلسوز عمل کرد. من فکر میکنم ما باید خودمان را آماده بکنیم که اگر به فرض مردم زحمتکشى که ما را 
در بین خود جا داده اند به چنین سطحى از کمک نیاز داشته باشند بتوانند کمک کنیم. سازمانهاى بین المللى 
مختلفى حتما وارد این صحنه میشوند، ولى ما هم ممکن است موظف بشویم مردمى را از مخاطراتى عبور 
بدهیم. براى عده اى سرپناه و غذا و غیره تامین کنیم و غیره. امید من این است، و این را مدام در این نوار 
تکرار کرده ام، که ممکن است اصال چنین اوضاعى پیش نیاید. اما اگر قرار است راجع به جنگ فکر کنیم، 

آنوقت باید آن را با تمام تاریکى و تلخى آن مجسم کنیم. 

6 - چند کلمه هم الزم است در مورد بحث "اعزام" صحبت کنم. از نظر انسانى و سیاسى رفیقى که میخواهد 
هر  جنگیدن  دوره  باالخره  جنگیدن  دهسال  از  بعد  محکوم.  نه  و  است  متهم  نه  ما  نظر  از  برود  خارج  به 
فردى تمام میشود. هر کسى حق دارد بگوید که نگران خانواده اش است. هر کس حق دارد بخواهد محیط 
فعالیتش عوض بشود. و فکر میکنم این یک تجربه اى باشد که ما براى نسل بعدى به جا میگذاریم که اگر 
کسى میخواهد عده اى را به جنگ طوالنى فراخوان بدهد، لطفا کارى کند که همانطور که ورودى این جنگ 
براى فرد معلوم است خروجى اش هم از قبل معلوم باشد. اگر میخواهید جنگ طوالنى بکنید این را فقط با 
بازسازى مدام ارتشتان میتوانید انجام بدهید و نه با تبدیل ارتش جوانان به ارتش پیران. باالخره یک زمانى هر 
انسان واقعى، هر انسان ملموس و "غیر مریخى"، به این نتیجه میرسد که به اندازه کافى جنگ کرده، به اندازه 
کافى سرما کشیده و بعنوان یک انسان سیاسى میتواند در یک شاخه دیگر فعالیت کند. و اینها هیچکدام به 
نظر من جاى مالمت ندارد. شخصا با هر رفیقى که آنجاست و میخواهد آنجا نباشد همدردى کامل دارم. من 
فکر نمیکنم ما باید مبارزه نظامى را روى کسانى بنا کنیم که میگویند ما نباید اینجا باشیم اما به لطایف الحیل 
آنجا هستند. به نظر من اینطور نمیشود مبارزه مسلحانه کرد. ما به اندازه کافى رفقایى داریم، یک اکثریت 

عظیم، که میگویند میخواهند آنجا و در آن عرصه کار کنند و کارشان را در آن عرصه تمام شده نمیبینند. 

بنابراین اولین حکم در بحث من این است که اعزام نه تابوست و نه اگر کسى بخواهد اعزام بشود بد است. 
آنچه بد است همهمه و هیجان است. آنچه بد است بى نقشگى و بیخطى و اخالقیات بدى است که ممکن 
است با این قضیه دامن زده شود. وگرنه نفس اینکه عده اى اسمشان در لیستى باشد و بدانند که در پنج شش 
ماه بعد نوبتشان میشود تا به جاى بهترى از نظر آسایش مادى منتقل بشوند که میتوانند باالخره فرزندانشان 
را مدرسه بگذارند و یا براى درد قدیمى کمرشان فکرى بکنند، اینها هیچ ایرادى ندارد. من به عنوان یک 
فرد و ما به عنوان دفتر سیاسى حزب با این کامال سمپاتى داریم. میخواهم خواهش کنم که در بحث اعزام 
این جنبه مالمتگرانه را کنار بگذارید. هر کس میگوید باید بروم خارج البد به عنوان آدم عاقل و بالغ فکر 
کرده و به این نتیجه رسیده. کمتر کسى در لیست اعزام که من دیده ام هست که کمتر از پنج سال و هشت 
سال آنجا جنگ کرده باشد. خیلى هایشان دهها بار به کام مرگ رفته اند. همه انسانهاى مبارز و قدیمى آن 
جنبش هستند و خدمتشان را سالهاست در این سطح نظامى کرده اند. آسایش اگر حق آنها نیست، حق هیچ 

کس دیگرى هم نیست. 
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ما از این لحاظ هیچ مساله اى نداریم. مساله جاى دیگر است. پروژه اعزام یکى از کارهاى خود تشکیالت 
است. باید زودتر از اینها اقدام میشد و من بعدا، احتماال در نشریه کمونیست، در رابطه با مبارزه مسلحانه 
بیشتر در این مورد بحث میکنم. اما به هر حال االن تشکیالت رسما این را در دستور گذاشته است و دارد 
آن را سازمان میدهد. یک امکانات مادى معینى هم داریم. این بنابراین یکى از کارهاى تشکیالت است و به 
هیچ عنوان نه باید مساله محورى کار ما بشود و نه موضوع بحث دائمى و نه باید برخورد ماوراء تشکیالتى 
به این مساله بشود. ارگانى در تشکیالت براى سازماندهى و سرپرستى اعزام داریم. رفقایى در باالترین سطح 
در این پروژه درگیرند که اهمیت این مساله را درك میکنند و دارند همه تالش خود را میکنند. اگر تشکیالت 
بتواند به شیوه اصولى نوبت بدهد و این نوبتها را رعایت کند، آنگاه هر رفیقى میداند که کجاى این لیست 
قرار گرفته است و کى به مساله او پرداخته میشود و سر نوبت خودش میآید و مدارکش را میگیرد و میرود. 
چیزى که ما باید با آن مرزبندى کنیم بحث "اعزام اعزام" و تبدیل شدن آن به مشغله عمومى است. مشغله 
اصلى کومه له مبارزه در کردستان است. اعزام یکى از کارهایى است که امروز براى سازماندهى درست این 
مبارزه الزم شده. امید من این است که روزى این پروژه باالخره تمام شده باشد و دیگر به اعزامهاى روتین 
ماهى یکى دو نفر برسیم و جاى رفقاى اعزام شده را با رفقاى آماده دیگرى پر کرده باشیم. ما بحث قدیمى 
خود را در مورد قابل تحرکت بودن و آلترناتیو داشتن هر فرد را همچنان داریم و کامال به آن پایبندیم. 
اما اعزام را نباید به یک مشغله اساسى تبدیل کرد. از همه رفقایى هم که یا خود تقاضاى اعزام کرده اند و 
یا تشکیالت میخواهد اعزامشان کند میخواهم که اسم خود را در لیست چک کنند و منتظر نوبت انجام 
کارشان بشوند. شرط این البته این است که خود واحدهاى مسئول این نوبتها را رعایت کنند و تحت فشار 
قرار نگیرند. بدترین چیز به نظر من این است که کسى خود را چپى بداند و براى اعزام خارج از نوبت 
فشار بیاورد. ما جلوى اینها را میگیریم. در یک مورد نقض نوبت، عضویت رفیقى که فشار آورده لغو شده 
و ارگان مسئول به خاطر تسلیم به فشار از خود انتقاد کرده است. بنابراین اگر ما اصول و مالکهاى خود را 
رعایت کنیم، این مساله به یک مساله روتین تبدیل میشود که یک ارگان تشکیالتى مشغول انجام آن است. 

اما ما با امضاء این قطعنامه این را میگوییم که ما میخواهیم بمانیم و در این دوره کار کنیم. خیلى از رفقا که 
امضاء میکنند ممکن است نتوانند بمانند و کار کنند. ممکن است از نظر جسمى نتوانند، تشکیالت نخواهد 
که آنها بیش از این بمانند و غیره. امضاء این قطعنامه به این معنى نیست که رفیق امضاء کننده میگوید من 
نمیخواهم اعزام بشوم، بلکه به این معنى است که ما على االصول معتقدیم که در صورت نبود مشکالت 
جسمى و غیره باید اینجا ماند و کار کرد. شخصا فکر میکنم رفقا باید این را امضاء کنند. کار ما این است 
که آنجا بمانیم و این دوره را بگذرانیم و ما، و این خط، که میتوانیم این تشکیالت را بدرستى از این دوره 
عبور بدهیم و به مسائل این دوره سیاسى برخورد کنیم. به نظر من ما به همه کسانى که توان کار در آنجا را 

دارند در این دوره احتیاج داریم. 

یک نکته دیگر اینجا هست که من فکر میکنم باید آن را هم به رسمیت بشناسیم. اگر قرار است جنگى به 
آن عظمت در آن منطقه بشود، حداقل انتظار از هر یک از ما این است که حق صیانت نفس و حفظ خود 
را براى هر انسانى قائل باشیم. و در نتیجه اگر کسى دارد تالش فوق برنامه اى براى بیرون بردن خود و 
خانواده اش از منطقه میکند، به نظر من محق است. نمیتوان کسى را مجبور کرد در منطقه اى که قرارست 
جنگ بشود بماند. این مساله پیچیده اى نیست. آنچه من دارم میگویم این است که اگر فرد حزبى در چنین 
شرایطى دارد امکان سازى میکند، بهتر است امکاناتش را در اختیار تشکیالت بگذارد، با اطمینان از اینکه 
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تشکیالت مبرم بودن مورد خود او را هم میداند. بنابراین ما در عین اینکه نباید کسى را از بابت اینکه دارد 
به کمک دوستانش در خارج امکاناتى براى خود فراهم میکند محکوم کنیم، این را روش اصولى و حزبى 
میدانیم که رفیق بیاید و امکاناتى را که بدست آورده است، نظیر مدارك سفر و غیره، در اختیار تشکیالت 
بگذارد. بجاى اینکه هر کس تکى کار خودش را بکند، باید کارى کنیم تشکیالت در مورد اعزام درست 
عمل کند. راستش امروز نسبت امکانات شخصى به تشکیالتى باور کردنى نیست. امکانات تشکیالتى بسیار 
محدود است. این دست و بال تشکیالت را میبندد که به نیاز کسى که کسى را در خارج ندارند که تسهیالتى 

در اختیار آنها بگذارد جوابگو باشد. 

و باالخره اینکه بحث اعزام جواب مساله حفظ خود در منطقه را نمیدهد. شک نیست که ما باید به اعزامها 
بخاطر خود نیازهاى موجود، سرعت بدهیم. این قطعا دست ما را، از جمله در حفظ خود در منطقه، بازتر 
میکند. اما اعزام جواب مساله حفظ خود نیست. سؤال اصلى این نیست که ما باید حتما تا قبل از شروع 
جنگ افراد و خانواده هاى لطمه پذیر را از منطقه بیرون ببریم. ممکن است وضع اصال اجازه ندهد کسى از 
آن منطقه سفر کند. پاسخ مساله هوشیارى و آمادگى ما در همانجاست. در دراز مدت طبعا باید همه لیستى 

را که داریم خارج کنیم. 

سیاست اعزام یکى از شرطهاى ایجاد یک تشکیالت کارآمد و رزمى در منطقه است. نظر و برنامه ما در 
این مورد قبال منتشر شده است. به این سیاست باید به همین عنوان نگاه کنیم و براى آن ارزش قائل شویم 
و به کار آن دل بدهیم. در عین حال نباید اجازه بدهیم که اعزام مشغله دائمى عده از رفقا باشد. و یک راه 
این اینست که هر کس از این بابت نگرانى دارد اطمینان خاطر داشته باشد که تکلیفش چیست و کجاى این 

پروژه قرار دارد و بداند که عده اى دارند براى اعزام او تالش میکنند. 

من یکبار دیگر از همه رفقا میخواهم که وضعیت را درك کنند. امید من این است که عده زیادى پا جلو 
بگذارند و اعالم بکنند که این افق آنهاست و آماده ایفاى این نقش در این دوره هستند. تردید ندارم که عده 

زیادى اینکار را میکنند. 

و باالخره این رفقا باید چه در میان خود و چه در کل تشکیالت یک فضاى عاطفى منطبق با فشارهایى که 
قرار است با آن روبرو شویم بوجود بیاورند. نمیشود عده اى آدم بدبین به هم و دلخور از هم به کام چنین 
مخاطراتى بروند و درست بیرون بیایند. باید فضاى عاطفى آنجا محکم باشد. اختالف سیاسى سر جاى 
خودش، اما همه باید براى سالمت و امنیت و آسایش یکدیگر احترام قائل باشند و صالحیت همدیگر را 
براى حل مسائل مشترکشان به رسمیت بشناسند. کسى که این قطعنامه را امضاء میکند دارد خود را به این 
هم موظف میکند که بکوشد فضاى تشکیالت را به یک فضاى رفیقانه تبدیل کند که در آن افراد به هم 
تکیه میکنند و میتوانند دسته جمعى کار کنند. هر نوع اصطکاك زائد و دلخورى شخصى را اینجا باید کنار 
گذاشت و اگر کوتاه آمدن یک راه این است به نظر من رفقا باید در این دوره تا حدود زیادى در روابط 
روزمره کوتاه بیایند و دلسوزى خود را نسبت به مشکالت همه کسانى که در آن تشکیالت هستند نشان 
بدهند. و در همین رابطه، به نظر من آن رفقایى که در نشست خود این قطعنامه را تصویب میکنند، باید 
برخیزند، سرود انترناسیونال را با هم بخوانند و از همان لحظه کار دسته جمعى خود را شروع کنند. انتظار 
من از کمیته مرکزى و ك.ر کومه له این است که روى این صفى که پایش را جلو میگذارد دیگر بدون هیچ 
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ابهام و تردید تکیه کند و به آن نقش بدهد. آن را چه در تحلیل و تصمیم گیرى و انجام کارها دخیل کند. 
کسى که امروز پا جلو میگذارد، مستقل از اینکه پیرارسال چه گفته و پارسال چه گفته و قبال با چه کسانى 

بوده و غیره باید در متن کار قرار بگیرد و به عنوان یک کادر دلسوز این دوره به او نگاه شود. 

از اینجا دست همه تان را میفشارم و رویتان را میبوسم و امیدوارم که در درجه اول مشکلى پیش نیاید، جنگ 
نشود، و اگر هم شد ما با آمادگى از آن بیرون بیاییم و راهمان را آنطور که میخواهیم ادامه بدهیم. 

رحمان حسین زاده: من دو نکته بنظرم میرسد که میخواهم نظرت را راجع به آنها بپرسم. اول، در مورد 
در  میشود.  متفاوت  برخوردهاى  و  میشود  مطرح  مختلفى  مسائل  گفتى،  که  همانطور  تشکیالت،  وضعیت 
جلساتى که در دوره اخیر داشتیم این نظرات به انواع و اقسام مختلف خود را مطرح کرده است. تا آنجا 
که توانسته ایم در همان جلسات هم جواب داده ایم. یکى از مسائلى که در رابطه با وضع تشکیالت مطرح 
میشود این است که بعضى ها، که مخالف سیاسى این خط هستند، خیلى روشن میگویند وضعیت امروز 
تشکیالت نتیجه این سیاستهایى است که در این یک سال یکسال و نیم اخیر مطرح شده. منظورشان سیاستها 
و مباحث کمونیستم کارگرى است و قطب بندى هایى که در نتیجه این مباحثات در تشکیالت بوجود آمده 
است و تغییراتى که در ساختار تشکیالتى ایجاد شده و غیره. این یکى از بحثهاست. یعنى خود سیاستها و 
بحثهاى این خط را غلط میدانند. نظر دوم به رهبرى چپ در تشکیالت مربوط میشود. من به ضعف هاى 
خودمان بعنوان رهبرى چپ در کردستان واقف هستم. ما اینها را در جلسات مختلف تشکیالتى گفته ایم و 
االن منظورم نیست که اینها اینجا دوباره مطرح بشود. بیشتر دوست دارم اگر نظر و توصیه خاصى در این 

مورد خود کار رهبرى در این دوره اضطرارى معین دارى بگویى. 
 

منصور حکمت: راستش راجع به اینکه وضعیت موجود ناشى از سیاستهاى ما و یا خود بحثهاى دوره قبل 
است فقط چند نکته میگویم و نمیخواهم زیاد وارد این بحث بشویم که گذشته چه بوده و غیره، زیرا مساله 
مهم این است که وضعیت لحظه حاضر را درست تشخیص بدهیم. به نظر من این برخورد قبل از هر چیز 
یک برخورد غیرمنصفانه است. زیرا نفس طرح شدن این خط و انتشار آن جزوات و غیره ناشى از تشتتى 
بود که فى الحال وجود داشت و وجود وضعیتى که در آن تشکیالت هزار مشکل داشت. این اختالفات از 
قبل در تشکیالت وجود داشت. بخصوص اینکه از نظر عملى هم ما حتى شروع کننده این بحثها نبودیم. 
قطب بندى حادى که در تشکیالت بوجود آمد قطب بندى بود بین ما و کسانى که قبال تقابلشان را با ما به 
طرق مختلف اعالم کرده بودند. این بنابراین یک برخورد محدودنگرانه است. ممکن است کسى براى تبلیغ 
بحث خودش و یا براى درمنگنه قرار دادن من و شما هزار و یک چیز بگوید. به نظر من حرف زدن راجع 
به اینها اصال موضوعیت ندارد. تاریخ این تشکیالت الاقل هزار شاهد زنده دارد و اسناد و نوارها و مدارك 
متعدد در مورد آن هست. هر کس بخواهد راجع به تاریخ این تشکیالت حرف بزند میتواند فورا به این اسناد 
و شواهد رجوع کند. آن چیزى که مسلم است این است که نُرمهاى قدیمى تشکیالت با آن مباحثات به هم 
ریخت ولى نرمهاى جدید به آن صورتى که ما دوست داشتیم جاى آنها ننشست. معنى این حرف این نیست 
که بد شد نرمهاى قدیم تشکیالت بهم ریخت. با آن نرمها نمیشد به این شرایط پا گذاشت. با آن نرمها نمیشد 
در همان شرایط هم کار کرد. اصال این واقعیت که آن نرمها به بن بست رسیده بود باعث شد که بحثهاى 
تئوریکى فورا در تشکیالت کردستان معنى تشکیالتى پیدا بکند و یک عده بفهمند که این مسائل به زندگى 
خود و تشکیالتشان مربوط میشود. بخاطر بن بست نرمها و دیدگاهها و سبک کار قدیم بود که این مباحثات 
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در تشکیالت کردستان چنان حاد شد. ولى واضح است که در آن دوره سلسله مراتب و کدهاى تشکیالتى 
سابق به هم ریخت، اتوریته ها دگرگون شد و خطوط و قطب بندى هاى جدیدى در تشکیالت شکل گرفت. 
کسى نمیتواند گله کند که چرا تاریخ به نحوى پیش میرود که در احزاب سیاسى قطب بندى بوجود میآید یا 
بحث میشود. خوب این دست کسى نیست. کسى نمیتواند گله کند که چرا در حزب ما بحث درگرفت. این 
خیلى موضع بدوى و به اصطالح غیر سیاسى اى است. خوب باالخره در احزاب بحث درمیگیرد بین آدمها 
و اختالف سیاسى باال میگیرد و حتى انشعاب بوجود میآید. این نمیتواند مایه گله کسى باشد. مشکلى که 
هست این است که چرا نرمهاى بعدى و آن انضباط و انسجامى که با این خط تداعى میشود بدرستى شکل 
نگرفت. به نظر من این دیگر در تحلیل نهایى پاى چپ را به میان میکشد که به درستى براى شکل داده این 
روابط و ضوابط حرکت نکرد. منظورم کل چپ است، اعم از دفتر سیاسى، کانون، خود شما رهبرى کومه له 
و صف وسیع چپ در تشکیالت کردستان. ما به درستى نتوانستیم این کار را بکنیم. اگر من بخواهم یک 
جمعبندى از علت این بدهم این است که به نظر من جوهر آن نامه ما به تشکیالت کردستان بعد از پلنوم 61 
اجرا نشد. اساس آن نامه تاکید این نکته بود که بعد از آن پیشروى الزم است که مواضع چپ تثبیت بشود 
و بر داده هاى موجود سرمایه گذارى بشود. در حالى که بخشى از چپ آن موقع معطوف شد به "تعمیق" 
برخى مسائل به نحوى که تشتت و فقدان اتوریته در صف چپ را دامن زد. همانطور که گفتم ما مسبب این 
نیستیم که عراق و آمریکا ممکن است جنگ کنند، ما مسبب این نیستیم که ایران و عراق صلح میکنند، ما 
مسبب این نیستیم که مبارزه مسلحانه منقبض میشود، ما مسبب این نیستیم که ایران و عراق صلح میکنند، 
ما مسبب این نیستیم که بچه بدنیا میآید و تشکیالت باید فکرى بحال زندگى و آموزش و پرورش او بکند، 
ما مسبب این نیستیم که کسانى نسبت به نظرات سیاسى 5 سال پیششان تجدید نظر میکنند و نمیخواهند 
به شکل قبل مبارزه کنند. اینها در هر جامعه اى در جریان است. اتفاقا حرف من این است که خوب شد که 
در مقطعى مسائل به این شکل حاد بروز میکند که خط ما سر کار است. این مسائل باالجبار بروز میکرد و 
جلوى هر رهبرى اى که در کومه له وجود میداشت قرار میگرفت. خوبى اش این است که امروز این خط سر 
کار است که در مقابل این مسائل تعصبات را دامن نمیزند و سعى میکند به آنها جوابهاى عینى و اجتماعى 
و انسانى بدهد. سعى میکند جواب سیاسى بدهد و صف مبارزى را سازمان بدهد. بنابراین من نسبت به آن 
بحثها اصال سمپاتى ندارم و هر وقت یکى از این منتقدین باالخره حرفش را بنویسد و بحث از حرفهاى 
شفاهى این گوشه و آن گوشه بیرون بیاید جوابش را خواهیم داد. چیزى که مورد انتقاد من است این است 
که پاسخگویى ما به این مسائل کند بوده است. ایجاد ضوابط و ساختارها و شالوده تشکیالتى مورد نظر ما 
بسیار کند پیش رفته. من به سهم خودم نتوانستم تشکیالت را در آن مقطع بدرستى مجاب کنم که محتواى 
آن نامه درست است. البته خیلى ها با آن نامه موافقت کردند، اما براى خیلى هایشان این یک پذیرش تاکتیکى 
و موقت بود. ولى واقعیت مساله این بود که آن همبستگى اى که باید در همان مقطع بر سر نقشه عمل هاى 
آنروزمان بوجود میآوردیم، که مورد موافقت همه بود، بوجود نیامد و این را در باال و پایین تشکیالت هر 

دو میشد مشاهده کرد. 
 

وقتى از من راجع به رهبرى کومه له میپرسى، باید بگویم که به نظر من رهبرى کومه له خیلى جاها، بقول 
برخى از رفقا، به سبک قدیم کار میکند. البته انتظار ندارم این روشها یک شبه اصالح بشود. هر یک از ما به 
هر حال دارد به درجه اى به سبک قدیم کار میکند. به نظر من (بعد از پلنوم شانزدهم حزب و پلنوم هفتم 
کومه له) در ابتدا ك.ر کومه له به حضور مستقیم خودش در کردستان کم بها داد. میبایست آن دوره آنجا نیرو 
میگذاشت و تشکیالت را جمع و جور میکرد و بعد جابجا میشد. سازماندهى بعد از پلنوم 16، که اتفاق 
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خیلى مهمى در تاریخ حزب کمونیست بود، در آن دوره خیلى ساده گرفته شد. بعد از آن به نظر من ایرادات 
ك.ر کومه له این بود که اعتماد بنفسش کم بود و خود را در یک موضع برحق که اگر دنیا هم علیه آن بسیج 
شود یک سانتیمتر عقب ننشیند نمیدید. بعضا جلوى این یا آن فشار تسلیم میشد و این خود بخود زمینه 
نوسانات بعدى را ایجاد میکرد. براى مثال اگر کسى علیه یک رهبرى که خود را برحق میداند جوسازى 
کند، آن رهبرى کارش این است که صفش را جمع کند و فراخوان بدهد به جلوگیرى از این جوسازى. 
به نظر من رهبرى کومه له به صف خود و به اعتماد آن صف به رهبرى اش متوسل نمیشد. تسلیم نشدن به 
فشار، برانگیخته شدن در مقابل فشار و صف خود را در مقابل فشار بسیج کردن اعتماد به نفس میخواهد 

که در کار ك.ر کومه له کمرنگ است. 

یک نکته دیگر به نظر من این است که رهبرى کومه له نیات خودش را کم توضیح میدهد. سیاست خود را 
ترویج میکنید، ولى نمیروید هدف و نیات خود را از این یا آن تصمیم براى تشکیالت شرح بدهید و کم در 
یک سطح پایه اى فراخوان کمک به صف تشکیالتى خود میدهید. به نظر من این ایراد که رهبرى "ما را به 

بازى نمیگیرد" و یا "به ما تکیه نمیکند" به درجه اى درست است. به کادرهایتان اتکاء نمیکنید. 
 

با  علنى،  شیوه  به  خود  موافق  نیروى  نکردن  بسیج  و  بنفس  اعتماد  بودن  کم  کنیم  نگاه  وقتى  مجموع  در 
ستون  من  نظر  به  است.  ك.ر  اصلى  ضعفهاى  من  نظر  به  اینها  حلها،  راه  و  مسائل  توضیح  و  سخنرانى 
فقرات ك.ر کومه له را کسانى تشکیل میدهند که تشکیالت آنها را به عنوان سیاسى ترین و خط دارترین و 
ذینفوذترین کادرهاى تشکیالت نگاه میکرده است. اما دیالوگ این رهبرى با تشکیالت کم است. منظورم 
فقط جلسات توضیح سیاستها نیست. بلکه تبادل نظر و همفکرى حضورى و هر روزه کادرها و فعالین در 
آن  در  میدهد.  توضیح  آنها  براى  را  کارش  فلسفه  تفصیل  به  رهبرى  آنها  در  که  است  کوچکتر  جمع هاى 
صورت کادرى که از وجود یک مشکل ناراضى است، این را هم میداند که نه فقط رهبرى از وجود مشکل 
خبر دارد بلکه خود این رهبرى است که توجه را به آن جلب کرده و براى حل آن فراخوان داده. در این 

حالت دیگر وجود مشکالت به ناتوانى رهبرى تعبیر نمیشود. 
 

یک مشکل دیگر این است که خطوط دیگر در حزب حرف نمیزنند. به نظر من این یکى از علل تشتت 
بزنند،  را  حرفشان  دارند  اختالف  و  فاصله  ما  با  که  بانفوذ  و  قدیمى  و  مبارز  آدم  عده اى  اگر  است.  فعلى 
امکان جوسازى براى کسان دیگر نمیماند. در سکوت اینها عده اى که در واقع هم خط اینها هستند پشت 
پرچمهاى بسیار عقب مانده اى جمع میشوند. جوسازى، شایعه پراکنى، چوب الى چرخ گذاشتن، و نظیر 
اینها خط خیلى از مخالفان ما نیست. ولى اگر نمایندگان واقعى آنها حرف نزنند، کسى که واقعا میخواهد 
فضا را خراب کند از این شکافها استفاده میکند. یک مشکل ما هم به نظر من این است که به این طیف 
حالى کنیم که باید حرفشان را بزنند و اختالفاتشان را بگویند تا بتوان خطوط عقب مانده را کنار زد و محیط 

بهترى ایجاد کرد. 
 

من در کل این ضعفها را میبینم که ما در تشکیالت کردستان آنطور که باید آمادگى جوابگویى عملى به حجم 
معضالتى که چه به دلیل شرایط داخلى کردستان و چه به دلیل شرایط بیرونى جلوى ما ریخته شد نداشتیم. 
معنى این حرف این نیست که کسان دیگرى بودند که این آمادگى را داشتند و ما کنارشان گذاشتیم. اگر 
کسى هم توان پاسخگویى داشته باشد همین صفى است که امروز امور را بدست دارد و پیش میبرد. آنهاى 
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دیگر جواب خود را به مشکالت از این کوچکتر دادند و آن جواب خوبى نبود. کسى نمیتواند بگوید که 
عده اى صالح تر و تواناتر در تشکیالت هستند که، در حالى که از پس مسائل به مراتب کوچکترى برنیامدند، 
میتوانستند پاسخگوى معضالت عظیم تر کنونى باشند. پاسخ درست را همین خطى که در کومه له سر کار 
است دارد. منتها این یک واقعیت است که به نسبت حجم مسائل تجربه و توان موجود محدود است و این 

بروز اشتباهات را ناگزیر میکند. 

پیشنهاد من به هر حال این است که در این دوره به اینگونه بحثها نپردازیم. اگر کسى دوست دارد بعدا 
وقت براى تجزیه و تحلیل دوره قبلى و ارزیابى از عملکرد این یا آن ارگان زیاد خواهیم داشت. اما چیزى 
که وقت برایش زیاد نیست جمع شدن و آرایش گرفتن براى این وضعیت خطیر است. باور کنید وضعیت 
خطیر است. قبال هم گفته ام که روش ما این نیست که بگوییم "هیچ نیست"، "جنگ نمیشود"، "در این 
مناطق نخواهد بود"، "به ما مربوط نمیشود" و غیره. روش ما این است که مساله را آنطور که هست به 
آنهایى که باید راه حلى برایش پیدا کنند توضیح بدهیم و ابعاد واقعى آن را نشان بدهیم و از آنها بخواهیم 
پا جلو بگذارند. امروز پا در این صحنه گذاشتن نشان میدهد که چه کسى در آن تشکیالت مدافع کمونیسم 
کارگرى است. به نظر من هر کس با هر نظرى که دارد، باید امروز این را تشخیص بدهد که باید به میدان 
بیاید و "دارایى" خود را محافظت کند. این دارایى عبارت است از رهبرى اى که فى الحال دارد. اگر کسى 
میخواهد این رهبرى را تغییر بدهد خوب این مکانیسم خودش را دارد. اما به هر حال در روز 15 ژانویه 
شما یک رهبرى دارید، در این شرایط از این دفاع میکنید یا نه؟ یک شالوده و سلسله مراتب تشکیالتى اى 
دارید، از این دفاع میکنید یا خیر؟ کادرهایى دارید، از اینها دفاع میکنید یا خیر؟ ما نمیتوانیم صرفا بهترین 
حالتى که در مخیله مان میگنجد را صرفا آرزو کنیم و اینها از زمین سبز بشوند. رهبرى بهتر از این به نظر من 
هم میتواند در تشکیالت کردستان وجود داشته باشد، ولى االن نمیتوانم پیدایش کنم. باید کنگره ها و پلنوم ها 
تشکیل بشود. اما در این شرایط رهبرى اى که دارم را میچسبم. هیچ پیشمرگى براى اینکه تفنگش از نوع 
خوب و تاشو نیست موقع جنگ از شلیکش خوددارى نمیکند. با همان تفنگى که دارد شلیک میکند. بنظرم 
بعضى از رفقاى چپ بعد از پلنوم 16 این را درك نکردند که رهبرى اى که در کردستان داریم همین است. 

از همین باید استفاده کنیم. امروز و در این شرایط باید اهمیت این مساله را درك کنیم. 
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طلوع خونین نظم نوین جهانى
جنگ آمریکا در خاورمیانه

کارگر امروز شماره 10، بهمن 69(فوریه 1991)

با آنچه در خلیج مى گذرد و با روایتى که رسانه ها از آن بدست مى دهند الحق که باید از اینکه دنیاى امروز 
دنیاى دورویى، اخالقیات دلبخواهى و معیارهاى دوگانه است شکرگزار باشیم. تصور کنید اگر بنا بود همه 
قطعنامه هاى سازمان ملل با همین درجه عزم و قاطعیت به اجرا در آیند چه آشوبى بپا مى شد. تجسم کنید 
که فقط براى نمونه چند هزارتن بمب مى بایست بدلیل اشغال سرزمینهاى فلسطینى و رفتار ضد انسانى با 
مردم فلسطین روى اسرائیل ریخته مى شد، یا روى آفریقاى جنوبى، بخاطر امتناعش از برسمیت شناختن 
هویت انسانى اکثریت ساکنین اش، یا روى خود آمریکا، براى چندین دهه ارعاب بى وقفه بشریت. تصور 
کنید که از کار انداختن سالحهاى نابودى جمعى که در آمریکا، شوروى، چین، فرانسه، انگلستان، اسرائیل و 
هر کشورى که وسعش مى رسد انبار شده است به چند فقره پرواز جنگنده ها و بمب افکن ها و شلیک چند 
موشک کروز نیاز مى داشت. فکر کنید اگر واقعا بنا بود از کنترل انحصارى نه فقط بر نفت، بلکه همچنین 
بر گندم، تکنولوژى، اطالعات، دارو و غیره جلوگیرى کنیم چه جنگهایى مى بایست برپا شود. اگر بنا بود 
همه دیکتاتورى ها محاصره شوند چه تعداد کشتى الزم مى شد. اگر بنا بود همه جنایتکاران جنگى، مستقل از 
نژاد و عقیده و ملیت و آداب معاشرتشان محاکمه شوند به چه تعداد قاضى و سالن دادگاه نیاز بود. تصور 
کنید که اقدام براى رام کردن همه ابرقدرت هاى دست به ماشه در سطح جهانى و منطقه اى محیط زیست 
را با چه خطرات عظیمى روبرو مى کرد. و باالخره هزینه مالى اینها را در نظر بگیرید. هیچ ژاپن و عربستان 
سعودى اى نمى توانست آنقدر پول رو کند. واقعا کابوسى مى شد. همینطور که هست خوب است، امن تر 
است. بیائید به کارناوال خودفریبى و خودپرستى قومى اروپایى - آمریکایى بپیوندیم. بیائید در شوق و ذوق 
کودکانه "مخبرین بیطرف" و مفسرین تلویزیونى "متخصص"مان، در بازیهاى جنگى کامپیوترى جدیدشان 

در عالم واقعى، سهیم شویم. 

یا شاید هم نه. بجاى این بهتر است خود را از مفروضات و توجیهاتشان خالص کنیم و به مسائل واقعى 
این جنگ توجه کنیم. این جنگ بر سر دموکراسى و دیکتاتورى نیست. کشتن و معلول کردن هزاران تن از 
مردم عراق و خراب کردن خانه و مدرسه و کارخانه شان بر سرشان براستى روش مهوعى براى نجات آنها 
از ستم سیاسى است. این جنگ ربطى به جلوگیرى از محروم شدن غرب از نفت ندارد. تملک نفت بازهم 
بیشتر براى کسى که قصد فروش آن را نداشته باشد بیمعناست. این جنگ برسر حراست از قوانین بینالمللى 
نیست. با علم به پیشینه خود این مجریان قانون، از هیروشیما و ویتنام تا گرانادا و نیکاراگوئه، چنین ادعایى 

را نمى توان جدى گرفت. 

اینها معضالت واقعى این جنگ نیستند. اینها درست همانند که هستند: تبلیغات جنگى. سرنخ هاى کلیدى 
براى درك علل واقعى این درگیرى را باید در اشارات بظاهر بى آزار جرج بوش به یک "نظم نوین جهانى" 
و خواست پذیرفته نشده صدام حسین مبنى بر ایجاد "پیوند" (میان عاقبت کویت با حل مساله فلسطین) 

جستجو کرد. 
نظم نوین جهانى
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پس  بین المللى  مناسبات  در  موجود  ابهامات  و  تضادها  جلوه هاى  از  یکى  صرفا  خلیج  در  امروز  درگیرى 
سطح  در  قدرت  پیشین  ساختار  هشتاد،  دهه  دوم  نیمه  در  شورورى  بلوك  سقوط  با  است.  سرد  جنگ  از 
بین المللى نیز، که بر تقابل نظامى، سیاسى و بدرجه کمترى اقتصادى، دو بلوك غرب و شرق مبتنى بود، فرو 
ریخت. در حالى که رسانه هاى جمعى و مفسرین سیاسى در غرب آنچه را که سقوط کمونیسم مى نامیدند 
جشن مى گرفتند وآینده اى مشحون از صلح و صفا تحت سلطه بالمنازع بازار پر افتخار را وعده مى دادند، 
براى هر ناظر هوشیار مسلم بود که دنیاى پس از جنگ سرد مملو از تقابل ها و تنش هاى جدى اقتصادى، 
سیاسى و ایدئولوژیکى خواهد بود. تفسیرهاى سیاسى در غرب معموال به مسائلى نظیر وضعیت بى ثبات و 
متحول در شوروى و اروپاى شرقى، شکاف "شمال و جنوب"، محیط زیست، کشمکشهاى منطقه اى و نظایر 
اینها خیره مى شوند - مسائلى که ظاهرا در خارج مرزهاى غرب "متمدن" و "دموکراتیک" ریشه دارند. اینها 
قطعا بخشى از معضالت دهه 90 را تشکیل مى دهند. اما مصاف اصلى، و معضل محورى در هر کوششى 
براى شکل دادن به یک "نظم نوین"، در خود غرب نهفته است. سقوط شرق همچنین مترداف با زوال غرب 
بعنوان قطب مقابل آن است. یعنى زوال آن موجودیت اقتصادى، سیاسى، نظامى و ایدئولوژیکى که براى 
محاصره و شکست بلوك شوروى پس از جنگ دوم جهانى حدادى شده بود. غرب، چه بعنوان یک مفهوم 
و چه بعنوان یک واقعیت اقتصادى - سیاسى، بر مبناى هژمونى و یا به اصطالح "نقش رهبرى" ایاالت متحده 
بنا شده بود. حفظ این نقش، و یا حتى گسترش آن، در دنیاى متحول سیاست پس از جنگ سرد، چکیده 

دورنماى آمریکا براى "نظم نوین جهانى" است. 
 

تا قبل از بحران اخیر در خاورمیانه بنظر مى رسید که چنین دورنمایى فاقد محمل عملى براى تحقق خویش 
تحقق  و  اروپا  وحدت  بسوى  حرکت  اقتصادى،  عظیم  قدرتهاى  بعنوان  غربى  آلمان  و  ژاپن  عروج  است. 
عملى وحدت دو آلمان، چرخش سیاسى در کشورهاى اروپاى شرقى به نفع راست طرفدار بازار، و باالخره 
گشوده شدن اقتصادى و سیاسى خود شوروى بروى غرب، غرب قدیم را از هر لحاظ تخریب و تضعیف 
کرده بود. نه فقط نقش رهبرى آمریکا، بلکه خود نهادهایى که محمل و ضامن هژمونى آمریکا بودند، نظیر 
ناتو، هردم زائدتر و بیخاصیت تر بنظر مى رسیدند. کل سیاست خارجى آمریکا جهت و تمرکز خود را از 
دست داده بود. حتى برخى از سر سخت ترین سلحشوران جنگ سرد در راست افراطى سیاست آمریکا به 
مدافعین انزواطلبى تبدیل شده بودند. بحران خلیج به دولت آمریکا امکان داد تا براى معکوس کردن این 
روندها وارد عمل شود. جرج بوش در سخنرانى اخیر خود در اجتماع خبرگزاران مذهبى نیات آمریکا در 
جنگ را با شفافیت حیرت انگیزى بیان کرد. بگفته بوش، هدف از این جنگ "اعاده رهبرى" و "قابل اتکاء 
بودن" آمریکاست. وقتى این هدف متحقق شود، آنگاه مسائل بین المللى نظیر مساله فلسطین مى تواند در 

سایه "نقش رهبرى کننده آمریکا" حل و فصل شود. 
 

یک  بعنوان  را  خود  تا  انداخت  چنگ  بود  کرده  ایجاد  عراق  توسط  کویت  اشغال  که  فرصتى  به  آمریکا 
ابرقدرت مجددا به کرسى بنشاند. به کمک کمپین عظیمى از تبلیغ و تحریک که توسط ژورنالیسم نوکر و 
مجهز در غرب، که خود محصول بى تفاوتى سیاسى تودهاى دهه هشتاد است، به پیش برده شد، یک شبه 
یک "امپراطورى شر" جدید ساخته شد. یک کشور جهان سومى با جمعیتى کمتر از 17 میلیون، مقروض و 
تماما وابسته به صدور نفت به غرب و فرسوده از جنگ هشت ساله با کشور همسایه اش ایران، یک خطر 
تهدید کننده جهانى تصویر شد. یک مساله منطقه اى که تحت شرایط دیگرى با فشارها و مانورهاى سیاسى 
و دیپلوماتیک پاسخ مى گرفت، تا حد یک کارزار مرگ و زندگى براى "جهان متمدن" بزرگ جلوه داده شد. 
اروپاى قاره با تزلزل به خط شد. هلموت کوهل و میتران، چهره هاى یک اروپاى بورژوایى متحد و مدعى، 
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توسط بوش و بیکر، سمبلهاى قدرت فائقه آمریکا، به حاشیه رانده شدند. غول ژاپن به یک صندوقدار مطیع 
تنزل داده شد. حیاتى بودن "نقش رهبرى کننده" آمریکا در نظم سرمایه دارانه جدید جهان به اروپا یادآورى 

شد. 
 

در حالى که عراق صحنه جنگ است، مسائل محورى اى که باید از طریق این جنگ حل و فصل شود در 
درجه اول در غرب نهفته است. نمایش قدرت و "رهبرى" آمریکا در منطقه قرار است ضامن حفظ موقعیت 
برتر این کشور در مقابل متحدین و رقبایش در غرب پس از جنگ سرد باشد - عاملى که در عین حال 
پیش شرط تفوق جهانى آمریکا نیز هست. اما تالش آمریکا خالف منطق سرمایه دارى امروز عمل مى کند که 
تجدید نظرى اساسى در موازنه قدیم و شکل گیرى آرایش اقتصادى و سیاسى بورژوایى جدیدى را ایجاب 
مى کند. ماهیت شکننده "ائتالف" امروز در مقایسه با همبستگى درونى اى که اتحاد غرب دهها سال در مقابله 

با بلوك شرق از خود نشان داد محدودیت هاى تاریخى تالش آمریکا را تاکید مى کند. 
فلسطین و کویت: پیوند

در سنگرهاى مقابل، نه عراق بعنوان یک کشور یا رژیم سیاسى، بلکه ناسیونالیسم عرب بعنوان یک نیروى 
ناسیونالیسم  این  جدید.  نظم  به  دادن  شکل  براى  کشمکش  در  دیگرى  حریف   - یابیم  مى  را  منطقه اى 
خلق گرایانه و ضداستعمارى قدیم نیست، بلکه پرچم بورژوازى عرب پس از اوپک است. مبارزه جویى این 
ناسیونالیسم از استیصال فقراى عرب یا مصائب مردم فلسطین مایه نمى گیرد، بلکه حاصل امکانات مادى اى 
است که بر روى دولتهاى بورژواى عرب براى بهبود موقعیت شان در اقتصاد جهانى و ساختار منطقه اى و 
بین المللى قدرت گشوده شده است. تقابل و موازنه قدیم بین شرق و غرب مدتها چنین انتظاراتى را عقیم 
شوروى،  محاصره  سیاست  ستون هاى  بعنوان  ایران،  و  اسرائیل  بر  خاور میانه  در  غرب  نفوذ  بود.  گذاشته 
برقرارى  به  قادر  مصر،  بعدها  و  سعودى  عربستان  اردن،  غرب،  طرفدار  عربى  دولتهاى  حتى  بود.  متکى 
چنان پیوند اقتصادى و سیاسى فشرده اى با غرب که اسرائیل و ایران زمان شاه از آن بهره مند بودند و شرط 
ضرورى توسعه سرمایه دارى و پیشرفت تکنولوژیکى محسوب مى شد نبودند. بعالوه مدتها قبل از سقوط 
نهایى بلوك شرق دیگر روشن شده بود که این بلوك از ارائه هرگونه چهارچوبى براى رشد اقتصادى در 
کشورهاى منطقه نفوذ خود ناتوان است. اما مادام که مالحظات وسیع تر جهانى غرب را به اسرائیل گره 
مى زد، اینکه کشورهاى عربى، با جمعیتى 50 برابر اسرائیل و منابع وسیع اقتصادى، نفت و نیروى کار، در 
صحنه سیاست بین المللى و اقتصاد جهانى نفوذى بهمان درجه موثر بدست بیاورند ممکن نبود. و اینجا 
پیوند غیر قابل انکار جنگ اخیر با مساله فلسطین آشکار مى شود. مستقل از اینکه سران عرب سرسوزنى 
بفکر مصائب مردم فلسطین هستند یا خیر (که عموما نیستند)، مساله فلسطین به شاخص برخورد غرب 
و  اقتصادى  خوردن  جوش  مانع  فلسطین  مساله  و  اسرائیل  است.  شده  تبدیل  عرب  جهان  به  آمریکا  و 
بعنوان  "نه  اما  باشند  غرب  با  مىخواهند  اعراب  عرفات،  بقول  است.  غرب  با  عرب  جهان  کامل  سیاسى 
برده بلکه بعنوان شریک". مصر کوشید تا از طریق فاصله گرفتن از امر پان عربیسم و رسیدن به توافقى 
مى خواهد  میلیتانت  ناسیونالیسم  خورد.  شکست  استراتژى  این  برسد.  هدف  این  به  اسرائیل  با  جداگانه 
شود.  ملحق  آن  به  مناسب ترى  شرایط  با  تا  مى جنگد  غرب  با  برسد.  هدف  همین  به  قدرت  نمایش  با 
اشغال کویت توسط عراق در بدو امر یک اقدام نظامى سر راست عراق براى رسیدن به اهداف کشورى 
خویش بود. بهترین سناریو از نظر عراق یک الحاق بى سر و صدا و بدون عواقب فورى در منطقه بود. اما 
هنگامى که این حرکت با مقاومت شدید غرب روبرو شد، اقدام عقیم مانده عراق بعنوان خدمتى به آرمان 

وسیع تر و منطقهاى توسط ناسیونالیسم عرب در آغوش گرفته شد. 
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درك اینکه چرا ناسیونالیسم عرب میدان عمل خویش را وسیع تر مى بیند و چرا یک جنگ نابود کننده هنوز 
مى تواند یک پیشروى سیاسى محسوب شود دشوار نیست. سقوط بلوك شوروى اهمیت استراتژیکى اسرائیل 
براى غرب را کاهش داده است. روزى که واقعیات اقتصادى و مردم شناسانه منطقه خود را به سیاست غرب 
تحمیل کنند دور نیست. تغییر جغرافیاى سیاسى کهنه جهان، همچنانکه از رویدادهاى اروپا، شوروى، یمن 
و کره پیداست، امر محتوم است. تقسیم بین المللى قدرت میان دول بورژوایى ناگزیر باید مورد تجدید نظر 
قرار بگیرد و قطبهاى اقتصادى و سیاسى جدیدى که درنتیجه توسعه تکنولوژى و بین المللى شدن سرمایه، 
خارج از قلمروهاى سرمایه دارى پیشرفته ظهور کرده اند را در بر بگیرد. موازنه خشکى که توسط قطب بندى 
قدیم شرق و غرب ایجاد شده و ابقاء مى شد در هم شکسته است. نیروهاى رو به عروج در سطح منطقه اى 

مى توانند به اینکه با عمل قاطعانه بر سرنوشت خویش تاثیر بگذارند امیدوارتر باشند. 
 

برخى از اهداف ناسیونالیسم میلیتانت عرب فى الحال متحقق شده است. نتیجه نظامى جنگ هرچه باشد، 
تغییرات فاحشى در منطقه به ضرر اسرائیل هم اکنون در جریان است. ادامه روند فعلى بهبود مناسبات آمریکا 
و اسرائیل، که تحویل پول و موشک به اسرائیل نشانه آن است، در آینده دشوار بنظر مى رسد. با پایان جنگ 
فشار غرب، و یا بهرحال اروپا، بر اسرائیل شدت خواهد گرفت. ناسیونالیسم عرب تا همینجا توانسته است 
برسمیت شناسى وزنه اقتصادى و سیاسى جهان عرب را به غرب تحمیل کند. تا همینجا غرب خود را به 
سازشهایى بر سر مساله فلسطین متعهد کرده است که تا دیروز سابقه نداشت. بعالوه فواید جنبى اى هم 
وجود داشته است. در خاورمیانه ناسیونالیسم ابتکار عمل را از پان اسالمیسم بازپس گرفت. اسالم به نقش 
درجه دوم خود در سیاست جهان عرب، بعنوان یک ابزار بسیج در خدمت عمل سیاسى ماهیتا ناسیونالیستى، 
رجعت داده شد. کشمکش اخیر کمک کرده است که حتى در ایران پرونده جناح پان اسالمیستى حزب اهللا 
بسته شود. براى خود عراق نفس بقاء، پس از یک مقاومت نظامى آبرومندانه، یک پیروزى سیاسى، و در دراز 
مدت حتى نظامى، محسوب مى شود. اشغال عراق توسط آمریکا و یا حتى حضور نظامى دراز مدت آمریکا 
در منطقه قطعا جنگ حاضر را به ویتنام دومى براى این کشور تبدیل مى کند. وضعیتى که به احتمال قوى 
به شکاف در اتحاد غرب و انزواى آمریکا از اروپاى قاره خواهد انجامید. سواى این حالت، موقعیت عراق 

بعنوان یک کشور ذینفوذ در جهان عرب تحکیم خواهد شد. 

این جنگ باید متوقف شود
این جنگ باید متوقف شود، در درجه اول به دلیل توحشى که به نمایش مى گذارد. این جنگ تا هم اکنون هزاران 
بیگناه را قربانى کرده است. کل ایده بمباران با "دقت جراحى" یک افسانه است. یک کشور به تمامى با بمب کوبیده 
شده است. مردم از کوچک و بزرگ با بمب و موشک به قتل مى رسند و یا از نبود آب و برق و دارو و بهداشت 
جان مى دهند. فجایع این جنگ براى مردم بیگناه و غیر نظامى عراق نمى تواند تا ابد توسط رسانه هاى غربى 
سرپوش گذاشته شود. وقتى حقایق برمال شوند، که دارد بتدریج چنین مى شود، بشریت شرمسار خواهد شد. 
این جنگ باید متوقف شود، به دلیل عقب گرد سیاسى، فرهنگى و اخالقى اى که به کل جهان تحمیل مى 
کند. نشانه ها فى الحال در دست اند. دخالتگرى نظامى ابرقدرتها، شووینیسم ملى، نژادپرستى، میهن پرستى، 
تعصب مذهبى، تروریسم و ژورنالیسم نوکر، اینها گوشه اى از نیروهاى سیاهى هستند که با این جنگ افسار 

گسیخته اند. اینها مشخصات واقعى آن به اصطالح "نظم نوین جهانى" هستند که دارد شکل مى گیرد. 

از نشریه کارگر امروز شماره 10 - بهمن 1369، فوریه 1991 - اصل مقاله به زبان انگلیسى است.
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مبارزه مسلحانه در کردستان
کمونیسم و سنت ناسیونالیستى در مبارزه نظامى 

کار نظامى در شرایط فعلى 

مبارزه مسلحانه توده اى

کمونیست: دفتر سیاسى (در کمونیست 59) بر ضرورت تداوم مبارزه مسلحانه کومه له در کردستان تاکید 
کرده است. در این مصاحبه دو نکته مهم مورد اشاره قرار گرفته است. اول ضرورت تطبیق اشکال مبارزه 
مسلحانه حزب کمونیست با شرایط و محدودیتهاى جدید و دوم، جدایى از "سنتهاى ناسیونالیستى". بطور 

کلى منظور از جدایى از سنت ناسیونالیستى مبارزه مسلحانه در کردستان چیست؟ 
 

منصور حکمت: مبارزه نظامى اعم از پارتیزانى و غیره یک قلمرو در خود نیست، بلکه امتداد مبارزه سیاسى 
و اجتماعى نیرویى است که دست به اسلحه برده است و مستقیما از کاراکتر و خصلت اجتماعى این نیرو 
تاثیر میپذیرد. مبارزه پارتیزانى کارگران سوسیالیست نمیتواند از همان قوانین و خصوصیاتى تبعیت کند که 
جنگ چریکى دانشجویان و روشنفکران و یا جنبشهاى ارضى روستائیان. تصورى که میتواند وجود داشته 
باشد و عمال براى مدتهاى طوالنى، بدون آنکه بیان بشود در میان ما وجود داشته است، اینست که گویا تبیین 
قوانین ناظر به مبارزه، مستقل از سیاست ممکن است و گویا قواعد کار نظامى مستقال قابل تعریف است و 
یا میتواند از جنبشهاى موجود کپى بردارى شود. واقعیت اینست که اشکال مبارزه مسلحانه، حتى تا درجه 

زیادى از نظر جوانب فنى و انتخاب تکنولوژى جنگى، تابع خصلت اجتماعى نیروى مسلح است. 
 

نیروى کمونیستى که دست به اسلحه میبرد باید اشکال ویژه و قوانین حاکم به مبارزه خاص خود را بدرستى 
استنتاج  میشود  دنبال  آن  در  نظامى  مبارزه  که  سیاسى اى  وضعیت  و  خود  طبقاتى  و  اجتماعى  موقعیت  از 
کند. در غیاب این، مالکها و درکهاى موجود چهره و مشخصات عملى ما را در مبارزه مسلحانه تعریف 
خواهند کرد. اما این درکها و سنتهاى موجود ابدا "طبیعى" و فاقد بار سیاسى نیستند. اینها سنت هایى هستند 
که جنبشهاى سیاسى پیشین با ظرفیتها و مشخصات طبقاتى و اجتماعى ویژه شان از خود بجا گذاشته اند. 
وقتى میگوییم در سال 57 "مبارزه مسلحانه با اتکا به سنتهاى تا آن زمان موجود و مبارزه جویى انقالبى در 
کردستان به تاکتیک جریان رادیکال و کمونیستى در کردستان نیز تبدیل شد" (ابراهیم علیزاده، پیشرو 23) 
در واقع داریم همین را میگوئیم که کومه له با لشکرکشى جمهورى اسالمى به کردستان بدون تبیین مستقل 
خود از مشخصات جنگى که به آن دست میبرد و بر مبناى سنت ناسیونالیستى موجود مبارزه مسلحانه در 
کردستان (پیشمرگایتى) آرایش نظامى بخود گرفت. سنتهاى تا آن زمان موجود مبارزه مسلحانه در کردستان 
اساسا حاصل مبارزه مسلحانه احزاب بورژوایى در کردستان ایران و عراق بود. یعنى سنت ناسیونالیستى 
مبارزه مسلحانه در کردستان. در مورد کومه له حتى بطور مشخص تر میشود الگو قرار گرفتن سبک کار نظامى 

اتحادیه میهنى را مشاهده کرد. 
 

مبانى مبارزه مسلحانه کومه له در دهسال گذشته، حتى در قیاس با جنبشهاى کوچک و کم دوام بسیار کم 
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مدون شده. میشود بعنوان یک نیروى کمونیست، مبارزه نظامى را با اتکاء به سنتهاى جنبشهاى دیگر، سنتهاى 
رایج در هر مقطع، شروع کرد، اما بطور قطع نمیتوان آن را به همان شکل ادامه داد و به سرانجام رساند. 
خیلى زود اشکال مبارزاتى اخذ شده کمبودهاى خود و تناقضاتشان با خصلت طبقاتى نیروى کمونیست را 
نشان میدهند. خیلى زود معلوم میشود که میان اهداف و اولویتهاى نیروى کمونیست با مشخصات مبارزه 

نظامى اش تناقض وجود دارد. تجربه نظامى دهساله کومه له به روشنى این را نشان داده است. 
 

کومه له بر مبناى رادیکالیسم سیاسى اش در طول زمان در این سنتها دخل و تصرف کرد و تعدیالتى بوجود 
در  التقاطى  ـُـرم هاى  ن و  اصالحیه ها  از  لیستى  به  بلکه  مستقل،  و  متفاوت  نگرش  یک  به  نه  این  اما  آورد. 
چهارچوب همان سنت ناسیونالیستى مبارزه مسلحانه منجر شده است. ماحصل اینکه مبارزه مسلحانه کومه له 
نه انسجام سبک کارى و روشى مبارزه احزاب ناسیونالیست نظیر حزب دموکرات را داشته و نه راه حل هاى 
مستقل و جامع خود را براى حل معضالت عملى این مبارزه پیدا کرده. در مجموع حتى میتوان گفت که 
کومه له در عمل حتى خود را با مسائل عملى پیچیده ترى روبرو دیده که احزابى نظیر حزب دموکرات در 

چهارچوب سبک کار سنتى براى آنها پاسخ داشته اند. 
 

بهر حال منظور از جدایى از سنت ناسیونالیستى مبارزه مسلحانه در کردستان، متکى کردن مبارزه مسلحانه 
ما به نگرش و سیستم فکرى و عملى مستقلى در این مبارزه است که با خصوصیات اجتماعى و فکرى و 
اهداف ما بعنوان یک نیروى سوسیالیست و طبقاتى تناسب داشته باشد و بتواند اوال، به سؤاالت محورى 
که هر مبارزه مسلحانه با آن روبروست، نظیر استراتژى، مراحل و اهداف این مبارزه، جایگاه آن در کلیت 
فعالیت کمونیستى ما، اشکال عملى این مبارزه، خصوصیات نیروى نظامى ما، روش گسترش و بازتولید این 
نیروى نظامى، و غیره پاسخ بدهد و ثانیا، اشکال بقاء سنتهاى دست و پا گیر ناسیونالیستى و غیر کارگرى در 
این مبارزه را بدرستى بشناسد و نقد کند، و امکان بدهد که این سنت مستقل رشد کند و انسانهاى مناسب 

خودش را در سطوح مختلف بار بیاورد. 
 

کمونیست: تناقض میان خصلت سوسیالیستى سازمان و سنت ناسیونالیستى در کار مسلحانه در چه اشکالى 
بروز کرده و چگونه پاسخ گرفته است؟ اصالحاتى که میگویید کومه له در این سنتها ایجاد کرده در چه موارد 

بوده و این چه نتایج عملى اى ببار آورده؟ 
 

منصور حکمت: این تناقضات در ابعاد مختلف پیدا شده و مشقات زیادى را به ما تحمیل کرده. پاسخها و 
جرح و تعدیلها هم همیشه به نفع مبارزه سوسیالیستى نبوده بلکه در موارد زیادى شکل معینى از سازش با 

سنت ملى را باعث شده است. بگذارید چند عرصه مهم را مثال بزنم. 
 

1 - سنت موجود پیشمرگایتى در کردستان معطوف به روستا و روستائیان بوده است. سازمان کمونیستى که 
اساسا از شهر برخاسته و شهریت و اقشار شهرى (ولو نه تماما کارگرى) را نمایندگى میکند، با تمکین به 
این سنت دچار مشکالت متعدد و متنوع میشود. تقابل شهر و روستا یک منشاء مهم مشکالت در کار نظامى 
ما بوده. روستا محیطى است که نیروى نظامى در فعل و انفعال با آن قرار دارد و بتدریج جامعه روستایى، 
جهان سازمان را تشکیل میدهد. این نه فقط افق سازمان کمونیستى را در فعالیت روزمره، در تبلیغ و ترویج 
و سازماندهى، محدود میکند، بلکه بتدریج شهر را در کلیه محاسبات و از جمله در استراتژى عمومى سازمان 
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به حاشیه میراند. یادآورى میکنم که این تازه در کنگره ششم کومه له است که شهر بعنوان مرکز ثقل مبارزه 
در کردستان برسمیت شناخته میشود. 

 
را  آنها  اینکه  نه  میگیرد،  را  سیاسى  و  اقتصادى  مبارزه  جاى  مسلحانه  مبارزه  ناسیونالیستى،  سنت  2 - در 
تکمیل کند و یا خود را با آنها مرتبط کند. نیروى ناسیونالیست در کردستان فاقد یک پالتفرم اجتماعى و 
نظر  از  کردستان  در  مسلح  ناسیونالیسم  جنبش است.  مسلحانه خود  مبارزه  سنت،  این  در  است.  اقتصادى 
مبارزه اجتماعى و اقتصادى بى وظیفه است. بدیهى است تمکین به این سنت براى سازمان کمونیستى به 
معنى نفى موجودیت اجتماعى و سیاسى اش و پشت کردن به تمام منشاء قدرت اجتماعى اش است. وقتى 
به امروز کومه له نگاه میکنیم میبینیم برجستگى مبارزه مسلحانه در طول دهسال مهر خود را با عقب کشیدن 

اشکال ابراز وجود سازمان در مبارزه اقتصادى و سیاسى بر کار ما کوبیده است. 
 

3 - نیروى مسلح (پیشمرگ) در سنت ناسیونالیستى یک نیروى غیر ایدئولوژیک است. سازمان کمونیستى 
در مقابل، ناگزیر از برقرارى رابطه مناسب میان صف ایدتولوژیکى خود به مثابه یک حزب سوسیالیستى 
با سازماندهى وسیعتر عمل مسلحانه توده اى است. این مساله منشاء مشکالت و پیچیدگى هاى متعددى در 

تعریف کاراکتر و عملکرد نیروى پیشمرگ کومه له و انتظاراتى که از این نیرو میرود، بوده است. 
 

4 - در بعد سازمانى در سنت ناسیونالیستى صف پیشمرگ به بدنه اصلى احزاب تبدیل میشود و سازمانهاى 
غیر نظامى احزاب اوال در مقایسه با نیروى نظامى فرعى میشوند و ثانیا وظایفشان به فعالیتهاى خدماتى و 
پشت جبهه اى و ستون پنجمى براى نیروى نظامى منحصر میشود. چنین روشى براى یک حزب کمونیستى 
بینهایت مخرب است. سازمان کمونیستى سازمان عمل اعتراضى کارگر در همان قامت اجتماعى کارگرى 
یک  فقط  نمیتوان  را  کار  و  زیست  محیط  در  حزب  کارگرى  سازمانى  موجودیت  شدن"  "فرعى  اوست. 
کمبود نام گذاشت. این یعنى حذف رکن اصلى موجودیت یک حرکت کمونیستى. نمونه هاى زیادى از 
اصطکاك مبارزه مسلحانه با مصالح مبارزه سیاسى و ایجاد تشکلهاى زیرزمینى در شهرها در کومه له وجود 
داشته است. رابطه فعالیت نظامى و فعالیت تشکیالتى و سیاسى در شهرها براى دوره اى مبهم بود. براى 
دوره طوالنى فراخوان تشکیالت به پیوستن به صف پیشمرگان عمال عناصر با نفوذ و مبارزین کمونیست 
در شهرها را به صف مبارزه نظامى میکشاند و خالء مهمى را در مبارزه اقتصادى و سیاسى بجا میگذاشت. 
در سطح کلى ترى انتقال از فعالیت مخفى در شهرها به کار مسلحانه نوعى پیشرفت در سطح مبارزه فرد 
محسوب میشد. ارتباطات و امکانات تشکلهاى شهرى که توسط نیروى پارتیزان مورد استفاده قرار میگرفتند 
دیر یا زود از نظر امنیتى براى فعالیت زیر زمینى میسوختند و غیر قابل استفاده میشدند. در مجموع مبارزه 
مسلحانه به سبک قدیم خواه ناخواه بعنوان عنصرى ناسازگار با ادامه کارى فعالیت زیرزمینى و علنى کارگرى 
در شهرها عمل میکرد. این تناقض تنها با تغییر نگرش در جایگاه و اشکال مبارزه مسلحانه میتوانست حل 

بشود و مقررات و قید و شرطهاى مقطعى نمیتوانست به ریشه آن دست ببرد. 
 

5 - نیروى پیشمرگ در سنت ناسیونالیستى رابطه معینى با مردم (عمدتا مردم روستایى که با این نیرو فعل 
و انفعال میکند) دارد. هر قدر پیشمرگ از بطن همان مردم آمده باشد، بعنوان پیشمرگ از آنها جدا میشود 
و باالى سر آنها قرار میگیرد. مردم "پیشمرگانشان" را مورد حمایت مادى قرار میدهند، اما زیر سایه آنها 
زندگى میکنند. اگر وظیفه اى هست وظیفه مردم در قبال پیشمرگ است. نیروى نظامى و حزب مسلح یک 
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رابطه تدارکاتى با جامعه و نظم موجود روستایى برقرار میکند. آنجا که منطقه آزادى بوجود آمده است نظم 
موجود بجا میماند و نیروى پیشمرگ جاى مقامات دولت را میگیرد. در واقع پیشمرگ از نظر اجتماعى و 
سیاسى چیزى براى افزودن به زندگى مادى و معنوى مردم ندارد. نیروى کمونیست نمیتواند همین رابطه را 
برقرار کند بى آنکه از هویت پیشرو و رهبرى کننده اش دست بردارد. پارتیزان کمونیست با طیفى از وظایف 
سیاسى و سازمانگرانه روبروست که در سنت ناسیونالیستى جایى ندارد و باید بدرستى در این سنت جدید 
تعریف بشود. اضافه کردن وظایف سیاسى براى نیروى پیشمرگ در همان سنت قدیم عمال از کارآیى رزمى 

این نیرو کم میکرد و حتى به تلفات اضافه میکرد. 
 

6- به همین ترتیب نیروى پیشمرگ در سنت ناسیونالیستى مبشر هیچ فرهنگ و ارزشهاى اخالقى پیشروتر 
از ارزشهاس موجود نیست. مردم نان میدهند و پیشمرگه میجنگد. الجرم نیروى نظامى سعى میکند کمترین 
تناقض و اصطکاك را با مناسبات و باورهاى موجود در منطقه روستایى فعالیتش پیدا کند. برعکس، براى 
تضمین حمایت مادى و تدارکاتى پیشمرگه حتى بیشتر از اهل آبادى براى اخالقیات رایج دل میسوزاند. 
نیروى کمونیستى که از برابرى زن و مرد سخن میگوید و مذهب را افشا میکند در یک چنین سنتى دچار 
طبقاتى  ماوراء  و  عاطفى  حمایتى  نمیتواند  دیگر  مردم  معنوى  و  مادى  حمایت  میشود.  اساسى  تناقضات 
باشد بلکه باید آگاهانه بر منافع و آگاهى طبقاتى کارگران و زحمتکشان متکى باشد. این یعنى حتى تامین 
مایحتاج ضرورى نیروى نظامى ما هم عمال به توانایى ما براى ایجاد یک قطب خودآگاه و متشکل کارگرى 
و زحمتکشى در همان محیط روستایى گره میخورد. رابطه پیشمرگ مسلح و مردم اتمیزه در سنت قدیم فقط 
با فرض تبعیت از سنن و اخالقیات و عواطف حاکم برقرار نگه داشته میشود. اگر این فرض را بهم بزنید، 
که نیروى کمونیست بنا بر ماهیت خودش باید بهم بزند، آنوقت باید بطور کلى رابطه جدیدى میان نیروى 

پارتیزان و مردم حامى آن بر مبناى آگاهى سیاسى و تشکل توده اى زحمتکشان روستایى تعریف بشود. 
 

7 - در سنت ناسیونالیستى کار نظامى مکمل فعالیت سیاسى از باال است. سیکل "مذاکره - جنگ - مذاکره" 
جزء الیتجزاى سنت ملى مبارزه مسلحانه در کردستان است. این مکانیسم، مسایل عملى مهمى را در سنت 
ناسیونالیستى پاسخ میدهد و شرط الزم مبارزه مسلحانه ملى است. بازسازى نیروى پیشمرگ با نیروى تازه 
نفس و مرخص کردن قدیمى ترها و کسانى که فرسوده شده اند. فراهم کردن افق معین و تعریف شده اى 
براى جنگ (تحمیل مذاکره به دولت مرکزى) و الجرم زودفرجام جلوه دادن مبارزه مسلحانه و مقدور کردن 
آن براى روستائیان، تعریف حدود و ثغورى براى دوره جنگیدن افراد، و غیره مسائلى پایه اى هستند که در 
این مکانیسم پاسخ میگیرند. در سنت ناسیونالیستى در کردستان پیروزى عموما دیپلوماتیک است و چیزى 
بیشتر از کسب امتیازات قابل حصول دوره اى نیست. نیروى کمونیست نمیتواند با همین فلسفه و با همین 
دورنما فراخوان مسلح شدن به کارگران بدهد. جنگ طوالنى در سنت کمونیستى باید به همین سواالت، افق 
مبارزه، هدف جنگ، تجدید قوا، آینده پارتیزانهاى قدیمى، و نظیر اینها پاسخهاى متفاوت خود را بدهد. اگر 
بر مبناى سنتهاى تاکنون موجود جنگ را شروع کنید این سواالت دیر یا زود جلوى شما هم قرار میگیرد، 

بدون اینکه راه حلهاى تاکنون موجود بر روى شما باز باشد. 
 

8 - سنت ناسیونالیستى بعالوه رابطه مستقیم با اختالفات دولتها در منطقه داشته است. بهر حال هر جنگى 
پشت جبهه میخواهد، براى دوره اى در مبارزه مسلحانه در کردستان ایران روستاها و شهرهاى کوچک در 
مناطق آزاد این نیاز را تامین کرده اند. جنگ ایران و عراق اجازه داد حتى در غیاب مناطق آزاد تغییر اساسى 
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در موقعیت و قابلیت عمل نیروى پیشمرگ رخ ندهد. اما صلح ایران و عراق این وضعیت را بهرحال تغییر 
میدهد. سنت ناسیونالیستى در این نوع مواقع یا به مرحله دیگرى در سیکل حرکت خود وارد میشود (نمونه 
بدفرجام مذاکرات حزب دموکرات با دولت ایران) و یا عموما افت میکند تا دوره دیگرى در شرایط جدید 
سر بلند کند. براى یک جریان ناسیونالیست این ضربه مهمى نیست چون پیوستن به آن و یا جدا شدن 
(بطور فردى و یا دسته جمعى) از آن، جزء حرکت متعارف آن است و مکانیسمهاى متعارفى هم براى آن 
هست. با توجه به خصلت عمدتا روستایى نیروى نظامى و همینطور فقدان یک اختالف بنیادى در افقهاى 
اجتماعى این نیرو با دولت مرکزى، این رفت و آمد با سهولت بیشترى صورت میگیرد. نیروى کمونیست، 
با بافت شهرى خود، و با توجه به این واقعیت که پارتیزان آن بعنوان کمونیست بهرحال تحت تعقیب است، 
روى چنین مکانیسمى نمیتواند سوار بشود. پشت جبهه نیروى کمونیست براى انبساط و انقباض در فعالیت 
نظامى در شرایط مختلف باید به شیوه دیگرى و اساسا با اتکاء به قدرت تشکلهاى شهرى و گستردگى 

امکانات غیر نظامى اش تعریف بشود. 
 

اینها فقط گوشه اى از مسائلى است که باید از طرف کمونیستها پاسخ بگیرد. نمونه هاى دیگر زیادند. سیستم 
تصمیم گیرى و فرماندهى، مالکهاى انتخاب عملیاتها و ارزیابى موفقیت آنها، ارزش فرد در نیروى نظامى، 
تکنیک جنگ، مناسبات با افراد مسلح طرف مقابل، برخورد با اسرا، اداره امور در مناطق آزاد، تاثیر نبردها 
بر اهالى و افراد غیر نظامى، تامین مالى نیروى نظامى، آموزش سیاسى نیروى نظامى، مناسبات حاکم بر 
اردوگاهاى نظامى، و غیره، همه باید با توجه به اهداف سیاسى و خصلت اجتماعى یک نیروى کمونیست 
از نو تعریف شوند. هیچ چیز در سنت ناسیونالیستى براى اخذ در این جنبه ها وجود ندارد. هر جا بطور 
بزرگ  زیانهاى  کوچک  فورى  منفعتهاى  ازاء  در  اند،  شده  پذیرفته  سنتها  این  انتقادى  غیر  و  خودبخودى 
درازمدتى را به ما تحمیل کرده اند. همین امروز بخش مهمى از انرژى همه ما و بویژه رهبرى کومه له صرف 
حل و فصل مسائل ناشى از تمکین به این سنتها و یا بهرحال دست نبردن به ریشه آنها در گذشته میشود. 

 
همانطور که گفتم کومه له چهارچوب کلى و اصول مقدماتى این سنت مبارزه مسلحانه را تحویل گرفت و در 
یک روند عملى اصالحات خود را در مواجهه با مسائل مختلف در این چهارچوب وارد کرد. بدیهى است 
که این اصالحات کومه له را از نظر سیاسى در جهت درستى میراند: در جهت بخشیدن خصلتى کمونیستى 
به صف نظامى و عملکرد تشکیالتى خود. اما تا آنجا که به مبارزه مسلحانه به معنى اخص کلمه برمیگردد، 
به  پاسخگویى  و  مختلف  شرایط  با  تطبیق  براى  ملى  مسلحانه  مبارزه  سنتى  مکانیسمهاى  اصالحات  این 
نیازهاى عملى کار نظامى را حذف میکند، بى آنکه مکانیسم کارآمد دیگرى را جاى آن بنشاند. حاصل از 
دست رفتن قدرت انعطاف و تطبیق با شرایط و بروز کردن معضالت جدیدى است که در سنت ملى در 

این ابعاد بوجود نمیاید. 
 

مساله تجدید قوا و آینده مبارزین قدیمى که حتى از نظر جسمى بسیار فرسوده شده اند یک مثال زنده است 
که حل آن امروز براى ما یک معضل جدى است، اما براى حزب دموکرات یا نیروهاى دیگر کرد در منطقه 
در این ابعاد وجود ندارند. جنگ طوالنى به معناى پارتیزان شدن مادام العمر افراد نیست. کسى که فراخوان 
چنین جنگى را میدهد موظف است مکانیسم تجدید قوا و بازسازى نیروى نظامى خود را هم تعریف کند. 
نمیشود فقط ورودى سیستم را تعریف کرد و خروجى آن را مسکوت گذاشت. همانطور که گفتم در سنت 
مبارزه ملى این مکانیسم تعریف شده است. اما این سنت براى سازمان کمونیستى قابل استفاده نیست. همراه 
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داشتن دائمى صفى از کسانى که بارها به کام مرگ رفته اند و امروز آسیب دیده تر و فرسوده تر و حتى مسن تر 
از آنند که هنوز در نیروى فعال نظامى کار کنند هم راه حل مساله نیست. ماحصل اینست که نه فقط بخشى 
از مبارزترین و مجرب ترین رفقا در یک موقعیت دشوار و بالتکلیف قرار میگیرند و حزب از نیرو و تجربه 
سیاسى آنها عمال محروم میشود، بلکه هر سال که میگذرد، اندازه هاى اردوگاههاى پشت جبهه اى و تعهدات 
ادارى و اجتماعى و زیستى تشکیالت به نسبت ابعاد فعالیت رزمى اش زیادتر و زیادتر میشود. بعالوه این 
و  انسانى  نیازهاى  تالقى  در  را  تشکیالت  مداوما  و  میاورد  بوجود  دلسردى  میکند،  ایجاد  ابهام  وضعیت 

اجتماعى مشروع افراد در اردوگاهها از یکطرف و نیازهاى نظامى و رزمى از طرف دیگر قرار میدهد. 
 

از این گذشته اگر شما پیوستن افراد به صف نظامى را ورود به یک داالن بى انتها تعریف کنید، آنوقت بطور 
واقعى پیوستن توده زحمتکش در مقیاس وسیع به نیروى نظامى خود را منتفى اعالم کرده اید. مبارزه نظامى 
براى فرد باید بخش و دوره اى از فعالیت و مبارزه سیاسى او را تشکیل بدهد. مرحله اى که میتواند باعث 
آبدیده شدن و کار آموخته شدن او و آمادگى عمومى حزب کمونیست براى سازمان دادن عمل مسلحانه 
سیستماتیک  و  منسجم  نگرش  یک  غیاب  در  و  تاکنونى  سیستم  در  اما  بشود.  آینده  در  وسیع  توده هاى 
کمونیستى به مبارزه مسلحانه، پارتیزان شدن عمال به یک حرفه مادام العمر و بى بازگشت براى فرد تبدیل 

میشود. این طبعا پیوستن توده هاى زحمتکش به این مبارزه را براى آنها غیر معقول میکند. 
 

کمونیست: چه دالیلى باعث شده است که این نگرش سیستماتیک و مستقل کمونیستى به مبارزه مسلحانه 
در کردستان آنطور که باید شکل نگیرد؟ 

 
منصور حکمت: این امر دالئل مختلف داشته است. در درجه اول میشود به تحقیر عمومى تئورى و کار 
تئوریک در جنبش چپ رادیکال ایران اشاره کرد. این خود از یک طرف انعکاسى از پائین ماندن سطح 
فرهنگ سیاسى اپوزیسیون ایران تحت سالها استبداد و سرکوب بود. کما اینکه حرکتهاى اجتماعى دیگر 
هم، نظیر ناسیونالیسم و لیبرالیسم، متفکرین و استراتژیست هاى قابل ذکرى نداشتند. از طرف دیگر چپ 
رادیکال خود تحت تاثیر مشى چریکى و مائوئیسم یک قدم هم از این به عقب برداشته بود و به تقدیس 
نوعى "عمل گرایى" پیش پا افتاده درغلطیده بود. برخالف تجربه سوسیالیسم در اروپا و نیز روسیه که در آن 
حرکت سوسیالیستى عموما با انتقادهاى غنى نظرى به اوضاع اجتماعى و باورهاى سیاسى و فلسفى موجود 
شناخته میشد، سوسیالیسم خرده بورژوایى در ایران، که خمیره رادیکالیسم چپ دو دهه قبل را تشکیل میداد، 
اساسا در تقابل با تئورى و بر مبناى "اصالت عصیان" شکل گرفته بود. نظریه پردازى، افق دادن، پرداخت 
چهارچوبهاى فکر شده براى مبارزه، برنامه دادن، استراتژى تعیین کردن و نظیر اینها جایى در این سیستم 

نداشت. رهبر چیزى جز سرباز با سابقه نبود و درافزوده مستقل و خودویژه اى به مبارزه نمیکرد. 
 

این وضعیت در کردستان با شروع مبارزه مسلحانه حتى تشدید میشود. این خاصیت مبارزه مسلحانه است 
که از آنجایى که مستقیما به عواطف پایه اى مورد تقدیس انسان ربط پیدا میکند (نظیر جانبازى، فداکارى و 
قبول خطر در مادى ترین شکل آن) در هاله اى از تقدس پیچانده شود و مافوق هر شکل دیگر مبارزه قرار 
بگیرد. نبرد و اسلحه خیلى آسان میتواند به یک کیش تبدیل بشود. فقط جنبشهاى اجتماعى ریشه دار و از 
نظر سیاسى قوى میتوانند مبارزه مسلحانه را بعنوان یکى از اشکال حرکت خود هضم کنند و تابع سیاست 
کنند. چپى که فى الحال فاقد افق روشن سیاسى و چهارچوب فکرى قوام گرفته است، چپى که سازمانده 
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بالفعل مبارزه اجتماعى "غیرمسلحانه" طبقه اجتماعى خاصى نیست، به سادگى میتواند در مبارزه نظامى حل 
بشود. مبارزه مسلحانه کومه له براى دوره اى بشدت همان کاراکتر سیاسى و نظرى موجود کومه له را هم 
تحت الشعاع قرار داد. نظامیگرى و تحقیر کار سیاسى و تئوریک یک معضل مهم در کومه له بود. در چنین 
شرایطى خیلى ساده است که رهبرى پست خودش را ترك کند و کنار صف نظامى اش و بعنوان یک الگوى 
مسلحانه  مبارزه  یک  وجود  از  ناشى  اخالقیات  و  فضا  توسط  این  بشود.  ظاهر  نظامى  فعالیت  در  پیگیرى 
تشویق هم میشود. در کل میشود گفت که کسانى که مسئولیت تبیین نظرى این جنبش را داشته اند به نیازهاى 
روزمره و ارزشها و مالکهاى خودبخودى جنبشى که خود فراخوانش را داده بودند تمکین کردند. این یعنى 
بازماندن از پاسخگویى به نیازهاى اساسى تر همین جنبش و سوق دادن آن به مشکالت بسیار بیشتر در روند 

حرکت بعدى آن. 
 

یک عامل مهم دیگر شکل مشخص پیدایش جنبش مسلحانه در کردستان بود. حرکت مسلحانه در سال 
85 بعنوان یک "جنبش مقاومت" در برابر هجوم نظامى جمهورى اسالمى شکل گرفت. این مبارزه اى نبود 
که نیروهاى سیاسى در کردستان بطور ابتدا به ساکن و بر مبناى استراتژى خاصى از پیش در دستور خود 
گذاشته باشند. این مقاومت در دور اول با توجه به تداوم بحران سیاسى در سراسر کشور عمال موفق بود. 
جمهورى اسالمى نتوانست این سیاست را ادامه بدهد و پیشمرگان پس از دوره نسبتا کوتاهى مجددا وارد 
شهرها شدند. وقتى دور دوم مبارزه مسلحانه در فروردین 1359(مارس 1980) شروع شد، همین تصور از 
جنبش همچنان ادامه پیدا کرد. انتظار تلویحى این بود که باز پس از دوره اى از مقاومت مسلحانه تناسب 
قواى نظامى و سیاسى مجددا رژیم را به عقب میراند. اما اوضاع سیاسى در جامعه تغییر کرده بود. رژیم 
اسالمى به پدیده یکدست ترى تبدیل شده بود، اپوزیسیون خود را در مقیاس سراسرى در منگنه گذاشته 
بود و سرکوب حرکت مسلحانه و بسط حاکمیتش در کردستان را حلقه نهایى در استقرار بالمنازعش در 
کشور میدانست. اینجا دیگر روشن بود مبارزه مسلحانه در کردستان یک مبارزه طوالنى خواهد بود که از 
محدوده یک جنبش مقاومت فراتر میرود. اما براى دوره طوالنى این فاز دوم هم با مقوالت و تبیینهاى فاز 
اول فهمیده میشد و نیاز جدى به تبیین نظرى عمیق ترى در مورد مشخصات و اهداف اثباتى مبارزه مسلحانه 
دراز مدت در کردستان حس نمیشد. جنبش "مقاومت" به نظریه "بى ثباتى رژیم" احتیاج داشت. بخصوص 
که در دور اول بر این مبنا به پیروزى رسیده بود. اما اگر رژیم به ثبات بیشترى دست پیدا میکرد و بحران 
سیاسى را پشت سر میگذاشت چه؟ اینجا دیگر روشن بود که تبیین مستقلى از یک مبارزه مسلحانه طوالنى تر 
ضرورى میشد. اینجا دیگر مساله تفاوت سنتهاى ملى و کمونیستى در مبارزه مسلحانه، حد و حدود کپى 
بردارى از جنبشهاى موجود، رابطه کار نظامى و سیاسى براى کمونیستها، استراتژى ما در مبارزه مسلحانه 
و مراحل مختلف آن و غیره میبایست مطرح بشود و بطور اثباتى پاسخ بگیرد. این شرایط جدید از نظر 
سیاسى و فکرى تاثیرات مهمى در کومه له داشت. توجه کومه له به مسائل نظرى جنبش سراسرى و شرکت 
آن در امر ایجاد یک حزب سراسرى کمونیستى بخشا حاصل معطوف شدن به تبیین مسائل با افقى دراز 
ـُـعد نظامى آنطور که باید، یعنى بصورت شکل گرفتن نظریه  مدت تر و آینده نگرانه تر بود. اما این تحول در ب
سیستماتیکى در مورد مبارزه مسلحانه و اشکال و مراحل آن، رخ نداد. در عرصه مبارزه مسلحانه نگرش 
"جنبش مقاومت" عمال و بطور ضمنى به بقاء خود ادامه داد و این موضوعات آنطور که باید در دستور قرار 
نگرفتند. در مواردى دلمشغولى به مساله "بى ثباتى رژیم"، بعنوان مقوله اى که ما را از تئورى داشتن براى 

مبارزه مسلحانه دراز مدت تر کمونیستى معاف میکرد، جاى کار نظرى اصلى را میگرفت. 
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دیدگاه  که  برداشت  این  میکنید؟  ارزیابى  چگونه  کومه له  نظامى  کار  نظر  از  را  امروز  موقعیت  کمونیست: 
کمونیسم کارگرى مترادف با کمرنگ شدن مبارزه مسلحانه کومه له است تا چه حد موجه است؟ 

 
منصور حکمت: موقعیت امروز یک موقعیت انتقالى است. نه فقط شرایط عینى و بیرونى دارد دستخوش 
تحوالت مهمى میشود، بلکه روش مبارزه مسلحانه ما نیز دارد با نگرش امروزمان تطبیق پیدا میکند. یک 
شبه نمیشود سیستم فعالیت جدیدى را جاى روش پیشین قرار داد. در نوشته "کمونیسم کارگرى و فعالیت 
حزب در کردستان( که توسط کانون کمونیسم کارگرى منتشر شد) به اهم این مسائل اشاره کرده ایم و تغییر 
ریل هایى را که باید داد را بحث کرده ایم. قبل از آن بویژه کنگره ششم فراخوان تجدید نظرهاى مهمى را در 
روش برخورد به مبارزه مسلحانه داده بود. اردوگاههاى ما، ترکیب و آرایش نیروى رزمى ما، موقعیت افراد 

در نیروى مسلح ما و غیره، همه باید دستخوش تغییر بشود. 
 

از این گذشته، ما در وهله اول با معضالتى روبرو هستیم که ریشه در گذشته دارند. حل این مسائل عمال 
معضالت  از  است.  رسیده  فرا  آینده  این  عینى  اوضاع  فشار  تحت  امروز  و  بود  شده  احاله  آینده  به  مدام 
مادى و فنى تا مسائل انسانى و غیره روى هم جمع شده و باید پاسخ بگیرد. براى مثال تعداد پناهندگان 
تحت پوشش کومه له ابدا کم نیست. اگر شاخص تعداد پناهنده برحسب جمعیت را که مالك کشورهاى 
پناهنده پذیر است در نظر بگیریم ما بیشتر از هر کشورى در دنیا پناهنده داریم. ما باید این انسانها را تامین 
و  متناسب  فعالیت  محیط  همچنین  باید  ما  کنیم.  جستجو  برایشان  را  متعارف ترى  و  امن تر  محیط  و  کنیم 
شایسته اى براى کسانى که سالمتى شان طى سالها مبارزه مسلحانه تحلیل رفته و یا لطمه خورده پیدا کنیم. 
ما باید نیروى نظامى زبده و تازه نفس و آموزش دیده اى را مبناى کار نظامى مان قرار بدهیم. ما باید آرایشى 
متناسب با این شرایط به خود بدهیم، چه در اردوگاهها و چه در واحدهاى رزمى. بنابراین امروز تالش براى 
حل مسائل گذشته و سازماندهى وظایف آینده را کنار هم میبینیم. این یک دوره انتقالى است که امیدواریم 

هر چه زودتر طى شود. 
 

اینکه  نفس  که  بگویم  بدوا  ما،  دیدگاه  در  آن  کمرنگى  و  پررنگى  و  مسلحانه  مبارزه  جایگاه  مورد  در  اما 
از  یکى  میشود  محسوب  کبیره  گناه  یک  و  اتهام  یک  کسى  دیدگاه  در  مسلحانه  مبارزه  شدن"  "کمرنگ 
سنت  در  جویى  مبارزه  کش  خط  کردم.  صحبت  آن  از  که  است  مسلحانه  مبارزه  کیش  همان  جلوه هاى 
ناسیونالیستى در کردستان، که عمال به پیشمرگایتى منحصر شده، درجه تقدیس جنبه نظامى مبارزه است 
و لذا اگر یک ناسیونالیست بخواهد در ذم کسى یا سازمانى سنگ تمام بگذارد، همین اتهام دست کشیدن 
از مبارزه مسلحانه را برویش پرتاب میکند. .حال اگر کمونیستى پیدا بشود و بگوید قرار بود ما کارگران 
با  و  حقوقشان  با  را  زحمتکش  و  کارگر  توده  بود  قرار  باشیم،  اعتصاب  رهبر  بود  قرار  بدهیم،  سازمان  را 
آینده شان آشنا کنیم، قرار بود شهرها را به میدان بکشیم، مبارزه اقتصادى مهم است، مبارزه مسلحانه یک 
وجه موجودیت و فعالیت ماست، جاى رهبرى سیاسى در اردوگاه جنگى مرزى نیست و بهتر است به کارى 
که از رهبرى یک جنبش انتظار میرود مشغول باشد، فورا صف ناسیونالیسم در کردستان، چه در احزاب دیگر 

و چه در محافل مختلف، فورا مهر کناره گیرى از مبارزه مسلحانه را به پیشانى اش میچسبانند. 
 

اگر کسى مبارزه مسلحانه را در نگرش ما "کمرنگ تر" میبیند براى اینست که وجوه قبال کمرنگ شده مبارزه 
سیاسى  و  اقتصادى  و  اجتماعى  مبارزه  کنار  در  کردستان  در  ما  نظامى  مبارزه  کرده ایم.  پررنگ  را  طبقاتى 
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کارگرى و کمونیستى و بعنوان عاملى در خدمت این مبارزات، بعنوان یک وجه و روش ابراز وجود این 
جنبش طبقاتى، جاى معین خودش را پیدا کرده است. این وجه مبارزه یکى از اشکال فعالیت ماست. فعالیتى 
که براى حرکتهاى غیر کارگرى و غیر کمونیستى در کردستان احتماال تمام موجودیتشان را بیان میکند، تنها 
گوشه اى از فعالیت ماست. اما این هنوز چیزى را راجع به نقش ما و آنها در مبارزه مسلحانه نمیگوید. این 
گوشه فعالیت ما میتواند از همه هستى مبارزاتى آنها قوى تر و موثرتر باشد، و اگر بینش امروز ما بدرستى 
جامه عمل بپوشد چنین نیز خواهد شد. تمام بحث بر سر اینست که امروز تنها بر مبناى این بینش است 
که یک مبارزه نظامى بسیار موثرتر و هدفمندتر و ادامه کار تر میتواند دنبال بشود. تنها در این دیدگاه است 
که تبیینى واقعى براى ادامه و تقویت مبارزه مسلحانه در کردستان، در شرایطى که اوضاع عینى و درکهاى 
سنتى به انقباض آن حکم میکند، بدست داده میشود. دیدگاه ما حاضر است با معضالت واقعى و تناقضات 
مبارزه مسلحانه تاکنونى روبرو بشود، از آنها حرف بزند، و براى آنها پاسخ پیدا کند. شرط تعهد واقعى به 
تداوم مبارزه مسلحانه این است و نه عبادت آن در لفظ و مسکوت گذاشتن مسائل واقعى آن و شانه خالى 

کردن از پاسخگویى به آنها در عمل.
 

کمونیست: در این صحبتها از محدودیت دوره کار نظامى براى افراد صحبت کردید. در این مورد بیشتر 
صحبت کنید. در حالت ایده آل این به چه شیوه اى میتواند عملى بشود؟ 

 
منصور حکمت: همانطور که قبال هم گفتم مبارزه مسلحانه طوالنى به این معنا نیست که فرد پارتیزان نیز 
شخصا براى کل این دوره طوالنى اسلحه بر میدارد و به جنگ میرود. این غیر ممکن است. مبارزه میتواند 
طوالنى باشد مشروط به اینکه بافت نیروى نظامى دائما و منظما عوض شود و نیروى جدید جایگزین نیروى 
قدیمى بشود. در غیر اینصورت اوال، صف مبارزه نظامى بشدت محدود میشود. همیشه میتوان افرادى را 
پیدا کرد که حاضر باشند جنگیدن را داستان تمام زندگى خود قرار بدهند. اما این دورنما را نمیتوان جلوى 
توده وسیع کارگر و زحمتکش قرار داد. این نسخه اى براى دور کردن مبارزه نظامى از دسترس کارگر و 
زحمتکش است. ثانیا، بدون تجدید قوا نیروى نظامى کارآیى خود را از دست میدهد. کار نظامى بیش از هر 
فعالیت دیگر به قدرت و سالمت بدنى و جوانى نیاز دارد. بنابراین روشن است که حضور در یک ارتش 
انقالبى هم مانند هر ارتشى در دنیا شرط سنى و دوره معین الزم دارد. ثالثا، اگر کسى دهسال پى در پى به 
جنگ برود باالخره یک روز دیگر زنده بر نمیگردد. این مخرب ترین جنبه مساله است. پارتیزان کمونیست و 
انقالبى دیر یا زود زیر فشار این دورنما شادابى و نگرش مثبت خود به زندگى را از دست میدهد. در درون 
یک حزب کمونیستى قشرى بوجود میاید که خود را فناشدنى میداند و از پیش پذیرفته است که به نسبت 
رفیق دیگرش که فرضا مبلغ یا سازمانده است شانس کمترى براى حضور و مشاهده پیروزى هاى فردا دارد. 
قشرى که بتدریج باید خود را با این افق سازش بدهد که شانس کمى براى تجربه ابعاد دیگر زندگى انسانى 
و سیاسى خواهد داشت. این پدیده از نظر فردى و تشکیالتى بسیار مخرب است. بعالوه، در چنین وضعى 
تشکیالت در هر نبرد دارد به نسبت قبل سرمایه عظیم ترى از تجربه و کادر کار آموخته را در تیررس دشمن 
قرار میدهد. هر جنگى تلفات انسانى دارد، و هر تلفاتى براى نیروى کمونیست تلخ و سنگین است. اما در 

این سیستم، تشکیالت خود هر روز به تلخى و سنگینى آن اضافه میکند. 
 

درباره ضرورت وجود دوره محدود براى حضور در نیروى رزمى و یا در صف مسلح (اعم از رزمى با 
حفاظتى) زیاد میشود صحبت کرد. این مساله مستقیما به موضوعات مختلفى، از روانشناسى نیروى مسلح و 
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اخالقیات ناظر به این عرصه تا کارآیى جنگى و کیفیت و کمیت نیروى مسلح مربوط میشود. اینجا همینقدر 
میگویم که از نظر ما دوره حضور در نیروى مسلح باید به مثال حداکثر سه سال کاهش پیدا بکند. (و شرکت 
در عملیات رزمى مستقیم حتى به کمتر از این) و هر رفیق پس از این دوره به عرصه دیگرى از فعالیت حزبى 
و اساسا به یک محیط متعارف اجتماعى از نظر زندگى و فعالیت سیاسى منتقل شود. البته این عرصه دیگر 
میتواند در برخى موارد همان فعالیت نظامى باشد (بعنوان مربى، طراح عملیات و غیره). اما نفس حضور 
در اردوگاههاى نظامى هم، حتى اگر وظیفه مستقیم فرد نظامى نیست، باید حدود معینى داشته باشد. به این 
ترتیب نه فقط ورود به کار نظامى براى توده هاى انقالبى تسهیل و مقدور میشود بلکه در محدوده اعضاء 
حزب کمونیست هم شرکت در این فعالیت عمومیت بیشترى پیدا میکند. رفیقى هم که عرصه فعالیتش براى 
مثال خارج کشور بوده است میتواند براى مدتى به این عرصه منتقل بشود، کار یاد بگیرد و آموزش ببیند و 
در حد توانایى اش در پیشبرد وظایف نظامى حزب شرکت کند. چیزى که اینجا باید تاکید کنم اینست که این 
به معنى فقدان یک شالوده نظامى با ثبات تر و یک استخوانبندى مجرب و قدیمى در کار نظامى نیست. مربیان 
و فرماندهان نظامى، طراحان نظامى و متخصصین فنى در کار نظامى ممکن است براى دوره اى طوالنى در 
این عرصه بمانند. این نه فقط با اصل تجدید قوا و تغییر بافت نیروى رزمى ما منافات ندارد بلکه شرط الزم 
انباشت تجربه و بدست آوردن برترى کیفى در عرصه نظامى در طول زمان است. اما این شالوده نظامى هم 
تنها هنگامى بدرستى شکل میگیرد که کسى که در نبرد مستقیم به اندازه کافى شرکت کرده بتواند بر طبق 
یک سیستم از پیش معلوم از این سطح فعالیت به سطح دیگرى منتقل شود، و الجرم تجربه و شناخت خود 

را در خدمت فعالیت نظامى در سطوح تخصصى و فرماندهى و آموزشى قرار بدهد. 
 

کمونیست: بنظر میرسد که در دیدگاه شما کار نظامى کمابیش به فعالیت یک نیروى زبده، واحدهاى کماندویى، 
تبدیل میشود. این از مجموعه بحثهاى چند سال اخیر، کنگره ششم و مباحثاتى که توسط کانون کمونیسم 
مسلحانه توده اى چه  مبارزه  که  میاید  پیش  بنابراین  سؤال  این  میشود.  استنباط  است  شده  منتشر  کارگرى 

جایگاهى در موضع شما دارد؟ 
 

"کماندویى"  و  زبده  نیروى  یک  به  کومه له  کنونى  نظامى  نیروى  تحول  درباره  ما  بحث  حکمت:  منصور 
بحثى مستقل از زمان و اوضاع و احوال نیست و قرار نیست این شکل از فعالیت نظامى به همه ابعاد و 
هم مراحل این مبارزه تعمیم پیدا کند. ما این بحث را در متن انقباض عملى موجود و در امتداد تاریخچه 
معینى در مبارزه مسلحانه مطرح میکنیم. مساله بر سر انتخاب بین مبارزه مسلحانه توده اى و مبارزه مسلحانه 
واحدهاى کماندویى حزبى نیست. بلکه بر سر تشخیص شکل درست تداوم مبارزه مسلحانه در این مقطع 
توده اى  مسلحانه  مبارزه  خود  اراده  به  نمیتواند  کسى  است.  مسلحانه  مبارزه  شدن  توده اى  شرایط  و  معین 
راه بیاندازد. این مبارزه ملزومات سیاسى و اجتماعى معینى دارد. مبارزه توده اى طوالنى مدت ممکن است 
مشروط بر اینکه تناسب قواى سیاسى اى که این مبارزه به آن احتیاج دارد در دراز مدت وجود داشته باشد 
و یا توسط خود ارتش توده اى که از دل یک تالطم سیاسى اولیه پدیدار شده تضمین بشود. این تناسب 
قوا و این موقعیت اجتماعى امروز وجود ندارد. پس صورت مساله امروز این نیست، بلکه این است که 
یک نیروى پارتیزان، و کوچک در مقایسه با ارتش مرکزى، چگونه در شرایط فقدان سرزمین آزاد و حتى 
بینابینى، در شرایط تفوق نظامى عمومى دشمن، و در شرایط تسلط سیاسى و ادارى رژیم، میتواند به مبارزه 
ما  که  آنچه  کند.  استفاده  طبقاتى  مبارزه  در  موثر  و  مثبت  روش  یک  بعنوان  آن  از  و  بدهد  ادامه  مسلحانه 
میگوئیم اینست که این انقباض و محدودیت را باید با باال بردن کیفیت نیروى رزمى، با متخصص کردنش، 
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با افزایش جدى توان فیزیکى و تحرك و کارآیى عملیاتى اش، با بهبود تکنولوژى جنگى اش و یا ظرفیت 
علمى و فنى اش، با تعریف از پیشى اهداف عملیاتى اش و نظایر اینها پاسخ داد. این ما را از تصویر پیشمرگ 
سالهاى1364-1358 که در ارتباط و در فعل و انفعال اجتماعى نزدیک با مردم روستایى بسر میبرد و توسط 
آنها تدارك میشد، در جنگ و گریز دائمى با نیروهاى رژیم بود و هر جوان شهرى و روستایى با قدرى 
آموزش به آن میپیوست، دور میکند و به تصور کماندوى انقالبى تعلیم دیده که براى عملیات معین (که 
میتواند نظامى، تبلیغى، شناسائى، تدارکاتى و غیره باشد) اعزام میشود و پس از پایان آن به پایگاه خودش 
بر میگردد، نزدیک میکند. این شکل ابدى فعالیت نظامى ما نیست. اما بهرحال در مرکز هر حرکت نظامى 
گسترده تر آتى ما هم به وجود یک چنین نیروى زبده از کمونیستهاى مسلح نیاز هست. شکل گیرى مبارزه 
مسلحانه توده اى در آینده منوط به تداوم مبارزه مسلحانه در شرایط فعلى است، و روش مورد نظر ما تنها 
شکل واقعى تضمین ادامه مبارزه مسلحانه در این شرایط و ابراز وجود مسلح ما در کردستان است. نظر 
ما درباره شرایط و مراحل توده اى شدن مبارزه نظامى علیه جمهورى اسالمى در کردستان به اختصار در 
قطعنامه هاى کنگره ششم کومه له در مورد استراتژى ما در کردستان و سیاست نظامى ما بیان شده است. 
توده اى شدن مبارزه مسلحانه مستلزم پیدایش شرایط سیاسى و سطحى از تحرك توده اى در سطح مبارزه 
اقتصادى و سیاسى است که در آن مبارزه مسلحانه بتواند توسط توده هاى وسیعتر یک اقدام نتیجه بخش 
در یک آینده قابل پیش بینى تلقى بشود. توده وسیعتر زحمتکشان تنها در متن تناسب قواى سیاسى بهبود 
یافته ترى به این شکل از فعالیت میپیوندند، یعنى وقتى که پیوستن به مبارزه مسلحانه گامى منطقى در مقایسه 
با سطح موجود اعتراض سیاسى در جامعه باشد. رسیدن به این تناسب قواى سیاسى دیگر کار فشار نظامى 
سطح  در  سیاسى  و  اقتصادى  اعتراضى  حرکات  از  مجموعه اى  حاصل  میتواند  تنها  این  نیست.  تنهایى  به 
توده اى و مبارزه مسلحانه باشد. استراتژى کومه له سازماندهى این حرکت همه جانبه را تعقیب میکند. در 
چنان شرایطى نه فقط نیروى مسلح حزبى گسترده تر میشود و مبارزه از حالت عملیات نیروهاى ویژه و زبده 
در میآید، بلکه اشکال مختلف تسلیح غیر حزبى توده ها در رابطه کمابیش نزدیک با نیروى مسلح حزبى، در 
چهارچوب شوراها در شهر و روستا و یا اشکال دیگر، در دستور ما قرار میگیرد. مبارزه مسلحانه توده اى 
فقط در متن تحرك سیاسى و مبارزاتى توده اى و بر مبناى پیدایش تشکلهاى مبارزاتى توده اى پیدا میشود. 
این شرایطى نیست که امروز موجود باشد. اما تحقق چنین شرایطى هدف مبارزه همه جانبه کومه له است 

که مبارزه فعلى ما هم جزئى از آن است. 
کمونیست: جنگ موجود در خاورمیانه چه موقعیتى براى فعالیت نظامى آتى ما بوجود میاورد؟ 

 
منصور حکمت: این جنگى است که همانطور که جاى دیگر بحث کردیم، تمام معادالت پیشین در منطقه 
را بهم میریزد. بنابراین براى پاسخ به این سؤال باید منتظر روشنتر شدن نتایج آن در سطوح عملى تر شد. 
االن براى پیش بینى این نتایج خیلى زود است. ما حاالت مختلف تکوین جنگ و عواقب هر یک را بررسى 
کرده ایم. واضح است که در کوتاه مدت و مادام که خطوط کلى سرنوشت نهایى این جنگ با یقین بیشترى 
قابل پیش بینى نیست، از نظر عملى وظیفه اساسى هوشیارى و آمادگى براى حفظ تشکیالت و مصون داشتن 
آن از مخاطرات جنگ است. با قوام گرفتن اوضاع و پیدا شدن درجه اى از ثبات و قاعده در وضعیت منطقه 

بهتر میتوان درباره تاثیرات دراز مدت این جنگ بر کار نظامى کومه له اظهار نظر کرد. 

این مصاحبه در کمونیست شماره 60 بتاریخ بهمن ماه 1369(فوریه 1991) بچاپ رسید. 
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 ناسیونالیسم و رویدادهاى کردستان عراق

نقدى بر سه نوشته از رفیق عبداهللا مهتدى

رویدادهاى اخیر در کردستان عراق و رنج و آوارگى میلیونى مردم در برابر هجوم سفاکانه رژیم عراق در 
نیز  را  ایران  کمونیست  حزب  صفوف  در  کرد  ناسیونالیستى  اندیشه هاى  و  تمایالت  نفوذ  عمق  حال  عین 
بار دیگر به نمایش گذاشت. من اینجا از ذکر تحرکات و جنب و جوش ناسیونالیستى در سطوح درون 
تشکیالتى و آکسیونى میگذرم. چرا که اینبار خوشبختانه و یا متاسفانه این تمایالت در شکل تبیین شده 
و مکتوب به صورت مقاالت و قطعنامه هایى وجود دارند و میشود مستقیما به خود این نوشته ها پرداخت. 
جنگ خلیج و  از  پس  عراق  اول، "تحوالت  مهتدى است. نوشته  عبداهللا  رفیق  از  اشاره من به سه نوشته 
سیاست ما" (ضمیمه 1)، طرح قطعنامه اى است که رفیق مهتدى همراه با نامه اى مبنى بر اهمیت اتخاذ یک 
"سیاست فعال" در اختیار دفتر سیاسى گذاشت. نوشته دوم، "تحوالت کردستان عراق و روش برخورد ما" 
(ضمیمه 2)، به دنبال ارائه شفاهى قطعنامه اول به جلسه دفتر سیاسى و مشاورین کمونیست (دفتر سیاسى 
بعالوه رفقا حمید تقوایى و ناصر جاوید) و سپس ارائه آن به جلسه جمع مرکزى کومه له در خارج کشور 
و شنیدن نظرات و انتقادات رفقاى فوق تهیه شده است. نوشته سوم مقاله رفیق مهتدى در کارگر امروز 

شماره 13 است. 

بحث من این است که این سه نوشته، علیرغم تغییر و تعدیل هایى که هر نوشته نسبت به قبلى پیدا کرده 
است، مبیّن یک نگرش قویا ناسیونالیستى است که نه فقط در موضع و مضمون، بلکه در متد و مفاهیمى که 
براى توضیح موضوع مورد بحث بکار میرود، قرابت چندانى با سوسیالیسم و انترناسیونالیسم ندارد. بعد از 

طرح بحث اصلى در حاشیه به چند نکته فرعى تر در این نوشته ها میپردازم. 

ناسیونالیسم کرد در بحران خلیج
ناسیونالیسم در قبال رویدادهاى اخیر با مشخصات زیر قابل تشخیص است. این مشخصات را به بارزترین 
وجه در نظرات و عملکرد احزاب ناسیونالیستى اپوزیسیون کرد عراق شاهد بوده ایم. مقاالت مورد بحث 

همین مشخصات را، باشد که با پوشیدگى و ظرافت بیشترى، بروز میدهند: 
 

1 - مقدم کردن تعلق و هویت و مصلحت ملى به هر امر و پرنسیپ اجتماعى دیگر. نگرش به تاریخ و 
واقعیات عینى و سخن گفتن از آنها از زاویه یک ملت، و نه انسان بطور کلى و یا یک طبقه اجتماعى. 
اینها  براى  ُکرد"  ملِى  "مصحلِت  دیدیم.  کردستان"  "جبهه  رهبران  و  احزاب  عملکرد  در  وضوح  به  را  این 
مجوزى بود تا در یکى از سیاه ترین لحظات تاریخ دخالتهاى امپریالیستى در جهان، در مقطع رسمیت یافتن 
مجدد میلیتاریسم (پس از شکست آمریکا در ویتنام)، به عنوان ابزار اصلى در سیاست بین المللى قدرتهاى 
قرار  آمریکا  اردوى  در  دیگر"،  ملت  "یک  اجتماعى  و  اقتصادى  انهدام  و  عام  قتل  متن  در  و  امپریالیستى، 
بگیرند و به روى بشریت معترض به این تجاوز تف کنند. مجوزى بود تا لبخند زنان نظاره گر مصائب مردم 
عرب باشند. مصلحت ملى براى اینها مجّوزى بود تا با ارتجاع اسالمى جبهه تشکیل بدهند. این حق بجانبى 
از پیشى و تابع نبودن به هیچ محک انسانى و اجتماعى جهانشمول، خصلت عمومى ناسیونالیسم و مذهب و 
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نژادپرستى است. سرکوب مردم فلسطین و بیحقوقى رسمى آنها توسط دولت اسرائیل زیر لواى مصالح ملت 
یهود و جبران مشقات این ملت در آلمان هیتلرى صورت میگیرد. کشتار و دربدرى مردم کردستان با مصالح 
ملت عرب توجیه میشود. حرکت ناسیونالیسم کرد در کل بحران و جنگ خاورمیانه نیز همین بى اعتنایى به 

حداقل معیارها و انتظارات آزادیخواهانه را به نمایش میگذارد. 
 

2 - تداعى کردن یک ملت، یا به عبارت بهتر مردمِ زاده شده در یک چهار چوب مفروض ملى، با ناسیونالیسم 
و یکى گرفتن اینها. تنزل دادن هویت انسانها به مشخصات قومى آنها و الجرم تبدیل کردن قومى گرى و 
ناسیونالیسم به نماینده طبیعى و خودبخودى ابراز وجود اجتماعى و سیاسى مردمى که به مشخصات زبانى 
و زیستى شان یک ملت نام گرفته اند. این در مورد مذهب هم صادق است. تفاوت اینجاست که اگر کسى 
به هر حال تحت شرایطى فرضا میتواند جامعه را به برسمیت شناسى غیر مسلمان بودن خود راضى کند، 
بریدن از هویت ملى در مخیله کسى نمیگنجد. ظاهرا کسى نمیتواند بنا به تصمیم خود از فردا ایرانى، کرد و 
یا عرب نباشد. همین نقطه شروع در اذهان توده مردم و در تفکر ناسیونالیستى بطور اخص، مجوزى است 
براى برسمیت شناختن حس تملک ناسیونالیسم به "ملت" و تعلق وجود و حرکت "مردم یک ملت" به 
ناسیونالیسم. ظاهرا تا ابد باید به خاطر مصائب مردم کردستان با "رهبران کرد" ابراز همدردى کرد، زلزله در 
نجف و کربال را به "رهبران شیعیان جهان" تسلیت گفت، خواستار حکومتى در لبنان و یا در عراق شد که 
"مسیحى" و "شیعه" و "سنى" و "کرد" بدرست در آن "نمایندگى شوند". جریانات ناسیونالیستى در تحکیم 
این تصور و در جلوه دادن خود به عنوان نماینده طبیعى مردم "هم قوم و هم وطن" خود نهایت تالش را 
میکنند. این یک سرمایه از پیشى براى ناسیونالیسم و مذهب در جدال سیاسى است که کمونیسم بدون نقد 
آن نمیتواند یک قدم علیه این جریانات به جلو بردارد. نقد هویت ملى و قرار داردن هویت انسانى و طبقاتى 

نقطه شروع کالسیک کمونیسم است. 
 

3 - معیارهاى دلبخواهى در قبال محرومیتها، مصائب، حرکات اجتماعى و سیاسى، فرهنگ، هنر، اخالقیات 
و غیره انسانها بر حسب تعلق و یا عدم تعلق آنها به "ملت خودى". نمونه هاى این کوته بینى ضد انسانى 
ناسیونالیسم را در همه ابعاد زندگى میشود دید. براى ناسیونالیسم ارمنى و ترك در شوروى جنایت یعنى 
فقط دریده شدن شکم زن حامله ملت خود. تقدیس هنر و اخالقیات عقب مانده ملى توسط چپهاى جهان 
سوم از جمله ایران و کردستان نمونه دیگرى است. آوارگى ملت کرد بطور واقعى و براى هر ناظر هوشمند 
امتداد بدبختى و بیخانمانى در کویت و عراق بود، اما براى ناسیونالیسم کرد تاریخ این مصیبت از شروع 

حمالت گارد جمهورى عراق به کرکوك آغاز میشود. 
 

4 - و باالخره باید به مفاهیم و ترمینولوژى و فرمولهاى کلیدى ناسیونالیسم کرد در روایت واقعیات تاریخى 
اشاره کرد که اینجا و آنجا در تبیین رفیق مهتدى هم خود را نشان میدهد. بحث خیانت آمریکا به کردها، 
اسطوره نفت کرکوك، توّهم به "تصرف نظامى" و تعداد پیشمرگه بعنوان آخرین کالم در پیشروى بسوى 

رفع ستم ملى بر مردم کرد، نمونه هایى از این فرمولها و مفاهیم هستند که پایین تر به آنها میپردازم. 

”دو فاز" یا گسستگى مصحلتى تاریخ؟
مبناى تحلیلى اصلى و محور هر سه نوشته رفیق مهتدى تفکیک دو مرحله در رویدادهاى خاورمیانه به 
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عراق"  داخل  در  مردم  قیام  و  "شورش  دوره  و  منطقه"  در  آمریکا  جنگ  سپس  و  جنگى  "تالشهاى  دوره 
است. در همان بند اول نوشته اول تاکید میشود که "تشخیص و برسمیت شناختن این تفاوت شرط اساسى 
موضعگیرى سیاسى درست در قبال این تحوالت است". نفس دوره بندى و تفکیک جنبه هاى گوناگون یک 
دسته بندى هاست.  این  از  ناگزیر  تحلیل گرى  و  موّرخ  هر  و  ندارد  ایرادى  فى نفسه  تاریخى  روند  یا  پدیده 
مساله اساسى این است که نویسنده چه استفاده اى از این دوره بندى میکند و چه احکامى را بر آن بنا میکند. 
اینجاست که خاصیت سیاسى و ایدئولوژیکى این دوره بندى و در واقع جایگاه سیاسى خود تحلیلگر دارد 
تعیین میشود. سقوط بنى صدر، براى مثال، به هر حال دوره اى در حیات جمهورى اسالمى را پایان داد و 
دوره دیگرى را آغاز کرد. اما علیرغم همه اهمیت این فاز در تکامل جمهورى اسالمى، هر کس تازه این 
مقطع را مقطع پایان دمکراسى و شروع استبداد ایران نام بگذارد فقط لیبرال- اسالمى بودن خودش را نشان 

داده و بس. 
 

این  خاصیت  میکند.  تاکید  را  کرد  ناسیونالیستى  ذهنیت  یک  صرفا  هم  فوق  مقاالت  دوره بندى  کاربست 
دوره بندى در این تحلیل بستن کامل پرونده سیاست تجاوزگرانه آمریکا در منطقه، کنار گذاشتن صف بندى 
مشخص نیروها در این دوره، تأثیرات آن بر تقابلهاى سیاسى و اجتماعى منطقه، و در یک کالم گسستن 
تحلیلى و سیاسى فاز دوم از فاز اول و تبیین فاز دوم بر مبناى یک دینامیسم مستقل است. تمام ربط فاز اول 
به فاز دوم در این خالصه میشود که جنگ آمریکا رژیم عراق را تضعیف کرد و لذا نارضایتى هاى قدیم و 
جدید مردم امکان بروز پیدا کردند. از اینجا به بعد را دیگر ظاهرا میشود با مقوالت و دینامیسم مبارزه خلق 

علیه یک رژیم دیکتاتورى توضیح داد. 
 

اوال،  که  است  این  به  معطوف  اساسا  فازبندى  این  دارد.  روشنى  سیاسى  بار  ترتیب  این  به  فازبندى  این 
آمریکا  بلوك  به  پیوستن  بر  مبنى  کرد  ناسیونالیسم  تاریخى  و  سیاسى  انتخاب  و  کرد  اپوزیسیون  صفبندى 
در "فاز اول" به فراموشى سپرده شود. نیروها و رهبرانى که الى میزهاى بزرگ و کوچک وزارت خارجه 
آمریکا پالس بودند، جریاناتى که در مقابل مشقات یک ملت دیگر یک موضع آشکارا سر به امپریالیسم 
گرفته بودند، دوباره تطهیر بشوند و بار دیگر به عنوان رهبران هر چند کوته بین و بورژوا و سازشکار (و 
دهها صفت کلى دیگر) مبارزه مردم در "فاز دوم" علم شوند و از کمونیستها پیام همبستگى دریافت کنند. 

(سند اول بند 4 وظایف.) 

ثانیا، این فازبندى تمام زاویه دید و استدالالت و توجیهات ناسیونالیسم طرف مقابل (ناسیونالیسم عرب) در 
این تقابل را از پیش نامربوط و نشنیدنى اعالم میکند. این عینا مشابه خط استداللى لجبازانه و حق بجانب 
یک ناسیونالیست (کرد) در برابر دیگرى (عرب) است. "آن فاز تمام شد. کشته دادید و با آمریکا جنگ 
کردید و خانه خراب شدید و نیروهاى کرد چه کردند و چه نکردند، ربطى به این مساله ندارد. این فاز دومى 
است که با مبارزه برحق ملت من شروع میشود". این فازبندى به این ترتیب حتى خواننده را از شنیدن یک 
تحلیل ژورنالیستى متعارف که اوضاع فعلى را در پرتو تقابل سنتى دو ناسیونالیسم و تأثیرات بحران خلیج 

بر هر دو سوى این تقابل بررسى کند نیز محروم میکند. 
 

ثالثا، با بایگانى شدن "فاز اول" در واقع تمام ریشه هاى واقعیات امروز و تمام چهارچوب تاریخى و مشخص 
و  میشود  سپرده  فراموشى  به  عمال  عراق،  کردستان  مردم  آوارگى  و  مصائب  یعنى  بررسى،  مورد  موضوع 
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تحلیلگر ما ناگزیر با سیلى از سؤاالت بدون پاسخ و غیرقابل توضیح مواجه میشود (چه شد ها و آیا هاى 
مقاله کارگر امروز). در چنین بن بست تحلیلى اى است که "چراغ سبز آمریکا"، رفع توقیف از هلیکوپترهاى 
عراقى، و استدالالت مشابه ناسیونالیسم کرد در توجیه این ماجرا، جاى خودشان را در مقاالت فوق نیز پیدا 
میکنند تا فقدان یک تحلیل واقعى و مارکسیستى را نه پرده پوشى بلکه برجسته کنند. درك درست فاجعه 
اخیر و پاسخ دادن به سؤاالتى که در مقاله کارگر امروز پرسیده میشود اتفاقا منوط به برقرار کردن ربط 
مستقیم میان رویدادهاى اخیر کردستان با جنگ آمریکا در خلیج و شرایط بین المللى پیدایش کل بحران اخیر 
خاورمیانه است. فاز اول با تمام مشخصاتش در فاز دوم حکم میراند. حرکت ناسیونالیسم عرب، موقعیت 
ناسیونالیسم کرد، مشخصات و تفکر ناظر بر جنبش اعتراضى در کردستان، روانشناسى توده اى در کردستان، 
از  همگانى  هراس  و  حمله  ضد  در  مرکزى  حکومت  سبعیت  کردها،  و  دولت  میان  نظامى  قواى  تناسب 
"انتقام صدام"، هزیمت و عدم مقاومت نیروهاى کرد، تبیین خود توده هاى آواره از فاجعه، و خالصه همه 
مشخصات این به اصطالح فاز دوم بر مبناى واقعیات دوره قبل شکل گرفتند. آواره کردى که میگوید "بوش 
به ما خیانت کرد" خود دارد نادرستى بحث دو فاز را اثبات میکند. بدون ارجاع مستقیم به چهارچوب فکرى، 
اجتماعى، سیاسى و نظامى اى که با بحران و جنگ در خلیج شکل گرفت هیچیک از واقعیات و مشاهدات 

"فاز دوم" قابل توضیح نیست. 
 

علیرغم همه جرح و تعدیلهاى بعدى در طى این سه نوشته، تز دوفاز با همه خواصى که براى آن برشمردم 
محور هر سه مقاله است. سند اول به صراحت این دو فاز را تعریف میکند. سند دوم کال از "فاز دوم" شروع 
میکند و اشاره اى به کل چهارچوب تاریخى و سیاسى اى که همه دنیا دارند از آن حرف میرنند، یعنى دخالت 
آمریکا در منطقه ندارد. در این سند آمریکا فقط در نقش حامى عراق در برابر مردم یا جنبش کردستان وارد 
تصویر میشود. سند سوم، مقاله کارگر امروز، سبک تحلیلى ندارد. اما اینجا هم تفکیک دو فاز، در واقع 
مسکوت گذاشتن "فاز اول"، را به روشنى میبینیم. پس از مقدمه اى در مورد مصائب مردم کردستان و بدنبال 
طرح سؤاالتى در مورد علل ناکامى خیزش در کردستان مینویسد: "ابتدا به سیر رویدادها مراجعه کنیم". 
"سیر رویدادها"، اما، خیلى ساده و دلبخواهى از "چند هفته پس از" شکست عراق در جنگ با آمریکا شروع 
میشود. اصرار نویسنده در بریدن تجربه کرد از بحران خاورمیانه و رویدادهاى بالفاصله مقدم بر آن که دنیا 
را تکان داد در هر سه نوشته عیان است. اگر این مقاالت تز دانشگاهى بودند، بیشک آنها را به عنوان تزهایى 
نارسا و بى مطالعه به محقق بازمیگرداندند و میخواستند ربط مصائب مردم کرد با رویدادهاى خیره کننده 
یکى دو ماهه قبل از آن هم شکافته شود. اما اینها نوشته هایى سیاسى اند و اگر ربط را نمیشکافند حکمت 

سیاسى خاصى دارد که برشمردم. 
 

و باالخره در حاشیه این را هم باید اضافه کرد که حتى اگر چهارچوب نظرى پیشنهادى این مقاالت و 
باز  ببینیم،  عراق  کردستان  در  ضدانقالب  و  انقالب  صورت  به  صرفا  را  مساله  و  بپذیریم  را  دوفاز  بحث 
که  توده اى،  انقالب  قبال  در  لنینى  و  کمونیستى  سنت  با  فرسنگها  نوشته ها  این  احکام  و  استنتاجات  هم 
خصلت نماى حرکت خودِ جریان ما در انقالب 57 بود، فاصله دارد. اگر انقالب کردستان واقعى است آنگاه 
وظیفه شاخص کمونیستها جدا کردن توده زحمتکش از احزاب بورژوایى و جلوگیرى از گسترش نفوذ این 
احزاب بر متن حرکت دمکراتیک در جامعه است. در این تزها در جهت عکس حرکت میشود. تاکید بر 

اصالت مبارزه توده اى به مقدمه اى براى نزدیکى به اپوزیسیون ناسیونالیست تبدیل میشود. 
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حلقه دوم در تطهیر ناسیونالیسم کرد
سند اول و دوم هر دو بندى دارند که ظاهرا از پیش به انتقاد کسى (که بعدا میگویم کیست) پاسخ میدهند. 
این جمله در هر دو نوشته آمده است: "این که شرایط خیزش توده هاى مردم در عراق [کردستان عراق 
- سند اول] بر اثر شکست نظامى رژیم عراق در جنگ با آمریکا و موئتلفینش فراهم شده، جنگى که خود 
پشتیبانى  قابل  کمتر  یا  لکه دار  را  توده ها  خیزش  وجه  هیچ  به  بود،  امپریالیستى  مقاصد  با  و  تجاوزکارانه 
نمیکند". هر دو نوشته سپس خواننده را به اینکه انقالب متعدد در تاریخ، از جمله کمون پاریس و انقالب 
1905 روسیه، خود بدنبال تضعیف دولت مرکزى در جنگ خارجى رخ داده است ارجاع میدهند تا هر نوع 

تصورى مبنى بر "لکه دار شدن خیزش توده ها" رفع شود. 
 

اشکاالت این چند سطر، در واقع انعکاس ناسیونالیسم کرد در آن، یکى و دو تا نیست. اوال، در قبال منقد 
ناشناس، نویسنده علنا خود را به ندانستن میزند. فکر نمیکنم کسى جایى از این موضع، که "چرا وقتى دولت 
عراق در جنگ با آمریکا تضعیف شده بود علیه آن برخاستید" به "جنبش کردستان" یا "خیزش توده ها" (که 
بعدا به تفاوت اینها میرسیم) ایرادى گرفته باشد و یا از موضع "مظلومیت رژیم عراق" جنبش در کردستان 
را کمتر شایسته حمایت دانسته باشد. مساله اصلى اى که مدام سرپوش گذاشته میشود و به این شیوه به آن 
اشاره میشود، و آن چیزى که میتواند در صف چپ و نیروهاى ضد امپریالیست موجب کمتر شدن سمپاتى 
با کردها شده باشد، حمایت اپوزیسیون کرد از سیاست امپریالیستى و میلیتاریستى آمریکا در منطقه است 
و نه مظلوم پناهى در قبال دولت تضعیف شده عراق. جمله درست که معنى آن را هر کس میفهمد قاعدتا 
میبایست این باشد: "این که اپوزیسیون کرد در جنگ تجاوزکارانه و هژمونى طلبانه آمریکا و متحدین آن 
جانب امپریالیسم را گرفت به هیچ وجه خیزش توده ها را لکه دار و یا کمتر قابل پشتیبانى نمیکند". اما رفیق 
ما درست همین را میخواهد نگوید. ظاهرا نه فقط باید دو فاز در این ماجرا را تفکیک کرد، بلکه حتى خاطره 

فاز اول را هم از ذهن بیرون کرد. 
 

این "تبیین" در وهله اول این خاصیت را دارد که نه فقط اپوزیسیون ناسیونالیست کرد را از زیر تیغ انتقاد 
بیرون میبرد، بلکه یکبار دیگر، علیرغم عملکرد اینها فاز اول (و در واقع حتى فاز دوم) آنها را تاج سر مردم 
کرد میکند و مبارزه مردم کرد را به پاى آنها مینویسد. ماحصل این مقدمه چینى هم به روشنى در بخش 

وظایف دیده میشود:

"برقرارى رابطه کمابیش فشرده در سطوح مختلف با اپوزیسیون کرد عراقى به ویژه ى.ن.ك، 
نیز  و  پشتیبانى  و  همدردى  ابراز  خودمان،  مواضع  توضیح  در  آنها  به  رسمى  نامه  نوشتن 
انتظارات و پیشنهاداتمان. تالش براى پیدا کردن بیشترین دوستان و بیشترین امکانات براى 

حال و آینده".

اینجا معلوم میشود که آنچه ما، یا شبحى که در این نوشته با آن پلمیک میشود، نباید لکه دار ببینیم و حمایتمان 
را از آن دریغ کنیم. نه مبارزه مردم، بلکه ناسیونالیسم و سازمانهاى بورژوا- ناسیونالیستى اى هستند که با 
یک چرخش قلم جاى مردم نشسته اند و مستقل از اینکه چه میگویند و چکار میکنند صاحب مادرزاد مبارزه 
مردم (ملت) و صاحب عزادار مصائب آنها محسوب میشوند. درجه نزدیکى اى که در بند باال با اپوزیسیون 
تفکیک  جریاناتش  و  سازمانها  بقیه  از  "بویژه"  یک  با  فقط  میهنى  اتحادیه  تازه  میشود (که  داده  نشان  کرد 
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شده) خالف تمام خودآگاهى در صفوف سنت کمونیستى در کردستان و گرمتر از حمایتى است که کومه له 
نوشته ها  این  مبناى  بر  داده.  نشان  خودش  از  نبودند  هم  آمریکا  جیب  در  جریانات  این  که  هنگامى  حتى 
ظاهرا "اپوزیسیون کرد عراقى" کارنامه خود را در این ماجرا بهبود بخشیده. درست هنگامى که سازمانهاى 
اپوزیسیون ناسیونالیست کردستان تصویر خود را رسما به اونیتا نزدیک کرده اند و در فکر تقلید تجارب 
جنبش کنتراها هستند، ما باید برایشان نامه بنویسیم، ابراز پشتیبانى کنیم، انتظاراتمان را بگوییم، و در بین آنها 

دنبال بیشترین دوستان بگردیم!
 

مبارزه مردم هیچوقت براى یک کمونیست لکه دار نیست. مشروط بر اینکه فرد قادر باشد دقیقا مبارزه برحق 
مردم را از پشت ایدئولوژى و تبلیغات و حرکات سیاسى طبقات حاکمه بیرون بکشد و مرز اینها را با هم 
نشان بدهد. کسى عمال و واقعا مبارزه مردم را لکه دار میکند که این مرز را انکار و کمرنگ میکند. حمایت 
از مبارزه مردم ایران در سال 57 بدون افشاى جریان مذهبى و ملى که مشغول مال خود کردن ماحصل این 
حرکت اعتراضى بود ممکن نبود. کسانى انقالب ایران را لکه دار کردند که آن را بپاى خمینى نوشتنند، براى 
او نامه دادند و آنجا دنبال بیشترین دوستان براى حال و آینده شان رفتند. از کاسترو و اورتگا و عرفات تا 
فالن حزب تروتسکیست در انگستان همدوش بورژوازى غرب و سلطنت طلبان ایرانى، انقالب ایران را 
با نسبت دادنش به یک جریان اسالمى لکه دار کردند. امروز، در درون یک حزب کمونیست، از ما خواسته 
میشود، (و دقیقا به نام مبارزه مردم)، که همین بال را بسر مردم کردستان عراق بیاوریم. بنابراین اگر هم تذکر 
لکه دار نکردن مبارزه مردم را بعنوان وعظى ناالزم براى مؤمنین مودبانه بگوش بگیریم، هنوز معلوم نیست 
کردستان  آمریکاى  به  سر  و  ناسیونالیست  اپوزیسیون  گرفتن  درآغوش  و  وظایف  چهارم  بند  به  باید  چرا 
عراق گردن بگذاریم. چرا براى مثال به ما توصیه نمیشود که بابت مبارزات مردم جنوب عراق عین همین 
برخوردها و خوش و بش ها را با حزب اهللا ایران و یا "رهبران شیعیان" به عمل بیاوریم؟ اگر عضوى از خود 
این جریان بخواهد اینطور به اسم مبارزه مردم خودش را به ما مترقى و شایسته حمایت جا بزند، ُمچش 
را میگیریم و دستش را رو میکنیم. آنوقت چنین حکمى چطور از یک قطعنامه داخلى در حزب کمونیست 

سر درمیآورد؟ 
 

نکته جالب توجه دیگر در همان سند اول که در واقع خصلت خودبخودى و مفروض تمایالت ناسیونالیستى 
در این نوشته را عیان میکند، بند مربوط به وظایف طبقاتى ماست. در بند 7 وظایف نوشته شده است:

"داشتن یک سیاست فعال و در عین حال بى سر و صدا و محتاطانه براى کمک به جریانان 
کارگرى و کمونیستى در کردستان عراق"

این قاعدتا آن مبارزه "غیر لکه دار واقعى" است که باید مورد حمایت ما باشد و قید "محتاطانه و بى سر و 
صدا" منطقا براى تحریک نکردن دولت عراق آمده. سؤالى که براى این جریانات کارگرى و کمونیستى، و 
همینطور مِن خواننده، پیش میآید این است که چرا قید محتاطانه و بى سر و صدا در بند مربوط به حمایت از 
سازمانهاى اپوزیسیون کرد نیامده؟ چرا آنجا از احتیاط خبرى نیست؟ مگر نه اینست که اینها دارند مسلحانه 
با دولت عراق میجنگند، مگر نه این است که دولت عراق قبال، تا آنجا که تبیینهاى شفاهى دست اندرکاران 
حزب کمونیست در کردستان گواه مساله است، براى هشدار به شما در مورد نزدیکى به احزاب اپوزیسیون 
کرد اردوگاهتان را بمباران شیمیایى و غیر شیمیایى کرده و حدود 30 نفر را کشته، بارها اخطار داده و احتیاط 
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در اینمورد یکى از اصول دیپلوماسى کومه له است؟ چرا وقتى پاى حمایت از اینهاست این ذوق زدگى و 
جسارت را میبینیم و در مورد جنبش کارگرى تبصره هاى احتیاط آمیز را شاهدیم؟ توضیح این تناقض را فقط 
میتوان در سمپاتى ناسیونالیستى عمیق مقاله پیدا کرد که حتى در جزئیات بیرون میزند. ممکن است گفته 
شود که قید احتیاط در رابطه با عکس العمل جبهه کردستان ضرورى شده است. در این حالت آنوقت فهم 

بند وظایف و نامه همبستگى و همدردى به این جریانات صد مرتبه مشکل تر میشود. 
 

به هر حال سند اول فرمول روشنى دارد. بحث دوفاز زمین را از زیر پاى منتقدین طرفدارى ناسیونالیسم 
کرد از سیاست امپریالیست در منطقه جارو میکند و زمینه عمومى تطهیر این اپوزیسیون را فراهم میکند. 
بحث "مبارزه توده ها" مقدمه مترقى دانستن ناسیونالیسم کرد را میچیند، و به عنوان نتیجه منطقى بحث، بند 4 
وظایف رسما حمایت از جبهه کردستان و بویژه اتحادیه میهنى و رابطه فشرده با آنها را تبلیغ میکند. در ظرف 
3 صفحه سوسیالیسِت منتقد ناسیونالیسم و امپریالیسم خودش را مشغول دوست یابى در میان آنها پیدا میکند. 
تصویب چنین موضعى حزب کمونیست و سنت طبقاتى ما در کردستان را عمال دود میکند و به هوا میبرد. 

از ناسیونالیسم رسمى به ناسیونالیسم منتقد

ممکن است براى کسى که سند اول خوانده باشد دو نوشته بعدى پیشرفت و اصالح جدى بنظر برسد. چرا 
که در این اسناد اپوزیسیون کرد اگر نه زیر نقد کمونیستى، الاقل زیر سؤال برده شده است. واقعیت امر این 
است که از این سند تا نوشته کارگر امروز اصل موضع و جهتگیرى اساسى تفاوتى نکرده است. بحث دو 
فاز در هر سه نوشته سر جاى خودش هست. ناسیونالیسم کرد از این بابت مورد انتقاد قرار میگیرد که در امر 
مشترك خود با مردم به روشهاى از باال و بند و بست با امپریالیسم متوسل میشود و "نه قادر و نه مایل است 
که به توده هاى مردم و به مبارزه و بسیج آنها اتکاء کند، بلکه برعکس به نوبه خود شرایط این را که ملت کرد 
قربانى توطئه هاى امپریالیستى قرار بگیرد تسهیل کرد". این گذارى است از قبول غیر انتقادى ناسیونالیسم 
گناه  سوسیالیستى.  شبه  و  رادیکال  ناسیونالیسم  سنتى  موضع  به  مردمى)  ضد  و  امپریالیسم  به  (سر  مسلط 
است.  خودى  ملت  امر  به  خیانت  تبیین،  رادیکال ترین  در  و،  اشتباه  کوتاهى،  همچنان  رسمى  ناسیونالیسم 
این جریان مستقل از ملت خود و به عنوان نیرویى در کشمکش طبقات، چه در عراق و کردستان و چه در 
مقیاس جهانى نگریسته نمیشود. در مقاله کارگر امروز، آخرین نوشته، عین همین تم و همین انتقاد میآید. 
ناسیونالیسم کرد از بابت دل بستن به حمایت آمریکا و گره زدن سرنوشت مردم کردستان به پشتیبانى این 

کشور مورد انتقاد قرار میگیرد. 
 

اما براى یک کمونیست موضوع اصال از اینجا شروع نمیشود. شروع و محور نقد نه توهم به حمایت آمریکا 
از اپوزیسیون کرد بلکه حمایت خود اپوزیسیون کرد از آمریکاست. براى مفسرى که از زاویه یک ملت به 
مساله نگاه میکند، این وارونگى در صورت مساله اجتناب ناپذیر است، و بحث دوفاز هم همین وارونگى 
شروع  اول  فاز  از  کرد  ناسیونالیسم  حرکت  به  کمونیست  یک  انتقاد  میکند.  توجیه  را  مساله  به  نگرش  در 
میشود و موضوع آن هم بدوا امر ملت کرد نیست، چرا که این حتى بطور عینى هنوز به جلوى صحنه نیامده. 
اپوزیسیون ناسیونالیست کرد در یک مقطع تعیین کننده در حیات جامعه معاصر بعنوان یک ابزار توجیه 
امپریالیسم و میلیتاریسم بورژوایى عمل کرد. هنوز مبارزه و بعد آوارگى در کردستان شروع نشده کارگر و 
سوسیالیست آمریکایى که میخواست جلوى هجوم هیات حاکمه آمریکا به منطقه خلیج را بگیرد (امرى که 
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بدنبال خودش اشغال کوبا، تکرار ویتنامها، یک فاز جدید در مردم فریبى بورژوازى غربى، بسیج ناسیونالیستى 
در آمریکا و اروپا، احیاى راسیسم، میلیتاریره شدن محیط کار، غیر قانونى شدن کمونیسم هر جا که دستشان 
برسد، سرکوب نظامى حکومتهاى پیشرو و کارگرى آینده در هر گوشه جهان و در یک کالم یک نظم نوین 
ارتجاعى بورژوایى را بدنبال خواهد آورد) باید شاهد این باشد که جماعتى از قول یک ملت محروم هر 
روز در صفحه تلویزیونها حمایت خود را از این نظم نوین ابراز میکنند و کسانى که دارد علیه شان به عنوان 
مرتجع و آدمکش کمپین میشود را ناجى مردم خود قلمداد میکنند. کمونیست غیر ملى، قبل از همه این 
مبارزات مردمى و آوارگى ها، شاهد این است که جماعتى به اسم منافع یک ملت به مصیبت ملت دیگرى 
لبخند میزنند، حاضرند روز عزاى ملى در کشور همسایه شان روز ملى آنها باشد، و به این ترتیب شکافى 
میان دو ملت ایجاد میکنند که تا همین االن به جرم تالش بجرم تالش براى پر کردن آن کمونیستهاى زیادى 
از همان دو ملت جان خودشان را گذاشته اند. لکه اى که یک کمونیست بدامن ناسیونالیسم کرد میبیند در 
فاز اول، فاز حمایت از آمریکا، است و نه صرفا فاز دوم، فاز عدم حمایت آمریکا. این انتظار که کمونیست 
انترناسیونالیستى از همان مرز و بوم در این میان، در همان فاز اول، برخیزد و او هم، آنطور تروتسکى علیه 
بُوند کرد، بگوید به حساب تقسیمات ملى شما "من هم کرد هستم و چیز دیگرى میگویم"، این انتظار که 
کارگر اروپایى و آمریکایى و عرب، "کرد" دیگرى را هم ببینند که به او نمونه اى از اصالت هویت طبقاتى و 
کذب هویت ملى کارگر بدهد، این انتظار که کسى در دفتر سیاسى را بکوبد و خواستار "سیاست فعالى" در 
قبال سوء استفاده ناسیونالیسم کرد از ستمکشى مردم کردستان براى تیز کردن تیغ بورژوازى جهانى در نظم 
نوینش بشود، اینگونه انتظارات اولیه سوسیالیستى و انترناسیونالیستى ظاهرا از سِر ما زیاد است. ما باید از 
بابت اضافه شدن یک بند انتقادى نسبت به بیعرضگى اپوزیسیون کرد عراق و دو سؤال که حاکى از وجود 

مالحظه اى در فکر نویسنده به این جریانات است، خوشنود باشیم. 
 

هر  ندارد.  خاصى  سوسیالیستى  عزیمت  نقطه  و  اندیشه  به  نیازى  "پیشرفت"  این  که  است  این  واقعیت 
امپریالیسم  ضد  هنوز  باشد،  نرفته  یادش  ویتنام  باشد،  برخوردار  کافى  انساندوستى  از  که  کرد  روشنفکر 
دهه شصت رنگى در خونش باقى گذاشته باشد، از همان اول از خوشرقصى اپوزیسیون کرد براى آمریکا 
آن  رهبرى  در  سنتى  ناسیونالیستى  احزاب  از  باید  را  توده اى  جنبش  "این  که  میدانست  و  میشد  ناخشنود 
تفکیک کرد". اما اشکال عملى ناسیونالیسم رادیکال، صرف نظر از محدودیت مسائل و مشغله هایش به ملت 
خود و مقدرات آن، این است که در برابر موفقیت ناسیونالیسم رسمى خلع سالح میشود و به آن ملحق 
میشود و تنها در شکست آن به سخن در میآید. در فاصله مقاله اول (اعالم همبستگى با اپوزیسیون کرد) با 
مقاالت دوم و سوم (انتقاد به آن) اپوزیسیون ناسیونالیست در کردستان خراب میکند. قبل از این شکست، 
انتقاد "توّهم به حمایت آمریکا"، "نه میخواهد و نه میتواند به توده ها تکیه کند" و غیره نه به جلوى ذهن یک 
مفسر ناسیونالیست رادیکال رانده میشود و نه به صفحات سند اول. تبیین ضمنى در این دوره این است که 
"شاید این بار خبرى بشود". مقاله کارگر امروز بخوبى گواه طى شدن همین سیکل، از امید به اپوزیسیون 
کرد و همبستگى و ارائه پیشنهاد به آن تا دل کندن و انتقاد از آن، در طول این سه مقاله است. اگر آمریکا 
"خیانت" نمیکرد، اگر رژیم عراق سرنگون میشد و جبهه کردستان در ائتالف با حزب الدعوه و شیوعى ها 
وغیره به قدرت میرسیدند، آنوقت ما اسناد دوم و سوم را نمیداشتیم. آنوقت ناسیونالیست رادیکال سلیمانیه 
و کرکوك هم در درایت و سیاست شناسى رهبران کرد سخنورى میکردند. انتقاد "فاز دومى" به اپوزیسیون 
ناسیونالیست کرد را فقط میشود به اعتبار تعیین تکلیف "فاز دوم" مطرح کرد و تمام انتقادات مقاالت دوم 
و سوم به این جریانات نه انتقاد سوسیالیستى، بلکه انتقادات ناشى از مشاهده شکست ناسیونالیسم رسمى 

است. 
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ناسیونالیسم و خط رسمى حزب در جنگ خلیج
قبال اشاره کردم که نوشته هاى اول و دوم پیشاپیش (بندهاى 3 و 4 سند اول و بند 5 سند دوم) دارند با 
کسانى که معرفى نمیشوند پلمیک میکنند. تذکر مربوط به لکه دار نشدن جنبش مردم، مثالهاى تاریخى در 
مورد اینکه انقالبات معتبر در سنت کمونیسم، کمون پاریس و انقالب 1905، هم در متن جنگ خارجى پیدا 
شدند، قرار است از پیش به نظریه اى که تصور میشود با یک دید کمتر حمایت آمیز به "جنبش کردستان" 
نگاه میکند پاسخ دهد. طرف این پلمیک تاریخى، دفتر سیاسى و خط سیاسى و خط رسمى حزب کمونیست 
در قبال کل بحران خاورمیانه است. ظاهرا کم توجهى به مبارزه مردم در کردستان از نظر نویسنده نتیجه گیرى 
قابل انتظارى از موضع ما در قبال کل بحران است، و از اینرو الزم میداند که مقدسات کمونیستى (کمون 
پاریس، مبارزه مردم و غیره) را یادآورى کند تا با این کم توجهى محتمل ما مقابله کند. این الاقل استنباطى 
است که از بندهاى مقدمات این دو سند بدست میآید. اما در بند 5 وظایف در سند اول تازه معلوم میشود 
که نگرانى از موضع دفتر سیاسى در قبال رویدادهاى کردستان عمیق تر از اینهاست و به اختالفى جدى تر 

با نظرات د.س در مورد موضعگیرى درباره کل بحران خاورمیانه (همان فاز اول) مربوط میشود. مینوسد:

"بیرون آوردن رادیو از فضایى که بهررو مناسب با مراحل اول بحران و جنگ خلیج بود و در 
چشم مردم عراق (و بویژه بخش کردستان آن که با رادیوى ما آشنایى دارند) ممکن است به 

دفاع از رژیم عراق تعبیر شود".

اجازه بدهید اول تکلیف یک نکته را روشن کنیم. از تاریخ 10 ژانویه 1990، اگر نه زودتر، تا تاریخ نوشته 
شدن این اسناد، متن و نوار هیچ برنامه رادیویى صداى حزب و صداى انقالب به خارج کشور نرسیده. حتى 
یک مسافر که با خود نامه اى از ك.ر بیاورد نبوده. تماس تلفنى با عراق قطع بود. الجرم نه ما و نه رفیق 
مهتدى از اینکه چه فضایى بر رادیوهاى ما حاکم است و چه برنامه هایى پخش میکند اطالعى نداشته ایم. در 
همین مدت هیچ گزارشى از نظر مردم عراق و بویژه بخش کردستان آن که با رادیوى ما آشنایى دارند در 
مورد برنامه هاى رادیویى بدست ما نرسیده است. اما آنچه که هر دو مطمئنیم در این مدت در مورد بحران 
و جنگ خلیج از رادیو پخش شده اسنادى است که از طرف دفتر سیاسى به عنوان موضع رسمى حزب 
در نشریه کمونیست به چاپ رسیده. بنابراین "فضاى رادیو" لفظ مخففه و پوشیده اى است براى "موضع 
د.س". به همین ترتیب "تعبیر مردم عراق بویژه بخش کردستان" جانشینى براى تعبیر خود نویسنده است. 
آنچه که به عنوان توصیه خیرخواهانه در مورد رادیو، که گویا آنقدر روشن و قابل توافق است که نیازى 
به توضیح و اثبات هم ندارد، بیان میشود، در واقع بیان اختالف با موضع دفتر سیاسى است. اینجا در واقع 
این دارد گفته میشود که "با شروع فاز دوم و طرح مساله کرد، موضع د.س باید تعدیل بشود وگرنه دفاع از 

عراق محسوب میشود". 
 

اوال، منفعت ملى ظاهرا میتواند رنگ حقیقت را هم عوض کند. اگر موضع د.س در قبال بحران خاورمیانه 
پرو-عراقى بود و یا میتوانسته چنین تعبیر بشود این را باید در همان چهارچوب نشان داد، علیه آن ایستاد 
و موضع سوسیالیستى را بیان کرد. اگر نه، آنوقت با ورود ملت کرد به صحنه، حقیقتى که ما داریم در این 
مواضعمان براى توده کارگر و زحمتکش روشن میکنیم تعدیل نمیشود و تغییرى در خصلت موضع ما نسبت 
به واقعیات مورد بحث داده نمیشود. اینکه تعبیر پرو-عراقى از موضع حزب حاصل تغییر فضا در کردستان 
عراق است در خودِ بند مربوطه معلوم است. اما این فضا در چه جهتى تغییر کرده است؟ روشن است که 
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کرد به مثابه یک ملت به صحنه آمده و مصلحت ملى به شاخصى تبدیل شده که این ملت با این رهبرى اى 
که دارد تمام صفبندى در بحران خاورمیانه را با آن قضاوت میکند. براى ناسیونالیسم رسمى کرد موضعى که 
براى تداوم عملیات طوفان صحرا تا سقوط حکومت عراق هورا نکشد پرو-عراقى است. براى ناسیونالیسم 
رادیکال کرد موضعى که فازبندى فوق الذکر را به رسمیت نشناسد، محور شدن مصلحت ملى کرد در تاریخ 
جهان از اواسط اسفند 69 را هضم نکند و هنوز مساله نظم نوین ارتجاعى بورژوازى در مقیاس جهانى محور 

درکش از رویدادهاى منطقه باشد، پرو-عراقى است. 
 

ثانیا، وقتى این حساسیت به پرو-عراقى "تعبیر شدن" برنامه رادیو را با آن عدم حساسیت مطلق در قبال 
پرو-آمریکایى بودن اپوزیسیون کرد کنار هم میگذاریم، بعد از تعجب، فقط به یک نتیجه میرسیم و آن این 
است که نقطه عزیمت نویسنده مقاله تفاوت چندانى با تمایالت رایج مردم عادى در کردستان عراق، و تازه 
آن بخش مردم که با افق اپوزیسیون ناسیونالیست بارآمده اند ندارد. براى آنها هم یکى زشت و دیگرى قابل 

اغماض است. 
 

ثالثا، موضع دفتر سیاسى در قبال بحران و جنگ خاورمیانه از طرف بخشى (تا آنجا که ما مطلع شدیم بخش 
کمى) از رفقاى حزب از همان اول نسبت به عراق مالیم تلقى شد. این ایراد از زوایاى مختلفى مطرح میشد. 
یکى موضع انساندوستانه و به نظر من کم سیاسى و محدودنگرى بود که ستم بر مردم کویت را میدید، اما 
متوجه نبود که با حتى پذیرش صورت مساله محکومیت عراق صداى حزب کمونیست ایران، مثل همه 
لیبرالها و انساندوستهاى نیمه وقت دنیا، ضمیمه چه ماشین تبلیغاتى عظیمى میشد که جنایاتى صدها هزار 
بار ضدانسانى تر و وسیع تر را تدارك میدید. این زمانى بود که جنگ شروع نشده بود. ما از هیچکس کمتر 
به ماهیت رژیم عراق واقف نبودیم و نسبت به مردم کویت و کارگران مهاجرى که اکثریت عظیم اهالى این 
کشور را تشکیل میدادند و در ادامه این اقدام عراق دربدر شدند، کمتر دلسوز نبودیم. اما این را، از آنجا که 
به آینده کل دنیا و کل بشریت نگاه کردیم، درك کردیم که نباید بگذاریم حزب کمونیست بازیچه سیاست 
بورژوایى و امپریالیستى در مقیاس جهانى بشود. حزب کمونیست از این بحران جهانى سربلند و با افتخار 
بیرون آمد. نوشته ها و اعالمیه هاى ما، در هر جا و به هر زبانى که پخش شد، به عنوان نظرات رادیکال، 

آزادیخواهانه و انقالبى مورد استقبال قرار گرفت. 
 

اگر انساندوستى محدودنگر الاقل به دلیل عشق به انسانهاى ساکن کویت کل بشریت را در دهها سال آینده 
فراموش میکرد، ناسیونالیسم کرد فقط از سر مصلحت ملى اش به ما ایراد میگرفت. همان جریانى که، دو سال 
قبل، از جمله با این انتقاد به جدال با ما آمده بود که گویا رابطه کومه له با عراق را تیره میکنیم و میخواهیم از 
زیر بار مسئولیت جمعى ایجاد این تماس شانه خالى کنیم، همان جریان حاال یاد انتقاد به رژیم عراق افتاده 
بود. علتش روشن است. در این ماجرا تضعیف دولت عراق و باال گرفتن جنبش در کردستان و وزنه شدن 
اپوزیسیون کرد را میدید. کاراکتر رژیم عراق از بمباران مردم شهرها و کارگران پاالیشگاهها و کارخانه هاى 
ایران، مردم حلبجه و اردوگاه کومه له تا اوت 90 تغییرى نکرده بود. چیزى که تغییر کرده بود و یا انتظار 
میرفت تغییر کند قدرت رژیم عراق در صحنه داخلى بود. بنابراین زمان ظاهرا براى ایجاد پیشینه انتقادى به 

رژیم عراق مناسب شده بود. 
 

این جهت عمومى اى است که ناسیونالیسم کرد در حزب کمونیست طى میکند. مقاالت فوق هم در این متن 
قرار میگیرند و در این متن اهمیت پیدا میکنند. بحث دوفاز و "تغییر فضاى" تبلیغات رادیویى، فرمولهایى 
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است براى تغییر روش حزب کمونیست ایران نسبت به کل بحران خاورمیانه در جهت افق ناسیونالیستى 
در کردستان. 

تکرار مفاهیم و توجیهات ناسیونالیسم کرد
یک نکته آزار دهنده در هر سه نوشته محدود ماندن آنها در چهارچوب مقوالت و ذهنیات ناسیونالیسم 
سنتى کرد است. گویى چون مساله کرد مطرح است، تفکر مارکسیستى و سوسیالیستى و مفاهیمى که این 
تفکر براى فهم و تحلیل تحوالت اجتماعى بدست داده است کاربست خود را از دست میدهند و مقوالت 
و مفاهیم ناسیونالیستى موضوعیت پیدا میکنند. این را کمابیش در همه سطور این سه نوشته، در تحلیل 
رویدادها، در انتخاب کلمات، در تعیین موضوعاتى که باید مورد اشاره قرار بگیرد و غیره میتوان دید. از بین 

اینها من به چند نمونه برجسته اشاره میکنم. 

ماجراى "خیانت آمریکا"
انتقاد از آمریکا تحت این عنوان که به کردها "خیانت" کرده است، فرمولى است که جریانات ناسیونالیست 
کرد در عراق، و به تبع آنها بخش وسیعى از مردم آواره کرد، در توضیح علل فاجعه اخیر بکار میبرند. براى 
ناسیونالیسم رسمى کرد که در طول جنگ آمریکا در خلیج کنار آمریکا ایستاد و استراتژى خود علیه دولت 
عراق را به سرنگونى رژیم عراق توسط آمریکا گره زد، این فرمول شاید هنوز محلى از اعراب داشته باشد. 
میگویم "شاید" چرا که بیانات رسمى دولت آمریکا و هزار و یک ایماء و اشاره رسمى و غیر رسمى آن 
در طول این جنگ حاکى از آنست که اپوزیسیون بورژوایى کرد سیاست رسمى آمریکا را به میل خود و 
بشیوه اى غیر واقعى تعبیر کرده است. پائین تر به این تعابیر وخواص آن براى جبهه کردستان میرسم. فعال 
تاکیدم بر این مساله است که نسبت دادن خیانت به آمریکا و غرب در قبال کردها، خود ائتالف و حس 
وحدت اپوزیسیون کرد با آمریکا در طول جنگ خلیج را تاکید میکند. همانطور که اظهارات رضا پهلوى 
مبنى بر اینکه آمریکا به پدر ایشان خیانت کرده است در نظر هر ناظر بیطرف تاکید بر آمریکایى بودن رژیم 
شاه است. نه براى رضا پهلوى و نه براى جبهه کردستان چنین فرمولى قبح خاصى ندارد، چرا که واقعیت 
قبیح ائتالف با آمریکا، آمریکایى بودن، قبال مشروع جلوه داده شده بود. همین فرمول و همین بى اعتنایى به 
قبح این فرمول درمقاالت مورد بحث ما نیز منعکس است. قبال گفتم که اتحاد "فاز اولى" جبهه کردستان با 
آمریکا عامدانه از تصویر بیرون گذاشته میشود. اولین جایى که آمریکا و کردها در یک جمله و در متن یک 

رابطه مورد اشاره قرار میگیرند آنجاست که صحبت از حرکت آمریکا و یا توطئه آمریکا علیه کردهاست:

"سیاست آمریکا ترجیح دادن رژیم کنونى بر هر انقالب مردمى و بر اپوزیسیون موجود بوده و 
بهمین دلیل تا کنون دست صدام را در سرکوب مردم باز گذاشته و حتى تلویحا وى را تشویق 

کرده است“. (سند اول )

"سیاست آمریکا در قبال خیزش توده اى در کردستان آشکارا حمایت رژیم عراق در مقابل 
قیام مردم بود. دولت آمریکا چه با اعالم حمایت سیاسى از رژیم عراق در مقابل "خطر تجزیه 
و آشوب" و چه با باز گذاشتن دست ارتش عراق و حتى تسهیل کار وى در این سرکوب 
این هدف را دنبال میکرد که..." و نیز "به این معنا سیاست سرکوب جنبش مردم در کردستان 
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عراق حقیقتا یک سیاست امپریالیستى بود و باید گفت که با شکست قیام و... این سیاست 
امپریالیستى دستکم در این مرحله به اهداف خود رسیده است". (سند دوم)

همین ایده آمریکا "دست عراق را باز گذاشت" به انحاء مختلف و دیگر کمابیش با فرمولبندى هاى رایج تر 
آن در مقاله کارگر امروز مطرح میشود. براى مثال نویسنده از "تغییر چشمگیر در سیاست آمریکا" پس از 
شروع اعتراضات داخلى یاد میکند و پاراگراف هاى متعدد با روح انتقاد از این سیاست "تغییر یافته" بدنبال 

آن میآورد:

"ابتدا شهرهاى جنوبى عراق و سپس به فاصله کمى شهرها و مراکز شمال کشور، که از کردها 
تشکیل میشود، سر به شورش برداشتند. ... اینجا دیگر سیاست آمریکا تغییر چشمگیرى پیدا 
کرد. تالش براى سرنگونى رژیم عراق، چیزى که برنامه اعالم نشده آمریکا و متحدین آن 
در جنگ بود، موقتا هم که شده در مقابل شورشهاى مردم خود را به دفاع از حاکمیت دولتى 
و تمامیت ارضى عراق داد و آمریکا تلویحا و علنا اعالم کرد که از دولت مرکزى عراق در 
مقابل "آشوب و آنارشى" حمایت میکند. فشار به رژیم عراق آشکارا جاى خود را در باز 
گذاشتن دست حکومت در سرکوب مخالفان داد. ... در حالى که حمالت حکومت به کردها 
شروع شده بود، آمریکا ممنوعیت روى پرواز هلیکوپترهاى عراقى در آسمان این کشور را، که 
بالفاصله پس از ختم جنگ براى مقاصد نظامى خود به این کشور تحمیل کرده بود لغو نمود".

پس از این اظهارات پاراگراف طوالنى اى در مورد تأثیرات آوارگى کردها بر افکار عمومى میآید. این بخش 
مقاله این استنباط را میدهد که گویا جوانب "زشت" سیاست آمریکا در منطقه و این واقعیت که "جنگ 
افکار  براى  کردها  آوارگى  با  تازه  نبوده"  همراه  اخالقى  و  عادالنه  هدفهاى  و  َحَسنه  نیّاِت  با  هم  آنقدرها 
عمومى قابل مشاهده شده است. مقاله سپس مستقیما به مسئولیت آمریکا و غرب و خیانت آنها به مردم 

کرد اشاره میکند:

براى  و  مسئولیت  این  بار  از  خود  دست  شستن  براى  غربى  دولتهاى  وضع  این  مقابل  "در 
اینکه نگذارند چهره زجرآلود آوارگان تصویر نظم نوین امپریالیستى را بیش از این آلوده کند 
به تکاپو افتاده اند، ارسال کمکهاى غذایى و دارویى اگر نتواند و یا اصال محلى نگذارد که 
جراحت انسانى عمیق ناشى از احساس خیانت و توطئه را درتوده هاى کرد التیام دهد، بارى 

قرار است عذاب وجدانهاى لیبرال را تسکین داده و منتقدین دمکرات را آرام سازد".

نویسنده، منتقِد "احساس خیانت" در توده هاى مردم نیست، بلکه آن را به نحوى تأییدآمیز و با ارائه "فاکت" 
کردها  خیانت  احساس  مقاله  این  در  هلیکوپترها گزارش میکند.  از  توقیف  رفع  و  آمریکا"  "چرخش  از 
احساسى مشروع تلقى میشود که به شانه خالى کردن طرف مقابل، آمریکا و غرب، از تعهداتشان داللت 
میکند. "دست رژیم عراق را باز گذاشتند"، "به هلیکوپترها اجازه پرواز دادند"، "سیاست آمریکا چرخش 
کرد"، "سیاست سرنگونى رژیم عراق جاى خود را به حمایت از آن داد". اینها ادعانامه ناسیونالیسم کرد 
نخستین  برابر  در  کرد  اپوزیسیون  نیروهاى  ناگهانى  و  بى مقدمه  هزیمت  براى  توجیهاتى  و  آمریکا  علیه 
پیشرویهاى ارتش عراق است. معنى احساس خیانت، انتظار از آمریکاست. اینجا مضمون این انتظار هم بیان 
شده: عدم چرخش در سیاست آمریکا و ادامه یافتن کمپین آمریکا براى سقوط رژیم عراق. از نظر عملى 
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این معنایى بجز شکوه از عدم ادامه عملیات طوفان صحرا ندارد. یعنى ادامه یک تجاوز امپریالیستى و خانه 
خرابى میلیونى مردم عراق و کویت. ناسیونالیسم کرد توده وسیعى از مردم کرد را به اینجا رسانده است که 
این را بخواهند. رفیق مهتدى ظاهرا متوجه قبح این موضع نیست. نه فقط افشا کننده و منتقد این خواست 
توده هاى مردم کردستان و در واقع پالتفرم تبلیغاتى ناسیونالیسم کرد بعد از شکست، نیست، بلکه بر آن 
صحه میگذارد. اگر کسى نویسنده را نشناسد و از ایدئولوژى و تعلق حزبى او خبر نداشته باشد، میتواند 
مقاله کارگر امروز را بسادگى یکى دیگر از بیانات سخنگویان ناراضى تر جبهه کردستان تلقى کند. جبهه اى 
که نه فقط دخالت نظامى آمریکا را مشروع تلقى میکند بلکه علیرغم قرارداد آتش بس بین عراق و آمریکا، 

هنوز خواهان تداوم این دخالت است. 
 

در  خاصى  چرخش  نکرد.  کرد  ناسیونالیست  اپوزیسیون  به  خاصى  خیانت  آمریکا  که  است  این  واقعیت 
سیاست آمریکا وجود نداشت. این فرمولها ابزار اعمال فشار اپوزیسیون کرد به آمریکا و گرفتن امتیاز در 
فرداى شکست است. اینها ابزار استفاده اپوزیسیون کرد از آوارگى مردم کردستان بعنوان یک سرمایه سیاسى 

است. 
 

سیاست آمریکا در عراق هیچگاه ناظر بر تشکیل یک حکومت ائتالفى از اپوزیسیون کرد، حزب الدعوه و 
شیوعى ها و غیره نبود. از ابتدا به مساله تمامیت ارضى عراق تاکید کردند، از ابتدا گفتند که رژیم تضعیف 
شده عراق را بر اپوزیسیون آن ترجیح میدهند، از ابتدا با صراحت اعالم کردند که دامنه کمپین نظامى ائتالف 
به پس گرفتن کویت و تخریب ماشین جنگى عراق محدود میشود و سیاست جایگزینى صدام را پس از 
ختم جنگ و به طرق سیاسى و مسالمت آمیز و با اجتناب از بى ثبات کردن اوضاع عراق دنبال خواهند کرد. 
و باالخره هم عمال قبل از آنکه جنبشى در جنوب یا شمال عراق آغاز شود قرارداد آتش بس با عراق را امضا 
کردند و به عملیات نظامى خود خاتمه دادند. اگر "سیاست اعالم نشده"اى مبنى بر سرنگونى رژیم عراق در 
کار بود هم هر ناظرى باید بفهمد که این با آتش بس منتفى محسوب میشود. اما اپوزیسیون ناسیونالیست 
کرد از دادن تصویرى غیر از این از سیاست آمریکا و از خوراندن تبلیغاتى که سران ائتالف اینجا و آنجا 
براى اعمال فشار بر عراق در مورد تصرف بغداد و سرنگونى رژیم عراق براه میانداختند، به مردم کردستان 
نفع معینى را دنبال میکردند. "آمریکا با ماست"، "قرار است رژیم عراق سرنگون شود"، "حکم حکومت 
در کردستان در جیب ماست" و غیره ابزار کشاندن توده مردم عاصى از رژیم عراق به پشت سیاستهاى 
ناسیونالیسم کرد بود. اعالم حمایت آمریکا از خود عینا حرفى است که در این دهساله ورد زبان سلطنت 
طلبان ایرانى و حتى مجاهدین بوده. این یک روش گسترش نفوذ در فضاى قدرگرایى توده اى و نگاه به 

باالى مردم و ابزار گسترش این فضاست. 
 

بحث رفع توقیف هلیکوپترها براستى تأسف آور است. این توجیهى براى هزیمت جبهه کردستان است. 
نقش  چنین  امروز  تا  عراق  و  ایران  در  کردستان  جنبش  اندرکارهاى  دست  از  هیچیک  ندارم  بیاد  شخصا 
برگذشته  "مردمى  شکست  در  ذکر  قابل  فاکتور  یک  بعنوان  که  حدى  تا  باشند.  داده  هلیکوپتر  به  شامخى 
این،  از  گذشته  شود.  مطرح  میکردند"  احساس  پیروزمند  کامال  را  خود  که  خیزشها  و  اعتراض  موج  از 
از نظر عینى این ادعا نادرست است. پس از اولین پرواز هلیکوپترها، که خود بدنبال سرنگون کردن دو 
هواپیماى عراقى پس از آتش بس بود، شوارتسکف رأسا از اینکه در معاهده آتش بس فقط ممنوعیت پرواز 
هواپیماهاى با بال ثابت را گنجانده است در پیشگاه اپوزیسیون عراق اظهار تاسف کرد. اپوزیسیون کرد 
سِرخود هلیکوپترها را هم وارد مواد قرارداد کرده تا امروز گواه بیشترى مبنى بر جرزنى و خیانت آمریکا 
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داشته باشد. پیدا شدن سر و کله این ادعا در مقاله مورد بحث دامنه تسلط ذهنیات ناسیونالیسم کرد بر این 
نوشته را میرساند. 

 
بحث خیانت آمریکا مکمل سیاست پیشروى به حمایت آمریکاست. نمیتوان به دومى انتقادى داشت و ایراد 
اولى را متوجه نشد. نفس تبیین مساله بصورت خیانت آمریکا به معناى اعالم مشروعیت دخالت امپریالیستى 
در عراق، تمایل به تداوم عملیات ویرانگر طوفان صحرا و راضى بودن به تبدیل مردم کردستان به مثابه یک 

ملت، مانند اسرائیل، به زائده و پایه دخالت دراز مدت امپریالیستى در منطقه است. به این بعدا میرسیم. 
”پیشروى جنبش کردستان" و تصرف "کرکوك و مناطق نفت خیز"

که  صفتى  حذف  برمیخوریم.  کردستان"  "جنبش  یا  کرد"  "جنبش  مقوله  به  بدفعات  نوشته  سه  این  در 
قاعدتا باید این جنبش را توصیف کند، مانند خودمختارى طلبانه، ملى، و مشابه اینها در سنت تبیین حزب 
کمونیست ایران از مساله کرد گامى اساسى به عقب است. این بازگشتى است به تبیین ناسیونالیستى که 
در آن جنبش موسوم به "جنبش کردستان" نه بصورت یک جنبش ملى و یا خودمختارى طلبانه در کنار و 
موازى سایر جنبش هاى اجتماعى دیگر در کردستان، نظیر جنبش کارگرى، جنبش دمکراتیک، جنبش زنان 
و غیره، بلکه بصورت ظرف عمومى هر حرکت اعتراضى و جنبش مادر در کردستان معرفى میشود. مقوله 
"جنبش کردستان" به این ترتیب بار طبقاتى خود را از دست میدهد و ماوراء طبقات و مقدم به طبقات 
معرفى میشود. در این باره قبال بحث زیادى در حزب کمونیست شده و خیلى وقت بود که این عبارت به 
این صورت توسط مبلغین و مروجین حزب بکار نرفته بود. رویدادهاى اخیر، فعال این تأثیر را داشته است 

که این نوع مفاهیم ناسیونالیستى را حتى در صفوف ما زنده کند. 
 

نگرش به آنچه میگذرد بعنوان "جنبش کردستان" همراه خود پذیرش هر چه در این انبان ریخته شده بعنوان 
اجزاء و مشخصات جنبش کردستان را اجتناب ناپذیر میکند. اپوزیسیون ناسیونالیست، رهبران آن، شعارهاى 
مطرح شده و نشده، روشها و اقداماتى که در متن این "جنبش کردستان" صورت گرفته اند همه و همه براى 
کسى که اینگونه به مساله نگاه میکند به "جنبش کردستان" تعلق دارند. نوشتن نامه حمایت به اپوزیسیون 
ناسیونالیست کرد که در مقاالت دوم و سوم از تناقض منافع آن با توده هاى زحمتکش صحبت میشود حاصل 

صدور کارت عضویت از پیشى آنها بعنوان بخشى از "جنبش کردستان" است. 
 

اما مساله به همین محدود نمیماند. "جنبش کردستان" با این خصلت معرفه و کلى خود، پیوستگى تاریخى 
خاصى بدست میآورد و گذشته و سنتى برایش ساخته میشود که نویسنده ناگزیر است امروز این جنبش 
را در پرتو این گذشته بفهمد. این را در بحث خیانت آمریکا میشود دید. قطعا نویسنده به هیچ وجه حاضر 
نخواهد بود با همین لحن از "احساس خیانت" کارگران بلوك شرق نسبت به غرب، یا جنبش کارگرى 
کردستان نسبت به آمریکا، صحبت کند. حتى اگر چنین احساسى واقعا وجود داشته باشد معلوم است که 
یک کمونیست از همان ابتدا با تلخى و انتقاد از نفس این احساس صحبت میکند و به گزارش تائید آمیز آن 
دست نمیزند. اما ظاهرا "جنبش کردستان" با سنت و پیشینه اى که برایش ساخته شده چنین تبیینى را مجاز 
میکند. "باالخره ملت کرد باید حق خود را به نحوى از انحاء بگیرد". خاصیت مقوله غیر طبقاتى، غیر طبقاتى 

کردن و غیر انتقادى کردن نگرش کسى است که این مقوله را در سیستم فکر خود بکار میگیرد. 
 

نمونه برجسته دیگر حرف زدن به زبان "جنبش کردستان"، و در واقع فهمیدن مساله از دریچه ماوراء طبقاتى، 
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نحوه برخورد مقاله سوم به مقدرات "جنبش کردستان" و قضاوت رشد و پیشروى آن در دوره آتش بس 
تا آوارگى است. مقاله کارگر امروز تصویرى حماسى از پیشروى و پیروزى جنبش بدست میدهد و سپس 
سؤاالت بى پاسخى در مورد دالئل شکست و هزیمت مطرح میکند. تصویرى که از پیشروى جنبش در 

کردستان بدست داده میشود این است:

"چرا و چه شد که مردمى برگذشته از موج اعتراضات و خیزشها، که خود را کامال پیروزمند 
احساس میکردند به فاصله کمى به صورت آوارگان بى پناهى درآمدند که براى حفظ جان 
خود به هر چیزى میآویزند... چرا و چگونه مردم مسلحى که بدنبال خیزشهاى عمومى توانسته 
بودند مناطق مهمى و منجمله پاره اى از منابع نفتى را تحت کنترل بگیرند به این سرعت به 

هزیمت [افتادند]. ... چرا مقاومت توده اى نتوانست سازمان یابد؟"

علت اینکه مقاله نمیتواند براى این سؤاالت پاسخ جدى اى پیدا کند و الجرم راه را براى ورود تبیین رسمى 
ناسیونالیسم کرد (خیانت آمریکا و رفع توقیف از هلیکوپترها) باز میگذارد، در اساس همان فراموش کردن 
"فاز اول" و ندیدن شرایط اجتماعى و چهارچوب وسیع تر رویدادهاى اخیر در کردستان عراق است. اما 
در کنار این علت اصلى، درك سنتى از پیشروى جنبش، هم در ذوق زدگى افراطى اولیه و هم در حیرت 
ناموجه بعدى در مورد هزیمت برق آسا، سهیم است. در این مقاالت پیشرفت جنبش (از آنجا که "جنبش 
کردستان" است و نه جنبش با ترکیب و مشخصات طبقاتى معلوم) از دریچه نگرش سنتى مبارزه پیشمرگانه 
در کردستان فهمیده شده. "مردم مسلحى که کنترل مناطق مهم و از جمله مناطق نفت خیز را بدست میگیرند"، 
اگر بجاى این درك از پیشروى جنبش، آنطور که سنت کمونیستى و آموخته هاى خود ما از انقالب ایران و 
نیکاراگوئه و دهها نمونه مشابه تاکید میکند، در متن پیشروى سراغ شعارها، مطالبات، برنامه، نحوه حضور 
طبقات در صف جنبش اعتراضى وتناسب قواى آنها، پیشینه جنبش در فاز اعتراض سیاسى و غیر مسلحانه، 
تشکلهاى توده اى، رهبران رایکال، هژمونى طبقاتى، افق حاکم بر جنبش، و فاکتورهایى را بگیریم که معموال 
کمونیستها با آن پیشروى و پسروى جنبشها را قضاوت میکنند، آنوقت روشن است تبیین موجود از پیشروى 
جنبش باید به نحوى تعدیل شود. اما اینجا تصرف و پیشروى نظامى حاصل از تلفیقى از خیزش مردم، رنگ 
عوض کردن عشایر مسلح شده توسط دولت، ورود پیشمرگان جبهه و تزلزل و یأس نیروهاى دولتى بعنوان 
کالم آخر در پیشروى جنبش کردستان نگریسته میشود. من این را میفهمم که اگر طوفان صحرا به شکل قبل 
یا در اشکال تعدیل شده ترى تا سقوط رژیم عراق ادامه مییافت، پیشروى نظامى در کردستان براستى بیشترین 
دستاورد براى خطوط سنتى "جنبش کردستان" محسوب میشد. اینهم یک سناریو میبود. اما اگر کسى واقعا به 
این سناریو دل نبسته باشد و بخواهد پیشروى جنبش را و مقدرات بعدى آن را با محاسبه توانایى مادى خود 
جنبش ارزیابى کند، از همان ابتدا میبایست نگرانى خود را از ضعف و اغتشاش فکرى، برنامه اى، سیاسى، 
سازمانى، رهبرى و عملى این جنبش ابراز کند و نسبت به فاجعه اى که در صورت ضد حمله نظامى دولت 
مرکزى بر سر "جنبش کردستان" خواهد آمد هشدار بدهد و دنبال راه حل بگردد و نه اینکه اساسا به صرف 
تصرف نظامى همراه این جنبش احساس پیروزى کند و بعد همراه این جنبش به حیرت بیفتد. آنچه رخ داد 
حاصل ناگزیر دست باال داشتن افق پیشمرگانه ناسیونالیسم کرد و جلو افتادن آن در صحنه مبارزه مردمى در 

کردستان بود. افق مقاله مورد بحث ما از این افق پیشمرگانه قابل تمیز نیست. 
 

آنچه که از قرار به این پیشروى مسلحانه اهمیت مؤکدى میبخشد تصرف "مناطق پر اهمیت و پاره اى از منابع 
نفتى" است. اینکه نفت کرکوك در استراتژى کردستان مستقل و واحد جاى مهمى احراز کند قابل درك 
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است. در این بینش نفت مناطق کردنشین عراق بعنوان یک پشتوانه و مبناى اقتصادى براى وجود کشورى 
به اسم کردستان اهمیت پیدا میکند. اما از این مجرا نفت کرکوك به یک فتیش در تفکر ناسیونالیستى تبدیل 
میشود که حتى وقتى استراتژى استقالل و وحدت کردستان بدالئل سیاسى و کنکرت کنار گذاشته میشود، 
باز نفت کرکوك بصورت یک رویاى دست نیافتنى و قائم بذات در تفکر ملییّون کردستان میدرخشد. از 
نظر عملى، اقتصادى و نظامى تصرف مسلحانه منابع نفتى در کردستان عراق توسط نیروهاى کرد، در غیاب 
خواست استقالل، معنا و خاصیتى ندارد. تملک نفت کرکوك و فروش آن با اشغال اراضى باالى منابع نفت 
ممکن نمیشود، چرا که بر خالف انبارهاى کاال، مزارع و یا احتماال کارخانجات (در شرایط خاصى)، تصرف 
منابع نفتى معنى اقتصادى فورى اى ندارد و گرهى از کار نظامى نیروى نظامى تصرف کننده باز نمیکند. 
مساله بر سر حق حاکمیت بر آن منطقه و الجرم تصرف حقوق و کسب حق استخراج و صدور نفت، آنهم 
پس از راه اندازى صنعت نفت و حل و فصل مساله حمل و نقل و بستن قرارداد است. بنابراین تصرف منابع 
نفتى وقتى میتواند ارزش اقتصادى یا استراتژیک داشته باشد که در متن حرکت براى کسب حق حاکمیت 
و استقالل قرار بگیرد و این، اساسا به این دلیل که آمریکا و ترکیه خوششان نمیآید، قبال توسط اپوزیسیون 
کرد منتفى اعالم شده بود. مساله نفت یک مساله سیاسى و بین المللى است و ارتشى هم که منابع نفتى را 
تصرف میکند هنوز بخودى خود یک قدم به استفاده اقتصادى و نظامى از نفت نزدیکتر نشده. ارتش عراق 
هم کل نفت کویت را تصرف کرد، اما فروش یک بشکه آن بدون رسمیت یافتن حق حاکمیت عراق بر 
کویت مقدور نبود. بدون توجه به این جنبه سیاسى و حقوقى مساله، گفتن اینکه "حتى پاره اى از مناطق نفتى 
را تصرف کرده بودند" بخودى خود چیزى بیش از تعظیم به فتیش قدیمى جنبش ملى در کردستان نیست. 
واقعیت این است که براى جبهه کردستان، که بر طبق سرخط بوش در طول این ماجرا حتى از خودمختارى 
هم سخن نمیگفت و در تأکید بر تمامیت ارضى عراق با رژیم عراق مسابقه گذاشته بود، "تصرف پاره اى 
از مناطق نفتى" توسط مردم یا نیروهاى جبهه یک زیان مهم نظامى بود. این رژیم عراق را به جنگ مرگ و 

زندگى دعوت میکرد بدون آنکه خود از نظر نظامى و یا اقتصادى خاصیت فورى اى داشته باشد. 

طرح "سرزمین امن"
تائید طرح سرزمین امن در شمال کردستان یکى از بارزترین نشانه هاى تناقض ناسیونالیسم با منافع توده هاى 
کرد بود. تا امروز مساله مردم کردستان رفع ستم ملى در چهارچوب کشورهاى موجود و یا تشکیل یک 
کشور مستقل بوده است. انتهاى طرح پناهگاه امن بى کشور شدن مردم کرد و دچار شدن آنها به سرنوشت 
مردم فلسطین است. براى سازمانهاى ناسیونالیست کرد، که تا همین یکسال پیش مطابق مد یکسال پیش 
تشکیل کمیته هاى حقوق بشر کرد و نظیر آنها را جلوى خودشان میدیدند، تبدیل شدن به نیرویى با پرستیژ 
بین المللى نظیر سازمان آزادیبخش فلسطین و به بازى گرفته شدن در سازمان ملل و مراجع مختلف البد یک 
پیشرفت محسوب میشود. اما این مشروط به این است که مردم کرد به سطح بیحقوقى مردم فلسطین تنزل 

داده بشوند. و ظاهرا ناسیونالیسم رسمى کرد به این معامله راضى است. 
 

اما در پس تائید این طرح یک توهم دیگر نهفته است که باز در دیدگاه سنتى نظامیگرانه و روستایى نسبت 
به مساله کرد ریشه دارد. در این تفکر سرزمین امن آمریکا و انگلستان براى کردها نه با ماهیت سیاسى و 
حقوقى واقعى اش، بلکه در بعد صرفا جغرافیایى اش فهمیده میشود. در حالى که از پیش معلوم است که 
صحبت بر سر تشکیل یک کشور مستقل کرد نیست، به صرف اینکه به نحوى از انحاء "سرزمینى" گیر 
کردها میآید از این طرح استقبال میشود. باز آنچه غایب است چهارچوب سیاسى و حقوقى حاکم به این 



1206

برگزیده آثار  منصور حکمت

طرح و معانى اجتماعى و فرهنگى و فکرى آن براى مردم کرد و در واقع کل دنیاى معاصر است و آنچه دیده 
میشود تحقق یک فتیش قدیمى سنت ملى، یعنى "سرزمین" است. براى نیروى پیشمرگ ناسیونالیست، براى 
عشایر، براى روستایى در نظام پیشاسرمایه دارى، وجود سرزمینى که دشمن سرکوبگر نتواند وارد آن بشود 
مزیت مهمى است. ولى براى کارگر و بورژواى کرد مسائلى از قبیل حق شهروندى، اشتغال، سرمایه گذارى، 
توسعه اقتصادى، رشد، صنایع و نظیر اینها جزو تعاریف جامعه اند. هدف مبارزه اینها حتى در چهارچوب 
ملى نه کسب "سرزمین" بخودى خود، بلکه سرزمینى براى دربرگرفتن یک جامعه است. ابدا روشن نیست 
که چرا طبقات اصلى جامعه سرمایه دارى در کردستان باید از ایجاد منطقه امنى براى نگهدارى غیر اجتماعى 

افراد کرد خوشحال باشند. 
 

همین تعلق خاطر فتیشیستى به "سرزمین" و غفلت از معنى حقوقى و اجتماعى و صد البته سیاسى طرح 
پناهگاه امن را در مقاله کارگر امروز میبینیم. گفته میشود:

"حتى پیشنهاد اولیه "منطقه امن"، بخاطر اینکه به هر رو ممکن بود در آینده متضمن نوعى 
موقعیت سیاسى- جغرافیایى براى کردها باشد، کنار گذاشته شد و اکنون تمام تحفه سردمداران 
“نظم نوین جهانى“ براى خلق کرد “پناهگاه امنى“ براى “آوارگان“ است. اردوگاههایى که جز 
"صبرا" و "شتیالى" کردها براى دائمى کردن موقعیت آوارگى آنها قرار نیست چیز دیگرى 

باشد".

به عبارت دیگر اگر صحبت بر سر منطقه و سرزمینى براى کردها بود "یک حرفى"، اما این طرح به طرح 
"اردوگاه آوارگان" تقلیل داده شده. شخصا نمیدانم اینجا بر مبناى کدام مشاهدات وجود چرخشى در طرح 
"سرزمین امن" استنتاج شده. واضح است که این طرح بتدریج تدقیق شده. اما اساس آن تغییر نکرده: ایجاد 
منطقه امنى زیر نظر انگستان و آمریکا و یا سازمان ملل که کردها در آن از تعرض رژیم عراق مصون باشند 
تا سیل آواره به کشورهاى همسایه و متعاقبا به کشورهاى غربى سرازیر نشود. از ابتدا هم اعالم کردند که این 
موقتى خواهد بود و به معناى تجزیه عراق نیست. عمال هم منطقه وسیعى را زیر پوشش نیروهاى خارجى 
قرار دادند. بهرحال این مساله اى فرعى است. مساله اصلى خوشنودى مقاله از همان ایده اولیه است. اینجا 
اینطور جلوه داده میشود که گویا دائمى شدن آوارگى مردم کرد از تبدیل طرح "سرزمین امن" به "پناهگاه 
امن" شروع میشود. حال آنکه همان طرح سرزمین امن، بدالئلى که گفتم، این دورنما را جلوى مردم کرد 

گرفت. منتها ظاهرا چون آنجا صحبت از سرزمین بود خیرى در آن نهفته بود. 
 

باز یک جنبه مهم این نوع برخورد نگریستن از دریچه چشم منافع ملى معین است. مستقل از تأثیراتش روى 
مردم کرد، طرح منطقه امن یک طرح استعمارى است که در آن انگلستان و آمریکا رسما دارند براى مردم 
دنیا تکلیف معلوم میکنند و به دخالتهاى اینچنینى در سطح جهان از نو مشروعیت میدهند. حتى اگر این 
طرح "متضمن نوعى موقعیت سیاسى- جغرافیایى براى کردها" بود، یک کمونیست باید آن را بعنوان احیاى 
روشهاى استعمارى و تعرضى به دستاوردهاى تاکنونى زحمتکشان دنیا علیه دخالتهاى عریان امپریالیستى 
محکوم میکرد. به هر قیمت که قرار نیست "نوعى موقعیت سیاسى و جغرافیایى" براى کردها بدست بیاید. 
ملت مظلوم یهود و موقعیت سیاسى- جغرافیایى فعلى اش جلوى چشم همه ماست. این بى اعتنایى به جهان 
و کلیت وسیع تر انسانى و سیاسى همانطور که گفتم مشخصه ملى گرایى و هر نوع ایدئولوژى مبتنى بر 

تقسیم انسانها به خودى و بیگانه است. 
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...
در این نوشته خود را به اهم موضوعات مورد اشاره این مقاالت محدود کردم. عالوه بر این مقاالت رفیق 
مهتدى در مقطع زمانى مشخصى نوشته شده و بنظر من اصولى نبود مشاهدات بعدى از روند رویدادها 
در کردستان و با اطالعات دقیقترى که بعدا بدست ما رسید و در مقاالت رفیق منظور نشده در نوشته من 
انعکاس پیدا کند. یکى از این نمونه ها جنبش شورایى در کردستان است که در این نوشته کال به بحث آن 
وارد نشدم. با این حال نکات متعدد دیگرى در مقاالت فوق باقى میماند که میتوانست مورد نقد قرار بگیرد. 

اما ورود به اینها مطلب را از اینهم طوالنى تر میکرد. 
 

من درباره نکاتى که در این مقاالت آمده نظر دادم. آنچه نوشته شده ناسیونالیستى است. اما جدایى واقعى 
و بمراتب مهمتر این نگرش از سوسیالیسم و کمونیسم را نه در آنچه نوشته شده بلکه در آنچه نوشته نشده 
باید جستجو کرد. رها کردن افق جهانى و عدم نگرش به مساله کرد در متن یک تقابل وسیع تر طبقاتى در 
خارج مرزهاى کردستان، ندیدن عروج میلیتاریسم امپریالیستى، ندیدن رشد شکافهاى ملى میان زحمتکش 
کرد و عرب، ندیدن تالش بورژوازى در جهت تبدیل کرد به مثابه یک ملت به پایگاه دخالت امپریالیستى 
در منطقه، ندیدن راه حل ارتجاعى و شبه-اسرائیلى و از باالى قدرتهاى امپریالیستى براى مساله کرد، ندیدن 
تأثیر توهمات ملت کرد و اپوزیسیون بورژوازى کردستان عراق بر جنبش ضد جنگ و بر مبارزه کارگر غربى 
علیه بورژوازى تجاوزگر خودى، جدا کردن تجربه کرد از یکى از مهمترین بحرانهاى سیاسى بین المللى و 
لذا کمک به مخدوش کردن حافظه تاریخى کارگران، و بویژه کارگر و زحمتکش کرد، در قبال این بحران 
وسیعتر، ندیدن نظم ارتجاعى اى که از جمله (و در حاشیه) با سوء استفاده از ستمکشى مردم کردستان دارد 
در کل دنیا شکل میگیرد، اینها مقاالت فوق را تماما نسبت به سنت کمونیستى بیگانه میکند و جزو میراث 

ناسیونالیسم رادیکال کرد قرار میدهد. 

22ر5ر1991( اول خرداد 1370)

اولین بار در تاریخ 32 ماه مه 1991 بصورت جزوه  داخلى توسط دفتر سیاسى در اختیار لیست معینى از 
اعضاى حزب قرار گرفت.

بعدا بصورت علنى در مجموعه" بحران خلیج و رویدادهاى کردستان عراق - اسناد مباحثات و اختالفات 
درونى جناحهاى حزب کمونیست ایران" در دسامبر 1993 توسط حزب کمونیست کارگرى ایران به چاپ 

رسید.

پیام دفتر سیاسى حزب کمونیست ایران به کمیته رهبرى کومه له
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رفقا ابراهیم علیزاده و رحمان حسین زاده

پیام شماره 2 

از: دفتر سیاسى 
به: رفقا ابراهیم علیزاده و رحمان حسین زاده 

تاریخ: 28ر6ر1991( 7 تیر 1370) 
 

در  ناسیونالیست  گروههاى  و  احزاب  جدید  موقعیت  و  عراق  کردستان  اخیر  رویدادهاى  رابطه  مورد  در 
کردستان عراق توجهتان را به نکات زیر جلب میکنیم: 

5  
1- در این مورد اسناد زیر تاکنون توسط د.س و رفقاى دیگر نوشته شده که مطالعه آنها از اهمیت زیادى 

برخوردار است و باید در اسرع وقت به شیوه مناسب بدست شما برسانیم. اینها عبارتند از:
1 - قطعنامه داخلى دفتر سیاسى 

2- نوشته نشریه کمونیست 61 در مورد کردستان عراق و موضع رسمى ما 
3 -دو نوشته داخلى از عبداهللا مهتدى 

4 - مقاله عبداهللا مهتدى در نشریه کارگر امروز 13 
5 - مقاله ایرج آذرین در کارگر امروز 14 

6 - نوشته داخلى منصور حکمت در نقد مقاالت عبداهللا مهتدى
 

2 -  بطور خالصه از نظر دفتر سیاسى رویدادهاى اخیر کردستان عراق و موقعیت احزاب کردستان را، 
همانند رویدادها و جنگ خلیج، باید در پرتو تحوالت اخیر جهان، نقش آمریکا و غیره مورد ارزیابى قرار 
داد. تبیین این مسائل از زاویه محلى و در چهارچوب مسائل و مبارزه سنتى "کردها علیه دولت مرکزى" از 

نظر ما نادرست و گمراه کننده است. 
 

3 - از نظر د.س موقعیت کنونى احزاب ناسیونالیست کردستان عراق با گذشته تفاوتهاى اساسى نموده که 
در مضمون و شکل ارتباط ما با آنها تغییرات جدیى را میطلبد. هرگونه تداعى کومه له با این جریانات و کنار 
هم وانمود شدنشان از نظر سیاسى بشدت زیانبار و غیر اصولى است. کومه له باید ضمن حفظ مناسبات 

دیپلوماتیک با این جریانات، تمایز طبقاتى و سیاسى خود با اینها را حفظ کند. 
 

4 -در مورد این مساله و حول نوشته هاى فوق، هم اکنون اختالفات و شکافهاى جدیدى میان د.س و بخش 
شکل  حال  در  داشتند  قرار  ما  کنار  در  گذشته  دوره  اختالفات  در  که  رفقائى  و  حزب  کادرهاى  از  مهمى 
گرفتن است. ورود به این بحث و به سرانجام رسیدن آن از نظر آینده حزب کمونیست و از جمله در رفع 
سستى هاى موجودى که در پیام رفیق ابراهیم به آن اشاره شده حیاتى است. این مباحث در دستور پلنوم قرار 

خواهد گرفت و انتظار میرود شما هم آمادگى شرکت فعال در این بحث را داشته باشید. 
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5 -از رفقاى ك.ر خواهیم خواست که مقاالت رفقا ایرج آذرین و عبداهللا مهتدى در نشریه کارگر امروز و 
نوشته کمونیست را براى شما مخابره کنند. این مقاالت چهارچوب عمومى تبیین هاى مختلف از این مساله 

را به شما نشان خواهد داد. 

...

از کتاب "بحران خلیج و رویدادهاى کردستان عراق" ،اسناد مباحثات و اختالفات درونى جناحهاى 
حزب کمونیست ایران چاپ دوم: مجموعه یک جلدى دسامبر1993

پیام به ابراهیم علیزاده

پیام شماره 3 
 

از: منصور حکمت 
به: ابراهیم علیزاده 

تاریخ: 28ر6ر1991(7 تیر 1370) 

با توجه به گذشتن اوج بحران خاورمیانه و احتماال پیدا شدن ثبات نسبى در محیط کار کومه له، خواهش 
تلفنى قبلى من از شما مبنى بر اینکه در این دوره براى یکپارچه ظاهر شدن رهبرى کومه له در بیان اختالفات 
احتمالى خود در سطح تشکیالت مالحظه کار باشید، دیگر موضوعیت ندارد. امروز، برعکس، فکر میکنم 
بیان مالحظات و نظرات انتقادى و اثباتى شما به پیشرفت کار حزب و رفع مشکالت آن کمک جدى میکند 

و ما مشتاق شنیدن بحثهائى که قبل از رفتن قولش را به ما دادید هستیم. 
...5

جناحهاى  درونى  اختالفات  و  کردستان عراق" اسناد مباحثات  رویدادهاى  و  خلیج  "بحران  کتاب  از 
حزب کمونیست ایران ، چاپ دوم: مجموعه یک جلدى دسامبر 1993

پیام از دفتر سیاسى حکا به رحمان حسین زاده و ابراهیم علیزاده
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پیام شماره 4 
از: دفتر سیاسى 

به: رحمان حسین زاده و ابراهیم علیزاده 
تاریخ: 28ر6ر1991 (7 تیر 1370)

1 - اینکه در طول چند سال گذشته و بویژه بدنبال بحران و جنگ خلیج فارس، جهان معاصر وارد مرحله 
جدیدى شده است نیازى به توضیح ندارد. عالوه بر این منطقه خاورمیانه و بویژه محیط فعالیت مستقیم 
حزب کمونیست ایران و کومه له شاهد شکل گیرى روندهاى تاریخى بسیار با اهمیتى است. پیام هاى اخیر 
خود شما خالى از تحوالت تعیین کننده مهمى است که هم اکنون در چهارچوب این روندهاى عمومى تر در 
رابطه مستقیم با خود ما بعنوان حرکت کمونیستى در جریان است. این تحوالت، بویژه با توجه به موقعیت 
درونى و سیر تکوین حزب کمونیست ایران، توجه و دخالت جدى کلیه رفقائى را که در موضع رهبرى و 
تاثیرگذار بر حیات حزب کمونیست هستند میطلبد. سواالتى که امروز باید توسط همه ما حالجى و بازبینى 
شوند زیاد و متنوعند و مستقیما به آینده ما بعنوان یک حزب کمونیست مربوط میشوند. از جمله میتوان به 

نکات زیر اشاره کرد:
الف- موقعیت عمومى کمونیسم و مارکسیسم در جهان معاصر و آینده و ملزومات پیشروى کمونیسم 

ب- تحوالت سیاسى و اجتماعى در ایران 
ج- مقدرات ناسیونالسیم معاصر و جنبشهاى ملى 

د- تحوالت در اقتصاد سیاسى کردستان به معنى وسیع 
کلمه و کاراکتر و صفبندى جدید نیروهاى طبقاتى و احزاب 

هـ- ملزومات تحقق استراتژى ما در کردستان 
و- بحران حزب کمونیست، آینده خطوط درون حزبى و سیر تکوین حزب

 
2 - استنباط ما از صحبت با رفقاى ك.ر که از نزد شما آمده اند این است که، حال به هر دلیل، دیالوگ و 
یا توجه سیستماتیکى به مسائل و روندهاى عمومى و تعیین کننده این دوره منجمله مسائل فوق در آنجا 

جریان نداشته است. 
 

رفقا  است  الزم  و  بود  خواهد  آتى  دور  در  مشابه  و نشست هاى  پلنوم  کار  دستور  در  موضوعات  3- این 
براى شرکت فعال در این بحث ها آماده باشند. بطور مشخص ما سفر کوتاه مدت براى ماموریتهاى فنى و 

تشکیالتى توسط رفیق ابراهیم را کافى نمیدانیم و شرکت او در این مباحثات را بسیار ضرورى میدانیم. 

...
کتاب "بحران خلیج و رویداهاى کردستان عراق"  اسناد مباحثات و اختالفات درونى جناحهاى حزب 

کمونیست ایران چاپ دوم: مجموعه یک جلدى دسامبر 1993

به پلنوم بیستم کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران
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موقعیت امروز کمونیسم در سطح بین المللى و نیز مشخصات و روندهاى درونى حزب کمونیست ایران 
اکنون مرا متقاعد کرده است که تالش براى شکل دادن به یک حزب کمونیستى کارگرى که معطوف به 
پاسخگویى به نیازهاى امروز کمونیسم کارگرى و مارکسیسم باشد در بیرون حزب کمونیست ایران مثمر ثمر 
تر خواهد بود و یا الاقل انرژى و فرصت محدود من بعنوان یک کمونیست از این طریق به شیوه موثرترى 

در خدمت این امر، که آن را فلسفه زندگى خود میدانم، قرار خواهد گرفت. 
 

از اینرو با کمال احترام به اطالع پلنوم میرسانم که در نظر دارم پس از کنفرانس فراکسیون کمونیسم کارگرى 
و توضیح تفصیلى ارزیابى ام از موقعیت کنونى، از حزب کمونیست ایران کناره گیرى کنم و به ایجاد یک 
حزب کمونیستى بر مبناى نظراتى که در سالهاى اخیر تحت عنوان کمونیسم کارگرى بیان کرده ایم، اقدام 

کنم. 
 

این نوشته به معناى استعفاى فورى من از حزب و یا از کمیته مرکزى نیست. هدف این نوشته اینست که 
کمیته مرکزى با اطالع قبلى بتواند در یک روند آگاهانه و سیاسى مسائل عملى احتمالى ناشى از این اقدام 
را حل و فصل نماید و این جدائى براى فعالین حزب و همه کسانى که تحوالت حزب کمونیست ایران را 
دنبال میکنند ناگهانى و ابتدا به ساکن جلوه نکند. بعالوه درست تر است که قبل از قطعیت یافتن این تصمیم 
رفقاى فراکسیون کمونیسم کارگرى فرصت اظهار نظر درباره آن را داشته باشند و با عمل انجام شده مواجه 

نشوند. استعفاى رسمى خود را پس از کنفرانس فراکسیون به کمیته مرکزى تقدیم خواهم کرد. 
 

درباره علل این تصمیم در کنفرانس و در مقطع جدایى رسمى توضیحات کافى خواهم داد. بعالوه در هر 
مورد که پلنوم الزم بداند براى ارائه توضیح آماده ام. 

 
این نامه براى انتشار علنى، و از جمله براى اطالع همه فعالین حزب کمونیست، نوشته شده است. خواستار 
آنم که در اولین شماره نشریه کمونیست بعد از پلنوم بیستم، و یا به هر ترتیب که پلنوم تصمیم بگیرد، 

منتشر شود. 

با درودهاى کمونیستى 
منصور حکمت 

اول اوت 1991 (10 مرداد 1370)
کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 63، مهرماه 1370 

پایان جنگ سرد و چشم اندازهاى کمونیسم کارگرى
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 KFPKمصاحبه سوزى وایسمن - رادیو

در  اجتماعى  عدالت  براى  مبارزه  در  آن  تأثیر  و  میبینید  چگونه  را  سرد  چند  پایان  شما  وایسمن:  سوزى 
بخشهاى دیگر جهان چیست؟

جنبش  و  سوسیالیستى  فعالیت  بر  منفى  تأثیر  مدت  کوتاه  در  اساسا  سرد  جنگ  پایان  حکمت:  منصور 
سوسیالیستى داشته است. در ابتدا باید بگویم که من از آن سوسیالیستها و کمونیستهایى هستم که هرگز 
عقیده نداشت که بلوك شوروى کمونیسم را نمایندگى میکرده یا اقتصاد و جامعه سوسالیستى را توسعه داده 
است. معهذا، این مانع نشده که غرب از این واقعه علیه کمونیسم و هر نوع ایدئولوژیى که مدافع عدالت 
اجتماعى، برابرى انسان و امثال آنها باشد، استفاده نکند. حداقل در کوتاه مدت، با موقعیت سختى روبرو 
خواهیم بود. آنچه که در جریان است نه فقط تعرضى علیه کمونیسم مدرن بلکه علیه ایده هاى بسیار پایدار 
و قدیمى برابرى انسان، آزادى و حقوق انسانى است. اما این وضعیت سپرى میشود. این اوضاع سردرگمى، 

تعارضات و رودرویى هایى ایجاد میکند اما من مطمئتم که ما این را از سر میگذرانیم.

سوزى وایسمن: شما کامال حق دارید. و واضح است که شما همراهان زیادى در جهان دارید، از جمله 052 
میلیون نفر مردم در خود اتحاد شوروى که میگویند آنچه که آنجا حاکم بود کمونیسم و سوسیالیسم نبود. 
اما این مسأله دامنه دارترى را مطرح میکند. بعضى استدالل میکنند که جنگ سرد کمتر درباره تهدید از سوى 
اتحاد شوروى و بیشتر در مورد خطر سوسیالیسم در جهان بویژه در اروپا و آمریکا بود. اشاره شما این بود 
که قدرتهاى جهانى میتوانند از سقوط اتحاد شوروى بعنوان بخشى از زّرادخانه خود در تعرض علیه ایده اى 

که اتحاد شوروى بر مبناى آن ظهور کرد اما قادر به توسعه آن نشد، استفاده کنند.

اما  است.  جریان  در  شرقى  اروپاى  در  اکنون  که  است  آنچیزى  مدِت  کوتاه  عارضه  این  حکمت:  منصور 
سوسیالیسم امروز یا سوسیالیسم آینده، این امتیاز را دارد که به راحتى با بلوك شوروى که رقیب غرب و 
با قدرت نظامى و غیره بود، تداعى نمیشود، و در واقع بشکل جنبش کارگرى در همان کشورهایى ظهور 
میکند که اکنون ظاهرا بر سوسیالیسم بلوك شرق غلبه کرده و فاتح شده اند. سوسیالیسم آینده امتیاز عروج 
در ساختار جوامع غربى را دارد و به راحتى نمیتوانند با عناوینى مانند امپراطورى شیطان که سابقا با آن 
سوسیالیسم را تصویر میکردند، تحریفش کنند. از این رو من فکر میکنم که اوضاع در دراز مدت به نفع 
سوسیالیسم طبقه کارگر، سوسیالیسم برابرى طلب، سوسیالیسمى که علیه کار مزدى است و خواهان تجدید 
ساختار اقتصاد جامعه در جهت محو طبقات و سود و غیره است، امکان به میدان آمدن و ایفاى نقشى بسیار 

مؤثرتر از دوران جنگ سرد را میدهد.

سوزى وایسمن: ما اکنون چنین شرایطى را داریم که شما گفتید یک پدیده انتقالى و گذرا است، که پیروزى 
ایدئولوژى بازار آزاد درون بخشهاى مختلف اتحاد شوروى و جاهاى دیگر است که مردم همه چیز خود 
را بخاطر بازار از دست داده و چیزى بدست نیاورده اند. کارگران شوروى این واقعه را بمثابه مکانیسمى 
تلقى میکنند که از طریق آن از قدرت ماشین دولتى و وزرا و کسانیکه سالها آنها را سرکوب کردند خالص 
شوند. آنها بمثابه یک تاکتیک به این مسأله نگاه میکنند تا اینکه واقعا عالقمند به زندگى کردن تحت آن 
باشند. سؤالى که من دارم نسبتا پیچیده است. با در نظر گرفتن اینکه سقوط کمونیسم شوروى با سقوط ایده 
کمونیسم تداعى میشود و زبان رهایى بخشى که به کارگران فراخوان سرنگونى سیستم کاپیتالیسم را میداد، 
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بى اعتبار شده، چگونه در آینده مردمى که خواهان یک جامعه عادالنه و برابر هستند، جامعه اى که اقتصاد 
آن در خدمت مردم باشد نه براى منافع صاحبان وسایل تولید، میتوانند پیش بروند اگر بخواهند از این زبان 

و فرهنگ رهائى بخش استفاده کنند.

منصور حکمت: روشى که مردم عموما با ایدئولوژى و تئورى اجتماعى رفتار میکنند بسیار ابژکتیو و مادى 
است. اگر تئورى اجتماعى و ایدئولوژى قادر باشد نقش محورى در مبارزه برابرى طلبانه مردم در آینده 
پیدا کند باید در تاریح تفکر بشر ریشه داشته باشد و مسأله اعتبار و بى اعتبارى جایى نخواهد داشت. چنین 
تئورى باید به اندازه کافى بسط یافته و بشکل عمیقى بیان شده باشد. چنین تئورى فى الحال وجود دارد و من 
فکر نمیکنم که بى اعتبارى سوسیالیسم نوع شوروى بتواند بر این واقعیت سایه بیندازد که یک تِرند فکرى 
در جامعه موجود بشرى خود را با ایده هایى که مارکس مطرح کرد، تداعى میکند. بدنه چنین تئورى انقالبى 
و برابرى طلبانه اى فى الحال وجود دارد و مردم این ابزار قدرتمند براى تحول اجتماعى را ُدور نمیزنند تا 
چیزى نامعلوم که تحت عنوان دیگرى بسته بندى شده باشد، پیدا کنند. من فکر میکنم تِرم هاى سوسیالیسم، 
کمونیسم و مارکسیسم زمانى که طبقه کارگر چه در غرب و چه در شرق خود را در تعارض شدیدترى با 
اقتصادهاى بازار بیابند، دوباره بدست گرفته خواهند شد. بشر ظرفیت دارد که برود و دوباره به تاریخ خود 

نگاه کند، آن را اصالح کند، همانطور که امروز اینکار را میکند. من درباره این جنبه نگران نیستم.

نکنه دیگر اینکه این باصطالح بى اعتبارى چنین تِرم هایى پدیده قابل مشاهده در رسانه هاى رسمى و محافل 
روشنفکرى است. من این تأثیر را که سوسیالیسم به عنوان یک ایدئولوژى در جنبش طبقه کارگر آنطور 

بى اعتبار شده و یا مارکسیسم آنچنان در جنبش طبقه کارگر در حالت دفاعى باشد را نمیبینم.

و  دمکراسى  سوسیال  یعنى  کاپیتالیستى  جامعه  در  آن  همزاد  بر  کمونیسم  سقوط  تأثیر  وایسمن:  سوزى 
ایدئولوژى سوسیال دمکراتیک چیست؟ چون هر دوى آنها بسیار همزمان با هم عروج کردند و یکى مخالف 

دیگرى بود. فکر میکنید سوسیال دمکراسى بخاطر بى اعتبار شدن کمونیسم لطمه خواهد خورد؟

کمونیسم  که  دارد  را  پایه ایى  اصول  همان  چون  خورد  خواهد  لطمه  دمکراسى  سوسیال  حکمت:  منصور 
بشکل پیوسته ترى مطرح میکند. اگر شما معتقدید که جامعه در قبال فرد مسئول است یا انسانها با هم برابرند 
یا فقر بد است و ابتکار فردى نباید تفاوتهاى طبقاتى و محرومیت را توجیه کند و سوسیال دمکراسى به 
چنین چیزهایى تا اندازه اى و به صورت کمرنگى معتقد است، آنوقت شما هم لطمه میخورید چون تعرض 
راست علیه کمونیسم علیه یک سکت یا ایدئولوژى مشخص نیست بلکه علیه برابرى طلبى در جامعه بشرى 
است. این تعرض علیه این اعتقاد است که بشر میتواند برابرتر و آزادتر زندگى کند. اساس اقتصاد بازار این 
است که شما را تنها میگذراند که براى بقاى خود بجنگید و عوارض و عواقب آن را تحمل کنید. سوسیال 
از  سهمى  فرد  سرنوشت  قبال  در  جامعه  که  است  این  خواهان  و  میکند  رد  را  این  اندازه اى  تا  دمکراسى 

مسئولیت داشته باشد. سوسیال دمکراسى در پیشروى این تهاجم دست راستى لطمه خواهد خورد.

حدود  تا  شوروى  کمونیسم  تاریخ  با  دمکراسى  سوسیال  تاریخ  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  وایسمن:  سوزى 
زیادى به نوعى عجین شده، اگر به جنبش عظیم دوران انقالب و تقسیم کمونیستها به منشویک و بلشویک 
و نحوه اى که این تقسیم در اروپا در مقابل کشورهاى بلوك شرق اتفاق افتاد برگردیم، بسیارى ممکن است 
فکر کنند که زوال کمونیسم به نوعى پیروزى سوسیال دمکراسى است و منشویکها همیشه حق داشتند. 
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و اگر ما به سابقه دولتهاى سوسیال دمکراتیکى که در دهه گذشته در جنوب اروپا به قدرت رسیدند نگاه 
کنیم میبینیم که آنها ریاضت کِشى را با ”چهره اى انسانى“ به مردم تحمیل کرده اند. به عبارت دیگر سوسیال 
دمکراتها آمدند تا چیزهایى که بازارِ آزادیها میخواستند انجام بدهند، بکنند، آنها اینکار را کردند اما این را 
به نوعى به نمایندگى از طرف طبقه کارگر انجام دادند. یک نمونه که در لهستان، مجارستان، چکسلواکى و 
اتحاد شوروى به عنوان مدلى که خواهان آن هستند، مدل سوئد است. آیا فکر میکنید سوئد مورد ویژه اى 

است و توضیح شما در باره نقشى که سوسیال دمکراسى در این زمینه میتواند بازى کند، چیست؟

منصور حکمت: سوسیال مکراسى و ایده هایش چیزى مربوط به گذشته است. تِرند به سمت گسست بین 
سوسیال دمکراسى و جنبش اتحادیه هاى کارگرى است. مشکل سوسیال دمکراسى در اروپا تا آنجایى که من 
میتوانم ببینم این است که از پایگاه اجتماعى خود جدا شده بدون اینکه بتواند چیز دیگرى را جایگزین آن 
کرده باشد. این یک جنبه است. جنبه دیگر این است که ایده هایى که سوسیال دمکراسى علیرغم تفاوتهایى 
که بین مدل سوئدى و فرانسوى و انگلیسى آن وجود دارد، همگى تا حدودى به نقش دولت در اقتصاد متکى 
سوسیال دمکراسى  هستند. بى اعتبارى این نقِش دولت بخشى از تعرض راست علیه اتحاد شوروى بود. 
قادر نبوده آلترناتیو اقتصادى دیگرى که تا این حد به دولت وابسته نباشد، را ارائه کند. من فکر میکنم اگر 
سوسیال دمکراسى بخواهد بماند باید تجدید نظرى در تفکر سوسیال دمکراتیک بکند. در حال حاضر بنظر 
میآید شاید بر مبناى یک عکس العمل توده اى علیه جنبه هاى افراطى تعرض راست، موردى براى فعالیت 
احزاب چپ در دفاع از سطح رفاه اجتماعى موجود، وجود داشته باشد. اما اینها مادام که مدلى براى دولت 
خود نداشته باشند و به صورت اپوزیسیون تدافعى عمل نکنند نمیتوانند دفاع مؤثرى از سطح رفاه اجتماعى 
موجود بکنند. من نقش چندانى براى سوسیال دمکراسى نمیبینم مگر اینکه برخى از مکاتب فکرى سوسیال 

دمکراتیک بتوانند بر اشکاالت و کمبودهاى تئورى سوسیال دمکراسى و پایگاه اجتماعى آن غلبه کنند.

سوزى وایسمن: شما در مورد یک مسأله حیاتى که نقش دولت در اقتصاد است گفتید. اگر چیزى در سراسر 
جهان از شرق تا غرب کامال بى اعتبار شده، اقتصاد دولتى است. در اتحاد شوروى حتى باصطالح چپها هم 
از دولت زدایى کردن اقتصاد حرف میزنند. به عبارت دیگر از تحویل وسایل تولید به کلکتیوهاى کارگرى 
یا گروههاى غیر متمرکز کوچکتر. اینکه در گذشته گمان میرفت مالکیت دولت بر وسایل تولید یک سیستم 
سابقا  احزاب  از  حتى  هم  غرب  در  حتى  و  شده  بى اعتبار  نوعى  به  میکند،  تضمین  را  عادالنه تر  اقتصادى 
کمونیست و سوسیالیست هم فراخوان به دولتى کردن وسایل تولید را نمیشنوید. فکر میکنید مارکسیستها 

باید در باره نقش دولت و مالکیت دولتى تجدید نظر کنند و شاید بیشتر به تمرکز زدایى فکر کنند؟

به  معتقد  که  کسى  بعنوان  را  خودم  هیچوقت  و  هستم  مارکسیست  که  است  عمرى  من  حکمت:  منصور 
نقش دولت در اداره اقتصاد و یا در رابطه با مالکیت باشد ندیده ام. آموزش مارکسیسم کالسیک در مورد 
مالکیت جمعى و فعالیت جمعى طبقه تولید کننده یا شهروندان بطور اعم در پروسه تولید و در تصمیمگیرى 
سیاسى است. تنزل این، به دولتى کردن یکى از جنبه هایى بود که تجربه شوروى را از سنت مارکسیستى 
و آنچه که من سنت سوسیالیسم کارگرى مینامم جدا و متمایز ساخت. بنابراین، این هیچگونه سردرگمى 
براى مارکسیستهایى از نوع من ایجاد نمیکند. ما پیش از این هم وظیفه سازمان دادن سیستم اقتصادى مبتنى 
بر مالکیت اشتراکى و نه مالکیت دولتى را در دستور داشتیم. این یکى از تفاوتهاى ما با مدل شوروى بود. 
میدادند.  قرار  خود  اقتصادى  تئورى  محور  در  را  دولت  کمونیستها،  باصطالح  عمده  بخش  که  میفهمم  اما 
فکر میکنم بخش زیادى از این سردرگمى براى آنها خواهد بود. فکر نمیکنم آنها ایده روشنى در این مورد 
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داشته باشند.

میتوانید  شما  میشود.  تکنولوژیک  پیشرفتهاى  علیه  زیادى  حدود  تا  مالکیت  کنترل  در  زدایى  تمرکز  ایده 
چیزها را تا اندازه اى که بتوانید آنها را مجددا به یک کلیّت اجتماعى متصل کنید، تمرکز زدایى کنید، در غیر 
اینصورت پاسخ دادن به نیازهاى گوناگون جمعیت انسانى چندان ساده نخواهد بود. ما نمیتوانیم به سیستم 
ـُرد برگردیم و از تکنولوژى سطح باالیى که در دسترس ماست و براى زندگى  تصمیم گیریهاى در مقیاس خ

راحت مردم الزم است، استفاده کنیم.

ایده هاى  بودن  ماندنى  میتوانیم  ما  که  است  چیزى  آن  مهم  واقعا  جنبه  یک  این  خوب،  وایسمن:  سوزى 
سوسیالیستى در آینده بنامیم. ملزومات یک اقتصاد مدرن که آشکارا به معنى اتصاالت درونى، و برنامه ریزى 
و کنترل دمکراتیک از پایه است. من فکر میکنم این به مسأله مالکیت مربوط میشود. پس وقتى شما میگوئید 
مالکیت اشتراکى، فرض میکنم درباره آنچه مارکس اشتراکى کردن وسایل تولید مینامید، صحبت میکنید. این 

چگونه عمل میکند، دولت در مقابل کلکتیو، دولت در مقابل دمکراسى و غیره.

منصور حکمت: آنچه که من میفهمم این است که بدرجه اى که سیستم کار مزدى را لغو میکنید، سیستمى 
که در آن فرد نیروى کارش را به کسى خارج از خود و براى استفاده او عرضه میکند، فقط به همان میزان 
شما میتوانید از کنترل اشتراکى و مالکیت اشتراکى و تصمیم گیرى جمعى حرف بزنید. براى من قابل تصور 
نیست که مزد را به عنوان یک مقوله پایه اى در اقتصاد نگهدارید و تصمیم گیرى سیاسى را به کسانى که مزد 
را پرداخت میکنند، واگذار نکنید. اقتصاد سوسیالیستى باید اقتصادى بدون مزد باشد و نیازها ثبت میشوند 
و واحدهاى کارى آگاه در مورد پاسخگویى به این نیازها تصمیم میگیرند. فکر میکنم ممکن است و بسیار 
خوشبین هستم که با پیشرفتهاى عظیم در سیستمهاى کامپیوترى و تکنولوژى ارتباطات براى جامعه انسانى 
خیلى دشوار نباشد که از قبل در مورد نیازهاى یک پریود مثال یکساله چه باید باشد و وظیفه تولید آن بر 
دوش کى خواهد بود. اینها امکان پذیر است. اما براى تحقق آن باید آن وضعیت سیاسى را که در آن سیستم 

کار مزدى بتواند لغو شده باشد، ایجاد کنیم.

سوزى وایسمن: در مورد طرف دیگر مسأله، طرفى که همه در رسانه هاى اصلى در رابطه با شوروى از آن 
نام میبرند، که آنچه فروپاشیده نه تولید بلکه توزیع است. فکر میکنید توزیع در یک جامعه نوین که بر پایه 
کلکتیوهاى کوچکتر دمکراتیک است که در آنها سیستم کارمزدى لغو شده، مشکل باشد؟ و در ارتباط با آن، 

چگونه نیازهاى مصرفى جمعیت درنظر گرفته شده و برآورده میشوند؟

منصور حکمت: توزیع چند جنبه دارد. از نظر تکنیکى یعنى رساندن تولیدات به دست کسانى که قرار است 
آنها را مصرف کنند، فکر نمیکنم مشکلى باشد. هیچ جامعه اى به خاطر ناتوانى در انجام این فرو نپاشیده 
است. جنبه دیگر این است که چه نیازهایى تا آنجایى که به روشها برمیگردد، در جامعه مشروع هستند. به 
عبارت دیگر، چه چیزهایى باید بر اساس نیازهاى مردم تولید و توزیع شوند. سازماندهى این هم سخت 
نیست با توجه به اینکه نیازهاى اجتماعى میتوانند آگاهانه توسط افراد، کلکتیوها و واحدهاى مصرف و غیره 
ثبت شوند. اما یک جنبه ارزشى توزیع هست که مشکل اصلى است. مسأله توزیع کاالها و خدمات در بین 
مردم نیست. هر جامعه اى راهى براى براى انجام آن پیدا میکند. مسأله این است که بر طبق چه نسبتها و 
درصدهایى این ثروت باید بین مردم تقسیم شود. بازار این را به شیوه اى کور انجام میدهد و شما نمیتوانید 
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هیچ کس را مسئول این واقعیت که چرا درصد باالیى از مردم حتى در ایاالت متحده زیر خط فقر زندگى 
میکنند، پیدا کنید. چون یک کلیّتى به نام بازار توزیع را انجام میدهد، عده اى را محروم و دیگران را بهره مند 
میکند. براى خالص شدن از این وضعیت، براى ایجاد یک سیستم توزیع مبتنى بر نیازها، ما باید رابطه 
مردم چه کارگر، چه کسانى که ارزش اضافى کسب میکنند و بهره میبرند را با تولید عوض کنیم. باید این 
سیستم را تغییر داد و مردم را در یک رابطه برابر با تولید قرار داد. این یعنى سوسیالیسم. سرنگونى قانون 
سرمایه به عنوان یک کلیّت اقتصادى که مردم را در موقعیتهاى اقتصادى متفاوتى قرار میدهد و عده اى را از 
استفاده مستقل از وسایل تولید محروم میکند چون وسایل تولید در کنترل و مالکیت کسان دیگر است. هر 
چقدر هم درباره این فکر کنید مسأله دوباره به سرنگونى سرمایه به عنوان یک کلیت اقتصادى و سیاسى 
برمیگردد. اگر این انجام نشود، رفرم در ساختارهاى اقتصادى راه بجایى نمیبرد. ما باید رابطه کارگرـ سرمایه 

دار را ملغى کنیم.

سوزى وایسمن: شما گفتید انسانها و جامعه انسانى راهى براى انجام این مسأله پیدا خواهد کرد، اما درباره 
مشکل دشوار تفاوت بین کارگر به عنوان تولید کننده و کارگر به عنوان مصرف کننده چه فکر میکنید؟ بین 

کارگر به عنوان تولید کننده و کارگر به عنوان مصرف کننده انحراف یا تفرقه اى خواهد بود؟

منصور حکمت: فکر میکنم جواب حتى از نقطه نظر تئورى کالسیک مارکسیستى روشن است. در یک 
جامعه سوسیالیستى شما تا ابد و یا در همه اوقات نقش کارگر را ندارید. شما زمانى که در جامعه تولید 
کننده هستید کارگر محسوب میشوید و زمانى که مصرف میکنید، شهروند جامعه هستید. حتى زمانى که 
کارگر هستید، دیگران هم همگى مانند شما کارگرند و دارند کارى را براى کمک به تولید آنچه که جامعه 
نیاز دارد انجام میدهند. فکر میکنم نباید بین مقدار و شدت کارى که هر کس بعنوان سهمش در تولید انجام 
میدهد و چگونگى مصرف او، رابطه و قید و شرطى گذاشت. فکر میکنم مصرف ثروتى که جامعه تولید کرده 
حقى است که به هرکس از زمان تولد تعّلق میگیرد و در قبال آن از او خواسته میشود هر چقدر که میتواند 
در تولید جامعه سهم داشته باشد. نباید قید و شرطى در این جا گذاشت. در سیستم کاپیتالیستى یک رابطه 
اقتصادى مطلق وجود دارد. اگر شما در موقعیت معیّن تولیدى گذاشته شوید، روش زندگى و مصرف شما 
هم بالفاصله تعیین شده است. هر چقدر هم کار کنید مادام که در تولید به عنوان کارگر ظاهر میشوید، به 
عنوان یک کارگر غیر ماهر کار میکنید، مشخص شده که فرزندان شما تحصیالت درست و حسابى نخواهند 
داشت، که شما ممکن است بع دلیل بیماریهایى که دیگران را نمیُکشد، بمیرید و ممکن است در خانه هایى 
زندگى کنید که بو میدهند و مخروبه هستند. اینها بر طبق سهمى که براى شما در تولید اجتماعى تعیین 
کرده اند، معلوم شده است. اگر بیکارتان کنند، بدتر هم خواهد شد. موقعیت شما در تولید، موقعیتتان را در 
مصرف هم تعیین میکند. در سوسیالیسم چنین نیست. وقتى بدنیا آمدید حق دارید مانند دیگران زندگى کنید 
و سوسیالیسم فرض میکند که شما این عقل سلیم را دارید که بلند شوید و سهمى در تولید جامعه مطابق با 
توانایى خالق خود داشته باشید. فکر میکنم نباید رابطه اى بین سهم مردم در تولید و بهره اى که از حاصل 

آن میبرند، وجود داشته باشد.

سوزى وایسمن: حاال من میخواهم به موضوعات زمان حاضر برگردیم و از شما بخواهم که وضعیت جهان 
پس از پایان جنگ سرد و سقوط بلوك شرق را توضیح بدهید، بخصوص در خاورمیانه که بى ثبات است.

شد.  خواهیم  اجتماعى  رودرویى هاى  و  تعارضات  سردرگمى،  دهه  یک  وارد  ما  عموما  حکمت:  منصور 
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برخالف کسانى که چند سال قبل فکر میکردند سقوط بلوك شرق و پیروزى بازار، یک دهه از صلح و 
هارمونى را به ارمغان میآورد، من فکر میکنم برعکس میشود و تا همین حاال هم چنین شده است. فکر 
کشورهاى  خود  در  سردرگمى  و  بى ثباتى  این  مرکز  بماند.  محورى  خیلى  منطقه  یک  خاورمیانه  نمیکنم 
پیشرفته سرمایه دارى خواهد بود. چون ثبات آنها بر اساس قطبى بودن شرق و غرب بود و این قطبى بودن 
در هم ریخته و بسیارى چیزها در کشورهاى پیشرفته سرمایه دارى باید دوباره بازتعریف بشوند. این، نیروها 

و جنبشهاى اجتماعى مختلف را به میدان میآورد و رودرویى هاى بیشترى میآفریند.

اسرائیل،  با  غرب  رابطه  و  سرد،  جنگ  دوران  میراث  بخاطر  که  زمانى  تا  میکنم  فکر  خاورمیانه  مورد  در 
خاورمیانه  غرب،  دارى  سرمایه  سیاسى  اقتصاد  نظر  نقطه  از  چون  بود  خواهد  آنجا  در  فراوانى  مشکالت 
دیگر اهمیتى نخواهد داشت. شاید در مقاطعى مسأله اعراب و اسرائیل متناظر با رابطه شرق با غرب بشود. 
قطب بندى شرق و غرب دیگر موجود نیست و جریان باید به سمت عادى شدن وضعیت در خاورمیانه 
باشد و آن را به یک منطقه کمتر حیاتى در جهان تبدیل کند. بنظر میآید که جریان به سوى ادغام بورژوازى 

عرب در بدنه سرمایه دارى جهانى و تضعیف تدریجى فضاى قطبى در آنجا باشد.

سوزى وایسمن: فکر میکنید جنگ خلیج به آن کمک میکند یا خط مشى براى دفع کردن کسى است که 
بالقوه خطرناك است؟

منصور حکمت: جدا از چگونگى در گرفتن جنگ خلیج، این تهاجمى علیه عناصر میلیتانت ناسیونالیسم 
عرب بود که حتى پرچم ضد کولونیالیسم و ضد امپریالیسم را هم برنداشته بودند بلکه پرچم دولتهاى عربى 
را که خواهان سهم بیشترى در اقتصاد جهانى و ساختار سیاسى جهان هستند را برداشته است. بدرجه اى 
که جنگ، شاخه میلیتانت ناسیونالیسم عرب را وادار به انزوا کرده، تأثیر عکسى در آگاهى دادن به بخشهاى 
میانه رو درون این جنبش داشته است. احتماال این هدف آگاهانه جنگ خلیج بوده است. من شخصا اعتبارى 
براى هیچ نوعى از ناسیونالیسم قائل نیستم و هیچ نظر مثبتى درباره آن ندارم و آنچه که گفتم نباید به عنوان 
موافقت یا مخالفت من با این پروسه تلقى بشود. آنچه که میگویم این است که اساسا اگر قرار باشد پایان 
بخشیدن به بى ثباتى و عادى سازى در خاورمیانه صورت بگیرد، جهان عرب باید احساس کند که قربانى 
موجودیت اسرائیل و رابطه اسرائیل و غرب نشده است. اگر این اطمینان خاطر داده شود، که یک اقدام 
دیپلماتیک نیست بلکه باید خود را در ادغام اقتصادى جهان عرب با غرب همراه با انتقال تکنولوژى و غیره 
نشان بدهد، آنوقت فکر میکنم منقطه حساسى باقى نخواهد ماند. فکر میکنم جنگ خلیج این تأثیر را داشت 

که راههایى براى مصالحه بین غرب و جهان عرب باز بکند.

سوزى وایسمن: آیا این شامل ایران هم میشود؟ ایران را هم مشمول این پروسه میکنید و فکر میکنید در 
وضعیت جهانى جدید چگونه خواهد شد؟

منصور حکمت: تأثیر تحوالت اخیر بر ایران انزواى جریان پان-اسالمیک در نیروهاى حاکم بوده است. این 
تحوالت کمک کرده که جریانات غیر اسالمى، ناسیونال- اسالمیون خود را یکپارچه کرده و آزار و شّر طلبى 
ایران را در سطح بین المللى کمتر کنند. فکر میکنم ایران میرود تا به یک دولت معمولى تبدیل شود که بیشتر 
به دنبال روابط اقتصادى با غرب و کمتر بدنبال مشکل آفرینى در اینجا و آنجا باشد. اما این مربوط به آینده 

است. امروز چنین نیست. فکر نمیکنم ایران بازیگر اصلى خاورمیانه در هیچ زمینه اى بشود.
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سوزى وایسمن: شما صحبت کردید و من کامال با شما در مورد مخالفت با ناسیونالیسم در هر شکلى آن 
موافقم. اما همین حاال که این حرفها را میزنیم ناسیونالیسم مهمترین مسأله در اروپاى شرقى، اروپاى مرکزى، 
اتحاد شوروى و خاورمیانه عربى بنظر میآید. به نظر من با سقوط ایدئولوژیهاى رقیب، مردم توجه خود را 
معطوف به ملیّت و مذهب میکنند. ما مسأله کردها و نقشى که آنها در کل این پروسه دارند را خواهیم داشت. 

میبینید که در یوگسالوى این مسأله به جنگ آشکار و تقابل نظامى تبدیل شده است.

منصور حکمت: این موج جدید ناسیونالیسم بنظر نمیآید که پایه تاریخى محکمى داشته باشد. بنظر میآید که 
اینها بیشتر آلترناتیوهاى آماده و پخته شده طبقه حاکم این کشورها براى ایجاد یک چهارچوب ایدئولوژیکى 
جنبش  یک  از  شکلى  هیچ  نماینده  وجه  هیچ  به  اینها  نمیکنم  فکر  کرده اند.  خلق  که  است  دولتهایى  براى 
پایدار ناسیونالیستى باشند. و هر زمان که استقالل کسب شد، خواهیم دید که تِرندها و گرایشات اجتماعى 
دیگر مانند لیبرالیسم، احتماال فاشیسم، سوسیال دمکراسى، سوسیالیسم و غیره دوباره به میدان میآیند و این 
ابراز وجود خالص ناسیونالیستى را به عقب صحنه میرانند. من بیش از این توجه چندان جّدى به این موج 
ناسیونالیسم ندارم. اینها ابراز وجود براى ایجاد دولتهاى تازه هستند و چهارچوب ایدئولوژیکى پیوسته اى 

که بر آن سوار باشند ندارند.

سوزى وایسمن: شما گفتید که موج ناسیونالیسمى که امروز میبینیم انعکاسى از یک سردرگمى عمومى 
است و اگر آنها به صورت ملت به فرجام برسند، مشکالت اجتماعى دوباره بروز خواهند کرد. من با این 
اتفاقاتى  چه  دولت  به  شدن  تبدیل  و  ناسیونالیسم  ابراز  پروسه  بین  که  بدانم  میخواهم  اما  ندارم،  مخالفتى 
خواهد افتاد، چون چنین بنظر میآید که وضعیت بخصوص در میان کلیه جمهوریهاى ملى اتحاد شوروى و 
اروپاى شرقى واقعا انفجارى بشود. و این در مورد خاورمیانه هم صادق است که مسائل ملى متعددى هست 

مانند مسأله کردها که هنوز پاسخ نگرفته است.

منصور حکمت: تصور من این است که حالت انفجارى وسیعى در خود اروپا نخواهد بود. اوال، ما کل 
اروپاى غربى را داریم که در صورت خارج از کنترل شدن اوضاع، آماده دخالت هستند. ثانیا، کشورهاى 
تازه ظهور کرده نیاز به نوعى ادغام اقتصادى و برسمیت شناسى توسط اقتصادهاى غربى دارند، که این قطعا 
ترمزهایى بر جنبش آنها و افراط گرایى آنها میگذارد. و احتماال از هم گسیختگى اتحاد شوروى سریعتر از آن 
خواهد بود که موضوعات حل نشده اى که منجر به یک مبارزه ناسیونالیستى واقعى بین دولتهایى که اکنون 

ظهور میکنند، بشود.

شما به مسأله کردها اشاره کردید. این مسأله براى مدت طوالنى وجود داشته است. در کردستان ایران و 
عراق آرمانهاى ناسیونالیستى اکنون توسط جنبش رشد یابنده طبقه کارگر که چندان ناسیونالیستى نیست، 
به چالش کشیده شده اند. در واقع این جنبش طبقه کارگر در بخشهاى پیشرفته اش خودآگاهى روشن ضد 
ناسیونالیستى دارد و برنامه هاى سیاسى این جنبشهاى گوناگون کارگرى تمایز آشکارى با آرمانهاى کهنه 
ناسیونالیستى دارند. حداقل اینطور است که تحوالت اخیر بویژه در کردستان عراق نشان داد که ناسیونالیسم 
براى اولین بار توسط جنبش طبقه کارگر که به صورت یک نیروى کم و بیش محکم و با نفوذ ظاهر شده، 

به چالش کشیده شده است.

سوزى وایسمن: آیا میگوئید مسأله مرزها نسبت به مبارزه براى یک جامعه برابر ثانوى شده است؟
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منصور حکمت: به عنوان یک اصل عمومى، نمیدانم. اما در برخى از مناطق چنین خواهد شد. در کردستان 
چنین خواهد بود. قطعا دیر یا زود چنین خواهد شد، و تا حدودى هم چنین ظهور کرده است. تفاوتهاى 
طبقاتى میروند تا بر مسأله ملى و مبارزه ملى سایه بیندازند. در اروپاى شرقى مطمئن نیستم. این بستگى به 

فاکتورهاى زیادى دارد که من اکنون براى قضاوت در مورد آنها آماده نیستم.

سوزى وایسمن: شما بنیانگزار جنبشى هستید که حزب کمونیست ایران خوانده میشود، و با در نظر گرفتن 
میکنید  فکر  یا  بدهید  تغییر  را  خود  نام  میخواهید  آیا  جهان،  سراسر  در  کمونیست  احزاب  پاشى  هم  در 

نگهداشتن این نام الزم خواهد بود؟

منصور حکمت: ما در سومین کنگره حزب مدتى قبل، حدود سه سال قبل، منتظر چنین فشارهایى که امروز 
احساس میکنیم بودیم. ما گفتیم که کمونیست هستیم. ما همیشه منتقد سرمایه دارى دولتى اتحاد شوروى 
بوده ایم. ما هیچوقت طرفدار چین نبوده ایم و هیچوقت بنظر نیامده که به این بلوکها نزدیک باشیم. ما فکر 
میکردیم که فروپاشى این بلوکها، حقانیت ما را نسبت به احزاب وابسته به این بلوکها نشان خواهد داد. 
اما ما همچنین میفهمیدیم که این فروپاشى روى ما هم فشار میگذارد چون جهان آن را مانند ما نمیبیند. 
این سقوطى زیر فشار جریان راست در جوامع غربى است و بر سوسیالیسم على العموم فشار زیادى وارد 
خواهد کرد. در واقع ما تضمین کردیم که در سه سال گذشته حزبمان به عنوان یک نیروى مارکسیستى و 
کمونیستى بایستد. ما این را تضمین کردیم. در حال حاضر من همراه با تعدادى از رفقا، در پروسه بیرون 
آمدن از حزب کمونیست ایران و ساختن یک سازمان کمونیستى محکم و اصولى بر مبناى مباحثاتى هستیم 
که در طول چهار پنج سال گذشته در مورد سوسیالیسم کارگرى در مقابل سوسیالیسم طبقات دارا و سایر 

جنبشهاى باصطالح سوسیالیستى داشته ایم.

ما اسم خود را تغییر نمیدهیم و تِرمهاى کمونیست و سوسیالیست را از نام خود حذف نمیکنیم. در واقع 
تِرم  از  میدهم  ترجیح  امروزه  من  میبخشیم.  ارتقا  و  کیفیت  آن،  به  کارگر  صفت  کردن  اضافه  با  را  آنها  ما 
کمونیسم کارگرى براى بیان ایده هایم و مارکسیسم على العموم استفاده کنم. چون فکر میکنم این اساس و 
پایه مارکسیسم بود. این سوسیالیسمى بود که توسط طبقه کارگران مزدى که ظهور کرد ابراز شد، و حتى از 
همان ابتدا در مقابل سوسیالیسم سایر طبقات جامعه بود. آنچه که من در اتحاد شورورى میبینم اساسا انتقال 

از یک انقالب کارگرى به یک سوسیالیسم بورژوایى دولتى بود.

...
در اکتبر 1991، سوزى وایسمن با منصور حکمت درباره تحوالت دنیاى پس از جنگ سرد و موضوعات 
کلیدى طبقه کارگر و کمونیسم گفتگو کرد. این مصاحبه از رادیو KFPK در برنامه پرتره هاى اتحاد جماهیر 
شوروى به سردبیرى سوزى وایسمن پخش شد. رادیو KFPK در کالیفرنیا پخش میشود و حدود پنجاه 

هزار شنونده دارد. متن حاضر، ترجمه متن پیاده شده این مصاحبه است.

 - اصل مصاحبه به زبان انگلیسى است. این متن ترجمه فارسى آن است. 

توضیح به پلنوم بیستم پیرامون تصمیم به کناره گیرى از حزب
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2  
رفقا، 

3  
همانطور که در نامه ام نوشته ام دالیل این اقدام را مفصلتر در کنفرانس فراکسیون توضیح میدهم و اسناد آنرا 
نه تنها براى حزب کمونیست بلکه براى چاپ علنى آماده خواهم کرد. اینجا براى پلنوم کمیته مرکزى حزب 

هم الزم میدانم چند نکته اى در مورد علت این مساله توضیح دهم. 
4  

از  میاندازد.  بفکر  را  کمونیستى  هر  قاعدتا  که  است  طورى  امروز  دنیاى  موقعیت  که  میکنم  فکر  شخصا 
کنگره سوم حزب و قبل از آن از پلنوم 13 و به یک معنى از کنگره دوم درباره این حرف زده ام. اگر کسى 
امروز یک لحظه چشمهایش را به این گذشته مشخص خود ما و سابقه تشکیالتى مان در این حزب ببندد 
و فرض کند که کمونیستى است که در سال 1991 دارد به اوضاع دنیا نگاه میکند، فورا متوجه یک سلسله 
وظایف تاریخى براى کمونیست امروز میشود که هیچکدامشان در تاریخ انقالب در ایران، تاریخ انقالب در 
کردستان، پلمیک هاى چپ ایران و غیره منشاء ندارند و اساسا رنگ کشورى ندارند. این یک مساله جهانى 

است و وظایف کمونیست امروزى از این وضعیت جهانى استنتاج میشود. 
 

وقتى شخصا به عنوان یک کمونیست به حزبمان و به کارى که امروز دارم میکنم نگاه میکنم، فکر میکنم 
در جبهه هائى که این مبارزه براى یک کمونیست معتقد امروز ترسیم میکند حضور ندارم و بیشتر مشغول 
ادامه دادن تاریخى هستم که در حاشیه این وقایع مهم جریان داشته و هرچه بیشتر بى معنى میشود. شخصا 
انتظارم از خودم و هر کمونیست این است که در این عرصه ها حضور پیدا کند و به سهم خودش نقش بازى 
کند. من حزب کمونیست را در کلیت خود مشغول این کار نمیبینم و آن درجه اى که مشغول این کار است 
را مدیون آدمهائى مثل خودم میدانم. فکر میکنم حزب کمونیست سرش در تاریخ مشخص خودش و در 

قلمرو محدود سیاسى و اجتماعى خودش فرو رفته است. 
 

این یک جنبه مساله است. یعنى اگر حزب کمونیست هیچ عیبى هم نداشت، دعوائى هم در آن نبود، بعنوان 
یک کمونیست ممکن بود امروز تصمیم بگیرم یا تشخیص بدهم که باید رفت و کار دیگرى کرد و در این 
دنیا تاثیر گذاشت. در دنیائى که چنین وضعى دارد، با حزب کمونیست ایران، آنهم با این مشخصات و با 

الهام از 13 سال گذشته و انقالب 57، نمیشود بجائى رسید. 
 

نکته دوم این است که معتقدم حزب کمونیست محصول چند سنت مبارزاتى اجتماعى و واقعى بوده است. 
حول  روشنگرى هاى  و  پلمیکها  حاصل  و  آمده  در  انقالب 57  دل  از  حزب  این  که  است  انکار  قابل  غیر 
این انقالب توسط مارکسیستها است. تاریخ این حزب به انقالب 57 و و روند بعد از آن در ایران عمیقا 
گره خورده است و همراه خود سنتهاى مبارزاتى انقالب 57 را آورده است. میخواهم بگویم یک گرایش 
اساسى در حزب کمونیست ایران، گرایش داده شده حزب کمونیست، ادامه سنت مبارزاتى اى است که از 
انقالب 57 شروع میشود. این کاراکتر اصلى حزب کمونیست ایران را تشکیل میدهد. یک گرایش دیگر، که 
بنظر من واقعى است، از انقالب کردستان و تاریخچه مبارزات رادیکال در این جامعه ناشى شده است. و 
باالخره، یک رگه دیگر در درون حزب گرایش سوسیالیستى کارگرى و مارکسیستى اى است که از انقالب 
57 و انقالب کردستان مایه نمیگیرد، از اهداف عمومى خود حرکت میکند و میکوشد حرفهاى بنیادى تر 
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مارکسیسم را مطرح کند. 
 

وقتى نتایج و محصوالت این تاریخ ها با هم تالقى میکند، حزب کمونیست دچار تکانهاى شدید میشود. 
من فکر میکنم حتى اگر این گرایشها بجان هم نیفتاده بودند و حزب داشت کارش را میکرد هم باید در 
این دوره و زمانه از هم جدا میشدند. زیرا مشابه این جنبشها دارند در سطح جامعه باهم میجنگند، علیه 
هم کودتا میکنند و همدیگر را سرکوب میکنند. جنبش آباد کردنهاى کشورهاى عقب مانده و برقرار کردن 
دمکراسى پارلمانى دارد کارگران را سرکوب میکند. جنبشهاى ملى دارند حق راى کارگر را سلب میکنند. 
این گرایشها ممکن است در سال 57 و یا 56 فصل مشترکهائى در مقابل استبداد یا امپریالیسم داشته باشند 
که بتواند ظاهرى از یک جریان سیاسى واحد را به آنان بدهد. اما در دنیاى امروز که تمام این گرایشها بیرون 
آمده اند و مستقل حرف میزنند و تناقض منافعشان آشکار شده، این سه گرایش در حزب کمونیست هم 

بنظر من باید از هم جدا شوند. 
 

مساله دیگرى که جدائى من را ایجاب میکند این است که من با بخش وسیعى از کادرهاى قدیمى این 
حزب اختالف دارم، شخصا آنها را مارکسیست نمیدانم، خودم را با آنها هم افق نمیدانم، در سواالتشان و 
در مسائلشان و در پاسخهائى که به این سواالتشان میدهند خود را شریک حس نمیکنم. منتقد این دسته از 

کادرهاى حزب کمونیست هستم. 
 

بعد از تعمق زیاد و مشاهده سیکلهائى که این تقابلها طى چند سال گذشته طى کرده، امروز برخورد اصولى 
را این میدانم که من، که معتقدم باید جدا شد و فکر میکنم فرقم را با خطوط دیگر میدانم، باید جدا بشوم و 
نه آنکس که معتقد است نباید جدا شد و مداوما روى اختالفات سیاسى سرپوش میگذارد و آنرا به اختالفات 

حقوقى کانالیزه میکند. 
 

در این میان تصفیه را کارساز نمیدانم. اگر در این تقابل بنا را به تصفیه بگذاریم، همین امروز بازار وسیعى 
براى دشنام دادن به کمونیستهائى که خطوط دیگر را تصفیه کرده اند وجود دارد که من نمیتوانم به جنگ آن 
بروم. جواب تیراژ 150 تایى جزوه این و آن را میشود داد ولى اگر کیهان و اطالعات بخواهند بروند پشت 
این حمله به خط ما من اصال امکان مادى جوابگوئى به آن را ندارم. قلمى که براى پاسخگوئى هست کم 
است، امکانات مادى براى پاسخ گوئى کم است. ترجیح میدهم از این جدال صرف نظر کنم چون نیروى 
واقعى آنها را بیرون این حزب میبینم. به نیروى موجود این خطوط در حزب میتوان فائق آمد و کار سختى 
نیست. اما بیرون میروند و از طبقه اجتماعى اى که بنظر من پشت آنهاست استمداد میطلبند. تاریخ این حزب 
در مقابل چشم ما به دفعات در سطوح مختلف تشکیالت تحریف میشود. اینکه ما چطور زندگى میکنیم، 
چگونه آدمهائى هستیم، چه پرنسیپ هائى داریم، آیا دمکرات هستیم یا نه، همه اینها در حالى که زنده ایم و 
سر کاریم دارد تحریف میشود. اگر قرار باشد ما عده اى را تصفیه کنیم و اینها به جامعه اى که با آنها همدردى 
میکند پناه برده و بخواهند در این گوشه مینیاتورى جهان هم کمونیسم را سرنگون کنند، من از پس جوابش 
بر نمیایم. خیلى مودبانه صحنه را جلوى آنها ترك میکنم. راه مقابله با این گرایشها از طرق تشکیالتى نیست، 

بلکه اجتماعى است. بنابراین رفتن ما تصمیم تاریخى درست ترى است. 
در این مورد مکررا در کانون بحث داشته ایم. در مقطعى فکر کردیم که میتوانیم جدائى هاى سیاسى بوجود 
آوریم، طورى که همه به اختالفات سیاسى موجود واقف شوند، از این بى فرهنگى سیاسى اجتناب شود و 
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معلوم شود که چند جریان داوطلبانه از هم جدا میشوند. این حالت را نتوانستیم در حزب کمونیست ایجاد 
کنیم. اختالفات را نتوانستیم به کرسى بنشانیم و طرف مقابل را مجاب کنیم که با ما اختالف دارد. اعالم 
اختالف سیاسى یک جانبه ماند. این باز به من نشان میدهد که بجاى ایستادن و کسانى را، که شاید اصال 
چهارچوب فکریشان آنها را به وجود این اختالف مجاب نمیکند و همیشه ناچارند به تئورى هاى توطئه گرانه 
براى توضیح این تقابل ها متوسل شوند، بجاى ناخواسته آزار دادن آنها، باید خود ما جدا شویم. بخصوص 
اگر حزب کمونیست در حاشیه تاریخ جهان است، این عده را دیگر بطریق اولى میشود دور زد. قرار نیست 
حتما از این خاکریز رد شوى در حالى که در کنارت جاده آسفالتى وجود دارد. بنابراین این فاکتور هم مرا 

قانع میکند که رفتن از حزب کار سیاسى تر و انسانى ترى است. 
 

و باالخره این جدایى جنبه شخصى اى هم دارد. این وضع حزب احساس حقانیت و شرافت و اعتبارى که 
انسان در زندگى به آن احتیاج دارد را از انسان میگیرد. این حزب شروع کرده که این احساس را از خیلى از 
ما بگیرد. اگر بنا باشد در حزب سیاسى خودت احساس نکنى که مشغول انجام کار مفیدى هستى، احساس 
نکنى که با دنیائى که بیرون باید تغییر کند مربوط هستى، بیخود در آن حزبى. اگر از ما بپرسند دارید در 
مورد این بچه هائى که از برزیل میدزدند تا در ایتالیا کلیه هایشان را بفروشند چکار میکنید، نمیتوانم جواب 
بدهم که دارم کادرهاى قدیمى حزب را یک بار دیگر در مورد آمپریسم ترویج میکنم. هیچکس این را 
نمیپذیرد. شخصا فکر میکنم مدتها است که فضاى داخلى حزب اجازه نمیدهد وقتى در خانه ات نشسته اى 
و دارى کارت را میکنى و بخودت نگاه میکنى، حس کنى یک آدم شرافتمند، درگیر، دخیل و مشغول تغییر 
جامعه هستى، زندگیت هر چه که هست و هر سختى اى که دارد به این خاطر است. بکار صبح تا شبم که 
نگاه میکنم میبینم مشغول چنین کارى نیستم. بهر حال از نظر رستگارى شخصى و سعادت فردى هم که 

شده، این جدایى براى من ضرورى بود. 
 

این دالیل من است، که همانطور که گفتم به تفصیل با توضیح سیاسى بیشترى در کنفرانس فراکسیون مطرح 
میکنم. 

 
منتها بیرون رفتن ما از حزب کمونیست، که گفتم از قدیم هم مطرح بوده، با استداللهاى سیاسى اى هم روبرو 
میشود: به سر حزب کمونیست چه میاید؟ آیا به نفع است یا نه؟ آیا تشتتى که در طبقه کارگر یا در کردستان 
بوجود میاورد ایجاب نمیکند که بمانیم، دندان روى جگر بگذاریم و کارمان را بکنیم؟ باالخره یک واقعیات 

با ارزشى بیرون ما و توسط ما خلق شده. اینها چه میشوند؟ 
 

ّجوابى که من امروز به این سواالت میدهم اینست که من کامال موافقم که این حزب نماینده چیزهاى با 
ارزشى در جهان معاصر است و خیلى خوب بود اگر از طریق حفظ آن و یا الاقل شرکت در این حزب میشد 
به اهدافى که گفتم رسید. من تز محکوم کردن حزب کمونیست را نیاورده ام. من میگویم راه کوتاه ترى سراغ 
دارم. همین. در نتیجه، اگر حزب کمونیست بماند، تا وقتى که کارهائى را میکند که همین امروز مشغول 
آنست احترامش براى من سرجایش است. من راه کوتاه تر و کم مشقت ترى پیدا کرده ام، آنهم تشکیل یک 
حزب سیاسى دیگر است بر مبناى عقایدى که پایه اش روى دهه نود استوار است و کارى به این ندارد که 
تا اینجا را چگونه آمده ایم. عده اى کمونیست هستیم که همدیگر را پیدا کرده ایم، دنیاى را اینطور میبینیم، 
شده ایم.  متشکل  نتیجه  در  و  میدانیم  این  را  ابزارهایش  میخواهیم،  جهت  این  در  و  گونه  این  را  تغییرش 
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میخواهم بند نافم از انقالب 57 و کى چکار کرد قطع شود. و کسى که امروز میآید با همه تجربه و غم و 
درد سیاسى و شخصى اش باالخره حرف امروزش را بزند، هر چند سالش که هست و از هرجا که آمده 

باشد. این راه را کوتاه تر و مثمر ثمر تر میدانم. 
 

ّبا این حال اگر شخصا و به تنهایى میرفتم شاید الزم نبود اصال توضیح بدهم. ولى تصور میکنم این اتفاق 
حزب کمونیست را تکان خواهد داد و حتى احتماال موجودیتش را زیر سوال میبرد. شخصا میخواهم هر 
اتفاقى میافتد با یک فرهنگ سیاسى باال، به یک شیوه سیاسى و رشد دهنده و با دادن بیشترین فرجه به 
آدمهاى دیگر در این حزب که آنها هم الزم است آگاهانه راهشان را انتخاب کنند، همراه باشد. در نتیجه 
استعفاى فورى نمیدهم. میایستم، زیرا فکر میکنم باید تضمین کرد که این پروسه تا تحویل حزب به کسانى 
که میمانند به شیوه اى سیاسى و متین طى میشود. بنابراین این یک استعفاى فورى نیست. اعالم تصمیمى 
است که الزم بود رفقا از قبل در جریان آن باشند. در آینده نزدیکى این اتفاق میافتد و هرکس باید بتواند در 

این پروسه با تشخیص خودش شرکت کند و با بهترین چهره خودش ظاهر شود. 
 

بیشترین مساله اى که شخصا دارم، مساله تشکیالت کردستان است. اگر ما تشکیالتى بودیم که در کردستان 
دوره  این  من  نبودند،  آنجا  رفقایمان  بهترین  از  عده  یک  و  نداشتیم  را  غیره  و  رادیوها  و  نظامى  اردوگاه 
انتقالى را چندان ضرورى نمیدانستم. میرفتیم و بقیه پلنومشان را برگزار میکردند. ولى رفقائى را ما داریم 
بدون  و  اختیارى  شرایط  یک  در  نیستند.  اجتماع  یک  متن  در  که  زیرا  نیست  باز  برایشان  انتخاب  این  که 
داشتن امکانات فردى براى پاسخگوئى به مسائلشان قرارگرفته اند. وجودشان و ادامه کار و فعالیتشان بعنوان 
انسانهاى سیاسى کامال بستگى به توافقهائى دارد که با هم میکنند. این پروسه از نظر من مهمترین چیزى 
است که باید بدنبال این استعفا حل و فصل شود. سؤالى که من دارم این است که بسر رفقائى که طى این 
پروسه به من تأسى میکنند یا راه ثالثى انتخاب میکنند یا اصال آلترناتیو دیگرى را براى حزب کمونیست 
مطرح میکنند، چه میآید و با چه وضعیتى روبرو میشوند. این را ما باید تعیین کنیم. کسانى که در این اطاق 
هستند میتوانند تعیین کنند که مکانیسم این جدائى ها در کردستان به چه شکل خواهد بود. چه چیز بجا 
میماند و آنها که جدا میشوند چکار خواهند کرد. شخصا از این موضع حرکت میکنم که هرکس و با هر خط 
مشى که آنجا هست بخاطر این جدائى از امکانات پایه اى انسانى براى بقاء از یک طرف و نقل مکان از طرف 

دیگر و از آن مهمتر از امکان دخالت و ابراز وجود سیاسى به شکلى که درست میداند محروم نشود. 
 

ّبعالوه، تنها فاکتور، فاکتور توافق داخلى حزب کمونیست نیست. خیلى فاکتورهاى دیگر هم باید روشن 
با  میکنم  فکر  که  است  نکاتى  اینها  میکنند.  چه  اینها  با  دولتى  غیر  و  دولتى  از  اعم  منطقه  نیروهاى  شود. 

همفکرى و اشتراك مساعى باید به آنها جواب داد. 
 

غیر از این، مسائل دیگر قابل رفع و رجوع است. کسى که در شهر است هر روز مشغول مبارزه سیاسى 
نیست و بیشتر وقتش را در صف نان و گوشت میگذراند، وقت دارد فکر کند و باالخره جزوه ما دستش 
میرسد و انتخابش را میکند. کسى که در اروپا است با وضع پیچیده اى روبرو نمیشود. از نظر سیاسى ممکن 
است خیلى مساله داشته باشد. ولى اتفاقى زندگى و ادامه کاریش را بعنوان شخص تهدید نمیکند. فرصت 
دارد بخواند و تصمیم بگیرد. مساله رفقاى کردستان دقیقا بخاطر شرایط قراردادى و فوق اجتماعى که در آن 

قرار دارند مساله اى است که باید به آن توجه کرد. 
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نکته دیگر بعد علنى مساله است. جامعه ایران و همه کسانى که سرنوشت ما را تعقیب کرده اند باید بدانند 
که این اتفاق خلق الساعه نیست و سابقه و ریشه هاى سیاسى اى دارد. نباید اجازه بدهیم که تبیین سطحى و 
توطئه گرانه در این ماجرا سر برآورد. معضل من این است که در این تحوالت چه در حزب کمونیست و 
چه بیرون آن میدان بدست عقب ماندگى اجتماعى نیفتد و از این قضیه کسى براى زدن کمونیسم استفاده 

نکند. 
 

نکته دیگر اینکه من شخصا انشعابى از حزب کمونیست نمیکنم. بعنوان فرد کناره گیرى میکنم. نه اسم حزب 
کمونیست را میخواهم نه اسم کومه له را میخواهم و نه فکر میکنم باید سرسوزنى امکانات مادى از حزب را 
با خودم ببرم. ولى به این معنى نیست که کسان دیگر هم همین کار را خواهند کرد. ممکن است یک عده 
انشعاب کنند و به حزب بعدى بپیوندند. من آنها را به انشعاب تشویق نمیکنم. به هیچ چیز تشویق نمیکنم. 
فقط همه را به عملى کردن تشخیصشان تشویق میکنم. بهرحال این از نظر من انشعاب نیست و هیچگاه 
نخواهم گفت که ادامه دهندگان واقعى حزب کمونیست ما بودیم. من حرف سال 1990 خودم را میزنم، و 
سعى میکنم به این تاریخ کمتر اشاره کنم. واضح است اگر این تاریخ تحریف بشود بسهم خودم سعى میکنم 
روشن کنم. دیگران اگر روشهاى تشکیالتى دیگرى در پیش گرفتند، اگر کسى خواست درکنگره چهار کارى 
کند و غیره، این تصمیم اوست و من شخصا به آن احترام میگذارم در عین اینکه ممکن است فاکتورهاى 

درگیر در آن را برایشان توضیح بدهم. 
 

ّمن و رفقاى دیگرى که این کار را میکنیم داوطلب هستیم که اگر بما راى بدهند دفتر سیاسى باشیم و دفتر 
سیاسى قبلى سرکار باشد و در این دوره هم کار خودش را بکند. اما پلنوم 21 آخرین پلنوم خواهد بود. 

 
این خالصه صحبت من بود. مساله اساسى این است که بدانم اعضاى کمیته مرکزى چه میکنند و چه کسانى 

میمانند که باید در مورد دوره انتقال با آنها حرف زد. 

کمونیست، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 63، مهرماه 1370 

در حاشیه اظهارات رفیق مهتدى در مورد جدایى ما از حزب
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پاسخهاى رفیق عبداهللا مهتدى به سواالت نشریه کمونیست توضیحات کوتاهى را از طرف من ایجاب میکند. 
براى من جاى تاسف است که مصالح تشکیالتى یا وضعیت فکرى رفیق مهتدى او را به روى کاغذ آوردن 
اینگونه مطالب بىمحتوى و غیر واقعى واداشته است. قصد مجاب کردن او را ندارم، چرا که خودش تمام 
حقایق را راجع به موضوعاتى که نوشته است میداند و نوشته او تنها براى تاکید بر عزم جزمش در بازگشت 
به صف سیاسى کسانى است که بسیار زودتر از ایشان به اینگونه تحریف کردن واقعیات حزب کمونیست 

و تاریخ زنده آن مشغول بوده اند. 
 

1 - از آنچه "استعفاى دسته جمعى و همزمان اکثریت اعضاى ك.م" مینامد اظهار شگفتى کرده و کوشیده 
این را به تبانىهاى پنهانى عده اى نسبت بدهد. نمیدانم وجدانش چگونه چنین تصویرسازىاى را هضم 
میکند. کل کمیته مرکزى، و از جمله خود دفتر سیاسى، قریب یک ماه قبل از پلنوم با تصمیم فردى من روبرو 
شد. از قبل به همه، از جمله به رفیق ابراهیم علیزاده در بدو ورودش به اروپا و خود رفیق مهتدى اطالع داده 
شد و متن نامه من برایشان ارسال شد. ایرج آذرین و کورش مدرسى چندى بعد نامه هاى مشابهى نوشتند و 
البد بقیه هم فکر کردند در پلنوم نظرشان را خواهند گفت. قبل از پلنوم رفیق علیزاده با من، و رفیق مهتدى 
با رضا مقدم، چند بار در مورد این وضعیت صحبت کردند. روز پلنوم رفیق مهتدى تصمیم بقیه را مىپرسد و 
هر کس جوابش را میدهد. بنابراین نه فقط رفیق مهتدى با استعفاى دسته جمعى و ناگهانى روبرو نشده بلکه 
همزمانى "حیرت انگیز" اظهارنظر رفقا، شامل خود رفیق مهتدى، هم به دلیل این است که همه در پلنوم و 
در پاسخ سؤال خود ایشان تصمیم خود را پس از چند هفته فکر گفتند. اینکه اکثریت اعضاى ك.م بخواهند 
با منصور حکمت بروند و یا بهرحال در غیاب او نخواهند در حزب کمونیست بمانند نه فقط شگفت آور 
نیست، بلکه انتظارى است که هر کس از دور هم این حزب را بشناسد داشته است. "تعجب کردم" رفیق 
مهتدى فقط براى این است که، خود را از تک و تا نیاندازد و یا براى مصارف سیاسى آتى به سهم خود نفوذ 
و ارزش سیاسى ما را در حزب کتمان کرده باشد. خود را به کوچه على چپ میزند و فریاد توطئه سرمیدهد، 
با علم به اینکه دنیاى بیرون از چنین تصویرى از کمونیست ها و مناسبات داخلى شان خوشش میآید و 
احتماال، حقیقت هر چه باشد، این روایت بیرون مشترى بیشترى دارد. رفیق مهتدى حتما بیشتر تعجب کرده 
وقتى دیده حداقل سه چهارم فعالین حزب هم در تبانى با منصور حکمت بوده اند. اگر تعجب رفیق مهتدى 
واقعى و از سر صداقت بود آنوقت دیگران در درون و بیرون حزب میبایست از این همه خامى و ذهنى 
گرایى شگفت زده شوند. اما این اظهار شگفتى واقعى نیست، ژستى است براى مصارف سیاسى قابل تصور. 

2 - میگوید "تالشهاى چشمگیرى براى به استعفا کشیدن تعداد هر چه بیشترى از کادرها و اعضاى حزب 
و جلب آنها به حزب جدید در جریان است". این را فقط میشود کذب محض توصیف کرد. اگر تالشى 
هست و بنظر من الزم هم هست که باشد، تالش رفقاى باقیمانده ك.م براى نگاهداشتن کادرها و فعالین در 
حزب است. خودش خوب میداند که نه با کسى در این مورد صحبت شده، نه کسى به استعفا تشویق شده 
و نه کسى به پیوستن به حزب جدید ترغیب شده. بگذریم که اگر هم شده بود کارى مشروع و حق مسلم 
ما بود. نوارى که براى تشکیالت کردستان رفته و نوارهاى کنفرانس کمونیسم کارگرى و پلنوم بیستم همه 
موجود هستند که در همه آنها اتفاقا تاکید شده ما خواهان کندن کادر از حزب کمونیست نیستیم و هر کس 
الزم است تصمیم سیاسى خود را بگیرد. حال چه نیازى به این ادعاى کذب وجود داشته و این کدام آینده 
است که میتواند روى چنین ادعاهاى غیرواقعى و غیرمسئوالنه اى ساخته شود، سؤالى است که ایشان البد 
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جوابش را دارد. شخصا واقعا متاسفم. 
 

3-  ادعا میکند که اکثریت اعضاى کمیته مرکزى که قصد کناره گیرى دارند قرار است با هم حزب تشکیل 
بدهند و میپرسد مگر مشکل بر سر جدایى از چند نفر باقى مانده بود. باز باید گفت ایشان واقعیت مساله 
را میداند و حضورا به اندازه کافى درباره تصمیم آتى ما براى ایشان صحبت شده. قرار نیست همین ترکیب 
با هم حزب تشکیل بدهند. حزب را 4 نفر عضو فعلى دفتر سیاسى اعالم میکنند و هر کس خواست به آن 
میپیوندد. رد و قبول افراد از درون و بیرون حزب هم ضوابط مشخصى دارد. هر عضو کمیته مرکزى فعلى 
هم، و از جمله خود رفیق مهتدى، اگر بخواهد به حزب جدید بپیوندد یک فرم تقاضاى عضویت دریافت 

خواهد کرد. 
 

اینکه عده معدودى در ك.م باقى مانده اند ناشى از تصمیم فردى هر کس در قبال این جدایى است. رفیق 
مهتدى هم میتوانست تصمیم بگیرد نماند و بخواهد به حزب جدید بپیوندد و طبعا به کسى حق نمیداد در 
این صورت او را توطئه گر و کارشکن تشکیالتى و غیره بنامد. متاسفانه عارضه توطئه یابى اجازه درك 
همین مساله ساده را به ایشان نداده است. باقى ماندن رفیق در حزب و در اقلیت ماندن ایشان در کمیته 

مرکزى انتخاب سیاسى خود ایشان است و آن را گردن توطئه پلید کسى نمیتوان انداخت. 
 

4 - میپرسد کسانى که میروند با توجه به اینکه مواضع حزب را "قبول دارند" و هر چه بخواهند را هم 
مهتدى  رفیق  انگار  اند؟  کرده  خالص  چیزى  چه  از  را  خود  اقدام  این  با  برسانند"،  تصویب  "به  میتوانند 
در جریان بحثهاى قبلى در حزب نبوده و یا از بیرون براى داورى حقوقى دعوت شده. اوال، عده اى که 
میروند منشا مواضع حزبند. ثانیا اگر تصویب چیزى با اجراى آن یکى بود اینهمه پلمیک و جدال در این 
حزب بر پا نمیشد. مگر خود رفیق مهتدى الاقل در نوشته رسمى اخیر خود از اجرا نشدن سیاستهاى مصوب 
دفتر سیاسى در کردستان اظهار شعف نکرده؟ بعالوه، خود رفیق مهتدى قطعنامه هاى به پلنوم پنجم ك.م 
کومه له داد و کارهاى خوبى را به تصویب رساند. آن روز ادعا میکرد این نشان هم خطى ایشان با ماست. 
امروز میگوید این کارهاى خوب، این بار به دلیل توطئه هاى "یکى دو ساله اخیر" ما اجرا نشده که هیچ، 
سنگ روى سنگ در کردستان باقى نمانده. پس البد تصویب قطعنامه کافى نیست دیگر. یکى براى عدم 
اجراى مصوبات و مواضع حزب به وجود سنتهاى اجتماعى متفاوت در پراتیک حزب اشاره میکند، یکى 
هم تئورى توطئه صاحبین نظرات حزب را میدهد. بهر حال هر دو دارند بحث "قدرت تصویب داشتید" 
را بى ارزش اعالم میکنند. ما داریم از حزب کمونیست میرویم و چون حوصله مان از تصویب کمونیسم 
و بعد کشتى گرفتن با ناسیونالیسم و بی تفاوتى سیاسى سر اجراى آن سررفته. میخواهیم سازمانى داشته 
باشیم که نظرات ما، یا بقول ایشان مواضع حزب، را با تمام وجود اجرا هم بکند. آیا فهم این مساله ساده 

اینقدر سخت است؟ 
 

6 - مینویسد "گویا" یکى از رفقا گفته باید ایستاد و حزب را منحل کرد و از قرار معلوم ما هم همین نقشه 
را بدون اینکه "صادقانه" با کسى در میان بگذاریم پیش برده ایم. عین این در نوشته رفیق علیزاده هم آمده 
است. اوال نمیفهمم از کى باب شده در نوشته اى که قرار است چاپ شود و بعد از رادیو پخش شود و 
مردم بشنوند، با "گویا" و "شنیده ام" و "خودش به من گفت" حرفمان را بزنیم. این ناپسند است. ثانیا، اگر 
رفیقى این حرف را زده باشد فقط همین یک جمله را که نگفته، البد استدالل و تحلیلى براى این جهت 
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گیرى دارد. آیا درست نیست اسم ببرید تا او هم بتواند جوابتان را بدهد؟ بعالوه آیا نمیشود نظر طرف را 
مستقیما جویا بشوید و درست نقل کنید؟ ثانیا، این تئورى که دفتر سیاسى حزب دو سال است میخواهد 
قاچاقى حزب را منحل کند، دیگر از فرط ذهنیگرایى و پارانویا براى آدمهاى معمولى قابل درك نیست. 
براى چه میخواهند منحل کنند؟ چه شان شده؟ تا دیروز که نقشه پلید ما تصفیه حساب تشکیالتى با ایشان 
و اخراج و تصفیه دیگران بود! ثالثا، نظر ما راجع به حزب کمونیست و تغییراتى که باید بکند مدون است. 
رفیق مهتدى تنها "عضو فراکسیون" است که ظاهرا هیچ سابقه ذهنى از مساله ندارد. بروید کمونیست هاى 
58 و 59 را بخوانید. آنجا هم صحبت جدایى، از جمله امکان رفتن ما، هست. رد شدن از کنار استدالل هاى 
ما درباره مشکالت خط کمونیسم کارگرى در حزب، که متون متعددى را در بر میگیرد، و ادعا کردن که 
گویا ما تصمیم خود را، آنهم با این لحن عامیانه، اینطور توضیح داده ایم که "بهمان ثابت شد که این حزب 

درست بشو نیست"، یگر زیاده روى است. 
 

7 - بارها و بارها، چه در این نوشته و چه در نوشته رفیق ابراهیم از قدرت "انحصارى" ما در حزب و 
مسئولیت ما در پراتیک حزب صحبت میشود. رفیق مهتدى از مسئولیت عواقب سیاستهاى "یکى دو ساله 
اخیر" صحبت میکند و به سهم خود تصویرى از خرابى کار حزب کمونیست در این دوره میدهد که بعدا 
به گوشه هایى از آن میپردازم. همینجا باید بگویم که اگر چه مدت عضویت ما در دفتر سیاسى در دور اخیر 
چیز زیادى بیشتر از یکسال نبوده و علیرغم کناره گیرى رسمى ام از کمیته اجرایى در فاصله کنگره سوم 
تا پلنوم هجدهم، تقریبا در تمام طول فعالیت حزب کمونیست، حتى هنگامى که رفیق مهتدى دبیرکل آن 
بوده است، موقعیت "انحصارى"اى در قبال تصمیمات و مصوب حزبى داشته ام. کمتر موردى بوده است 
که مصوبه و قرار و قطعنامه و نقشه عملى در صورت مخالف من تصویب شده باشد و یا در صورت اطالع 
و مخالفت بعدى من مورد تجدید نظر قرار نگرفته باشد. این موقعیت انحصارى هیچوقت بر حقوق ماوراء 
اساسنامه اى، بند و بست و اعمال فشار تشکیالتى متکى نبوده، بلکه حاصل نوشتن و بحث و استدالل 
در جلسات رسمى و جلب اکثریت اعضاى ارگانهاى تصمیم گیرنده و یا فعالین تشکیالتى به نظراتم بوده 
است. بنابراین الزم نیست کسى تقویم را دستکارى کند. من مسئولیت وجود و کار حزب کمونیست را از 
ابتدا تا امروز در تمام شئون بر عهده میگیرم و علیرغم همه کم و کاستىها و ناکامىها، به کار تاکنون حزب 
کمونیست بعنوان با ارزش ترین حرکت تاریخ سوسیالیسم رادیکال در ایران نگاه میکنم. در قبال موفقیتهاى 
حزب صحبتى الزم نیست. در قبال ناکامىهایش خود را مسئول میدانم چرا که شکستن محدودیتهاى حزب 
و پیدا کردن روش هایى براى فائق آمدن بر آنها را قبل از هر کس وظیفه خودم میدانستم و تشکیالت هم 
همین انتظار را داشته است. در قبال این مسئولیت خود را سربلند میدانم. فعالیت من در حزب کمونیست 
چیزى جز تالش دائمى براى فائق آمدن به موانع موفقیت حزب و اجراى مواضع حزب نبوده است. در 
حزب این را میدانند. براى روشن شدن ذهن آنها که بیرون هستند نیز راه ساده اى وجود دارد. کافى است 
در کنار نوشته هاى علنى این حزب، صورت جلسات و نوارهاى پلنوم ها، کنگره ها، و نشست هاى متعدد 
داخلى، متن قرارها و مصوبات تشکیالتى علنا منتشر بشود تا معلوم بشود هر کس در این حزب چه گفته و 

چه کرده است. این کارى است که شاید باالخره باید کرد. 

8 - از بابت تصویر منفى اى که از کار امروز و "یکى دو ساله اخیر" حزب داده میشود خیلى متاسفم. 
بخصوص نمیفهمم این خودزنى وقتى خود ایشان باید بعدا با این تصویر کاذب از حزب کمونیست زندگى 
کند از چه منطق و حکمت سیاسى اى سرچشمه میگیرد. درباره این موضوع فقط باید بگویم آنچه در نظر 
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عده  براى  میشود،  رفت محسوب  پس  حزبى  درون  راست  اپوزیسیون  در  ایشان  متقدمین  و  مهتدى  رفیق 
زیادى در همین حزب ممکن است پیشرفت تلقى شود. در مورد فعالیت کارگرى حزب در ایران خواهش 
میکنم رفیق مهتدى ورود خود را به این عرصه از اینجا شروع نکند و بگذارد قاضى موقعیت حزب در میان 
کارگران کسانى باشند که آشنایى بیشترى به مسائل این عرصه دارند. در مورد ضایعات و لطماتى که میگویند 
لطمات  و  ضایعات  این  بشنود.  جواب  تا  بگوید  را  نظرش  کنم  اصرار  باید  ایم  شده  متحمل  کردستان  در 
اول  درجه  در  کردستان  در  ما  کار  سنت  در  عبارات  این  کرد.  پرت  همینطور  را  کلمات  نمیشود  کدامند؟ 
ضایعات و تلفات انسانى در رابطه با فعالیت نظامى را به ذهن میآورند. به این معنى حرف رفیق مهتدى یک 
ادعاى کذب محض است. خط دفتر سیاسى، و خط این افراد از قبل، نقد نظامیگرى، نقد نگرش غیر سیاسى 
و غیر انسانى ناسیونالیستى به کار نظامى و زندگى نیروى مسلح، نقد مسابقه نظامى سنتى با حزب دمکرات 
و همینطور تالش براى عقالئى کردن فعالیت مسلحانه و زندگى اردوگاهى بوده که یک هدف مستقیم آن 
کاهش ضایعات و لطمات بوده است. هزار سند و فاکت در این مورد وجود دارد. خوشحال میشوم اگر 
رفیق مهتدى نوشته اى در مقایسه ضایعات و تلفات "یکى دو سال اخیر" با دوره هاى قبل از آن منتشر کند 
و بار مسئولیتها را در هر دوره مثل این نوشته تعیین کند. بهرحال در این دوره ما حداقل ضایعات و لطمات 
را به معنى فوق داشته ایم و تازه منطقه در کانون جنگ و انقالب هم بوده است. اگر منظور ضایعات و 
لطمات سیاسى است، زحمت بکشید اینها را لیست کنید تا جواب بگیرید. بر خالف نظر ایشان من معتقدم 
که فعالیت ما در کردستان از نظر سیاسى نتایج عمیقى ببار آورده و کال تناسب قوا را در کردستان، به معنى 
وسیع کلمه، به نفع طبقه کارگر و به زیان جریانات "بورژوا-ملى" مورد اشاره رفیق مهتدى، بهبود بخشیده 
است. حال اگر رفیق مهتدى از طول و عرض اردوگاه ها و فضاى داخلى شان راضى نیست این به معنى 
پسرفت حزب نیست. اوال، قبال هم گفته ام کومه له اردوگاه نیست. جریان اجتماعى ما در کردستان تاکنون 
به این قدرت نبوده. ثانیا، این حداکثر نشان میدهد که سلیقه مان درباره اردوگاه خوب و بد هم فرق میکند. 

 
جمله "ما گفتیم و نشد" که به ما نسبت میدهند هم جزو همان سبک بیان غیر مسئوالنه اى است که متاسفانه 
رفیق مهتدى این اواخر ظاهرا به آن تمایل پیدا کرده. ما تا بحال چنین استداللى در مورد کمبودهاى حزب 

عنوان نکرده ایم. 
 

شخصا تصور میکنم گرویدن رفیق مهتدى به این تخطئه گرى ها عقبگرد جدى اى از حد متعارف سیاسى 
بودن در حزب کمونیست است. تذکر میدهم که رفیق تا کنون در هیچ جلسه رسمى، پلنومها و غیره، هیچ 
انتقادى از نظرات و سیاستهاى دفتر سیاسى بعمل نیاورده و طرح آلترناتیوى در برابر طرحهاى ما پیشنهاد 
نکرده است. کشف نتایج ناگوار سیاستهاى دفتر سیاسى توسط رفیق مهتدى را مدیون پلمیک اخیر در حزب 
ارزیابى  ناسیونالیستى  را  عراق  کردستان  رویدادهاى  درباره  ایشان  نظرات  ما  آن  در  که  هستیم  کمونیست 
کردیم. سخنان امروز رفیق نمونه روشن بهانه گیرى تشکیالتى براى اجتناب از برسمیت شناسى اختالفات 

جدى سیاسى است. 
 

9- مینویسند، و ظاهرا این خط توافق شده رفقا در برخورد بماست که در بیانیه شان و نوشته رفیق علیزاده 
هم آمده، که گویا ما از کنگره و بعهده گرفتن بار ناتوانى هایمان در پیشگاه آن، یعنى استیضاح توسط کنگره 
گریخته ایم. در همین رابطه ما را به شانى خالى کردن از برگزارى کنگره "به تاخیر افتاده" حزب متهم میکنند. 
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این ادعاى رفیق مهتدى و رفیق علیزاده و امضاء کنندگان بیانیه خیلى توخالى است:
اوال، سناریوى ذهنى خودشان براى کنگره را با اتفاق واقعى که میرفت در کنگره رخ بدهد اشتباه میگیرند. 
آتى  کنگره  در  را  خود  سیاست  بتدریج  حزب  در  راست  جریان  سرگیجه  مدتى  از  بعد  که  میدانم  را  این 
به  نمایندگان،  نسبت  و  حزب  بافت  اما  است.  کرده  تعریف  سیاسى  دفتر  تشکیالتى  عملکرد  از  استیضاح 
ـّـى  شهادت همین دوره جدایى، به ما میگوید که این رفقا حداکثر، یعنى اگر انتخابات بر مبناى نسبت کم
گرایشات صورت میگرفت، بین یک ششم تا یک پنجم آراء را در کنگره میداشتند. لذا نفس ورود موضوع 
مورد عالقه این رفقا به دستور غیر محتمل بنظر میرسد. در هر حال کنگره به این رفقا اجازه صحبت میداد، 
را  جوابشان  هم  کسانى  هم  حاضرین  میان  از  طبعا  داد.  فرصت  سوم  کنگره  در  بابان  عبداهللا  به  اینکه  کما 
گیرى  کناره  باعث  له  کومه  ك.م  از  تشکیالتى  ناراضیان  انتقاد  اگر  میشدیم.  بعدى  مبحث  وارد  و  میدادند 
پیشاپیش مرکزیت کومه له شد، کناره گیرى امروز ما را هم میشود با گریز از انتفادات ناراضیان تشکیالتى 

در کنگره چهارم توضیح داد. 
 

اما واقعیت اینست که داستان کنگره برعکس بود و کنگره میرفت تکلیف حزب کمونیست را با گرایشات 
دیگر بویژه با گرایش ناسیونالیست کرد روشن کند. استیضاح از عملکرد تشکیالتى رهبرى، که امروز ظاهرا 
ما باید از آن وحشت کنیم، در واقع نه ابزار تعرض این خط در کنگره، بلکه تمهیدات دفاعى این جریان براى 
دفع فشار سیاسى در کنگره بود. تائید سیاسى دفتر سیاسى و پناه بردن به انتقادات تشکیالتى تنها راهى است 

که این جریان براى منتقد ماندن و در حال در حزب باقى ماندن بعد از کنگره چهارم پیدا کرده بود. 
 

ثانیا، دفتر سیاسى در مقابل کنگره جوابگو نیست. کمیته مرکزى جوابگوست که در مورد سیاستهاى فاصله 
دو کنگره و اقدامات ارگانهاى داخلى خود، از جمله دفتر سیاسى، در قبال کنگره مسئولیت دارد. اگر رفیق 
مهتدى میخواست دفتر سیاسى را مورد استیضاح قرار بدهد نباید منتظر کنگره چهارم میشد. جاى اینکار 
پلنوم کمیته مرکزى است که با تاخیر یا بى تاخیر تشکیل شده و کسى، و بخصوص رفیق مهتدى، حرفى در 
آن نزده. کسانى که این فرصت را بارها داشته اند که نقدشان به دفتر سیاسى را در ارگان مافوق آن ابراز کنند 
و یا دفتر سیاسى را تغییر بدهند و الم تا کام چیزى نگفته اند، به سختى میتوانند قهرمانان استیضاح از دفتر 
سیاسى در کنگره باشند. کنگره به اینها خواهد گفت که شما در مقابل اقدامات این دوره مسئولیت جمعى 
داشته اید. اگر یک عده به زعم خود شما آگاهانه مشغول از جا کندن خشتهاى این حزب بوده اند، پس شما 
چکاره بوده اید؟ کنگره از رفیق مهتدى میپرسید که این فسق و فجور را کى متوجه شده است؟ در قبال آن 
کدام سخنان را در پلنوم هاى فاصله دو کنگره ایراد کرده، کدام نقد را نوشته، کدام اقدام را انجام داده؟ چرا 

با این اوصاف اصرار داشته عضو فراکسیون اینها و نفر پنجم دفتر سیاسى اینها باشد؟ 
 

واقعیت اینست که کنگره هیچکدام از این ها را نمیپرسید. بلکه از این رفقا میخواست بیش از این اختالفات 
واقعى خود را با دفتر سیاسى و خط دفتر سیاسى پشت بهانه گیرى تشکیالتى پنهان نکنند. واقعیت این 
است که خود رفیق مهتدى به احتمال قوى در کنگره و یا درست قبل از آن بنا به محاسباتى که تا بحال کرده 
مانند پلنوم هاى تاکنونى سکوت میکرد و فرجه را براى انتقاد در فضاى آماده ترى باز میگذاشت. واقعیت 
این است که کنگره، اکثریت عظیم آن بهرحال، بافت کمیته مرکزى را، علیرغم همه جد و جهدهاى عده اى 
براى تحمیل یک ترکیب جبهه اى به ما، به نفع مدافعان دفتر سیاسى و خط مشى آن تغییر میداد و در درجه 
اول خود این رفقا را از کمیته مرکزى کنار میگذاشت. اگر کسى چیزى در این کنگره مى آموخت جریان 
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ناسیونالیست میبود که مانند پلنوم شانزدهم متوجه میشد که باید دنبال نمایندگان صریح تر و راسخ ترى 
براى خط خود در باالى حزب بگردد. 

 
ثالثا، دفتر سیاسى تاریخ تشکیل کنگره را تعیین کرده و به اطالع پلنوم نوزدهم هم رسانده است. کنگره قرار 
بوده اواخر پائیز و یا اوائل زمستان برگزار شود. هنوز چیزى مانع این نیست. اتفاقى که افتاده این است که 
عده اى در این کنگره نخواهند بود و سازماندهى آن به همین درجه ساده تر خواهد بود. ما نه کلید سالن را 
پنهان کرده ایم و نه امکانات انتخابات و یا وسائل ضبط صورت جلسات را. کنگره را سر وقت بگیرید. اینکه 

5 نفر امضاء کنندگان بیانیه میخواهند کنگره را تا آماده شدن خودشان به عقب بیاندازند گناه من نیست. 
 

رابعا در خصوص جوابگویى در پیشگاه کنگره چهارم حزب کمونیست ایران باید بگویم که همه ما اعضاء 
دفتر سیاسى آماده ایم تا در صورتى که از ما دعوت شود در این کنگره شرکت کنیم و در مورد هر موضوعى 

که کنگره عالقه داشته باشد صحبت کنیم. این که اینهمه سر و صدا الزم ندارد.

و باالخره، در مورد اینکه چرا ما سیاست قبلى مان مبنى بر تعیین تکلیف در کنگره را کنار گذاشتیم و امروز 
کناره گیرى میکنیم، خواهش میکنم مقاالت و نوشته هاى موجود در این باره را مطالعه کنید. 

 
10 - ما را به آب ریختن به آسیاب دشمنان کمونیسم متهم میکند. این خیلى زمخت است و هنوز اینکه 
چرا چنین جمله اى روى کاغذ آمده برایم قابل هضم نیست. در همین رابطه از مسئولیتى که گویا من هرگز 
نخواهم توانست گریبان خود را از آن خالص کنم و از پرونده سیاسى خود بزدایم صحبت میکند. باید 
بگویم که پرونده سیاسى من سر راه نیفتاده که هر کس بتواند به میل خود چیزى در آن ثبت کند. کسى حق 
دارد راجع به کارنامه سیاسى من صحبت کند که جریحه دار شدن عواطف و بهم ریختن عوالم شخصى اش 
انصاف سیاسى و نگاه ابژکتیوش به کمونیسم معاصر و تاریخ حزب کمونیست ایران را از او سلب نکرده 
باشد. بگذارید قاضى پرونده هاى سیاسى هر دوى ما کسانى باشند که باید باشند. گناه من این بوده است 
که بعد از سالها کمک به حزب دارى عده اى، باالخره آنها را با کالیبر و توانایى خودشان تنها گذاشتم تا 
زندگى سیاسى خود را بر مبناى صالحیت سیاسى و توانایى خودشان شکل بدهند. رفیق مهتدى، و هیچکس 
دیگر، کوچکترین ایراد حقوقى، اصولى، اساسنامه اى، و اخالقى اى به روش جدایى من از حزب کمونیست 
نمیتواند بگیرد. در این میان براى اینکه جاى کوچکترین سوء استفاده وجود نداشته باشد ماحصل فعالیت 
دهساله خود و رفقاى هم خط خود در این حزب را تماما براى اینها گذاشته ام و حاضر شده ام از نو 
شروع کنم. برخورد رفیق مهتدى فقط میتواند حاکى از دستپاچگى و ناآمادگى اش براى قبول مسئولیت در 
سرنوشت از این به بعد حزب کمونیست باشد. با این حقیقت کنار بیایید، و به روى کسانى که این مسئولیت 

را سالها بر عهده داشتند و امروز متمدنانه خود را از سر راه شما کنار میکشند چنگ نزنید. 
 

11- جزو گناهان ما این را میشمارند که با انتخاب ایشان به دفتر سیاسى مخالفت کرده ایم. مخالفت همانقدر 
حق دمکراتیک من است که کاندید شدن حق ایشان و راى دادن و ندادن به ایشان حق همه اعضاى ك.م 
است. دالئلم را در همان جلسه گفتم. اگر کسى، با اعتقاداتى که ایشان دارد و دیگر علنا مطرح کرده است، 
به دفتر سیاسى انتخاب میشد معنى عملى اش پیشروى جناح راست حزب بود. حال اینکه ایشان نماینده 
استراتژیک این راست است یا نماینده تاکتیکى آن مساله من نیست. ایشان در مقطع پلنوم 20 به روشنى به 
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چشم امید جریان راست در مقابل دفتر سیاسى تبدیل شده است. واضح است که بعنوان یک عضو جناح 
چپ با انتخاب ایشان مخالفت میکنم. ایشان از کاندیداتورى اش دفاع کرد، منهم با انتخابشان مخالفت کردم. 
مثل همه ممالک دمکراتیک. بعد هم یک راى گیرى آزادانه و مخفى صورت گرفت. همین. ایشان قبال هم 

خود را کاندید کرده بود و بدون اینکه کسى مخالفت کند، انتخاب نشده بود. 
 

12- ورژوازى ممکن است بخواهد هزار استفاده از جدایى ما بکند. اما دیگر پیشاپیش از هیبت این مساله 
سر و صدا راه انداختن و نقطه ضعف تراشیدن براى کمونیسم واقعا زیاده روى است. به ایشان اطمینان 
خاطر میدهم که در این مورد مشخص بورژوازى هیچ غلط خاصى نمیتواند بکند، چون بر خالف تصورى 
که ایشان میخواهد به خواننده خود القاء کند، جدایى ما از حزب، همانطور که رسما اعالم کردیم، براى 
تشکیل حزب کمونیست کارگرى است که در مارکسیسم و کمونیسمش حتى راسخ تر باشد. رفقاى جریان 
ما بالفاصله با کناره گیرى از حزب کمونیست ظرف سازمانى خود را خواهند داشت و مطمئنم وقفه اى در 
ابراز وجود کمونیستى کسى که کمونیست باشد رخ نمیدهد. فرمول "کسى که از سازمان من رفت از انقالب 
و پرولتاریا بریده است" را به همان سازمانهاى فرقه اى و شبه مذهبى و خودفریب چپ روشنفکرى بسپارید. 

 
13- بنظر من ایشان نباید جنبه حقوقى رفتن ما و باقى ماندن حزب کمونیست براى دیگران را با خصلت 
حزب  بنام  پس  این  از  دارند  حق  رفقا  البته  کند.  مکث  این  روى  زیادى  و  کند  اشتباه  حرکت  این  واقعى 
کمونیست حرف بزنند. اما اظهار تردیدهاى صریح و یا سربسته در مورد اینکه "آیا حزب جدید به این 
نظرات وفادار میماند" و یا "آیا پراتیک کمونیستى میکند"، "اگر سر خط بمانند به هم نزدیک میشویم" و 
نظیر اینها قدرى سبک است. فعال این حزب کمونیست ایران است که تا وقتى کسى از موضع مستقلى حرف 
جدیدى در آن بزند، باید به نظرات و سیاستهایى که ما تبیین کرده ایم تکیه کند و خودش را حتى با نوشته 
هاى ما به دیگران بشناساند. اگر تردیدى باشد بر سر اینست که نظرات مستقل و جدید حزب کمونیست 
پس از ما تا چه حد در چهارچوب مواضع و خط مشى رسمى و چپ حزب تا به امروز باقى خواهد ماند. 

 
ـَل  این تصمیم براى  14 - میگوید، ما و مجموع اعضاى کمیته مرکزى را مسئول "عواقبى" میداند که "از قـِب
حزب کمونیست پیش بیاید". این دیگر سلب مسئولیت رسمى ایشان از خود و پراتیک آتى اش است. نخیر 
دوست من. مسئولیت فعالیت از این به بعد حزب کمونیست دیگر با شماهاست. اگر این توان را در خود 
نمى بینید همین حقیقت را بگویید. کارى که ما میتوانستیم بکنیم این بود که چند ماه بمانیم تا کسانى که 
ممکن بود به شیوه هایى نظیر همین شیوه امروز شما جریان نقل و انتقاالت را دچار آشفتگى و کش و قوس 
میکنند میدانى پیدا نکنند. با این نوشته شما خواننده میتواند تصور کند که اگر کمیته مرکزى به عضویت شما 
در دفتر سیاسى راى داده بود چه فضایى بر این دوره در حزب حاکم میکردید و چقدر باقى ماندن ما کار 
درستى بوده است. خوشحالم که چنین میدانى فراهم نشد و بویژه در تشکیالت علنى کردستان که عرصه 
حساس ترین نقل و انتقاالت بود بدلیل فرهنگ سیاسى باالى دو طرف "عواقب" مورد اشاره شما رخ نداد 

و روند جدایى به شیوه اى متین و سیاسى به سرانجام رسید. 
 

و  پردازم  نمى  اینها  به  من  دارد.  وجود  مطلب  طول  تمام  در  کنایه  و  نیش  زیرا  هست،  هنوز  دیگر  نکات 
فقط در خاتمه به یک نکته اشاره میکنم. آنچه در نوشته رفیق مهتدى بعنوان یک حقیقت توجه را جلب 
میکند اینست که ایشان از رفتن ما خشمگین و ناراحت است. نوشته اى که دارد ما را عوامل مخرب حزب 
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مینامد، در همان حال با تلخى جدایى ما را محکوم میکند. در نظر اول معلوم نیست ناراحتى رفیق مهتدى 
از اینکه این عوامل مخرب حزب را ترك کنند تا ایشان تمام آن مواضع و روشهاى اصولى که میگوید دارد 
را به جریان بیاندازد چیست. پاسخ این تناقض این است که این خشم و پرخاشگرى، و تمام قلب واقعیات 
همراه آن، حاصل موقعیت فردى رفیق مهتدى در شرایط جدایى ماست. با رفتن ما جناح راست در حزب 
کمونیست بطور نسبى خیلى تقویت میشود. این جناح راست، که بیانات امروز رفیق مهتدى از اسناد مکتوب 
و مدون آنها وام گرفته شده، سخنگویان خودش را دارد و بخود رفیق مهتدى بعنوان کسى که در طول 
این "یکى دو ساله"، بخصوص در مقاطع مهمى نظیر پلنوم 16، صریحا در برابر ما قرار نگرفته است انتقاد 
دارد. این نوشته و نوشته هاى اخیر رفیق مهتدى اعالم وحدت سیاسى با این جریان و یک انتقاد از خود 
علنى در پیشگاه این جریان است. ایشان با پرت کردن فرمولهاى شناخته شده آن جریان به ما حتى با لحن 
زننده تر میکوشد شکافهاى گذشته با این جریان را ترمیم کند. خود جریان راست، و کسانى که نیازى به 
این نوع اعالم وفادارى به راست ندارند، چه بسا امروز این برخورد پرخاشگرانه را ندارند و از تصمیم ما 
خشنودند. اینکه رفیق مهتدى صد درصد با راست است یا 99 درصد مساله من نیست. شخصا این برخورد 
ـُـرد و سنتى درباره ملزومات حفظ تشکیالت میدانم.  رفیق را ناشى از آشفته فکرى شخصى و محاسبات خـ
عین محاسباتى که در دوره اى او را بدون اینکه هم خط ما باشد به همراهى با ما در مقابل جناح راست 
سوق داد و امروز مایه پشیمانى ایشان شده. اما این یک چیز را نشان میدهد. انسان باید در درون خودش 
توسط اصولى مجزا از محاسبه مصلحت هاى شخصى و موازنه عواطف فردى کنترل و هدایت بشود. هیچ 
درجه تنهایى سیاسى و دل چرکینى موجه و ناموجه، و یا نیاز به جلب اعتماد مخالفان قدیمى خط ما در 
تشکیالت، توجیهى براى قلب حقایق سیاسى و پراتیکى این حزب و برخوردى اینچنین نازل و غیر اصولى 
به ما و جدایى ما فراهم نمیکند. با این روش هایشان شخصا امید زیادى به عاقبت حزب دارى این رفقا 
میکند.  ایجاب  را  حقیقت  به  بیشترى  احترام  و  سیاسى  روشى  اتخاذ  رفقا  این  عملى  مصالح  حتى  ندارم. 

17 اکتبر 1991 (25 مهر 1370 )

ضمیمه شماره 2 کمونیست شماره 63 - آبان 1370

فقط دو گام به پس
درباره رویدادهاى کردستان عراق و نظرات رفیق مهتدى

 
توضیح 

مقدمه: یک قضاوت کلى  
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اختالف به روایت عبداهللا مهتدى  
یک تصویر وارونه  

تحوالت کردستان عراق: دو راهى حق و باطل  
1 - کدام آمریکا، کدام کنترا؟  

2- "تحریک ناسیونالیسم"  
قیام مردمى  

قیام به معنى خاص  
درباره شوراها.  

جایگاه شوراها در تبیین رفیق مهتدى  
برخورد به اپوزیسیون ناسیونالیست کرد  

”اردوگاه ما، اردوگاه شما"  
دفاع پوپولیستى از ناسیونالیسم  

بازهم درباره دو فاز  
چرا دفتر سیاسى در مورد "فاز دوم" قطعنامه صادر نکرد؟  

بازهم درباره موضعگیرى در مورد بحران خلیج  
درباره شیوه بحث  

1 - رژه اعلیحضرت ها  
2 - تاریخ تراشى و شخصیت پردازى  

3 - پلمیک سیاسى یا مبارزه انتخاباتى  
4- شبح همیشه در دسترس استالینیسم  

موخره: محتواى واقعى اختالفات  
سیاست و شخصیت ها  

توضیح :

بخش اعظم این مقاله قبل از پلنوم بیستم نوشته شده و بعد از یک وقفه طوالنى بعد از پلنوم تکمیل شده 
است. در طرح اول میخواستم پس از پاسخ جدلى به مقاله رفیق مهتدى بخشى را به بحث اثباتى تفصیلى اى 
اختصاص  ایران  کمونیست  حزب  در  اختالف  این  ریشه هاى  همینطور  و  منطقه  رویدادهاى  با  رابطه  در 
بدهم. با توجه به اتفاقات بعدى در حزب بدالئل مختلف از این طرح صرفنظر کردم. با اینحال فصلى را، 



1234

برگزیده آثار  منصور حکمت

نه به تفصیلى که قبال مورد نظرم بود، در مورد این جنبه هاى مساله بصورت موخره در انتهاى مطلب اضافه 
کرده ام. بعالوه تصور میکنم در نقد نظرات و نوشته هاى رفیق مهتدى به اندازه کافى نظر اثباتى خود را در 

قبال جنبه هاى مختلف رویدادهاى منطقه منعکس کرده ام. 
 

در نوشتن پاسخ رفیق مهتدى براى من یک دشوارى معین وجود داشته است. مقاله "تخطئه انقالب" تبیین 
واقعى رفیق مهتدى از مسائل مورد بحث نیست. رفیق در این مقاله از تبیین ناسیونالیستى پیشین خود در 
یک قالب پوپولیستى دفاع میکند. این پوپولیسم اضافى و عاریه است. مانند کل کاربست پوپولیسم، در این 
مورد هم این قالب" خلقى" و "مردمى" قرار است به افق طبقاتى مشخصى، یعنى ناسیونالیسم، ظاهر انقالبى 
و رادیکال بدهد. در نقد "تخطئه انقالب" من ناگزیر بوده ام هم این پوپولیسم عاریه و هم ناسیونالیسم واقعى 
پشت آن را نقد کنم. بنابراین بخش زیادى از این نوشته نقدى است بر نظراتى که از نقطه نظر صاحب آنها 
هم جدى نیست. آژیتاسیون پوپولیستى اى که بدنه اصلى "تخطئه انقالب" را تشکیل میدهد گرد و غبارى 
است که قرار است ناسیونالیسم واقعى نوشته ها و قطعنامه هاى قبلى رفیق مهتدى را از دید منتقد مارکسیست 

مخفى نگاهدارد. 
 

اگر "تخطئه انقالب" براى تغییر ریل بحث واقعى نوشته شده، چرا من به این تفصیل به آن پرداخته ام؟  به 
این دلیل که: 

 
اوال، "تخطئه انقالب" مشحون از تصویرسازى ها، تحریفات و اتهامات سیاسى و غیر سیاسى به حزب معین، 
رهبرى حزبى معین و اشخاص معینى است. ناروایى که روى کاغذ آمده است بنظر من باید حتما روى 
کاغذ هم جواب بگیرد. ما شخصیت هاى زنده یک حرکت سیاسى معین هستیم. بیانات ما هرقدر سطحى یا 
عمیق و صمیمانه یا مغرضانه باشد، ماتریال دست اول براى قضاوت اجتماعى و تاریخى این جریان است. 
هرکس بعنوان شرکت کننده مستقیم در حزب کمونیست هر حکمى راجع به این پدیده بدهد، من بعنوان 
یک شرکت کننده دیگر خود را موظف میدانم روایت خود را در مقابل آن بدهم. شاید کسى نه آن روایت 
و نه این را امروز نخواند. اما به سهم خود اجازه نمیدهم کسى روزى جایى حزب کمونیست ایران، دفتر 
آدمهایى را که در این حزب فعالیت کرده اند را تنها بر مبناى نوشته هایى نظیر "تخطئه  سیاسى حزب، و 
انقالب" قضاوت کند. میخواهم از امروز تا هزار سال دیگر اگر کسى خواست این تجربه کمونیستى مشخص 
را لوث کند، آنها که براى این تجربه ارزش قائلند دست خالى نباشند و تحریف تاریخ این حزب، و به این 
اعتبار کمونیسم، ساده نباشد. من جواب "تخطئه انقالب" را در درجه اول براى خواندن کسى ننوشته ام. براى 
خود مقاله "تخطئه انقالب" نوشته ام. بگذارید ناگزیر باشند همیشه آن نوشته را با جوابش دست مردم بدهند. 

 
ثانیا، این جدل علیرغم اتالف انرژى اى که همراه داشته به من امکان داده است تا به سهم خود تالش کنم 
نوع مشخصى از کمونیسم را بشناسانم. بنظر من مطالعه این نوشته، بخصوص با فرم جدلى اى که دارد، 
کمک میکند نه فقط نظرات ما در قبال رویدادهاى خاورمیانه بهتر درك شود، بلکه همچنین زوایایى از بحث 

کمونیسم کارگرى بیشتر باز بشود.

مقدمه: یک قضاوت کلى
 



1235

برگزیده آثار  منصور حکمت

همانطور که گفتم "تخطئه انقالب..." از لحاظ محتواى نظرى چیز زیادى در بر ندارد. به دو موضوع اصلى، 
که رفیق مهتدى آنها را بعنوان اختالفات سیاسى خود با من و دفترسیاسى بر میشمارد، یعنى ادعاى تخطئه 
انقالب مردمى کردستان توسط ما و نقص ادعایى موضع ما روى جنگ خلیج مبنى بر مسکوت گذاشتن 
کلى  و  تر  تئوریک  الظاهر  على  برخورد  کشور،  این  زحمتکشان  و  کارگران  و  مردم  و  عراق  دولت  تقابل 
ترى صورت گرفته است. در هردو مورد، صرفنظر از تحریف و تنزل مساله، با تبیین تئوریک ضعیفى هم 
روبروئیم. بحث رفیق مهتدى در مورد موضوع اول، دفاع کمونیستها از قیام مردمى، عمیقا پوپولیستى است. 
اساسا  موضع  یک  حاوى  انقالب"  "تخطئه  خاورمیانه،  بحران  در  عراق  به  برخورد  مساله  دوم،  مورد  در 

مصلحت طلبانه و فاقد استخوانبندى تئوریکى و پرنسیپى روشنى است. 
 

بخش عمده نوشته، و کلیت آن شامل این دو موضوع تئوریک تر هم، بیشتر یک کمپین انتخاباتى در ممالک 
اسالمى را به ذهن میاورد. خیر و شر و فرشته و شیطان در سنگرهاى متعدد در برابر هم ایستاده اند. در یک 
سو نیات پاك، درایت، حزم، ذهن باز، عقل سلیم، عشق به مردم و خالصه همه خصائل تحسین برانگیز و 
در سوى دیگر اغراض پلید، نفهمى، القیدى، تحجر، بى منطقى و دشمنى با توده ها و خالصه هرچه مایه 
جداگانه اى  بخش  در  سیاسى  مجادالت  در  شیوه  این  و  نگرش  این  باره  در  گرفته اند.  قرار  است  بیزارى 
ایجاد  محبت  و  نفرت  بلکه  آگاهى  نه  چهارچوبى  چنین  که  میکنم  اکتفا  همین  به  اینجا  میکنم.  صحبت 
میکند و نه بر عقل و یا انتخابهاى سیاسى افراد بلکه بر تعصبات از پیشى آنها سرمایه گذارى مى کند. این 
شیوه اى است عقب مانده و فقط به عقب ماندگى خدمت میکند. آنچه در "تخطئه انقالب" قرار است مردود 
اعالم بشود نه فقط نظرات سیاسى من بلکه همچنین خود من بعنوان یک فرد است. نوشته رفیق مهتدى 
بطرز غیر قابل دفاعى شخصى و آلوده به تحریک است. میدانم که کسانى خواهند گفت و شاید فى الحال 
گفته باشند که تقصیر از خود منصور حکمت است چرا که "او شروع کرد". شروع جدل و اعالم اختالف 
صریح کار من بود. این روشن است. اما هرکس بدور از علقه ها و تعصبات از پیشى به متن نوشته قبلى 
من و "تخطئه انقالب" نگاه کند این را میفهمد که در نوشته من پاى عبداهللا مهتدى بعنوان یک شخص 
نقد  نوشته،  سه  همان  فقط  و  معین،  نوشته  سه  در  را  او  سیاسى  نظر  من  بود.  نشده  کشیده  میان  به  اصال 
کردم. من گفته ام این بیانات ناسیونالیستى است. به اینکه عبداهللا مهتدى چه کسى است، دیروز چه کرده 
و فردا چه میکند، چه نیات و اغراض و نقشه هایى دارد، از قولش چه نقل مى کنند، آدمى است خوب یا 
بد، و غیره کارى نداشته ام. من نظرات مکتوب اخیر او را ناسیونالیستى خوانده ام و خود این تفسیر است 
رفقایى  و  او  براى  من)  نوشته  شخصى  غیر  کامال  لحن  با  جمله  از  شود (و  نوشته  که  هم  لحن  هر  با  که 
که به او تعلق خاطر سیاسى و شخصى دارند تند محسوب میشود. در مقابل، "تخطئه انقالب" عزم کرده 
است که تصویر بد و زننده اى هم از خود منصور حکمت بدست بدهد. مبناى این تصویر هم نه فاکت ها 
و  صحنه سازى ها  حتى  متاسفانه  و  شفاهیات،  از  نقل  شبهه ها،  القاى  گمان ها،  و  حدس  بلکه  عینیات،  و 
نقل قول پردازى هایى است که بیشتر تخیالت بیمارگونه گروه فشار کرد در سوئد و آلمان را به یاد انسان میاورد. 
در پاسخ به "تخطئه انقالب" من کمابیش ساختمان خود این نوشته را دنبال میکنم. بحث اثباتى من نمیتواند 
رفیق  اخیر  نظرات  با  من  اساسى  اختالف  درباره  کال  نوشته  این  زیرا  شود  بیان  نوشته  این  به  پاسخ  حول 
مهتدى، و دالئلى که این نظرات را ناسیونالیستى میدانم، ساکت است. (در موخره این مطلب به رئوس این 
اختالفات اشاره کرده ام). چهارچوب "تخطئه انقالب" همچنان مساله کرد و جنبش کردستان و بطور کلى 
رویدادهاى "پس از خاتمه جنگ آمریکا و عراق" است. ناسیونالیسم نظرات رفیق مهتدى البته در همین 
چهارچوب محدودتر هم قابل مشاهده و توضیح است. اما همانطور که در جزوه قبلى گفتم، کل شیوه اى که 
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این تجربه را از چهارچوب جهانى اش جدا میکند و الجرم رابطه متقابل این رویدادها با تحوالت جهانى را 
ندیده میگیرد ناسیونالیستى است.

اختالف به روایت عبداهللا مهتدى
همانطور که گفتم "تخطئه انقالب" به دو اختالف اصلى میان رفیق مهتدى با ما اشاره میکند. اول، "ارزیابى از 
تحوالت کردستان عراق بدنبال تمام شدن جنگ خلیج و شیوه برخورد ما به آن" است. و دوم "نقص موضع 
دفتر سیاسى در جنگ خلیج" که در آن باید "به رژیم عراق هم برخورد میشد". این روایت رفیق مهتدى از 

اختالف اصلى اش با ماست. 
 

یک تصویر وارونه
 

طرح این اختالف با جار و جنجال زیادى در مورد طفره رفتن ما از برخورد به آن همراه است. از ابتدا تا 
انتهاى نوشته بارها با جمالتى نظیر اینها روبرو میشویم:

"یکى از نکات آزار دهنده در این جزوه (یعنى جزوه من) گریز از طرح و بحث موضوع مورد 
اختالف یعنى اینست که..."” این گریز از وارد شدن به اصل موضوع در سرتاسر جزوه خود 
را نشان میدهد” "بجاى پرداختن به اصل موضوع مورد اختالف به آسمان و ریسمان چنگ 
انداخته میشود” "بحث فقط بر سر رنج و آوارگى میلیونى نیست، اینکه موضوع مورد اختالفى 
خیزش  ماهیت  نیست،  آوارگى  و  مصائب  اختالف  مورد  موضوع  نمیدهد” "اما  تشکیل  را 
توده ها و روش برخورد ما به آن است” "این مساله پرده استتار و یا بهتر بگویم گرد و خاکى 

است که توجه را از مساله اصلى و اختالف اصلى ... منحرف میکند"

در کنار این اشارات مکرر به "موضوع مورد اختالف" و "طفره رفتن" من از بحث درباره آنها، ما یک تکیه 
کالم دیگر را هم شاهدیم و آن "گفته ام" ها و "گفته ام و نوشته ام"ها و "میگویم و مینویسم" هاى متعددى است 
که مقاله را انباشته است. مجموع اینها یک تصویر وارونه از فضاى بحث و عملکرد طرفین بدست میدهد. 
کسى که کمى دورتر ایستاده باشد تصور میکند که مباحثات مفصلى قبال صورت گرفته که طى آن رفیق 
عبداهللا مهتدى بارها اختالفات خود با دفتر سیاسى را تبیین و مدون کرده است و من یا دفتر سیاسى تن به 
بحث درباره آنها نداده ایم. اینجا دیگر اردوى خیر دارد براى خود اساطیر میسازد. سابقه اى از مجاهدت هاى 
سیاسى و نظرى در مقابل من یا دفتر سیاسى از هیچ تراشیده میشود. چنین مجاهدت هایى وجود خارجى 

نداشته اند. 
خواننده جزوه قبلى من بسادگى متوجه میشود که چگونه آنجا ضمن توضیح اختالف خودم با نوشته هاى 
رفیق مهتدى، که رفیق در آنها کوچکترین اشاره صریحى به اختالف با من یا دفتر سیاسى نکرده است، عینا 
همین دو موضوع را بعنوان بیان پوشیده و بدون صراحت اختالف رفیق مهتدى با دفتر سیاسى از زیر بحث 
"جنبش توده ها لکه دار نشود" و"فضاى رادیو تغییر کند" کمابیش کشف کرده ام. و از جمله بهمین دلیل از 
رفیق محمد شافعى کارت زرد گرفته ام که چرا "امتداد فکر" رفیق مهتدى را نقد کرده ام. امروز معلوم شده که 
آن افکار همان امتدادها را داشته اند. "تخطئه انقالب" اولین نوشته اى است که در آن رفیق مهتدى از اختالف 
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با دفتر سیاسى در مورد موضوعات فوق سخن گفته است. حال من بجاى اینکه بابت شم سیاسى و مهارت 
در عالئم شناسى و خواندن میان سطور آفرین بشنوم (که البته مهارتى است که هرکس مثل من در کلنجار 
روزمره با متدولوژى "سکوت امروز یعنى طلبکارى فردا" بوده باشد دو هفته اى کسب میکند) با اتهام طفره 
رفتن از بحث حول اختالف اصلى ایشان با خودم روبرو میشوم. در کل پوشه "نوشته ام" هاى رفیق مهتدى 

فقط همین دو پاراگراف دو پهلو را در مورد اختالف با دفتر سیاسى پیدا مى کنیم. 
 

اما در پرونده "گفته ام" ها هم چیز زیادى پیدا نمى کنیم. کسى سمینار و سخنرانى اى که در آن اختالفى با د. س 
و من در مورد هر یک از دو موضوع فوق ذکر شده باشد بیاد نمیاورد. در مورد مساله اول، یعنى برخورد با 
تحوالت کردستان عراق، فقط جلسه کوتاه توضیح قطعنامه اول ایشان به د. س و رفقا حمید تقوایى و ناصر 
جاوید را داریم که در نوشته قبلى به آن اشاره کردم. در آن جلسه این موضوع بعنوان موضوع یک اختالف 
اصلى میان ایشان و دفتر سیاسى یا من عنوان نشد و کال جلسه حالت بقیه مواردى را داشت که مالحظاتى 
در مورد یک نوشته مطرح میشود به این امید که نویسنده براى مثال آنها را در متن اصالح شده اى ملحوظ 
کند (کما اینکه در نوشته دوم اصالحاتى در جهت نظر د. س، ازجمله حذف اعالم همبستگى با نیروهاى 
جبهه کردستان، بعمل آمد). در جلسه اى که همان قطعنامه اول پس از صحبت با د. س توسط رفیق مهتدى 
به رفقاى مرکزیت و نمایندگى کومه له ارائه میشود (که قطعنامه دوم حاصل آنست) هیچ اشاره اى از طرف 
رفیق مهتدى به وجود اختالف نظر، حتى فرعى، با دفتر سیاسى برسر این نوشته، تا چه رسد به وجود یک 

اشتباه "وخیم" در نظرات د. س، صورت نمیگیرد. در مورد موضوع اول، "گفته ام" دیگرى وجود ندارد. 
 

در مورد موضوع دوم سکوت حتى از این محسوس تر و تصویر مجاهدتها، با توجه به مدت زمان طوالنى 
که فرصت بوده است، از این ناموجه تر است. رفیق مهتدى متاسفانه نتوانست در جلسه طوالنى اى که پیش 
نویس مصاحبه اول من در باره بحران خلیج در آن به بحث گذاشته شده بود شرکت کند. روز بعد که براى 
امر دیگرى به دفتر د. س آمده بودند، من از فرصت استفاده کردم و نوشته را به ایشان دادم و مالحظات 
رفقاى حاضر در جلسه روز قبل را نیز برایشان نقل کردم. ایشان هم نوشته را یکبار خواندند و در  یک مکالمه 
کوتاه و چند دقیقه اى همین را اظهار کردند که بنظر ایشان اگر چه نه در رابطه با محکومیت اشغال کویت 
اما بهرحال باید به عراق هم برخورد شود. منهم به اختصار نظر متفاوت خودم را گفتم و ایشان رفتند. از 
آن تاریخ تا پاراگراف "فضاى رادیو" در قطعنامه اول هیچ اشاره اى به اختالف با دفتر سیاسى در برخورد به 
جنگ خلیج وجود ندارد. رفیق مهتدى مینویسد که از ابتدا در حال تهیه مقاله اى در این مورد بوده است که 
فرصت اتمام آن را نیافته است. و اضافه میکند که "متاسفانه فرصت این فراهم نشد که با طول و تفصیلى 
که مى خواهم در این مورد اظهار نظر کنم". جاى تعجب است. اوال، چگونه پس از گذشت ماهها، فرصت 
اتمام یک نوشته در این مورد فراهم نشده است. باالخره بوش و تاچر و عرفات و د. س و من و رفیق على 
اوطمیش هم همین روزها و ماهها را براى نظر دادن راجع به موضوعاتى از این نوع، که گفتن ندارد بسیار 
مهم و حیاتى است، در اختیار داریم. این هم تنها کار هیچکداممان نیست. ثانیا، حوالى انتهاى جنگ رفیق 
نامه اى به دفتر سیاسى نوشتند مبنى بر اینکه در مورد بحران خلیج "نظر" دارند و آیا کمونیست نظرشان را 
منتشر خواهد کرد یا خیر. پاسخ دادیم که از اظهار نظر ایشان استقبال میکنیم و حتى اگر مورد تائید ما نباشد 
بصورت ضمیمه کمونیست چاپش خواهیم کرد و همانروز براى یک مصاحبه با کمونیست در مورد بحران 
و جنگ خلیج سواالت کتبى اى برایشان فرستادیم. اگر ضمیمه کمونیست چاپ شده است من ندیده ام. ثالثا، 
مدتى بعد در جلسه اى که من و کورش مدرسى براى تعریف ارگان سرپرستى امور کومه له در خارج کشور 
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تشکیل دادیم و رفیق مهتدى و کادرهاى مرکزى و اصلى کومه له در خارج در آن شرکت داشتند، پس از 
پایان امور اجرایى من رسما خواستم رفقاى حاضر اگر مالحظاتى در مورد موضع دفتر سیاسى در مورد 
جنگ دارند با استفاده از فرصت گردهم آیى مطرح کنند. ابتدا سکوت سنگینى به جلسه حاکم شد که پس از 
اصرار مکرر من باالخره رفقایى مالحظاتشان را، در مورد همین مساله برخورد به عراق، گفتند و ما و رفقاى 
دیگرى از خود جلسه جوابى که به عقلمان میرسید به این مالحظات دادیم. رفیق مهتدى در این بحث مطلقا 
کالمى بر زبان نیاورد. آیا این فرصتى نبود که ایشان با طول و تفصیلى که مایل است در یک جمع سطح 
باالى حزبى نظرش را بگوید؟ شاید نباشد، اما الاقل باید این روشن شده باشد که کسى که علیرغم این 
امکانات و فرصتها و تقاضاها و اصرارها مالحظاتش را نگفته گذاشته است مجاز و موجه نیست که امروز 
اولین اعالم اختالف خود را با این هیاهوى بیمورد درباره طفره رفتن طرف مقابل از بحث "حول موضوع 

مورد اختالف" شروع کند. این متاسفانه یک صحنه سازى غیر اصولى بیش نیست.

تحوالت کردستان عراق: دو راهى حق و باطل
 

محور بحث رفیق مهتدى، همانطور که از عنوان نوشته هم پیداست، اینست که من و دفتر سیاسى یک قیام 
مردمى در عراق را اوال ندیده ایم و ثانیا آنرا تخطئه کرده ایم. رفیق مهتدى در اشکال مختلف یک سوال واحد 
را، که ظاهرا تصور میکند پاسخ "کالسیکى" هم دارد و بخودى خود طرف مقابل را ذوب میکند، جلوى 

ما مى گذارد:

"روشن است که اختالف بر سر ارزیابى از تحوالت کردستان عراق بدنبال تمام شدن جنگ 
خلیج و برخورد ما نسبت به آن است. بر سر اینست که رویداهاى کردستان عراق، خیزش 
توده اى در آنجا چه بود و چگونه ارزیابى میشود؟ آیا این یک انقالب بود، یک قیام مردمى 
بود که باید از آن پشتیبانى کرد، و یا یک حرکت ارتجاعى، یک عصیان تحریک شده از طرف 
ناسیونالیسم کرد و امپریالیسم آمریکا بود که شایسته هیچگونه پشتیبانى نیست، برعکس باید 

ماهیت آن از طرف کمونیستها افشاء شود؟"

به این سواالت برمیگردم. اما همینجا باید از رفیق مهتدى که با آن دقت در بحث فازها، الیه ها و مراحل 
مختلف یک بحران جهانى را تفکیک کرده است بپرسیم که این تنزل بحث به دو حالت حق و باطل مطلق 
از چه روست؟ آیا واقعا تحوالت سیاسى در کشورهاى دنیا، یا در تاریخ گذشته، یا قیام عادالنه اصیل مردمى 
است که کمونیستها باید از آن پشتیبانى کنند و یا حرکت ارتجاعى و تحریک شده توسط ناسیونالیسم و 
از  بعد  باشد؟  داشته  وجود  نمیتواند  سومى  حالت  هیچ  کنند؟  افشاء  را  آن  باید  کمونیستها  که  امپریالیسم 
سالهاى سال گفتن و نوشتن درباره سیاست و انقالب و جنبش به اینجا رسیده ایم؟ 18 برومر را نوشتند که 
ما این را بگوئیم؟ درباره انقالب 57 اینطور حرف زدیم؟ خیزشهاى بلوك شرق را اینطور دسته بندى کردیم؟ 
از اشغال سفارت آمریکا در تهران چنین تبیینى دادیم؟ شورش کرونشتات را اینطور فهمیدیم؟ جنبش پرو-
 دموکراسى درچین را اینطور تجسم کردیم؟ آیا واقعا ذهن ما از تبیینى واقعى تر و چند وجهى تر عاجز مانده؟ 
سوقات ما، بعد از دهسال مارکسیسم انقالبى و کمونیسم کارگرى گفتن، براى کارگر و کمونیست عراقى در 
فهم جنبش و وضعیتش چنین احکامى است؟ من تصور نمیکنم. واقعیت اینست که رفیق عبداهللا هم اینطور 
فکر نمیکند. این تشریفات تئوریکى است که ایشان بجا میاورد تا جواب جزوه من را بدهد. من نظرات 
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ایشان را ناسیونالیستى خوانده ام و ایشان هم ظاهرا میبایست چیز بدى به من بگوید. "تخطئه انقالب مردم" 
اولین و در دسترس ترین فرمولى بود که در محل یافت میشد و حتى به مرحله تولید انبوه هم رسیده بود. 
رفیق عبداهللا همین فرمول حاضر و آماده را ازملى گرایان میلیتانت کرد در اروپاى شمالى وام میگیرد. فرمولى 
که بر مبناى آن اگر انسان در آن به تقدیس هر آنچه در کردستان در ظرف 3 هفته معین گذشت، با اشتباهات 
و ناخالصى ها و بند و بستها و رهبران و غیره اش، برنخیزد به یکباره به قعر جهنم سرنگون مى شود. پاراگراف 

فوق فورا نتیجه گیرى شایسته خود را به منصه ظهور میرساند:

"همین مساله اصلى است که جزوه رفیق حکمت رسما درباره آن ساکت است. میگویم رسما 
چرا که طبعا(!) از البالى استداللها بخوبى میتوان پى برد که او با ارزیابى دوم موافق است. اما 
شما هرگز به صراحت چیزى در این مورد نمى بینید. بعکس این مساله با دقت خاصى نادیده 

گرفته شده است"

گیریم جزوه من یا قطعنامه دفتر سیاسى درباره مساله قیام و انقالب در کردستان عراق ساکت باشد، چرا 
"طبعا" روشن است که من با ارزیابى دوم موافقم؟ چرا این نمیتواند مثال حاکى از قائل شدن اهمیت کمترى 
براى مساله باشد؟ چرا نمیتواند مثال نشانه این باشد که موضوع مورد بحث آن جزوه این نیست؟ مساله این 
است که دو قطبى خود خوشنود کن "یا این یا آن" و ذهنیت شیر یا خطى پشت آن اصال قرار است این 
اتهام را به زیور تحلیل بیاراید. در مورد "سکوت" من و دفتر سیاسى در مورد انقالب مردم پس از روشن 

کردن اصل مطلب توضیح خواهم داد. 
 

1 -کدام آمریکا، کدام کنترا؟
 

بهرحال اجازه بدهید بحث خود را روى همین دوقطبى بنا کنم. هر دو طرف این دو قطبى میلنگد. 
 

از بحث "تحریک آمریکا"، "کنترا" و "جنبش افغانستان" شروع کنیم یعنى "شق دوم". اینها عباراتى است 
که هم من و هم ایرج آذرین در نوشته هایمان براى خصلت نمایى وجوهى از واقعیات سیاسى در کردستان 
عراق بکار برده ایم. در مقابل، یک فضاى رنجش تصنعى در مقابل این بحث ایجاد شده است که اوال بر 
خلط مبحث و خود را به نفهمیدن زدن بنا شده و ثانیا هدفى جز تحریک عواطف ملى ندارد. رفیق مهتدى 
در نوشته خود به سادگى میان آرمانها و خواستهاى برحق مردم، جنبش کردستان، جنبش شورایى، قیام، و 
باالخره رهبرى ناسیونالیست سر میخورد. اگر کسى ورود جنبش ملى در کردستان به مرحله تعرض نظامى را 
ناشى از تشویق و ترغیب و یا زمینه چینى آمریکا دانسته باشد، براى ایشان کافى است که ادعا کند "آرمانهاى 
مردم" تخطئه شده و یا شوراها "آمریکا ساخته" لقب گرفته اند، و الجرم همت مى کند ما و خواننده بى تقصیر 
خود را بعد از یک عمر کار در یک سازمان کمونیستى، آنهم با لحنى که انگار خود ایشان هم تازه متوجه شده 
است، در مورد مشقات مردم عراق از کرد و عرب و بمباران شیمیایى و فقر و استثمار در این کشور ارشاد 
کند. به من جواب بدهید اگر چیزى یا کسى یا نیرویى و یا حرکتى در کردستان توسط آمریکا تحریک نشد، 
بحث خود شما در مورد "توطئه آمریکا" و "احساس خیانت" مردم کرد و بحث تمام دنیا درمورد خیانت 
آمریکا به کردها از کجا آمده؟ قدرى بحث خودتان درباره توطئه آمریکا را بشکافید تا معلوم شود امپریالیسم 
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باالخره چه کسى را به چه کارى واداشت تا "توطئه اش" عملى شود. مردم آواره در فاز سوم نسبت به وعده 
وعیدها و تحریکات آمریکا در فاز اول و عمل نکردن به آن در فاز دوم ابراز نفرت میکنند. این مردم، شما 
که نمایندگى انحصارى شناخت غم و درد و آرمان و مبارزه شان را دارید بگوئید، از چه حرف میزنند؟ 
اینکه "شوراى آمریکا ساخته که نداریم" یک خلط مبحث پیش پا افتاده و نفهمیدن عامدانه حرف روشن 
طرف مقابل است. مگر کسى گفته شوراها به تحریک آمریکا ساخته شدند؟ نقش آمریکا در رویدادهاى 
کردستان، یعنى همان فاز اولى که مهر خود را به فاز دوم و سوم زده، در جوانب مختلفى از رویدادهاى 
کردستان و همان قیام به فتیش تبدیل شده شما قابل مشاهده است. زمان و شکل قیام، حکومت اجتناب 
ناپذیر حاصل از پیروزى قیام (یعنى همانها که شما بالفاصله بعنوان دولتمردان بعدى کردستان فکر تنظیم 
روابط با آنها مىافتید)، سرعت پیروزى اولیه قیام، ترکیب اجتماعى و سیاسى و روانشناسى قیام کنندگان، 
سرعت و نفس شکست قیام، عواقب انسانى و سیاسى و موقعیت روحى حاصل از شکست قیام و نظایر اینها 
همه از سیاست آمریکا در منطقه و اوضاع ناشى از دخالت نظامى و تبلیغات آمریکا در عراق تاثیر پذیرفته 
است. این سرسوزنى به حقانیت خواستهاى کارگران و زحمتکشانى که در قیام شرکت کردند (و البته نه 
همه کسانى که در فتح کرکوك و مناطق مهم نفتخیز حضور داشتند) خدشه وارد نمیکند. آیا من همین رادر 
یک صفحه کامل در جزوه اول در مقابل بحث لکه دار شدن و نشدن جنبش توده ها ننوشتم؟ آیا این انتظار 
بیجایى است که بخواهیم کادرهاى باالى حزب کمونیست جهان را با مفاهیم بیشترى از چند کلمه "قیام" و 
"توده ها" و "عادالنه" و "مردمى" و غیره درك کنند و به دیگران توضیح بدهند؟ آیا میشود آگاهى اى بیشتر 
از یک تقدیس دنباله روانه به میان همان قیام کنندگان شکست خورده اى که نظیر شما دنبال دالئل ناکامى 

خیزش خود میگردند برد؟ آیا اگر کسى این را بخواهد "شق دوم را برگزیده است"؟ 
 

بحث "کنترا" و "یونیتا" از اینهم روشن تر است. به کل مردم کردستان و به شوراها که نگفته اند کنترا. این 
توصیفى از احزاب جبهه کردستان بوده است. توصیف غلطى است؟ آیا خود رفیق مهتدى از قطعنامه اول به 
بعد، در مقاله کارگر امروز و بویژه در همین "تخطئه انقالب"، از هم کاسه شدن اینها با آمریکا، تکیه زدن به 
آن و در باد آن خوابیدن حرف نمیزند؟ آیا رهبران این جریانات خودشان با پیشنهاد هرچه پول بدهید آش 
میخورید سراغ وزارت خارجه آمریکا نرفتند؟ آیا در تلویزیون نگفتند که آمریکا به ما خیانت کرد چون به 
عملیات خود خاتمه داد؟ آیا مثال یونیتا که بیش از یک دهه است دارد با اهداف مشابهى با دولت آنگوال 
میجنگد خیلى با قیاده موقت و اتحادیه میهنى متفاوت است؟ حاال یونیتا و کنترا گفتن به قیاده موقت هم 
اشکال پیداکرده؟ آیا این رنجش حاکى از ارفاق به بورژوازى خودى و اختصاص دادن "نقد سوسیالیستى" 
به بورژواهاى دیگران نیست؟ آیا واقعا اتهام "تخطئه قیام" اسم رمزى براى جلوگیرى از "تخطئه اپوزیسیون 

ملى کرد" نیست؟ بنظر من اینطور است. 
 

در مورد جنبش افغانستان کم لطفى زیادى صورت میگیرد. باز اینجا ما دو جنبش را مقایسه کرده ایم، نه 
سازمانهاى یکى با مردم دیگرى. جنبش ملى در کردستان عراق (و همینطور جنبش در جنوب عراق) را با 
جنبش ضد اشغال افغانستان توسط شوروى. این دومى هم سالهاست میجنگد و بمب میخورد و آواره و 
کشته و معلول میدهد. اینجا هم جنبش با دخالت وسیع توده مردم همراه بوده. اینجا هم رهبران سرشان به 
یک قدرت امپریالیستى بند بوده. اینجا هم حتما کمونیست دارد (کتابهاى حزب را که مخفیانه میبرند و با 
عالقه میخوانند). اینجا هم مطالبات و آرمانهاى مردم عادالنه و حق طلبانه است. میخواستند نیروى خارجى 
کشورشان را ترك کند و حتما مانند بقیه مردم دنیا میخواهند از فقر و ظلم و بیحقوقى خالص شوند. مقایسه 
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جنبش ملى کرد با جنبش ملى -  مذهبى افغانستان چه اشکالى دارد؟ مذهب را میشود کوبید و ملى گرایى را 
نمیشود؟ ایدئولوژى و افق اجتماعى رهبرى شان خیلى با هم فرق میکند؟ یا چون گروه فشار افغانى در حزب 
نیست و اگر هم باشد چند کارگر مهاجر و دربدر ساکن تهران و مشهدند که به این زودیها قرار نیست به 
مقامى برسند؟ آیا از میان کسانى که این مقایسه رنجیده خاطرشان کرده است کسى هست که حاضر باشد 
سمینارى درباره ارجحیت سیاسى و پرنسیپى جنبش ملى کردستان عراق بر جنبش افغانستان بدهد و متنش 

را به چاپ برساند؟ 
 

2- ” تحریک ناسیونالیسم"
 

اما جزء دوم شق دوم، یعنى ناسیونالیسم کرد، چه؟ آیا اصال این مقوله ربطى به موضوع مورد بحث دارد؟ با 
حساب نوشته هاى رفیق مهتدى عمال خیر. ناسیونالیسم جنى است که باید براى دفع شر آن آیه اى در مورد 
"زدوده شدن پیرایه هاى رادیکال" از آن در "سالهاى اخیر" خواند و بخود فوت کرد و سپس آن را بفراموشى 
سپرد و جهان واقعى را با مقوالت خلق و مردمى و عادالنه تحلیل کرد. اصرار عجیبى وجود دارد که نقش 
تمام  که  نویسنده اى  جانب  از  بخصوص  این  شود.  انکار  کردستان"  "جنبش  در  کرد  ناسیونالیسم  سهم  و 
نوشته اش در کارگر امروز حول "جنبش کردستان"، "کردها" و نظیر اینها دور میزند غیر قابل قبول است. 
تلقى رفیق مهتدى از ناسیونالیسم در نوشته اخیر عقب گرد نظرى باور نکردنى اى را به نمایش میگذارد. 
مدتهاست که ما ناسیونالیسم را بعنوان جنبشى اجتماعى، بعنوان افق، ادراکات و تعلقات فکرى و عاطفى اى 
که در ذهنیت خودبخودى توده هاى مردم نفوذ عمیق دارد، بعنوان یکى از ارکان خودآگاهى وارونه انسانها 
در جامعه بورژوایى و نظیر اینها توصیف میکنیم. نمیدانم از کى قرار شده است ناسیونالیسم دوباره با درکى 
مکانیکى در احزاب و گروه ها و سیاستمداران و از آن بدتر در پیشمرگان خالصه شود. براى رفیق مهتدى 
اینکه "میدانیم که شروع قیام در سلیمانیه و حتى اتمام کار و تصرف مواضع نیروهاى دولتى قبل از اینکه 
نیروهاى پیشمرگه سازمانهاى سیاسى فرصت رساندن خود به شهر را پیدا کرده باشند" بوده، و یاترکیب 
طبقاتى نیروى محرکه جنبش، که البته ایشان آن را به کارگران و زحمتکشان محدود جلوه میدهد، استدالالتى 
در اثبات این است که جنبش در کردستان "در چهارچوب سنتى ناسیونالیسم نمیگنجد". گویى ناسیونالیسم 
تا  زحمتکش  و  کارگر  اینکه  یا  و  است  بوده  مانده  تبعید  در  رهبران  همراه  یا  و  کوه  سر  پیشمرگه  همراه 
بحال نیروى محرکه جنبشهاى ملى نبوده است. به همین ترتیب، بحث کسانى که از سهم ناسیونالیسم در 
رویداهاى کردستان عراق و عواقب تراژیک آن صحبت کرده اند با فرمولهایى نظیر این که جنبش نتیجه 
"تحریک ناسیونالیسم" و "ایادى کرد امپریالیسم" نبود کاریکاتور میشود. این نوع استدالالت و فرمولبندى ها 
در "تخطئه انقالب" به وفور پیدا میشود و فقط میشود آنها را به حساب جار و جنجال علیه کسانى گذاشت 
که میخواهند چیزى علیه ناسیونالیسم کرد در این دوره بگویند. بگذارید فقط این را بگویم که هر تحلیلى از 
"جنبش کردستان" که نخواهد تن خود را به مساله ناسیونالیسم کرد بزند چیزى جز خاك پاشیدن در چشم 

همان کارگر و زحمتکشى که ظاهرا دارند برایشان دل میسوزانند نیست. 
 

مرزبندى هاى  نوع  این  با  کنید  تحمیل  ایشان  به  پافشارى  با  را  کرد  ناسیونالیسم  درباره  بحث  بهرحال  اگر 
براستى عمیق با ناسیونالیسم از بحث شانه خالى میکنند که :
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"ناسیونالیسم کرد بعنوان یک جریان سیاسى بورژوایى در سالهاى اخیر هرچه بیشتر بقایاى 
پیرایه هاى رادیکال را از خود زدوده و جنبه هاى آشکارا ارتجاعى را در خود تقویت کرده 

است. این موضوع منجمله از طرف خود من در مقاطع مختلف بیان شده است."

اوال نمیدانم این پیرایه هاى رادیکال چه بوده و چرا برخالف ناسیونالیسم مردم دیگر دنیا در مورد کردها این 
رادیکالیسم تا آخر قرن بیستم دوام آورده است و فقط این اواخر زدوده شده است. ثانیا، خوشحال میشوم 
اگر جزوه، کتاب و رساله اى از رفیق مهتدى علیه ناسیونالیسم کرد (و نه فقط حزب دموکرات) پیدا کنم. 
تصور میکنم اگر چنین چیزى قبال نوشته شده بود عقب گرد رفیق به مواضع امروز به این سهولت صورت 
نمیگرفت. ثالثا، یک مقطع بسیار مهم از این "مقاطع مختلف" همان فاز اول معروف بود که در این مورد 

بخصوص از جانب ایشان هیچ چیز بیان نشده است. 
 

گفته میشود:

"تحوالت اخیر در عین حال که خود مقطع مهمى را در این جهت تشکیل میدهد، فرصتى براى 
به نمایش گذاشتن عملکرد این جهت گیرى ها و مواضع ناسیونالیسم بود و تقابل آنها بامنافع 
توده هاى زحمتکش و رسیدن آنها به پایان خط، از نقطه نظر انقالب توده ها، را نشان میدهد."

روشن است که اوال ناسیونالیسم اینجا "اسم تئوریک" احزاب اپوزیسیون ملى عراق است ونه یک گرایش و 
حرکت اجتماعى و لذا از "عملکرد آنها" صحبت میشود و ثانیا منظور از تحوالت اخیر هم همان "فاز دوم" 
است. ظاهرا، "عصر انقالب پرولترى" و مارکسیست بودن ما که هیچ، عملکرد این جریانات در "فاز اول" 
هم هنوز هیچ چیز راجع به رسیدن ناسیونالیسم به آخر خط "از نقطه نظر انقالب توده ها" به رفیق مهتدى 
نمیگوید. و اگر کسى بگوید انتقاد ایشان به ناسیونالیسم محدود و سطحى و از موضع همان ناسیونالیسم 

رادیکال ظاهرا به آخر خط نرسیده سابق است کفر گفته است. 
 

و باالخره در باب مبارزه با ناسیونالیسم میخوانیم:

"اما بحث بر سر اینست که مبارزه واقعى با ناسیونالیسم و تالش براى منزوى کردن آن در 
حرکتهاى سیاسى جامعه، پیش از هر چیز از راه پشتیبانى از حرکتها و جریانهاى انقالبى، کمک 
به شکل گیرى و تقویت گرایشها و جریانات کارگرى و کمونیستى مستقل، کمک به رشد و 
گسترش نفوذ این گرایشات و جریانات و تحکیم پیوند آنها با توده کارگر و زحمتکش و با 

جنبش انقالبى توده ها مقدور است."
از فرمول پوپولیستى تحکیم پیوند کمونیستها با "جنبش انقالبى توده ها" میگذرم. سوال اصلى من اینست که 
باالخره چه کسى قرار است ناسیونالیسم را مستقیما مورد نقد و افشاء قرار دهد؟ آیا حاضریم در مورد مبارزه 
با مذهب و یا مردساالرى و نژادپرستى همین حکم لطیف را بدهیم که راه واقعى مبارزه با اینها نه مقابله 
سیاسى رو در رو با آنها بلکه "تقویت" و "پشتیبانى" از نیروى دیگرى در جامعه است؟ باالخره محصول این 
تقویتها پیدایش جریاناتى مثل خود ماست. ما یک جریان "شکل گرفته و تقویت شده کمونیستى هستیم که 
اگر کسى در مقطع سمینار "کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان" باور نمیکرد امروز دیگر دارد 
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به چشم میبیند که ریشه هاى عمیق در طبقه کارگر در کردستان، آنهم در کشورى که حوزه فعالیت مستقیم 
ما نبوده است، داریم. تازه ما باید براى مبارزه با ناسیونالیسم به تقویت جریانات دیگرى کمک کنیم؟ چرا 
اینقدر از پهلو و غیر مستقیم؟ این دور ارفاق به ناسیونالیسم کجا تمام میشود؟ از این گذشته نمیفهمم چرا 
در مقابل دفتر سیاسى حزب کمونیست که اتهامش گویا اینست که راجع به "قیام توده ها" کم و دیر حرف 
زده باید قهرمانانه افشاگرى کرد و اتهام "لجن مال کردن" مبارزه توده ها و بیخبرى از غم و درد مردم را به 
اطراف پرتاب کرد، اما در مبارزه با کسانى که در" قبال انقالب توده ها به آخر خط رسیده اند" به "تقویت و 
پشتیبانى" کارگران و کمونیستها بطور کلى پرداخت؟ آیا واقعا تشخیص یک راست روى در مقیاس اجتماعى، 
و نه فقط در قلمرو تاکتیک، در این نگرش خیلى دشوار است؟ من تصور میکنم قدم اول در مبارزه واقعى 
با ناسیونالیسم مبارزه سیاسى و فکرى واقعى با خود آن است. افشاء کردن و محکوم کردنش، نشان دادن 
فکرى  و  نظرى  پوشش  هر  زیر  از  کشیدنش  بیرون  و  تاریخى اش  جایگاه  و  اجتماعى  و  سیاسى  اهداف 
ظاهرسازانه اى است که مداوما بخود میگیرد. این شرط تقویت کارگر و کمونیست است و نه "نتیجه" آن. 

 
برخالف اصرار رفیق مهتدى ناسیونالیسم کرد، حتى اگر پیشمرگان هنگام قیام مسلحانه مردم سرکوه بوده 
میرسم)  آن  به  بعدا  (که  شورایى  جنبش  خود  در  حتى  و  کردستان  مردم  توده هاى  حرکت  کل  در  باشند، 
تنها  و  دارد  دو  درجه  نقش  مرکزى  دولت  با  کرد  مقابله  به  نسبت  طبقاتى  تقابل  دارد.  برجسته اى  حضور 
پس از پیشروى عمومى به مثابه کرد است که کارگر و بورژواى کرد شروع میکنند تا رودرروى هم قرار 
بگیرند. افق پیشروى توسط مردم، همانطور که توسط رفیق مهتدى، در متنى ملى نگریسته میشود و تاکتیک 
عمومى ناسیونالیسم کرد و افق سیاسى آن بر حرکت توده ها غلبه دارد. خود رفیق مهتدى از جنبش و قیامى 
سخن میگوید که "در خالل آن" (یعنى در همزمانى با آن و بواسطه شرایط ایجاد شده توسط آن) شوراها، 
همان  شکست  بدنبال  و  "خالل"  در  دقیقا  و  گرفتند.  پى  را  خود  مشخص  حرکت  کارگران  و  کمونیستها 
جنبش است که حرکت کارگر و کمونیست کرد هم ناگزیر به عقب نشینى میشود. بقول خود رفیق مهتدى 
"شوراها از دل قیام شکل گرفتند". اما قیام از کجا شکل گرفت؟ اینکه قیام کنندگان همان کارگران بودند 
مشخصه سیاسى جنبش را تعیین نمیکند و راجع به نفوذ و نقش ناسیونالیسم کرد هیچ چیز نمیگوید. کارگر 
و زحمتکش نیروى مادى اصلى همه جنبشهاى توده اى دنیا است. سوال اینست که این حرکت توده اى از 
چه سیاست و دورنمایى تبعیت کرد و بطور مشخص پیروزى این "جنبش توده ها"، در چه وضعیت سیاسى 
ناسیونالیسم که  نقش  دادن  تنزل  در  مهتدى  رفیق  سخنان  اینحال، علیرغم همه  با  منعکس میشد.  جدیدى 
اساسا براى مصرف این پلمیک گفته میشود، خود او ارزیابى واقعى اش از قدرت و نفوذ ناسیونالیسم کرد 
در تحوالت اخیر را در نوشته اش بروشنى بروز داده و حتى سیاست عملى خود را تماما بر آن متکى کرده 

است. در پاسخ به نقد من از اعالم همبستگى ایشان با گروههاى اپوزیسیون ملى کرد از جمله مینویسد:

"حفظ موقعیت سیاسى ما و تداوم فعالیت ما در منطقه ایجاب میکند که با این نیروها مناسبات 
تفاهم آمیزى داشته باشیم. همین ضرورت در سطح دیگرى باعث شده است که ما با دولت 
عراق رابطه بگیریم و این رابطه را ادامه بدهیم و حتى مالحظات خاصى را در کارمان بخود 
هموار کنیم. این مثل روز روشن است. فرض کنید کردها با حکومت مرکزى به توافقى پایدار 
و یا نیمه پایدار بر سر خودمختارى برسند. در آنصورت ما بالفاصله این سازمانها را در قالب 

مقامات و کاربدستان مختلف دولتى یا شبه دولتى خواهیم دید."
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بعد به مساله اعالم همبستگى و ادامه رابطه با این جریانات میپردازم. آنچه اینجا مورد نظر من است، و 
بقول رفیق مهتدى از روز هم روشن تر است، اینست که در محاسبات رفیق چه در مقطع نوشتن قطعنامه 
اول و چه امروز، نتیجه محتوم پیشروى جنبش توده اى در کردستان تبدیل این جریانات، یعنى جریانات 
ناسیونالیستى کرد، به صاحبان و یا شرکاى قدرت در کردستان است. اگر این محاسبه درست است، آنوقت 
آن همه تخفیف دادن در نفوذ و قدرت ناسیونالیسم کرد در این جنبش و تصویر کردن آن صرفا بعنوان 
یک جنبش "توده اى" با اهداف "متفاوت" از کجا میاید؟ اگر شوراها خصلت مشخصه این حرکت توده اى 
بودند و اگر توده هاى "کمابیش" رادیکال و "کمابیش" خالص شده از ناسیونالیسم سرنوشت خودشان را 
بدست گرفته بودند، چرا انتظار دارید جریانات ناسیونالیست و نه شوراها و ارگانهاى قدرت توده اى مقامات 
کردستانند باید به  قدرت در  صاحبان بعدى  اینها  بعدى را تشکیل بدهند؟ اگر مثل روز روشن است که 
همان روشنى باشد که اینها قدرت فائقه در "جنبش کردستان" هستند و هژمونى فکرى و سیاسى و نظامى 
دارند. که ناسیونالیسم جریان غالب و کارگر مستقل از ناسیونالیسم یک نیروى خالف جریان است. وباالخره 
اگر این سیاست عملى تان است، دیگر چرا به کسانى که ناسیونالیسم کرد را یک فاکتور تعیین کننده در 
رویدادهاى اخیر کردستان عراق میدانند و میخواهند به همین عنوان نقدش کنند بد و بیراه میگوئید؟ آیا 
براستى "قیام توده اى" و "شوراها" در بحث شما ابزارى براى ساکت کردن انتقاد کمونیستى به ناسیونالیسم 
کرد به منظور جلوگیرى از تیره شدن روابط با مقامات دولتى آتى نیست؟ آیا در واقع از فرط باور به قدرت 
و نفوذ ناسیونالیسم کرد و ناباورى به قدرت جنبش کارگرى نیست که میکوشید جلوى انتقاد به ناسیونالیسم 
کرد را بگیرید؟ آیا انکار موجودیت و قدرت ناسیونالیسم کرد، درست مانند انکار موجودیت سرمایه دارى 
در کردستان توسط چپ لیبرال و حزب دموکرات، یک نعل وارونه تئوریک براى دربردن اینها از زیر انتقاد 

کارگرى نیست؟ مثل روز روشن است که چنین است.

قیام مردمى
 

اما در مورد آنسوى دو قطبى حق و باطل. به سوال محورى رفیق مهتدى برگردیم:

"مساله مورد بحث بسیار روشن است: آیا رفیق حکمت قائل به این هست که در کردستان 
کنند،  پشتیبانى  آن  از  باید  کمونیستها  که  قیامى  است،  گرفته  صورت  مردمى  قیام  یک  عراق 
جنبه هاى رادیکال آن را تقویت نمایند، جناح کارگرى و سوسیالیستى را در آن مورد پشتیبانى 
قرار دهند؟ یا برعکس این حرکت را یک "عصیان" ناشى از تحریکات ناسیونالیستى، یک 
"پانزده خرداد" یک "جنبش افغانستان" دیگر میدانند که شایسته هیچگونه پشتیبانى از سوى 

کمونیستها نیست و باید افشاء و طرد شود؟"

از تکرار دو قطبى کذایى "یا این یا آن" بگذریم و به این سواالت جواب بدهیم. بنظر میرسد رفیق مهتدى 
کلمه قیام را در نوشته اش به تناوب به معناى عام (خیزش، نهضت، جنبش و مبارزه) و به معناى خاص (اقدام 
به عمل مسلحانه توده اى علیه قدرت حاکمه) بکار میبرد. انرژى زیادى صرف این میشود که ثابت شود مردم 
کردستان عراق (و جنوب عراق نیز) پس از ختم جنگ عراق و آمریکا علیه دولت عراق بپاخاسته اند، و از 
جمله بعنوان دفاعى از بحث دو فاز ظفرمندانه گفته میشود که اگر مردم بپا نخاستند پس چطور شد آواره 
شدند! گویى طرف مقابل نفس وقوع خیزش سیاسى و نظامى مردم در کردستان عراق را انکار کرده است. 
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من و رفیق مهتدى هر دو اخبار رادیو و تلویزیون را گوش کرده ایم و روزنامه هاى وقت را خوانده ایم و حتما 
میدانیم که پس از ختم جنگ در جنوب و شمال کردستان اعتراضات مردم باال گرفت و به سرعت به یک 
تعرض نظامى وسیع علیه رژیم عراق منجر شد. هرکس یادش است که شهرهاى کردستان عراق تصرف شد. 
بهرحال به هردو معنى عام و محدود کلمه روشن است که قیام مورد اشاره رفیق مهتدى در کردستان عراق 
صورت گرفته است. هم در جزوه من و هم در قطعنامه دفتر سیاسى این مساله مورد اشاره است و حتى 
فرض گرفته شده است. اگر مشکلى هست البد بر سر برخورد به این قیام (کلى و یا خاص) است. ارزیابى 
رفیق مهتدى صریح، روشن و قابل فهم است و من بعنوان کسى که عمرى را در سر و کله زدن با پوپولیسم 
صرف کرده است (و ظاهرا امروز باید گفت هدر داده است) زیر و باالى این موضع را بخوبى میشناسم. 
مقوله کلیدى در این دیدگاه خلق یا مردم و خلقى یا مردمى است. آیا منصور حکمت قائل است به اینکه 
در کردستان عراق یک "قیام مردمى" رخ داده است؟ منصور حکمت مدتهاست با چنین مقوالتى حرکتهاى 
سیاسى و اجتماعى را درك و توصیف نکرده است و فکر میکرده بقیه هم مجاب شده اند که چنین نکنند. 
قیام مردمى یعنى چه؟ آیا کلمه مردمى به معناى "توسط مردم" و "با شرکت مردم" است؟ اگر اینطور است 
این مشخصه همه حرکات همه گیر اجتماعى است. باور کنید پانزده خرداد و از آن روشن تر جنبش افغانستان 
هم با این مالك بشدت "مردمى" بوده اند. دو طرف دعواى ترك و ارمنى در شوروى جنبشهاى مردمى قرار 
گرفته اند، از جنبش استقالل طلبانه لیتوانى مردمى تر کسى جنبشى سراغ دارد؟ یا کروآت ها در یوگسالوى، 
یا صرب ها در کروآسى؟ جنبش اعتراضى طرفدار بازار در بلوك شرق فوق العاده مردمى بود. به این معنى 
من اتوماتیک از هر جنبش "مردمى" دفاع نمیکنم و چنین دفاعى را موضع "کالسیک" کمونیستى قلمداد 
نمیکنم. در مورد هریک از این جنبشهاى فوق مالحظات ایدئولوژیکى، سیاسى و در یک کالم طبقاتى اى 

دارم که مرا از پشتیبانى اتوماتیک از آنها به صرف مردمى بودنشان بازمیدارد. 
 

اما "مردمى" و "خلقى" در تفکر پوپولیستى و همینطور در تبیین امروز رفیق مهتدى فقط ، و یا حتى لزوما، 
معناى ابژکتیو و دموگرافیک فوق را ندارد. این کلمه بیش از آنکه به دخالت خود مردم برگردد به "مصالح و 
آرمانهاى" آنها رجوع میکند و لذا داراى یک بار مثبت سیاسى است. جنبش مردمى یعنى جنبشى براى مردم 
و به نفع مردم. از همین رو است که همین کلمه کافى است که رفیق مهتدى ضرورت پشتیبانى کمونیستها 
را مستقیما از این خصلت یک جنبش استخراج کند. تقالى زیادى که ایشان در درون یک حزب کمونیستى 
براى ارشاد و تهییج در مورد مشقات مردم و اصالت مطالبات آنها میکند از همینجا سرچشمه میگیرد. در 
بحث علیه پوپولیسم ما این جنبه مقوله خلقى و مردمى را هم نقد کردیم و این وجه اصلى نقد پوپولیسم 
بود. من نمیتوانم دوباره از نو فقط براى مصرف این پلمیک "خطوط عمده" و "اسطوره" و "دوجناح" و 
"مساله ارضى" وغیره بنویسم. همینقدر اشاره میکنم که کمونیسم با مقوله طبقات و با مالك مصالح و منافع 
کارگرى به جنبشها نگاه میکند و مردم یا خلق را نه یک کلیت واقعى و یا تحلیلى معتبر در تبیین جامعه، 
بلکه مجموعه اى از طبقات حتى متخاصم میداند. در نقد پوپولیسم ما نشان دادیم که چگونه متوسل شدن 
به مقوالت خلق و مردم و خلقى و مردمى تالشى است از جانب گرایشى در درون بورژوازى که میخواهد، 
علیرغم بازشدن شکاف کارگر و بورژوا در جامعه نوین سرمایه دارى، هنوز منافع خود را منافع عموم قلمداد 
کند و نیروى طبقه کارگر را پشت پرچم بورژوازى اپوزیسیون گرد بیاورد. ما نشان دادیم که چطور حل 
کردن مقوله طبقه در مقوله خلق و تبدیل کردن مبارزه کارگر به زیرمجموعه اى از مبارزه مردم و خلق (بعنوان 
جناح یا گرایش رادیکال و سوسیالیستى درون جنبش عموم خلقى) در واقع جز آویزان شدن به انقالبیگرى 
کارگر براى ترقى خواه جلوه دادن بورژوازى اپوزیسیون چیزى نیست. ما نشان دادیم، و بویژه با بحثهاى 
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کمونیسم کارگرى با عمومیت بیشترى تاکید کردیم، که تبیین انقالبات و حرکات توده اى بصورت "یک 
جنبش با جنبه هاى مختلف" یک توهم بورژوایى است و در جهان واقعى با جنبشهاى اجتماعى متفاوت، ولو 
در گیر با هم، روبرو هستیم و لذا کارمان تقویت جنبش مستقل طبقه خودمان است که "جنبه رادیکال" هیچ 
جنبش دیگرى نیست. این گفته ها را امروز دارند بعنوان نظراتى که سیماى حزب کمونیست را ترسیم میکند 
و به آن اعتبار میدهد در میان کارگران اشاعه میدهند. تالش براى فهمیدن این نگرش به حرکات سیاسى 
کمونیسم  فراکسیون  عضو  بعنوان  داشته  دوست  که  کسى  از  که  است  انتظارى  حداقل  "مردم"  واجتماعى 
کارگرى شناخته شود میرود. بازگشت به فرمولبندى "جنبش و قیام مردمى" عقب گرد غیر قابل توجیهى از 

این مواضع است. 
 

به این ترتیب پاسخ من به سوال وقوع و یا عدم وقوع یک قیام مردمى در کردستان عراق به معنى ابژکتیو 
کلمه (شرکت توده هاى مردم) مثبت است. ولى جنبه سوبژکتیو سوال، یعنى کاربرد کلمه مردمى با یک بار 
مثبت سیاسى که گویا باید زیربناى شیوه برخورد کمونیستها را تشکیل بدهد، از نظر من نامعتبر و عقب 
مانده است. تحوالت کردستان عراق حاکى از تحرك و فعل و انفعال جنبشهاى اجتماعى گوناگون بود که 
نمیتوان همه آنها را زیر تیتر کلى قیام مردمى جمع کرد و برخوردى عمومى به کلیت آن کرد. در این تحوالت 
روندهاى پیشرو کارگرى و سوسیالیستى را در کنار و در کشمکش با تحرکات عقب مانده و ارتجاعى طبقات 
دارا میبینیم. عنصر انقالبى و ارتجاعى، حرکت کارگرى و بورژوایى، همراه هم به میدان کشیده میشوند. آنچه 
رخ میدهد، در شعارها، در قیام، در شکست، در آوارگى، در ذهنیات و روانشناسى مردم، در سازمانیابى ها 
کشمکش  و  کار  محصول  نیست.  جنبش  یک  پسرفت  و  پیشرفت  و  تکامل  حاصل  غیره،  و  تفرقه ها  و 
جنبشهاى اجتماعى و طبقاتى متفاوت است. به این ترتیب آیا من از این قیام مردمى پشتیبانى میکنم؟ در این 
رویدادها من بطور مطلق فقط از جنبش طبقاتى خودم پشتیبانى میکنم و در آنهم تنها بر اقدامات درست و 
روشن بینى هایش صحه میگذارم. جدا کردن این جنبش از تمامى تحرکات سیاسى و نظامى غیر از آن را هم 

شرط پشتیبانى واقعى از آن میدانم. 
 

ازخواست  من  ملى،  جنبش  نظیر  سوسیالیستى،  غیر  و  کارگرى  غیر  اخص  معنى  به  حرکتهاى  قبال  در 
دموکراتیک و آرمان برحق رفع ستم ملى پشتیبانى میکنم بى آنکه لزوما از جنبش معینى که در یک دوره 
معین تحت لواى این خواست برپا شده است و یا از اشکال عملى اى که این جنبش به خود گرفته است نیز 
دفاع کنم. در این مورد معین، یعنى در قبال عملکرد جنبش ملى در کردستان عراق در متن بحران خاورمیانه، 
بطور مشخص نه فقط از آن پشتیبانى نمیکنم بلکه معتقدم این جنبش خود را در متن ارتجاع امپریالیستى در 
منطقه یافت، در سطح جهانى آب به آسیاب معماران نظم نوین جهانى ریخت، و یکى از سهم داران اصلى 
هم در قیچى کردن روند رو به رشد مبارزه کارگرى و سوسیالیستى و هم در بخون کشیده شدن و آوارگى 

مردم در کردستان عراق بود. 
قیام به معنى خاص

 
در مورد قیام به معنى خاص، یعنى عمل مسلحانه توده اى براى در هم کوبیدن ابزارهاى اعمال قدرت رژیم 
حاکم هم به سماع عارفانه دچار نمیشوم. قیام به این معنى خاص و در ابعادى که بخود گرفت تاکتیک 
این مقطع جنبش طبقاتى من نبود بلکه اقدام مورد نظر جنبش ملى در کردستان بود. من معتقدم که جنبش 
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کارگرى و پیشرو در کردستان عراق بدون مسلح شدن و بدون قیام به جایى نمیرسد. اما قیام میتواند زودرس 
باشد و یا ابعاد آن از حیطه مورد نظر این جنبش فراتر رفته باشد. در این مورد مشخص، که بقول خود رفیق 
مهتدى "شوراها از دل قیام شکل گرفتند" و الجرم نه "قیام از دل شوراها"، بویژه معتقدم قیام عمومى، به 
تاسى از خط مشى جنبش ملى که پیروزى را در دسترس و حکم حکومت کردستان را در جیب خود میدید، 
بیش از آنکه بتواند به اراده و تشخیص جنبش انقالبى طبقه کارگر ربط داده شود، وضعیتى بود که کارگر 
کرد در عراق عمال خود را در آن یافت. در پاسخ به سوال "پل صراطى" رفیق مهتدى در مورد پشتیبانى و 

عدم پشتیبانى از قیام (به این معنى اخص هم) به ذکر رئوس موضع خودم اکتفا میکنم. 
 

1 - قیام، خوب یا بد، حلقه اى در حرکت جنبش طبقه کارگر کرد نبود، بلکه جزئى از استراتژى جنبش ملى 
و احزاب آن بود و همین حرکت بود که گفته میشود ابتدا توسط آمریکا تشویق شد و بعد به آن پشت کرد. 
بعبارت دیگر، مستقل از بافت قیام کنندگان و شلیک کنندگان اولین گلوله ها، قیام تاکتیک جنبش ملى بود که 
به افق عمومى تبدیل شده بود و در همین چهارچوب باید بررسى شود. اگر قیام درست بود تاکتیک جنبش 

ملى درست بود و اگر غلط بود تاکتیک جنبش ملى غلط بود. 
 

2 - توفیق اولیه قیام گواه پیدایش توان واقعى یک قیام توده اى ناشى از تکوین یک جنبش سیاسى نبود. 
از هرکس بپرسید خواهد گفت، و خود رفیق مهتدى هم عمال با بحث "شکست خارجى - قیام داخلى" 
همین را میگوید، که بحث بر سر استفاده از فرصت ناشى از تالشى قدرت حاکمه بود. این در وهله اول 
این را نشان میدهد که رجوع به این قیام صرفا بعنوان خیزش توده ها فاکتورهاى مهمى را کمرنگ میکند. 
یک وجه این پدیده پرشدن خالء قدرت حکومت مرکزى توسط مردم و نیروهاى مسلح بود و نه یک تفوق 
بى چون و چرا در صحنه نظامى. میدانم که "امن" و "استخبارات" در مقابل مردم شدیدا مقاومت کردند. 
اما گمان نمیکنم در محاسبات قبلى و "کالسیک" کسى از قیام در کردستان عراق، تصور میشده است که 
ارتش عراق در حاشیه بماند. کما اینکه وقتى این ارتش دخالت میکند و میبینند که هلیکوپترهایش را هم 
دارد، قیام، برخالف انتظارى که از یک قیام توده اى میرود، با مقاومت بسیار اندکى (به نسبت سرعت و دامنه 
پیشروى هایش) مضمحل میشود. واقعیت بنابراین نشان داد که ایده بورژوازى کرد مبنى بر استفاده از فرصت 
براى یک تفوق نظامى حداکثر و همه جانبه اشتباه آمیز بوده است، چرا که هرچند ضعف حکومت مرکزى و 
فلج شدن نیروهایش فرصتهاى مادى اى براى پیشروى سیاسى و بخشا نظامى فراهم ساخته بود که میبایست 
استفاده شود، قیام و پیشروى اى در این ابعاد با توجه به آتش بس عراق و آمریکا و دورنماى بقاى رژیم 
عراق براى کسى که توان حفظ تصرفاتش را بطور عینى ندارد عمیقا اشتباه بود و ذوق زدگى پوپولیستهاى 
دلسوز به حال خلق از این پیشروى از آن هم اشتباهتر. در یک کلمه ایده قیام مردمى با تعبیر "کالسیک" و 
استنتاجاتى کالسیک تر باید، بخصوص اگر فرد پس از پایان مراسم تقدیس توده ها هنوز دنبال ایفاى نقشى 

پیشرو در آینده هست، جدا تعدیل شود. 

3- در مورد خود قیام کنندگان و موقعیت اجتماعى و طبقاتى آنها تصویر ناقص و گمراه کننده اى در نظرات 
مدافعین امروزى ناسیونالیسم کرد در حزب کمونیست و از جمله رفیق مهتدى ترسیم میشود. گویا همه 
پیشرویها و تصرفات کار کارگر و زحمتکش کرد در همین قامت اجتماعى و طبقاتى شان، و از آن شورتر 
کار شوراهاى بعدى، بوده است. روشن است که کارگر و فعال شورائى "خالل قیام" در تعرض مسلحانه به 
کانونهاى قدرت سیاسى و بوروکراسى ادارى رژیم عراق شرکت کردند و چه بسا جلو افتادند. اما هیچ آدمى 
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که به عقل خود احترام بگذارد را نخواهید یافت که در تصویر خود از رویدادهاى مسلحانه کردستان عراق 
سازمانهاى مسلح اپوزیسیون ملى و شمار عظیم مسلح شده هاى خود رژیم در کردستان ("جاشهاى" سابق 
که ظاهرا توسط قیام غسل تعمید انقالبى یافته اند و دیگر عشایر نامیدن آنها رفیق مهتدى را برآشفته میکند) 
را از قلم بیاندازد. هیچ آدم جدى را نخواهید یافت که پیشرفت قیام را فقط در قدرت آتش نیروهاى جمع 
شده جلوى مقر رژیم در سلیمانیه خالصه کند و کل موازنه نظامى جدید که با منفعل شدن نیروهاى رژیم از 
یکسو و بسیج شدن دهها هزار پیشمرگ سابق و یا جدیدا خط عوض کرده مسلح در برابر نیروهاى دولتى 
بوجود آمده را ندیده بگیرد. اگر تصویر قیام فقط کارگرى و اساسا شورایى رفیق مهتدى را بپذیریم آنوقت 
باید مثل خود ایشان حیرت زده شویم که چرا این جنبش مسلحانه کارگرى با تکان خوردن ارتش عراق به 
هزیمت میافتد. یا حیران شویم که چرا شوراها پس از ایندر و آندر زدنهاى متعدد در هنگام ضد حمله رژیم 
فقط میتوانند یک نیروى 300 نفره گرد بیاورند و براى فرماندهى آن از مالبختیار استمداد بطلبند، که چرا 
اسلحه ها و مهمات مصادره شده به انبارهاى جبهه راه پیدا میکند، که چرا از میان ایادى رژیم سابق فقط 
غیر کردها را از باالى ساختمان ها پائین میاندازند و خود جاشهاى سابق با مصونیت کامل انقالبى مجرى 
و یا نظاره گر اینگونه مراسم اند، چرا جنبش شورایى و کارگرى قیام کرده اموال سرمایه داران کرد را دست 
نخورده میگذارد، رئیس سابق کارخانه فالن را، پس از گذاشتن میلیونها دینار از پول کارخانه به حساب 
یکجانبه  تصویر  اگر  میکند.  ایجاد  مزاحمت  کارگران  آمد  و  رفت  جلوى  و  میکند  ابقاء  جایش  سر  جبهه، 
حزب  سال  زیر 20  عضو  ثانى  پاریس  کمون  عراق به  کردستان  ملى  جنبش  تبدیل  با  بتواند  مهتدى  رفیق 
کمونیست را چند هفته اى گیج کند و یا گروههایى نظیر MLP آمریکا را، که به ضرب توهم به انقالب 
کارگرى "پشت پیچ بعدى" هوادارانشان در نیویورك را سرپا نگاه میدارند، به زندگى امیدوار کند، براى 
عضو قیام مردمى دیده حزب کمونیست ایران فقط میتواند بعنوان یک نمونه از آژیتاسیونهاى سطحى چپ 
سنتى نشنیده گرفته شود. فعال حزب کمونیست سابقه دارتر و در امر قیام توده اى مجرب تر از این است که 
با این روش برخورد سرگرم شود. همه ما بخاك افتادن کارگر و زحمتکش جلوى پادگانهاى رژیم شاه و 
تشکیل کمیته هاى انقالب اسالمى بنام قیام سر هر کوچه را یادمان است. در "قیام مردمى" فقط کارگران و 
زحمتکشان شرکت نمیکنند، همه، از دانشجو و دانش آموز تا پسرحاجى بنز سوار عضو انجمن ضد بهایى و 
ساواکى سابق، شرکت میکنند. قیام کارگرى و بلشویکى چیز دیگرى است. اینجا دیگر ضرورى است قیام 
از دل شورا و جنبش کارگرى برخاسته باشد و نه برعکس. اینجا دیگر ارتش بیطرف و خنثى نمیماند، اینجا 
دیگر ارگانهاى حاصل قیام، عمرشان هرچه باشد، از طبقه قیام کننده تشکیل میشود و الزم نیست براى هیچ 
جبهه مسلح بورژوایى کالهشان را بردارند. قیام مردمى قطعا ارزش خودش را دارد. اما کارگرشرکت کننده 
در قیام از شوق و ذوق کسانى که بطور کلى قیام را تقدیس میکنند و تناقضات سیاسى و نظامى ناشى از 
خصلت فوق طبقاتى و "مردمى" آن را یا نمیبینند و یا بر آن سرپوش میگذارند، زیان میبیند. قیام و خیزش 
مسلحانه در کردستان عراق کارطیفى از نیروهاى اجتماعى و طبقاتى با منافع متفاوت و متضاد بود. این در 
جزوه قبلى من، که گویا آنقدر راجع به قیام توده اى ساکت است که آیه شریفه "پس چرا آواره شدند" در 

قبال آن نازل شده، بهمین صورت آمده است. 
با این مقدمات روشن است که پاسخ من به سوال پشتیبانى یا عدم پشتیبانى از قیام مسلحانه در کردستان 
عراق یک آرى یا نه ساده نیست. من ابراز وجود مسلح کارگر کرد در این دوره را در ابعاد مشخصى درست 
و بجا میدانم، اما از قیام همگانى در ابعادى که بخود گرفت و از جنبش تصرف شهرها و مناطق نفت خیز 
پشتیبانى نمیکنم. بنظر من خیزشى در این ابعاد بدلیل هژمونى جنبش پیشمرگانه اپوزیسیون ملى و بر مبناى 
جنبش  من  بنظر  شد.  تحمیل  کرد  زحمتکش  و  کارگر  به  زودرس  بطور  آمریکا  باد  در  قدرت  کسب  افق 
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کارگرى میتوانست مسلح شود، از طریق درگیرى هاى محدود و موضعى و اساسا با ایجاد یک صف مسلح 
و سازمان یافته کارگرى وجود فضاى آزادى سیاسى و قدرت عمل کارگرى چه در برابر رژیم عراق و چه 
در برابر اپوزیسیون ملى، که دیر یا زود از سرکوه و از تهران و واشنگتن برمیگشت، را براى دوره اى طوالنى 
تر تضمین کند. بنظر من جنبش مسلحانه تعرضى و معطوف به تصرف مناطق و آزاد سازى کردستان گریزى 
از این نداشت که اوال، به امتداد سیاست دخالتگرانه آمریکا وابسته شود و با آن تداعى شود، ثانیا، تحت 
هژمونى سیاسى و نظامى اپوزیسیون ملى قرار بگیرد و ثالثا، به یک جنگ مرگ و زندگى زودرس با ارتش 
عراق کشیده شود که براى حفظ موجودیت خود ناگزیر تعرض میکند. این اتفاقى است که افتاد. بنظر من 
سطح رشد جنبش کارگرى و سوسیالیستى در کردستان عراق (و مهم تر از آن در کل عراق)، از نظر سیاسى 
و درجه تشکل، مقدمات یتر از آن بود که این جنبش بتواند در شیپور قیام مسلحانه نهایى بدمد. وظیفه اصلى 
تقویت این ابعاد جنبش طبقاتى کارگران در متن ضعف دولت مرکزى و زیر سایه قدرت دفاع مسلحانه 
جنبش کارگرى از خود بود. ایجاد قدرت دوگانه در قبال رژیم و اپوزیسیون و بى اثر و بیخطر نگهداشتن 
نیروهاى دولت مرکزى و بورژوازى خودى براى دوره اى هرچه طوالنى تر، که در آن بتوان ارگانهاى عمل 
مستقیم و اقتدار توده اى را رشد داد و تحکیم کرد، این بنظر من میبایست محتواى سیاست نظامى مستقل 

جنبش کارگرى در این دوره باشد.

درباره شوراها
 

من در نوشته قبلى ام به جنبش شوراها نپرداختم، هرچند به یمن رسیدن رفقایى از منطقه در جریان این 
حرکت قرار گرفته بودم. علت نپرداختن به این موضوع در آن جزوه روشن است. 

 
اوال، نوشته من تبیین رویدادهاى کردستان عراق نبود، انتقادى به نگرش ناسیونالیستى در نوشته هاى کس 
دیگرى بود که در آنها سخنى از شوراها نبود. موضوع مورد بحث در آن محدوده خاص، ربطى به مساله 
شوراها نداشت. خود رفیق مهتدى امروز تاکید میکند که از نظر او هم بود و نبود شوراها جایى در حقانیت 

نظرات او، و یا در سیستم فکرى اى که در نوشته هاى ایشان مبناى تعیین سیاست بوده است، نداشته اند:

"حتى اگر قیام مورد بحث قادر نمیشد این اشکال سازمانیابى را هم بخود بگیرد، اگر شوراها و 
شعارهاى چپ هم به آن ترتیب از خود بروز نمیداد، کماکان بعنوان بپا خواستن مردمى تحت 
ستم و استبداد و بیحقوقى، بعنوان اعتراض توده کارگر و زحمتکش به شرایط زندگى شان 
و عرض اندام درمقابل وضع موجود قابل پشتیبانى بود. طبعا وجود عوامل فوق این پشتیبانى 

را ده چندان میکند."

در یک کلمه بحث ایشان مربوط به حقانیت قیام توده اى است. سیاست مورد نظر ایشان مستقل از شعارها، 
"ده  از  قبل  من  قبلى  جزوه  است.  بى نیاز  شوراها  از بحث  و  شده  توده اى طرح  سازمانیابى هاى  و  شیوه ها 
چندان شدن" صحت نظرات ایشان و در مقابل اصل بحث "یک چندان" ایشان نوشته شده و لذا وارد بحث 

شوراها نشده بود. 
 

ثانیا، برخالف تصور رفیق مهتدى اتفاقا یک دلیل عدم ورود من به بحث ابراز وجود مستقل کارگرى و 
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جنبش شوراها در کردستان عراق در جزوه قبلى همان مراعات حقوق ایشان در یک پلمیک و همینطور 
پرنسیپهاى سیاسى خودم بود. بر خالف تصور رفیق مهتدى، وجود یک حرکت کم یا بیش مستقل کارگرى 
در "دل" جنبش توده اى نادرستى مواضع ایشان در حمایت بى قید و شرط از کلیت "جنبش کردستان" و 
ابراز همبستگى با بورژوازى ملى کرد را صد چندان تاکید میکند. اگر واقعا تفکیک طبقاتى در عرصه سیاسى 
در کردستان عراق صورت نگرفته بود و اگر ما پوپولیستهاى سال 1356 بودیم، شاید موضع تمام خلقى 
رفیق مهتدى میتوانست در سنت چپ جایى داشته باشد. اما، بروز علنى صفوف متفاوت و متضاد طبقاتى 
در "خالل قیام" کسى که ادعاى کمونیست بودن میکند را ناگزیر میکند بین این صفوف انتخاب کند و کنار 
یکى از آنها و نه میان آنها قرار بگیرد. این کار سختى هم نیست. جنبش توده اى در کردستان ایران هم وجود 
داشت و کسى یک پیام همبستگى از جانب ما کمونیستها در خارج کردستان به حزب دموکرات پیدا نمیکند 
چرا که کومه له اى بود که تازه نه بعنوان صف مستقل کارگرى بلکه بعنوان سازمان مدافع زحمتکشان شناخته 
شده بود و همین درجه تفکیک اجازه موضعگیرى "کالسیک"، و در واقع بورژوایى، به هیچ کمونیست جدى 
را نمیداد. حاال در کردستان عراق خود کارگران با شوراهایشان به میدان آمده اند و بقول یکى از رفقایى که 
از "متن جریان" آمده بود چیزى هم به درگیرى مسلحانه شان با احزاب جبهه کردستان نمانده بوده است 
و رفیق مهتدى دوست دارد تصور کند که دفاع على العمومش از قیام خلق، ارفاقش به ناسیونالیسم کرد و 
همبستگى اش با ناسیونالیستهایى که به زعم او این توده ها رهبران خود تلقى شان میکنند، حقانیتى ده چندان 

پیدا کرده. بنظر من بهتر است اگر آدم میخواهد خودش را گول بزند در خلوت اینکار را بکند. 
 

اینها را من میتوانستم در جزوه قبلى بگویم، اما این را خالف پرنسیپ سیاسى خود میدانستم که واقعیاتى 
که ایشان در مقطع نوشتن مقاله اش از آن بیخبر بوده است را چاشنى بحث خودم بکنم. چه بسا همین 
واقعیات ممکن بود بجاى اینکه ایشان را ده چندان در پوپولیسم و ناسیونالیسم فرو ببرد، به تجدید نظرى 

در فرمولبندى هایش سوق بدهد. 
 

ثالثا، برخالف رفیق مهتدى دوست نداشتم و احتیاجى هم نداشتم که با استفاده از فاکتهاى مربوط به شوراها، 
که بعدا خود دفتر سیاسى در اختیار ایشان گذاشت، در مقابل کسى که مورد نقد من است ژست دست 
اندرکار مطلع جنبش شورایى کردستان عراق را بخود بگیرم و رنگ کارگرى به خودم بزنم - تا بعد مجبور 
بشوم در یک پاراگراف بگویم که "البته این ربطى به بحث ندارد". با شورا یا بى شورا، نگرش رفیق مهتدى 
در نوشته هاى قبلى اش ناسیونالیستى بود. استدالل منهم در مقابل این ناسیونالیسم به سوار شدن روى نام 

شوراها نیازى نداشت. 
 

جایگاه شوراها در تبیین رفیق مهتدى
 

نحوه استفاده رفیق مهتدى از وجود جنبش شورایى در کردستان جالب توجه است. یک ایراد من به نوشته 
هاى قبلى رفیق مهتدى استفاده از مقوله "جنبش کردستان" بعنوان جنبش مادر و تبدیل جنبشها و حرکات 
طبقات مختلف در جامعه کردستان به اجزاء این جنبش بود. من اشاره کردم که آنچه که جنبش کردستان 
در  اعتراضى  حرکت  هر  براى  اى  عمومى  تیتر  فقط  نه  که  است  کرد  ملى  جنبش  واقع  در  میشود  نامیده 
جنبش  کردستان.  در  اجتماعى  جنبشهاى  باسایر  تقابل  در  و  کنار  است در  جنبشى  بلکه  نیست  کردستان 
کارگرى و سوسیالیستى، جنبش زنان و غیره اجزاء "جنبش کردستان" نیستند، جنبشهایى هستند متکى بر 
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مبانى طبقاتى و اجتماعى خاص خود که در جوار و حتى در مقابل "جنبش کردستان" قرار میگیرند. تنزل 
دادن جنبش طبقه کارگر به بخشى از جنبش کردستان و توصیف آن بعنوان "جنبه رادیکال" این جنبش 
همانقدر پوچ است که کسى جنبش کارگرى درآفریقاى جنوبى را جنبه رادیکال جنبش ضد آپارتاید بشمارد 
و یا تشکیالت حزب کمونیست ایران در کردستان و یا جنبش اول ماه مه ها در شهرهاى کردستان را جنبه 
و جناح رادیکال جنبش کردستان ایران توصیف کند. این ایراد جدیدى نیست که ما به تبیین هاى سنتى 
این رفقا میگیریم. هرچند بارها نیاز به تاکید مجدد داشته، اما مدتهاست این را براى مثال در تشکیالت 
حزب کمونیست به کرسى نشانده ایم که کومه له و حزب دموکرات بعنوان جناحهاى کارگرى و بورژوایى 
به  کارگر  طبقه  اجتماعى  جنبش  و  شود  گفته  سخن  اجتماعى  جنبش  دو  از  نشوند،  توصیف  جنبش  یک 
زیر مجموعه اى از جنبش ملى تبدیل نشود. حال من از بحثهاى کمونیسم کارگرى، که اساس آن دیدن فاصله 

اجتماعى جنبشهاى گوناگون است میگذرم. 
 

خاصیت حذف کلمه "ملى" و تبدیل جنبش ملى در کردستان به "جنبش کردستان" دقیقا چیزى جز ریختن 
رادیکالیسم کارگرى و حقانیت اعتراض کارگرى به کیسه ملى گرایى کرد نیست. این دقیقا کارى است که 
رفیق مهتدى در نوشته هاى قبل و امروز به صراحت در "تخطئه انقالب" انجام میدهد. وقتى من این ایراد را 
به رفیق گرفتم با این استدالل عمیق و گهربار پاسخ دادند که "رضا مقدم خودتان هم عبارت جنبش کردستان 
را بکار برده". واقعیت اینست که آنچه در نوشته رضا مقدم بنظر من یک کم دقتى در استفاده از اصطالحات 
و  ناسیونالیستى  جنبش  از  کمونیستها  حمایت  کردن  تئوریزه  اساس  مهتدى  رفیق  نوشته  در  است،  سیاسى 
اپوزیسیون ناسیونالیست در کردستان عراق است. رضا مقدم میتواند غلطنامه چاپ کند و همه جا جنبش 
کردستان را به جنبش ملى یا ناسیونالیستى کردستان تصحیح کند، بدون اینکه الزم باشد در هیچ حکمى 
تجدید نظر کند. نه فقط این، بلکه نقدش به این "جنبش کردستان" و رهبران آن مفهوم تر میشود. رفیق 
مهتدى اگر چنین تصحیحى را وارد کند تمام استدالالتش فرو میریزد. آنگاه دیگر نمیشود گفت که پیدایش 
از  حمایت  اعالم  و  کردستان  "ملى"  جنبش  از  کمونیستها  دفاع  ضرورت  کارگرى  جنبش  رشد  و  شوراها 
رهبران این جنبش را ضرورى میکند. کافیست رفیق مهتدى کلمه ملى را به "جنبش کردستان" اضافه کند تا 
هرکس به روشنى ببینید ایشان در صحنه سیاسى کردستان عراق کجا ایستاده و این پرخاشگرى به من و دفتر 
سیاسى حزب کمونیست از موضع چه جنبش اجتماعى اى صورت میگیرد. حذف کلمه ملى از تبیین رفیق 
مهتدى، برخالف نوشته رضا مقدم، سهوى نیست، بلکه عمدى است و با استدالالت پرشورى در تخفیف 

دادن به نقش ناسیونالیسم در رویدادهاى کردستان عراق تکمیل میشود. 
 

بنابراین وقتى رفیق مهتدى مینویسد: "نفس وجود جنبش شورایى در خالل حرکت و جنبش توده ها 
گواهى بر انقالبى بودن و مترقى بودن این حرکت مردم است"، من در پاسخ فقط الزمست به ایشان 
یاد آورى کنم که جنبش شورایى فقط گواه مترقى بودن جنبش شورایى است و نه هیچ چیزى دیگرى که 

همزمان آن رخ داده باشد و یا اعضاء این شوراها در آن شرکت داشته باشند. 
وقتى مینویسد: "این جنبش توده اى منجمله با شوراهایش، مرحله کامال متفاوتى است "باید به ایشان 
تذکر بدهم که شوراها را چکى جزو اموال و تعلقات جنبش خلقى خود ننویسند. جنبش شورایى به طبقه 
کارگر متعلق است و حاصل کار فعالین جنبش شورایى بعنوان یک حرکت کارگرى و سوسیالیستى معین 

است. 
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وقتى میگوید: "از ابتدا باید عنصر سوسیالیستى و کارگرى را در این جنبش توده اى تقویت کرد"، باید 
از ایشان بخواهم بدوا عنصر سوسیالیستى و کارگرى را جزئى از جامعه و قطبى در تخاصم طبقاتى بدانند 

و نه جنبه و طعم و رنگى در جنبش خلق. 
 

وقتى میگوید: "این یک قیام توده اى بوده است .. و مفاهیم جدید، گرایشهاى جدید و نیروهاى اجتماعى 
جدیدى را به صحنه آورده است"، باید از ایشان بخواهم در فقدان قیام ها هم متوجه کشمکش نیروهاى 
اجتماعى مختلف (یعنى همان مبارزه طبقاتى معروف) باشند و قیام ها را حاصل جنبشهاى طبقاتى بدانند و 

نه جنبشهاى طبقاتى را حاصل قیام ها. 
 

از این نمونه ها به وفور در "تخطئه انقالب" یافت میشود. اولین نقش بحث شوراها در مقاله اخیر رفیق 
مهتدى به این ترتیب زدن رنگ حقانیت مطلق به آن "جنبش توده اى" است که به زعم رفیق مهتدى "از دل 
خود" کارگران و شوراها را بیرون داده است. وقتى این فرمول را، که یک رکن تفکر پوپولیستى است، از 
ایشان قبول کنید باقى استنتاجات راست روانه در دفاع از ناسیونالیسم کرد و بورژوازى ملى بعنوان بخش 
دیگر (ولو سازشکار و تنبل و متوهم) همین جنبش برحق توده اى، و نیز تئورى " لبه کند و تیز حمله" 
و تضاد عمده و اصلى، روى سرتان خراب میشود. من این فرمولهاى خلقى را نمیپذیرم. حقانیت جنبش 
شوراها دلیل حقانیت جنبش شوراها است و بس. حقانیت هر جنبش و عمل و آکسیون سیاسى دیگرى، 
از "جنبش کردستان" تا قیام مسلحانه، باید به اعتبارخودشان مورد بحث قرار بگیرند. هزار و یک شوراى 
کارگرى "در دل جنبش لیتوانى"، پالکاردهاى درشت با شعار حکومت کارگرى "در خالل جنبش استونى"، 
و نظایر اینها من را به این جنبشها نزدیک تر نمیکند. من فقط از همان شوراها و آن پالکاردها دفاع میکنم و 

بعد از یک عمر کمونیست بودن به این قماش موضعگیرى هاى "کالسیک" گردن نمیگذارم. 
 

خاصیت دوم بحث شوراها در نوشته اخیر رفیق مهتدى کامال جنبه درون حزبى دارد. ایشان با نشان دادن 
شوراها در کردستان عراق ، با نشان دادن کارگران و مطالباتشان، از مطالبات اقتصادى تا حکومت کارگرى، 
به مقابله با انتقاد من به نگرش ناسیونالیستى مقاالت خودشان آمده اند. تصویر را طورى چیده اند که گویا 
در میان مردم همه عالم، من و یا دفتر سیاسى حزب کمونیست باید از رشد جنبش کارگرى و شورایى 
درکردستان عراق متعجب و یا حتى احتماال ناخوشنود باشیم. بیرون حزب، و از جمله در همان جنبش 
شورایى کردستان عراق، به یک چنین خصلت نمایى و توصیفى از تقابل امروزى در درون حزب میخندند. 
فقط در داخل حزب و در فضاى خودفریبى گرایش راست در درون حزب و آنهم فقط براى چند صباحى 
میشود به این تصویر سازى آویزان شد. رفیق مهتدى یادش میرود که طرف مقابل او در این پلمیک، جمعى 
از سخنگویان و مدافعین شناخته شده ایده شورایى در جنبش چپ هستند. اگر حزب کمونیست ادبیاتى 
درباره شورا و سازمانیابى کارگرى، کمونیسم کارگرى، و غیره دارد که کسانى در عراق براى ترجمه اش پاى 
اعدام رفته اند، اساسا کار همینها بوده است. اینها کسانى اند که در مقابل کیش اسلحه و مبارزه مسلحانه به 
سیاق "جنبش کردستان"، که متاسفانه شما امروز به آن رجعت کردهاید، از وجود یک گرایش قوى کارگرى 
و سوسیالیستى در جامعه کردستان سخن گفتند و به همین خاطر توسط کسانى که امروز در زمره طرفداران 
نظرات شما هستند با این اتهام که "با وعده صد هزار کارگر کمونیست کومه له را خراب کردند" تخطئه 
شدند. اینها کسانى هستند که درست در اثبات موجودیت و توان عظیم همین جنبشهاى کارگرى و شورایى، 
و براى معطوف کردن ذهن حزب کمونیست به حرکت طبقاتى خود کارگران، با رهبرى سنتى کومه له در 
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تقابل قرار گرفتند و رویاى "همه با هم" کادرهاى قدیمى حزب را با بحث گرایشات آشفته کردند. حال 
درست روزى که جنبش کارگرى، آنهم نه در کردستان ایران بلکه در کردستان عراق که موضوع کار مستقیم 
ما نبوده است، صحت نظرات ما را اثبات کرده است، آنهم در بحثى براى عزیز کردن همان جنبش مسلحانه و 
ملى، با نام جنبش کارگرى و شوراها باید به مقابله با ما آمد؟ آخر چه کسى از شما باور میکند که در پلمیک 
امروز در حزب کمونیست، منصور حکمت مقابل شوراهاست و کسانى که مواظبند مبادا لبه تیز حمله متوجه 
اپوزیسیون ملى کرد عراق شود و یا جنبش توده اى به شوراها "محدود شود" و بقیه "جنبش کردستان" 
به اندازه کافى عزیز داشته نشود، طرفداران شوراها و جنبش طبقاتى هستند؟ چه کسى از شما باور میکند 
که از فرط عشق به شوراها و کارگران به جدل با منصور حکمت و دفتر سیاسى حزب کمونیست مشغول 
شده اید و با مخالفین واقعى و عملى شوراها در جامعه امروز کردستان عراق که حکم انحالل شوراها را از 
رادیوشان خوانده اند و بروى آن اسلحه میکشند جدل که نمیکنید هیچ، اعالم همبستگى میکنید؟ آیا محدود 
کردن مخاطبین خود به یک طیف محدود ناراضیان راست در حزب کمونیست، دیگر پراندن هر حکمى که 
به مذاق آنها خوش بیاید را مجاز میکند؟ آیا میشود خواهش کنیم یک دفاعیه دیگرتان از جنبش شوراها 
در طول دهسال گذشته، مثال در برابر بورژوازى، در برابر جنبش اتحادیه اى، و غیره را بدهید بخوانیم؟ آیا 

ورودتان به بحث دفاع از شورا و جنبش شورایى را از جاى نامناسبى شروع نکرده اید؟ 
 

واقعیت اینست که نفس تقدیس شوراهاى کارگرى عراق خود گواه فاصله با این جنبش است. براى کسى 
که از شوراها سپرى براى دفاع از منافع سیاسى دیگرى درست کرده است این تقدیس معنى دارد. اما مدافع 
و فعال واقعى جنبش شورایى نیازى به اعالم پرستش جنبش شورایى در کردستان عراق ندارد و قاعدتا باید 
این درجه احساس تعلق به این جنبش داشته باشد که بتواند ضعف ها و اشتباهات این جنبش، که بنظر من 
در ناکامى هاى بعدى سهم زیادى داشته است، را خاطر نشان کند. یک نکته را هم باید خطاب به کسانى 
که با گریم فعال جنبش شورایى در مقابل ما ظاهر شده اند بگویم. جنبش کمونیستى چیزى بیشتر از جنبش 
شورایى است. شوراها ظرف و شیوه عمل مستقیم کارگرى اند، اما کمونیسم کارگرى جهت و اولویت و 
رفیق  نظر  مورد  مشى  خط  عراق  کردستان  در  شورایى  جنبش  اگر  میدهد.  نشان  جنبش  این  به  را  اهداف 
مهتدى را پذیرفته بود، اگر "قیام قیام" و "خلق خلق" کرده بود و به استقبال تنظیم روابط با اپوزیسیون ملى 
کرد بعنوان مقامات دولت آتى رفته بود، اگر خود را جناح رادیکال و آنها را جناح سازشکار یک جریان 
اجتماعى واحد دیده بود، آنوقت ما بعنوان کمونیستهاى کارگرى و مدافعین شوراها بعنوان ابزار استقالل 
طبقه کارگر باید به جدال با خط مشى حاکم بر شوراها میرفتیم. اسم شورا در سنت ما وزنه است. اما این 
وزنه براى ساکت کردن انتقاد کمونیستى، حتى به شوراها اگر الزم باشد، کافى نیست. واقعیت اینست که 
جنبش شورایى در کردستان عراق قطعا خط کمونیستى و خط غیر کمونیستى هردو را در خود داشته است. 
نظرات مشابه رفیق مهتدى میتواند در جنبش شورایى در کردستان عراق بوده باشد، اما این بقاء تبیین هاى 

بورژوایى در سازمانهاى کارگرى را اثبات میکند و نه حقانیت این نظرات را. 
 

اما آویختن به نام شوراها رفیق مهتدى را با تناقضات دیگرى هم روبرو میکند. براى مثال رفیق مهتدى، که 
مجذوب تداعى کردن قیام خلقى و شوراها و بیرون کشیدن سنت ملى و اولویت هاى اپوزیسیون کرد از کل 
تصویر است، تصمیم خودش را نمیگیرد که باالخره شوراها از دل قیام بیرون آمدند یا قیام از دل شوراها. 
هنگامى که هدف تقدیس قیام است، از نقش قیام در ایجاد شوراها سخن گفته میشود و هنگامى قرار است 
ناسیونالیستها از صحنه کردستان غایب اعالم شوند، خود قیام کار کمیته هایى اعالم میشود که اعضایش بعدا 
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شوراها را تشکیل دادند. جنبش شورایى جنبش شورایى است. یک حرکت سیاسى معطوف به تشکیل و 
اقتدار بخشیدن به شوراهاست. سابقه این جنبش را در کمیته هاى تدارك قیام نمیشود جستجو کرد، حتى 
اگر تشکیل دهندگان شوراها همان تدارك کنندگان دیروز قیام بوده باشند. از طرف دیگر این ادعاى رفیق 
مهتدى که تشکیل شوراها توسط توده ها "اصوال بدون قیام و برچیدن دستگاههاى دولتى" مقدور نبود، یک 
درافزوده تئوریک مهم، و البته نادرست و راه کارگرى، به بحث شوراست. با این کلمات همینطور نمیشود 
بازى کرد. حزب کمونیست قبال حول این موضوعات با دیگران پلمیک کرده و اساسا دارد ایده شورا و 
امکانپذیرى تشکیل آنها را در غیاب یک وضعیت انقالبى تبلیغ میکند. بین اختناق مطلق و "برچیدن دستگاه 
دولتى" هزار و یک وضعیت سیاسى دیگر و توازن قوا هاى متفاوت میتواند وجود داشته باشد. بهم ریختن 
تبیین حزب کمونیست از شورا و مخدوش شدن خط مشى حزب مبنى بر تبلیغ تشکیل آنها از مجراى 
جنبش مجمع عمومى (و نه لزوما قیام مسلحانه)، بهاى زیادى است که حزب قرار است براى تقدیس قیام 
توسط رفیق مهتدى، آنهم براى مصارف درون حزبى، بپردازد. عمال یکبار دیگر اینجا دارد اسلحه و برخاستن 

مسلحانه بعنوان پیش شرط سازمانیابى و مبارزه سیاسى گسترده طبقه کارگر تئوریزه میشود. 
 

یک تناقض دیگر بحث رفیق مهتدى در تبیین ایشان از جایگاه رهبران ملى در اذهان توده مردم کردستان 
است. در توجیه موضعى که در قبال این جریانات گرفته است از جمله مینویسد:

هستیم،  خارجى  سازمان  یک  آنجا  در  بهرحال  ما  که  کنیم  فراموش  نباید  باالخره،  و  "رابعا 
بنابراین مساله مورد بحث با حق تعیین سرنوشت هم مربوط میشود. بعبارت دیگربه نسبتى که 
مردم کرد بهردلیل آنها را نمایندگان خود در قبال مطالبات ملى شان بحساب بیاورند، ما باید 
بطور عمده از طریق تقویت جریانات سوسیالیستى، رادیکال و دموکراتیک در خود جامعه 

کردستان وارد عمل شویم، تا اینکه بعنوان طرف مستقیم آنها وارد مقابله شویم".

اینکه مطالبات ملى کرد "رابعا و باالخره" جایى در تصویر خود رفیق مهتدى هم از رویدادها کردستان عراق 
دارد و حرفى هم راجع به ملى گرایى در دل این جنبش اصیل توده اى میشود زد خودش پیشرفتى است. 
اما آنچه فهمش براى من مشکل است اینست که چطور از یک طرف در مورد اقتدار و وسعت واستقالل 
شوراها از ناسیونالیسم صحبت میشود و از طرف دیگر وقتى پاى تشخیص رهبران مردم است ملیون به ذهن 
میایند. باالخره آیا این توده هایى که اینها را به رهبرى قبول دارند (تا حدى که از پیش معلوم است باقیام توده 
اى شان سرکارشان میاورند) همانها هستند که در شوراهایى به آن وسعت هم عضویت دارند؟ اگر نه، پس 
جنبش شورایى قاعدتا هنوز آن وسعت و میدان عمل توده اى را نداشته است که بتواند توده ها را از زیر نفوذ 
رهبران ملى و جنبش ناسیونالیستى بیرون بکشد، و لذا ما هنوز بقول شما در سیاست عملى مان باید مالحظه 
عواطف مثبت توده ها به این رهبران را بکنیم. به این اعتبار حرکت ملى هنوز جریان قدرتمند تر در جامعه 
است. دراین حالت باید حاضر باشید راجع به ناسیونالیسم هم بعنوان یک جریان "توده اى" حرف بزنید. اگر 
آرى، یعنى اگر توده هاى شورایى هم به نسبت قابل تشخیصى اینها را رهبران خودشان میدانند، آنوقت باید 
حاضر باشید در مورد نفوذ و فشار ناسیونالیسم بر خود کارگران و شوراها هم صحبت کنید. حقیقت این 
است که رفیق مهتدى براى ساکت کردن ما شوراها را بزرگ تر از واقعیت جلوه میدهد و براى حمایت از 
اپوزیسیون ملى، کوچک تر از واقعیت. جلوى ما تقدیسشان میکند، جلوى رهبران کرد فراموششان میکند. به 
هرکس به فراخور حالش برخورد میشود. واقعیت شوراها نه این تقدیس مذهبى و نه این تحقیر سیاسى را 



1255

برگزیده آثار  منصور حکمت

توجیه نمیکند. جنبش شورایى در کردستان عراق نه آنقدر قوى بود که مهر خود را بر ماهیت خیزش توده اى 
در کردستان عراق بکوبد و ناسیونالیسم را از لیست مشخصات این جنبش حذف کند و نه آنقدر ضعیف بود 
که در عرصه نمایندگى کردن مطالبات توده اى، و از جمله مطالبات ملى، کرسى رهبرى را براى ملیون خالى 
بگذارد و در تقسیم پیام هاى همبستگى "سازمانهاى خارجى"، و رعایت عواطف توده ها توسط ما، سرش 
بیکاله بماند. ما در کردستان عراق شاهد دو جنبش اجتماعى ذینفوذ و هژمونى سیاسى یکى (ناسیونالیسم) 

بر دیگرى (جنبش کارگرى و شورایى) بودیم. 
 

و باالخره یک نکته را براى ثبت در پرونده بگویم. من نمیدانم رفیق مهتدى در نوار خود به "تشکیالت" 
(تصور میکنم منظورش یک رفیق در رهبرى کومه له است) در مورد سیر احتمالى اوضاع کردستان عراق در 
صورت شروع جنگ در خاورمیانه و وظایف ما چه گفته است. دفتر سیاسى از وجود این نوار بیخبر بوده 
است و تا امروز هم به آن دسترسى ندارد. اما نظر ما در مورد دورنماى این تحوالت جاى ابهامى نداشت. 
قبل از شروع جنگ در دو نشست جداگانه با رفقا رحمان حسین زاده (عضو ك. ر کومه له) و رفیق مظفر 
محمدى که یکى دو روز قبل از شروع حمله آمریکا از اروپا برمیگشتند نسبتا به تفصیل در مورد خصلت 
تحوالت سیاسى آتى در کردستان و اولویتهاى ما صحبت کردیم. ما این را که با شروع جنگ و تضعیف 
کردیم  تاکید  رابطه  این  در  آنچه  دانستیم.  محتوم  را  میگیرد  باال  کردستان  در  اعتراضى  جنبش  عراق  رژیم 
این بود که این جنبش اعتراضى در متن شرایط اجتماعى جدیدى شکل میگیرد. کانون مبارزه در این دوره 
شهرها خواهند بود و کارگر شهرى نقش مهمى در این مبارزات خواهد داشت. ما نسبت به ادامه تلقیات 
سنتى از نیروهاى سیاسى در جامعه کردستان عراق هشدار دادیم و تاکید کردیم احزاب اپوزیسیون کرد آن 
نیروهایى نیستند که ما در این تحوالت باید روى آنها حساب کنیم و از مجراى آنها تاثیر بگذاریم. عمل 
مستقیم توده اى بصورت کمیته ها و شوراهاى محلى وسعت خواهد گرفت و همین ارگانها ظرف تاثیر 
گذارى ما هم خواهند بود. ما خواهان تکیه به این ارگانها و حفظ فاصله از جریانات سنتى شدیم. از جمله 
خواستیم که تشکیالت ما براى شرایطى که در آن احزابى با خط مشى کمونیستى کارگرى و معطوف به 
این تحرك کارگرى بوجود بیایند (از جمله با کمک ما) آماده باشیم. در عین حال خاطرنشان کردیم که باید 
مواظب خصومت احزاب مسلح بورژوایى در کردستان در قبال ما و این جهت گیرى ما بود و پا را، با توجه 
به موقعیت ضربه پذیر تشکیالت ما در این شرایط، باندازه توان مادى جنبش عمل مستقیم کارگرى دراز 
کرد. باید تحت پوشش آن کار کرد. در تبیین ما نه فقط حرکتى که صورت گرفت غیر منتظره نبود بلکه به 
آن امیدوار بودیم و نگران بودیم که مناسبات تاکنونى تشکیالت با احزاب سنتى، در این دوره ما را در سطح 

عملى از جنبش از پائین کارگرى و امکانات موجود براى ایجاد یک حزب کارگرى دور کند. 
 

جنبش  براى  روشنى  و  الهام  منشاء  دوره  این  در  کمونیست  حزب  درجه،  هر  به  و  اگر،  که  بدهم  تذکر 
کارگرى و شورایى در کردستان عراق بوده است، این نه مدیون این صحبت اخیر ما و نه به طریق اولى 
حاصل محموالت رفیق مهتدى براى رفقاى نزدیکش در رهبرى کومه له است. این حاصل توجه طوالنى 
اصالت  سر  بر  مختلف  دوره هاى  در  که  است  جدلهایى  جمله  از  و  کارگرى  مباحث  به  کمونیست  حزب 
بین  و  حزب  این  در  غیره  و  کارگرى  کمونیسم  سندیکا،  و  شورا  طبقه،  سازمانیابى  خود  کارگرى،  جنبش 
حزب و دیگران وجود داشته است. رفیق مهتدى مجاز است با هرکس در کومه له احساس هم خطى کند 
و یا احساس کند که این یا آن نامه و نوار او منشاء اثر مثبتى بوده است. این ایرادى ندارد. اما جهت گیرى 
کارگرى حزب کمونیست ایران حاصل یک تاریخ فکرى و سیاسى است که قابل مصادره نیست. تاریخى 
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که دقایق و نقطه عطفهاى آن معلومند. این تاریخ دیگر خود را نه فقط در نامه این و جلسه آن یکى، بلکه 
در گرایشات خودبخودى بدنه این تشکیالت نشان میدهد. بعنوان دبیر کمیته مرکزى مساله من در آن دوره 
سوق دادن بدنه کومه له به تقویت جنبش کارگرى در کردستان عراق نبوده. در هیچ مقطعى شک نداشتم که 
بخش وسیعى از اعضاء حزب کمونیست در این ماجرا در همین جهت گام برمیدارند. میخ دفاع از کارگر 
وشورا و مجمع عمومى چنان در این حزب کوبیده شده که حتى امروز دفاع از جنبش ملى کرد مجبور است 
بصورت دفاع از "جنبشى که شوراها را از دل خود بیرون داد" عرضه بشود. اگر مشکلى میتوانست بوجود 
بیاید از نظر ما از یکسو محافظه کارى رهبرى کومه له در برخورد به نیروهاى جدید جامعه کردستان عراق، بر 
مبناى مالحظه حفظ تشکیالت و تحت تاثیر تتمه ناسیونالیسم غریزى رهبران سنتى کومه له، و از سوى دیگر 
هجوم با سر و جان بدنه فعال تشکیالت به میان حرکتهاى کارگرى بدون مالحظه نیازهاى حفظ تشکیالت 
و ایجاد مخاطره براى تشکیالت بود. صرفا بعنوان یک قضاوت گذرا باید بگویم که محافظه کارى در باالى 
کومه له وجود داشت اما به اندازه مورد نظر رفیق مهتدى غلیظ و مطلق نبود. از طرف دیگر فعالیت سرخود 
و بدون اجازه تشکیالت در بدنه کومه له وجود داشت، اما در مجموع بلوغ و سنجیدگى کافى نشان داده شد.

برخورد به اپوزیسیون ناسیونالیست کرد
 

"بویژه  عراق  کردستان  بورژوا - ناسیونالیست  جبهه  نیروهاى  از،  رسمى  حمایت  مهتدى  رفیق  اول  قطعنامه 
در  توده اى  جنبش  گرفتن  باال  با  میبایست  ما  ایشان  نظر  مطابق  میدهد.  قرار  دستور  در  را  میهنى"  اتحادیه 
کردستان عراق براى این جریانات نامه بنویسیم، "مواضع خودمان" را براى آنها شرح بدهیم، اعالم حمایت 
و همبستگى و همدردى کنیم و تالش کنیم بین اینها بیشترین دوستان را براى حال و آینده پیدا کنیم. من 
درنوشته ام به این انتقاد کردم. در نوشته اخیرش رفیق مهتدى ظاهرا جواب انتقاد من را داده است. جوابى که 
گویاتر از خود قطعنامه قبلى تصادفى نبودن و سهوى نبودن این اعالم همبستگى با ملى گرایى کرد را آشکار 

میکند. بگذارید این جواب را بشکافیم. 
 

اول، از خواننده خواسته است که این بند را جدا از متن کل قطعنامه در نظر نگیرد. من هم دقیقا در نوشته 
قبلى خود همین را خواسته بودم و به سهم خود سعى کردم نشان بدهم که چگونه بندهاى مقدمات خواننده 
را به استقبال این نتیجه گیرى میبرد. قطعنامه رفیق مهتدى با تفکیک فازها، با اخطار در مورد لکه دار نشدن 
با  همبستگى  بند  میکند.  فراهم  را  ناسیونالیستى  آشکارا  نتیجه گیرى  این  مقدمات  غیره  و  توده ها  مبارزه 
اپوزیسیون ملى کرد در عراق محور قطعنامه اول و حکمى است که کل مقدمات قطعنامه براى توجیه آن 
سرهم بندى شده است. نکات مورد بحث رفیق مهتدى در مقدمات قطعنامه تماما در جهت در بردن این 
اپوزیسیون از زیر تیغ انتقاد در رابطه با ائتالف آن با آمریکا در فاز اول و جلب احترام به این اپوزیسیون به 
بهانه مبارزه حق طلبانه توده هاست. اگر کسى واقعا بخواهد خصلت ناسیونالیستى عمیق موضع رفیق مهتدى 
را درك کند دقیقا باید آن را در متن کل قطعنامه و تالشهاى شبه تئوریکى که در مقدمات آن براى موجه 
جلوه دادن اعالم همبستگى با اپوزیسیون ملى کرد صورت میگیرد مطالعه کند. منهم معتقدم این بند را باید 

در متن کل قطعنامه فهمید. 
 

دوم، رفیق مهتدى میگوید که نتیجه گیرى اساسى او در قطعنامه اول در پاراگراف زیر بیان شده است و 
بندهاى مشخص تر همه از این پاراگراف استنتاج میشوند:
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"سیاست و روش ما در برخورد به این اوضاع بطور خالصه باید بر هشیارى و مقابله با خطر 
ناشى از دخالت و عملیات نظامى جمهورى اسالمى علیه نیروهاى ما در مرز، حفظ نیروهاى 
خود و تقویت انسجام سیاسى و تشکیالتى آنها و باالبردن آمادگى براى برخورد با شرایط 
جدید، حفظ اعتبار کومه له و احترام و محبوبیت آن در کردستان عراق، تداعى نشدن با رژیم 
عراق و ابراز سمپاتى با مردم و مشکالت و مشقات و نیز امیال عادالنه آنها، کمک (درحد 
امکان) به شکل گیرى و تقویت جریانات کارگرى مستقل، کمک (درحد امکان) به شکل گیرى 
جریانات کمونیستى و کارگرى مبتنى باشد و در عین حال نباید روابط ما را با دولت مرکزى 
خصومت آمیز کرده و انتقام جویى آنها را تحریک نماید و آینده حضور ما در آن منطقه را در 

صورت تثبیت دولت کنونى عراق بخطر بیاندازد"

با  همبستگى  اعالم  جمله  از  و  بعدى،  بندهاى  که  است  ما"  مشى  خط  "رئوس  مهتدى  رفیق  گفته  به  این 
اپوزیسیون ملى، از آن ناشى میشود. هرچه نگاه میکنیم این "خط مشى" عمومى چیزى جز "مواظب خودمان 
باشد،  نداشته  ایرادى  این  کنیم  فرض  نیست.  نرود"  هم  توى  کسى  با  کالهمان  و  نخوریم  ضربه  باشیم 
اعالم همبستگى مربوطه چگونه از این حرفها استنتاج میشود. از تقویت جنبش مستقل کارگرى؟ خیر. از 
آنتاگونیزه نکردن دولت عراق؟ خیر. درست حدس زده اید، از "حفظ اعتبار کومه له و احترام و محبوبیت 
آن در کردستان عراق" و "تداعى نشدن با رژیم عراق و ابراز سمپاتى با مردم و مشکالت و مشقات و امیال 
عادالنه آنها". صاف و ساده از نظر رفیق مهتدى کسى که در این اوضاع با اپوزیسیون ملى کردستان عراق 
اعالم همبستگى نکند اوال، با رژیم عراق تداعى میشود و ثانیا، محبوبیت و احترام خود را در کردستان عراق 
(که معاون مجهولى است براى همان اپوزیسیون ملى و سران آن) از دست میدهد. درست همین دو اتهام را 
در نوشته هایش دارد بما میزند و پشت این اتهامات درست همین تبیین از رابطه توده ها و اپوزیسیون ملى 

خوابیده است. 
 

دفتر  جانب  از  فعال"  سیاسى  موضع  "یک  خواستار  نامه اى  طى  مهتدى  رفیق  کردستان  تحوالت  شروع  با 
سیاسى شد و جالب است که در نامه خود به ما کنایه میزند که "مگر آنکه حفظ نیروهاى خود را کافى 
بدانید". با توجه به فضاى غرولند طیف ناسیونالیست در حزب در همان دوره، از قبیل نقل قول از فالن 
فعال اتحادیه میهنى که گفته "شما کجا هستید؟" و یا فالن عضو حزب که گفته "من خجالت میکشم در 
محافل کرد بگویم عضو حزب هستم" و غیره، از پیش معنى عملى این موضع سیاسى فعال مورد درخواست 
ایشان براى ما روشن بود. از ما میخواستند که با بحث نظم نوین جهانى و میلیتاریسم آمریکا و مرزبندى 
با ناسیونالیسم دو طرف و غیره حزب کمونیست و کومه له را از احزاب اپوزیسیون ملى کرد و محافل کرد 
تحت نفوذ آنها، که "دوستان" محسوب میشوند، منزوى نکنیم. "احترام ما دارد پائین میاید". قطعنامه رفیق 
مهتدى همین را روى کاغذ آورده و رسما بنام جنبش مردم کردستان خواهان تحکیم رابطه کومه له با این 
جریانات میشود. "جنبش توده ها را لکه دار نکنید" یعنى همین. "فضاى رادیو را عوض کنید" یعنى همین. "با 
عراق تداعى نشویم" یعنى همین. "دو فاز" یعنى همین. در همین خط مشى عمومى مورد اشاره رفیق مهتدى 
و نتایج کنکرت تر آن در بندهاى قطعنامه روشن است که چگونه ناسیونالیسم کرد قیم توده ها و دروازه ورود 
ما به قلب آنها محسوب میشود. معلوم است که اعالم همبستگى مورد درخواست رفیق مهتدى اعالم یک 
همبستگى سیاسى است و نه تکه پاره کردن تعارفات متداول. انتظار طبیعى رفیق مهتدى اینست که شرح 
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دادن "مواضع خودمان" براى آنها دوستى آنها را با ما محکم کند. این مواضع چه چیز جز نوشتن جنبش 
توده ها بپاى آنها و اعالم وفادارى به آنها در جدالهاى اجتماعى و سیاسى جارى کردستان میتوانست باشد؟ 

 
در برابر انتقاد ما به این اعالم همبستگى سیاسى با ملى گرایى کرد در شرایط وقوع تحوالتى که خود رفیق 
تاکید دارد یک انقالب در جامعه کردستان است، رفیق مهتدى پشت مالحظات روزمره و قدیمى کومه له 
در ارتباط با نیروهاى محلى پنهان میشود. سوال را کال به اینصورت عوض میکند: "اجازه میخواهم بگویم 
چرا برقرارى اینگونه ارتباطها براى تداوم و پیشبرد فعالیت ما در آنجا ضرورى است و چه عللى آن را 
ایجاب میکند". اما سوال که این نیست. جواب این سوال را که هرکس ده روز پیشمرگ کومه له باشد میداند 
و سالهاست همه دارند براى بقیه توضیح میدهند. انگار کسى به نفس تماس با نیروهاى اپوزیسیون کرد 
ایراد گرفته. شما باید این را جواب بدهید که چرا در انقالبى که به تاکید خود شما در کردستان در جریان 
است و باز به تاکید خود شما کارگر و شوراهایش را به میدان آورده است میخواهید نامه همبستگى تان 
را به جریانات بورژوازى ناسیونالیست و در مشت آمریکا بنویسید و دوستانتان را آنجا پیداکنید. پس آنهه 
لنین خواندن چه ثمرى داشت؟ اگر بناست درست هنگامى که مبارزه طبقاتى در کردستان عراق اوج گرفته، 
بورژوازى و ناسیونالیسم که روى این انقالب چنگ انداخته اند موضوع افشاگرى شما نباشند که هیچ تازه 
مخاطب پیامهاى همبستگى شما باشند، چه چیزى از کمونیسم شما بجا مانده؟ بعالوه، باز هم که مساله 
به "تداوم و پیشرفت فعالیت ما" برگشت. گویا قرار بود این بند بیانگر یک "موضع فعال سیاسى" در قبال 

انقالب مردم عراق باشد. 
 

موضوع انتقاد ما اعالم همبستگى رفیق مهتدى با جریانات اپوزیسیون ملى کرد بوده. رفیق مهتدى ترجیح 
میدهد موضع ما را اینطور جلوه بدهد که گویا ما مخالف نفس ارتباط با این جریانات و طرفدار مقابله با 
اینها و متشنج کردن مناسبات با آنها بوده ایم. بنابراین از قطعنامه خود وارونه دفاع میکند. بجاى اثبات لزوم 

اعالم همبستگى، در مضار خصومت با اتحادیه میهنى سخن میگوید. 
 

اما با همه اینها توضیحاتى که رفیق مهتدى درپاسخ به سوال ساختگى خود میدهد عذر بدتر از گناه است. 
 

میگوید اوال، اینها قرار است کاربدستان جامعه کردستان بشوند. "ما چگونه باید رابطهمان را با آنها تنظیم 
کنیم؟". یادش بخیر، روزى بود که کمونیستها در پاسخ به چنین سوالى اتوماتیک جواب میدادند "موضع 
ما بستگى به رابطه این دولت جدید با طبقه کارگر و مطالبات کارگرى دارد". اما براى رفیق مهتدى نفس 
کاربدست شدن اینها براى تحکیم دوستى با اینها کافى است. و این در حالى است که خود او به دفعات 
از کارآکتر ضد کارگرى و ضد کمونیستى اینها حرف میزند. هنوز مردم و کارگران کردستان یوغ اینها را به 
گردن نیانداخته، قرار است کومه له به صرف قدرت یابى آتى شان به استقبال شان برود. تقاضا میکنم یک نفر 
فرق این موضع را با سفر دکتر سنجابى به نوفل لوشاتو توضیح بدهد. تا امروز هیچکس ارتباط کومه له با 
اپوزیسیون ملى در کردستان عراق را به این شیوه آشکارا فرصت طلبانه توضیح نداده بود که یک روزى اینها 

حاکم میشوند و بهتر است ما دوست اینها باشیم. 
 

در همین بخش نوشته رفیق مهتدى جمله اى هست که من بعد از ده بار خواندن هنوز معنى آن را درست 
نمیفهم. میگوید” همه میدانند که آنها، با توجه به روابط گسترده اى که با ایران دارند چه امکاناتى میتواند 
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داشته باشند". معنى تحت اللفظى این جمله قاعدتا نباید منظور رفیق مهتدى بوده باشد. 
 

در ادامه همین جمله میگوید "و به مراتب مهمتر از آن، چه محدودیتها و فشارهایى میتوانند روى فعالیت 
ما قرار دهند. کسى که بخواهد به بقاء و تداوم فعالیت حزب کمونیست در این منطقه فکر کند، ناگزیر 
است برقرارى روابط تفاهم آمیز و یا حداقل غیر تشنج آمیز با این نیروها را مورد مالحظه قرار دهد". هرچه 
رفیق مهتدى بیشتر استدالل میکند من از نامه اعالم همبستگى بیشتر بیزار میشوم. از قرار معلوم تمام این 
اعالم همبستگى از ترس ضدیت اینها با ماست. تا امروز هم ما با اینها روابط تفاهم آمیز داشته ایم و از تشنج 
اجتناب کرده ایم بدون اینکه در صحنه اجتماعى کنارشان بایستیم. اگر تهدیدى کرده اند که ما خبر نداریم، 
بگوئید که ما هم در جریان قرار بگیریم. در این حالت الاقل جواب من این خواهد بود که زیر فشار نباید 
استقالل سیاسى مان را از دست بدهیم و کسى با زور نمیتواند از ما، آنهم در شرایطى که اینها دارند با طبقه 
ما در جامعه مقابل قرار میگیرند، پیام همبستگى دریافت کند. شخصا اگر واقعا با این انتخاب مواجه بشوم 
حاضر نیستم این بها را براى آنچه شما ادامه کارى در آن منطقه مینامید، و در واقع حضور اردوگاهى بخشى 
از کومه له در خاك عراق است بپردازم. اگر چنین تهدیدى نبوده، چرا جلو جلو کاله بدست به استقبالشان 
میروید؟ چرا دیگر خوش خدمتى میکنید؟ مگر همان سالم و علیک تاکنونى چه ایرادى دارد که امروز باید 
راسا آن را به سطح حمایت سیاسى ارتقاء بدهیم. بهرحال گمان نمیکنم بشود این مواضع را پشت سیاست 
قدیمى رفع تشنج پنهان کرد و به استناد این سیاست، که مورد انتقاد کسى نیست، یک چنین راست روى در 

صحنه سیاسى را توجیه کرد. 
 

دلیل دوم از اولى هم بدتر است. میگوید:

"برقرارى این ارتباط از این نظر الزم است که... اساس سیاست ما یعنى "کمک به شکل گیرى 
و تقویت جریانات کمونیستى و کارگرى، کمک به جریانات کارگرى مستقل" بدون آن دچار 
بیشترین اصطکاك میشود. با کنترا کنترا کردن نمیتوان این واقعیت را مخفى کرد که اتحادیه 
میهنى در صفوف خود داراى عناصر و کادرهایى است که مایل به داشتن روابط دوستانه با 
کومه له هستند و "برقرارى ارتباط و جلب دوستى آنها در سطوح مختلف" پیشبرد فعالیت ما را 
از هر دو جنبه فوق تسهیل میکند و یا حداقل از مشکالت واصطکاکهاى آن میکاهد، تبلیغات 

ضد کمونیستى و ضد کومه له را در میان آنها با موانع معینى روبرو میسازد و غیره"

اگر پشت ادامه کارى کومه له نتوان پنهان شد پشت کارگر و کمونیسم در عراق شاید بشود. با این تئورى ها 
حزب کمونیست تنها جریانى در تاریخ سوسیالیسم خواهد بود که برخوردش به نیروهاى سیاسى یک جامعه 
و یک انقالب را از چنین مالحظات پیش پا افتاده و غیرسیاسى اى استنتاج کرده است. باالخره خود کارگر 
و کمونیست عراقى که در اتحادیه میهنى پارتى ندارد چگونه دارد جنبش خود را شکل میدهد؟ چرا ما 
نمیتوانیم در سرنوشت آنها به همین شیوه شریک شویم؟ البته اتحادیه میهنى هم باید تنها سازمان بورژوایى 
و ناسیونالیستى دنیا باشد که گویا ممکن است، آنهم در این وانفساى آنتى کمونیسم و در شرایطى که کارگر 
و کمونیست کرد آشکارا در صحنه اجتماعى موى دماغش شده است، بخاطر دوستیهاى شخصى افرادش 
با کادرهاى کومه له و یا نامه رفیق مهتدى به رهبرانش دست از تبلیغ ضد کارگرى و ضد کمونیستى بکشد. 
اینها توهمات پوچى است که فقط میشود در کشورهاى عقب مانده اى که الیت سیاسى آن از دو سه خانواده 
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مشخص تشکیل میشوند و رهبران احزاب چپ و راستش با هم همکالسى بوده اند یا قوم و خویش سببى 
و نسبى یکدیگر هستند سراغ کرد. مبارزه سیاسى و طبقاتى را که نمیشود با روابط شخصى مهار کرد. اگر 
اتحادیه میهنى در صحنه اجتماعى روبروى کمونیسم و کارگر است دیگر نامه همبستگى رفیق مهتدى "مانع 
معینى" در سیاست طبقاتى اش بوجود نمیاورد. دوستان کومه له در اتحادیه میهنى را نمیشود تا سطح یک 
تئورى شیوه برخورد به احزاب سیاسى ارتقاء داد. مجاهدین خلق هم البد خیال میکردند در رژیم اسالمى 
کسانى وجود دارند که خواهان دوستى با آنها هستند و جلوى اصطکاك را میگیرند. آیا من و شماى کارگر 
و کمونیست این را به عنوان توجیهى براى مجیزگویى شان به جمهورى اسالمى از آنها قبول کردیم؟ از همه 
اینها گذشته، از کى تابحال قبل از کنترا گفتن به کسى باید اول دید از دوستان رفقاى ما کسى در بین آنها 
هست یا خیر؟ گیریم باشد، این چه تغییرى در خصلت سیاسى این جریان میدهد؟ وقتى نوشته رفیق مهتدى 
را میخوانیم و پرخاشى که بابت کنترا گفتن به این دوستان به ما میکند، یک چیز بیشتر از هر چیز ثابت 
میشود. چه کومه له دوستى در اتحادیه میهنى داشته باشد و چه نه، آنها دوستانى در بین ما دارند که علیرغم 
سیاست جهانى شان، علیرغم موضع داخلى شان در کردستان، میکوشند صداى انتقاد به آنها را در کومه له 
ساکت کنند تا سیاست آنها در جامعه کردستان با "مانع معینى" از جانب کومه له روبرو نشود. و باالخره تذکر 
بدهم که صحبت سر "برقرار کردن رابطه" با این جریانات نیست. این رابطه فى الحال وجود دارد. بحث بر 
سر موضع راست روانه رفیق مهتدى در ارتقاء این رابطه موجود به سطح یک اعالم همبستگى سیاسى در 

متن یک جنبش توده اى است. 
 

دلیل سوم، میگویند نباید لبه تیز حمله را روى اپوزیسیون کرد گذاشت و فقط وقتى و بدرجه اى این کار را 
کرد که آنها مقابل کارگر و زحمتکش قرار بگیرند. اوال چرا؟ هیچ استداللى براى این باید و نباید نمیبینیم. 
ثانیا، این بحث کهنه تضاد عمده و اصلى و فرعى است که روز خودش در چین درست براى مانور الى 
مصالح جارى ابداع شده بود و امروز درست در متن مشابهى زنده میشود. ثالثا، همانطور که حمید تقوایى 
میگوید، عقربه این تضادها را چه کسى مونیتور میکند و باالخره راجع به این "درجات و اندازه ها" چه کسى 
فتوا میدهد؟ شاید کسى که امروز به زعم شما لبه تیز حمله را روى اینها گذاشته (یعنى خواسته جلوى 
نامه همبستگى را بگیرد) بنظر خودش اینها را مقابل کارگر و زحمتکش کرد پیدا کرده است. آیا شواهد و 
فاکتهاى اوضاع کردستان، که رفیق مهتدى دوست دارد در نوشته اش این تلقى را بدهد که بیش از هرکس از 
آنها اطالع دارد، همین را ثابت نمیکند؟ موضع کمونیستى در قبال ناسیونالیسم و احزاب بورژوایى به فرمول 
تضاد عمده و لبه تیز و کند احتیاج ندارد. بعنوان کمونیست ما موظفیم حقایق سیاسى جامعه را براى طبقه 
کارگر روشن کنیم. از جمله اینکه وقتى جنبش توده اى اوج میگیرد این جریانات در مقابل آنها قرار میگیرند. 
هرچه انقالب همگانى تر و اهداف آن غیر سوسیالیستى تر باشد، خطر کشیده شدن طبقه کارگر پشت سر 
احزاب بورژوایى که خود را با این مطالبات و جنبش همگانى تداعى میکنند بیشتر است و وظیفه افشاگرانه 

کمونیستها براى جدا کردن کارگران از احزاب بورژوایى موکدتر میشود. 
 

و باالخره دلیل چهارم، میگوید:

"ما بهرحال آنجا یک سازمان خارجى هستیم، بنابراین مساله مورد بحث ما به بحث حق تعیین 
سرنوشت هم مربوط میشود. بعبارت دیگر به نسبتى که مردم کرد بهر دلیل آنها را نمایندگان 
خود در قبال مطالبات ملى شان به حساب بیاورند، ما باید بطور عمده از طرق تقویت جریانات 
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سوسیالیستى، رادیکال و دموکراتیک در خود جامعه کردستان وارد عمل شویم، تا اینکه بعنوان 
درنظر  را  فلسطین  وضعیت  مساله  شدن  روشن  براى  شویم.  مقابله  وارد  آنها  مستقیم  طرف 
بگیرید. علیرغم همه نقدى که ما از سازمان آزادیبخش فلسطین و رهبرى آن داریم، اما از آنجا 
که پذیرش این سازمان بعنوان نماینده مردم فلسطین خود یکى از خواستهاى مردم را تشکیل 
میدهد، لذا این محدودیت خاصى را به بیان شیوه نقد ما تحمیل میکند. در مورد کردستان 
عراق، تا جائیکه من اطالع دارم، این اتفاق آراء در مورد رهبرى وجود ندارد، ولى بهرحال این 
مساله را هم نمیتوان نادیده گرفت. طبعا این در اساس موضعگیرى و نقد ما از این جریانات 
تغییرى نمیدهد، اما بهرحال مالحظاتى را ایجاب میکند که البته براى سوسیالیست کرد عراقى 

نمیتواند و نباید به این شکل مطرح باشد"

یکبار دیگر میگویم. مساله این نیست که بعنوان طرف مستقیم این جریانات "وارد عمل شویم"، بلکه این 
است که جلوى اعالم همبستگى و "دیپلوماسى تملق" را بگیریم. فرض کنیم مثال فلسطین به این بحث 
مربوط باشد. کى ما با سازمان آزادیبخش فلسطین اعالم همبستگى کردیم؟ و اعتراض توده اى در سرزمینهاى 
اشغالى مدام ادامه داشته است. اما مثال فلسطین تازه مربوط هم نیست. خود رفیق مهتدى میگوید در مورد 
رهبرى جریانات ناسیونالیست در کردستان "اتفاق آراء" وجود ندارد. معنى این جمله دو پهلو اینست که 
رفیق مهتدى نمیتواند نشان بدهد که این جریانات از طرف توده مردم به عنوان رهبرى به رسمیت شناخته 
شده اند. از این گذشته، کى و در کدام مرجع مردم کردستان عراق خواهان برسمیت شناسى این جریانات 
بعنوان نماینده خود شده اند؟ و بعالوه و از همه مهمتر، مساله فلسطین، بعنوان مساله فلسطین، اساسا برسر 
حق تعیین سرنوشت است. در مورد جنبش اخیر در کردستان که اصال مساله حق تعیین سرنوشت در حاشیه 
جدالهاى این دوره بود، براى خوشایند جرج بوش اصال توسط ناسیونالیستها مطرح نشد، و به تاکید خود 
رفیق مهتدى جنبش "جنبه" طبقاتى خود را بروز داد. با این مقدمات دیگر تز "به نسبتى که" مردم اینها را 
در قبال حق تعیین سرنوشت رهبر خود میدانند چرا پیش کشیده میشود؟ نه مساله حق تعیین سرنوشت 
"عمده" بوده و نه به هیچ نسبتى مردم اینها را رهبر خود اعالم کرده اند. از همان روز اول هم کارگران با 
اینها مقابل قرار گرفته اند. باز رفیق مهتدى اصرار دارد سرخود اینها را رهبر مردم قلمداد کند و با عبارت 
"اتفاق آراء وجود ندارد" عمال به آنها مشروعیت بدهد. و تازه اگر هم همه مردم اینها را رهبر قبول داشتند، 
همانطور که مردم ایران خمینى را رهبر قبول داشتند، باز ما باید مالحظه میکردیم و اگر هم بعنوان یک 
سازمان خارجى مجبور نبودیم "وارد عمل بشویم"، پامنبرى این توهمات را نمیکردیم و به استقبال رهبرى 
و حکومتشان نمیرفتیم. فرق ما با کمونیست کرد عراقى میتوانست در سردى محترمانه روابط ما و کشمکش 
آفرین  به  کردن  خوش  دل  و  خودمان  مواضع  توضیح  و  همبستگى  اعالم  نه  باشد،  آنها  رودرروى  و  داغ 

گفتنهاى مخفیانه به کارگر کردستان عراق. 

علیه  مستقیم"  "عمل  و  "تشنج"  طرفدار  بعنوان  ما  از  خودش  که  مترسکى  با  مهتدى  رفیق  باالخره  وقتى 
اپوزیسیون کرد و مخالف هرنوع ارتباط ساخته تعیین تکلیف میکند، تازه برگ برنده خود را هم رو میکند. 
منصور حکمت از ایشان خواسته است که از اتحادیه میهنى بخواهد نامه ما را بدست کمیته مرکزى کومه له 
برساند. الحق که چه تناقض فاحش و چه ریاکارى عظیمى در این کار منصور حکمت نهفته است! وقتى 
گردان شوان در اطراف جلبجه ضربه خورد، ما از حزب دمکرات هم خواستیم اگر خبرى دارد بما بدهد. 
کسى آن موقع نه بفکر اعالم همبستگى با حزب دموکرات افتاد و نه این انتظار ما را با این واقعیت که ما با 
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دموکرات در حال جنگ هستیم در تناقض دید. حال ما با اتحادیه میهنى رابطه متعارف همیشگى را داریم و 
خواسته ایم نامه اى از ما براى رهبرى کومه له ببرد. رفیق مهتدى از این خواست توجیهى براى اعالم همبستگى 
و حمایت از آنها در تحوالت سیاسى و اجتماعى کردستان عراق پیدا کرده. اگر آن روز من میدانستم که 
بهاى این اقدام سلب استقالل سیاسى حزب کمونیست و صدور نامه همبستگى به این جریان است قطعا 
این کار را نمیکردم ، یا از رفیق دیگرى میخواستم تماس بگیرد. اما واقعا اتحادیه میهنى هم چنین انتظارى 
نداشته است. این رفیق مهتدى است که دارد قیمت سیاسى نامه رسانى را با حزب کمونیست زیاد حساب 
میکند. نامه اى که بهرحال بدست اتحادیه میهنى داده نشد. رفیق دیگرى ممکن بود این خواست معقول را 
با اتحادیه میهنى مطرح کند بدون اینکه از آن سرمایه اى در توجیه راست روى سیاسى براى خودش بسازد. 
محض اطالع باید عرض کنم حزب کمونیست خودش از این نامه ها براى احزاب مختلف برده و رسانده 
بدون اینکه شرط حمایت سیاسى روى این خدمات متعارف خود بگذارد. رفیق مهتدى میگوید استفاده از 
این امکان مستلزم درجه اى از تفاهم است. اما دوست گرامى، این درجه تفاهم قبل از نامه همبستگى شما 

هم وجود داشت. 
 

بهرحال رفیق مهتدى به بهانه مطلوبیت ارتباطات جارى با احزاب درگیر در منطقه که نه تازگى دارد و نه بر 
کسى پوشیده بوده، و با قلم فرسایى در مورد خواص این ارتباطات براى تشکیالت، اعالم همبستگى سیاسى 
خود با این جریانات در یک جنبش اجتماعى معین را توجیه میکند. این دو موضوع ربطى به هم ندارند. 
موضع کسى که مخالف این استقبال شما از رهبرى و حکومت این جریانات در کردستان است را نمیتوان 

به این شیوه کاریکاتور کرد و راست روى سیاسى را با بحث عدم تشنج پوشاند. 
 

ایرج فرزاد در نوشته خود روى نکته بسیار پر اهمیتى انگشت میگذارد. استدالالت رفیق مهتدى در بهترین 
حالت دفاعى از رابطه سنتى و تاکنونى کومه له با این جریانات است. حال انقالبى که بنا به تاکید خود رفیق 
مهتدى در کردستان در جریان بوده است و کارگرى که با شوراهایش به میدان آمده است را به تصویر اضافه 
کنید. اگر حکمى بشود داد اینست که این روابط سنتى باید در پرتو وضعیت اجتماعى جدید و نیروهاى 
جدیدى که به صحنه آمده اند مورد تجدید نظر قرار بگیرد. شک دارم کمونیستى شایسته این نام در دنیا پیدا 
بشود که از این واقعیات لزوم گرم تر شدن رابطه با این جریانات را نتیجه بگیرد. بعنوان دفتر سیاسى ما رسما 
از کمیته مرکزى کومه له خواستیم در این دوره، ضمن حفظ ارتباطات روزمره به منظور اجتناب از آنتاگونیزه 
کردن ناالزم این جریانات و اجتناب از تقابل و تشنج، فاصله خود را با این جریانات در صحنه سیاسى حفظ 
کند و مانع تداعى شدن کومه له با آنها بشود. این موضع هم عدم تشنج را دربر دارد و هم خرد روزمره اى 
را که رفیق مهتدى بعنوان نماینده انحصارى آن ظاهر میشود را به حساب میاورد، بدون آنکه از نظر سیاسى 
راست و توهم پراکنانه باشد و رابطه طبقاتى ما با کارگر کردستان عراق را تخریب کند. این فرمول را هم میشد 
داد و نامه هم به کمک اینها فرستاد و "لبه تیز حمله" را هم هرجا الزم است گذاشت. اما رفیق مهتدى موضع 
سیاسى دیگرى را درست میداند. جا داشت نظر واقعى خود را در برابر این موضع واقعى ما باز میکرد. 

”اردوگاه ما، اردوگاه شما"
 

رفیق مهتدى انگیزه پلید من در نقد تفاهم سیاسى ایشان با اپوزیسیون ملى کرد را هم کشف کرده. منظورم 
بحث هوچیگرانه اى است که ایشان حول ضمیرهاى "شما" و "تان" در قسمتى از نوشته قبلى من براه انداخته 
است. رفیق مهتدى در بندى بعنوان یک وظیفه حزب گفته بود "داشتن یک سیاست فعال و در عین حال 
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بى سر و صدا و محتاطانه براى کمک به جریانات کارگرى و کمونیستى در عراق" و من این پاراگراف را 
در این رابطه نوشته بودم:

"قید محتاطانه و بى سر و صدا منطقا براى تحریک نکردن دولت عراق آمده. سوالى که براى 
این جریانات کارگرى و کمونیستى، و همینطور من خواننده، پیش میاید اینست که چرا قید 
محتاطانه و بى سر و صدا در بند مربوط به حمایت از اپوزیسیون کرد نیامده... مگر نه اینست 
که دولت عراق قبال، تا آنجا که تبیین هاى شفاهى دست اندرکاران حزب کمونیست گواه مساله 
است، براى هشدار به شما در مورد نزدیکى به احزاب اپوزیسیون کرد اردوگاهتان را بمباران 
کومه له  دیپلوماسى  اصول  از  یکى  مورد  این  در  احتیاط  و  کرده...  شیمیایى  غیر  و  شیمیایى 

است؟"

رفیق مهتدى قسمت اول این پاراگراف را کنده و باقى آن را طورى نقل کرده که انگار این سوالى است 
که من دارم از ایشان میکنم و نه کارگر و کمونیست عراقى از ما بعنوان حزب کمونیست. و بعد در فضاى 
جعلى اى که به این ترتیب ساخته من را به این متهم کرده که دارم اوال، از بار مسئولیت رابطه با این احزاب 
شانه خالى میکنم و ثانیا، گناه بمباران ها و تلفات آنها را با این "شما" گفتن به گردن ایشان و یا کس دیگرى 
میاندازم که مسئول سیاست برقرارى رابطه بوده است. عین همین را رفیق محمد شافعى هم در نوشته اش 
گفته است. ایرج آذرین به روشنى این را حالى ایشان کرده است که این کار درستى نیست و از نوشته خود 

رفیق مهتدى جمله اى را نقل کرده که در آن به "کمونیستها" بصورت شخص ثالث اشاره شده است. 
 

و  کارگر  را  کننده  سوال  که  اینست  بسادگى  باال  پاراگراف  در  "تان"  و  "شما"  ضمائر  بردن  بکار  علت 
کمونیست عراقى تعریف کرده ام و لذا ضمیر درست خطاب او به ما همینهاست. اشکال رفیق مهتدى نه 
ضعف ادبیات فارسى ایشان است و نه غفلت در خواندن اول پاراگراف. اشکال بر سر دلشوره عمیقى است 
که این رفقا از تنها ماندن در زمینه دفاع از مناسبات موجود با این احزاب و و همینطور دولت عراق حس 
میکنند و این تازگى ندارد. در دور قبلى مباحثات درون تشکیالتى، رفیق ابراهیم علیزاده در جلسه کمیته 
رهبرى وقت کومه له با مسئولین به تفصیل عین همین اتهام را، آنجا در قبال شانه خالى کردن از مسئولیت 
جمعى تماس گرفتن با عراق، به من میزد. رفیق مهتدى، رفیق علیزاده، رفیق شافعى، بگذارید یکبار هم شده 
خیالتان را راحت کنم. نه فقط امروز بلکه هر زمان سیاست رسمى کومه له در تماس گرفتن با این جریانات تا 
مقطعى که من عضو کمیته مرکزى حزب کمونیست بوده ام از هرجانبى مورد سوال قرار گرفت و شما توان 
دفاع از صحت آنها را نداشتید من را هرجا که باشم خبر کنید تا از این سیاست رسمى دفاع کنم. خودتان 
را آزار ندهید و براى خودتان کابوس نتراشید. باور بفرمائید این سیاستها در مقطعى که اتخاذ شده اشکالى 
نداشته. من البته مسئولیتى در قبال خوش و بشهاى غیر رسمى و "نامه هاى اعالم همبستگى" و "توضیح 
مواضع خودمان" هاى هیچیک از شما ندارم و یکدانه اش را هم تا امروز به من نشان نداده اید. مسئولیت، و 

البته افتخار، هرچه از این نوع کرده اید با خود شماست. 
 

در مورد اتهام انداختن مسئولیت تلفات "ناشى از این سیاست" بگردن دیگران، فقط در پاسخ رفیق مهتدى 
میگویم من براى شما متاسفم. شاید قیاس به نفس میکنید چرا که این نه روش من بوده است و نه به مخیله ام 
خطور میکند. من حتى آنجا که تلفات ناشى از نقض دستور تشکیالتى صریح ما بوده (که سابقه اش در 
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اسناد کمیته مرکزى ثبت است) بار مسبب تلفات بودن را روى وجدان کسى نگذاشته ام. با اینگونه احکام 
میزنید  حدس  که  آنچه  میکنید.  معرفى  دارید  را  خودتان  سیاسى  شخصیت  بلکه  من  سیاسى  شخصیت  نه 
"شاید" من میخواهم در آینده بکنم، کارى است که از قرار از خود شما همین امروز برمیاید. پرت کردن 
این قبیل اتهامات، آنهم با سفسطه در مورد استفاده کسى از ضمیر "شما" در یک جمله، بنظر من یک سقوط 
جدى اخالقى است. جواب کسى که به ناسیونالیسم در نگرش و خط مشى پیشنهادى شما ایراد میگیرد این 

حرفها نیست.

دفاع پوپولیستى از ناسیونالیسم
 

قبال اشاره کردم که مطالبى که رفیق مهتدى در "تخطئه انقالب" در دفاع از مقاالت قبلى خود بیان کرده، 
حرف سیاسى اصلى او نیست. اینها فرمولهایى است که ایشان احتماال تصور کرده از مقبولیت بیشترى نسبت 
به فرمولبندیهاى قبلى برخوردار خواهد بود و در هرحال امکان نوعى آژیتاسیون حق بجانب در مقابل نقد 
من را فراهم میکند. اینجا در حاشیه و بعنوان یک جمعبندى میخواهم به اختصار به دو نکته بپردازم. اول، 
محتواى عمیقا پوپولیستى این دفاعیه و دوم، چگونه بازگشت به این پوپولیسم در حزبى که مبناى تشکیل 

آن مبارزه ضد پوپولیستى در چپ ایران بوده است امکان پذیر شده است. 
 

براى درك محتواى سیاسى واقعى مواضع "تخطئه انقالب" بیائید موقتا از عبداهللا مهتدى و جامعه کردستان 
انتزاع کنیم. بیائید کال مساله بحران خلیج را کنار بگذاریم مساله را آنطور که مورد نظر رفیق مهتدى است 
بصورت یک انقالب ابتدا به ساکن در یک جامعه معین درنظر بگیریم. فرض کنیم آنچه رفیق میگوید مواضع 
یک حزب سیاسى مدعى سوسیالیسم در یک شرایط انقالبى در کشور دیگرى است. بیائید براى مثال عین 
این مواضع را در انقالب 57 تجسم کنیم. راجع به مواضع چنین حزبى چه حکمى میشود داد؟ چنین جریانى 

را در انقالب 57 کجاى طیف احزاب سیاسى میشد پیدا کرد؟ 
 

حکومتى استبدادى و ارتجاعى زیر موج اعتراضات توده اى قرار گرفته است و شیرازه امور آن در شرف 
و  چپ  جوان  احزاب  کنار  در  پیوسته اند.  اعتراضى  حرکت  به  مختلف  اجتماعى  طبقات  است.  فروپاشى 
حرکتهاى کارگرى، احزاب مقتدر بورژوایى وجود دارند که براى انتقال قدرت به خود تالش میکنند. این 
احزاب تالش میکنند تحت نام رهایى ملت از استبداد و سرکوب و با توسل به هویت ملى و خلقى مردم 
ماحصل این اعتراضات را به کیسه خود بریزند. بورژوازى بین المللى و رسانه هاى بورژوایى جهانى درست 
نظیر مورد ایران رهبران این احزاب را رهبران کل جنبش اعتراضى معرفى میکنند و براى مهار جنبش از 
پائین مردم روى این جریانات سرمایه گذارى میکنند. در درون حرکات اعتراضى صف کارگران بیش از پیش 
با این احزاب در اصطکاك قرار میگیرد. ایادى این احزاب، در مورد ایران با چماق و در این مورد با اسلحه 
گرم، تالش در ارعاب کارگران دارند. حزب مورد نظر ما این اعتراضات را بصورت یک جنبش توده اى و 
"مردمى" (یعنى خلقى)، که کارگران جناح رادیکال آن را تشکیل میدهند، معرفى میکند. از آنجا که انتظار 
دارد احزاب بورژوایى به زودى به قدرت برسند و کاربدستان آتى حکومت بشوند، در نامه اى حمایت خود 
را از این جریانات اعالم میکند و مواضع خود را، مثال درباره لزوم آزادى احزاب و بیان و تشکل، با آنها در 
میان میگذارد. "لبه تیز نقد" را از روى این جریانات بر میدارد و اعالم میکند که بدرجه اى که این احزاب 
از جانب توده ها در مبارزه عمومى شان علیه استبداد به رهبرى شناخته شده اند، خواهان روابط تفاهم آمیز با 
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آنهاست. در عین حال براى جلوگیرى از آنتاگونیزه شدن آنها به فعالین خود رهنمود میدهد که در پیشبرد 
فعالیتهاى کارگرى خود محتاط و بى سر و صدا عمل کنند. حزب مورد نظر ما به جریاناتى که به این احزاب 
بورژوایى نقد میکنند و تضاد منافع آنها را با منافع طبقه کارگر افشاء میکنند، اتهام میزند که "مبارزه توده ها را 
لجن مال و تخطئه" میکنند و آنها را رسما یا تلویحا طرفدار رژیم موجود مینامد. به آنها یادآورى میکند که با 
"ارتجاعى ارتجاعى کردن" نمیشود این واقعیت را کتمان کرد که در میان این احزاب بورژوایى کسانى هستند 
که خواهان رابطه دوستانه با حزب هستند و میتوانند لبه حمالت ضد کمونیستى این جریانات را کند کنند. 

 
چنین حزبى کجاى طیف سیاسى است؟ مشابه این مواضع در انقالب ایران توسط چه جریاناتى اتخاذ شد؟ 
مجاهدین، جبهه ملى، حزب رنجبران، حزب توده. اگر انقالب کردستان عراق واقعى بود، اینهم موضع واقعى 
رنجبرانى در آن انقالب بوده است. این مواضع جناح راست پوپولیسم در انقالب 57 بود که حتى از گلوى 
پیکار و رزمندگان هم پائین نمیرفت. حزب کمونیست اساسا با نپذیرفتن این تبیین از انقالب توده اى و با 

نقد کل این راست روى و سازش طبقاتى که به اسم خلق و توده ها بخورد کارگر میدهند بوجود آمد. 
 

حاال واقعیات ویژه انقالب کردستان را به تصویر اضافه کنید تا ببینید چه چیزى در این میان "ده چندان" 
میشود. 

 
1- احزاب بورژوایى مورد نظر نه مانند خمینى با چسبیدن به موضع استقالل سیاسى و "نه شرقى و نه 
غربى" و نه با توسل به شعارهاى ضد امپریالیستى مردم، بلکه بر دوش خود آمریکا میخواهند به قدرت 
برسند. بنابراین رنجبرانى امروز ما حتى نمیتواند این بهانه را هم بیاورد که ماهیت طبقاتى این جریانات 
را بدلیل عشق خودش به استقالل میهن و نفرتش از "عروسک دست نشانده امپریالیسم آمریکا" درست 
تشخیص نداده. بعالوه این احزاب فاقد حتى یک پالتفرم دموکراتیک اعالم شده هستند که در آن براى مثال 
وعده بهداشت عمومى یا آموزش زنان داده شده باشد. اگر رنجبرانى دهسال قبل میتوانست بعدا ادعا کند 
که فریب "اسالم مترقى" و رگه هاى "سوسیالیستى" اقتصاد صلواتى مستضعفین را خورده است، رنجبرانى 

امروز حتى این بهانه را هم ندارد. 
 

2 - احزاب بورژوایى مربوطه به اشغال نظامى کشورى که میخواهند تحویل بگیرند توسط آمریکا چراغ سبز 
میدهند و حتى از قطع عملیات نظامى آمریکا اظهار ناخوشنودى میکنند. از پیش روشن است که مردم، اگر 
براى حکومت اینها قیام کنند، تازه توانسته اند رژیم استبدادى موجود را با یک رژیم سر به آمریکا و مستبد 

دیگر عوض کنند. حزب فرضى ما این را هم نمیتواند حدس نزده باشد. 
 

3- این احزاب مسلح اند. صحبت چماق و چماقدارى جلوى دانشگاه نیست. صحبت سر دستگیرى و حبس 
کارگر و شلیک روى تظاهرات اوست. حتى عقل معاش هم حکم میکند 

که حزب فرضى ما کمى بیشتر روى استقالل کارگر حتى در امر قیام و تسلیح خود بکوبد و به مردم در عمل 
مسلحانه شان نسبت به قدرت گرفتن این جریانات حضور ذهن بدهد. 

 
4- جنبش کارگرى اشکال پیشرفته سازمانى را از خود نشان داده. شوراها تشکیل شده اند. گمان نمیکنم اگر 
در انقالب 57 جنبش شورایى اى با این نوع قطعنامه هاى سوسیالیستى وجود مى داشت کسى، حتى حزب 
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رنجبران، براى مرزبندى با بورژوازى ملى احتیاج به فشار ایدئولوژیک مارکسیست هاى انقالبى میداشت. 
1 5 5  
5 - و باالخره حزب فرضى ما تجربه انقالب ایران را بیخ گوش خودش دارد و انتظار میرود از تکرار تجربه 
مالخور شدن مبارزه "توده ها" جلوگیرى کند. پشت سر این حزب دهسال مبارزه فکرى و عملى با این 
توهمات و خط مشى هاى عموم خلقى نهفته است. موضع پوپولیستى راست را اگر بار اول بشود ناشى از 

توهم و ابهامات چپ نامید، تکرار آن را دیگر به هیچ عنوان نمیشود توجیه کرد. 
 

خالصه کالم، هرقدر رفیق مهتدى بر اینکه آنچه در عراق روى داده است یک انقالب و یک فاز مستقل 
بوده است پافشارى کند، به همان درجه اپورتونیسم مواضعى که در "تخطئه انقالب" فرموله کرده است را 

بیشتر اثبات کرده است. 
 

و اما سوال دوم، چرا رفیق مهتدى به این سهولت اینهمه در تبیین سیاسى خود به عقب برمیگردد؟ مگر خود 
ایشان از رهبران جدایى کومه له از پوپولیسم در کنگره دوم این سازمان نبوده است؟ 

 
در بررسى نقد ضد پوپولیستى این دسته از رفقا در مقطع کنگره دوم نباید فاکتور فضاى فکرى عمومى چپ 
در آن مقطع و موقعیت عملى کومه له را ندیده گرفت. قطعا رفیق مهتدى در آن مقطع خود را به درجه اى با 
نقد مارکسیسم انقالبى علیه پوپولیسم موافق یافته است. اما همین تجربه "تخطئه انقالب" نشان میدهد که 
انتخاب یک دیدگاه از میان نظرات در حال کشمکش در سطح جامعه ضرورتا به معناى تسلط به آن دیدگاه 
و نگرش به جهان از آن دیدگاه نیست. براى من یا حمید تقوایى و یا دیگر رفقایى که نقد پوپولیسم را بدرون 
چپ ایران بردند هیچ فشار سیاسى، اجتماعى و هیچ جر و بحث و منگنه تشکیالتى نمیتواند باعث شود 
به فرمولهایى از نوع فرمولهاى امروز رفیق مهتدى و به مقوالتى نظیر خلق و قیام توده ها و غیره پناه ببریم. 
(کما اینکه هیچ چیز در دنیا نمیتواند رفیق مهتدى را وادار کند که در دفاع از نظراتش از قرآن یا اسناد اولیه 
مشى چریکى نقل قول بیاورد). اینها جزو نحوه تفکر ما به جهان نبوده است. رفیق مهتدى با نقد پوپولیسم 
بعنوان یک سیستم نظرى کمابیش حاضر و آماده در یک مقطع معین احساس توافق کرده است. این توافق 
شرایط  در  مباحثات  این  مقطعى  مطلوبیت  تاثیر  تحت  بخشا  و  است  داشته  معرفتى  و  ادراکى  جنبه  بخشا 
سیاسى ویژه یک دوره بدست آمده است. اگر نقد پوپولیسم براى رفیق مهتدى یک نگرش درك شده و جا 
افتاده بود، نه در پاسخ من و نه در حفظ خودش در مقابل توطئه هایى که میپندارد علیه او در شرف تکوین 

است به این سهولت به آن رجعت نمیکرد. 
 

واقعیت اینست که پذیرش انتقاد علیه پوپولیسم و دیدگاهى که مارکسیسم انقالبى نام گرفته بود براى برخى 
از رهبران سنتى کومه له این خاصیت را داشت که افق یک مبارزه دراز مدت تر و اصیل تر را در مقابل صفى 
که آنها بر مبناى اهداف سیاسى محدودتر و کوتاه مدت ترى گرد آورده و متحد کرده بودند قرار میداد. این 
دیدگاه، کومه له آن زمان را از مساله ارضى و ملى و خودمختارى و از امر "جنبش مقاومت" فراتر میبرد و به 
فعالیت آن حکمتى پایه اى تر و دراز مدت تر میداد. این دیدگاه کمک میکرد کومه له صف خود را در صحنه 
نگاه دارد. این دیدگاه اجازه میداد کومه له فراخوان خود به ادامه مبارزه قهرآمیز را علیرغم دورنماى استیالى 
جمهورى اسالمى و افول جنبش مقاومت حفظ کند و مشخصا در برابر سازمان رقیب در این جنبش، یعنى 
حزب دموکرات، استراتژى اجتماعى معتبرى را نمایندگى کند. این در کار کومه له و در تبیین نظرى اهداف 
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آن و نیز در کارآکتر سیاسى رهبران آن یک پیشرفت و دستاورد مهم و با ارزش بود. اما با همه اینها نباید 
این را با پیوستن این رفقا به صف منتقدین قائم به ذات اندیشه پوپولیستى اشتباه کرد. 

 
آژیتاسیون  و  تبیین  به  واقعى اش  ناسیونالیستى  بحث  ضعف هاى  نقطه  پوشاندن  در  مهتدى  رفیق  اینکه 
پوپولیستى پناه میبرد، اینکه از نظر معرفتى این امر براى او بالمانع بنظر میرسد، نشان دهنده محدودیتهاى 
هویت سیاسى ضد پوپولیستى او چه امروز و چه در گذشته است. این، یعنى پیچیدن ناسیونالیسم در زرورق 
خلق پسند، در عین حال بیانگر خاصیت اجتماعى و سیاسى واقعى پوپولیسم بعنوان یک گرایش فکرى و 

اجتماعى است. 
 

بعالوه باید توجه کرد که رفقایى نظیر رفیق مهتدى به یک معنى تجربه انقالب 57 را از دریچه محدودى 
از سر گذراندند. آنها، برخالف فعالین چپ سراسرى، از نزدیک شاهد شکل گیرى جمهورى اسالمى از دل 
جنبش اپوزیسیون ضد سلطنتى، روشهاى عملى این جریان، نحوه استفاده احزاب اسالمى از نام توده ها و 
حتى از بسیج توده اى براى سرکوب انقالب و حقوق دموکراتیک و خفه کردن جنبش کارگرى نبودند. آنها 
ورشکستگى عملى احکام و توهمات پوپولیستى را در صحنه سیاست روزمره شاهد نبودند. آنها در جدلهاى 
داغ جریانات چپ بر سر شیوه برخورد به حکومت و جناحهاى آن شرکت نداشتند. آنها ورشکستگى عملى 
مقوالت عموم خلقى، نظیر ملى، مترقى، توده اى، خلقى، قیام، و امثالهم را در متن عروج ارتجاع اسالمى 
در صحنه عملى سیاسى حس نکرده اند. وقتى از این رفقا میخواهیم درسهاى انقالب ایران را براى کارگر 
کرد عراقى ببرند و در انقالب کردستان از تکرار تجربه تمکین "توده هاى انقالبى" به اپوزیسیون ارتجاعى 

جلوگیرى کنند باید حواس مان باشد که خود این رفقا این درسها را به معنى واقعى کلمه نگرفته اند.

باز هم در باره دوفاز
 

کل "تخطئه انقالب" مطلقا در محدوده "فاز دوم" نوشته شده است. از قیام توده ها در عراق شروع میکند 
و در همان چهارچوب هم تمام میکند. وقتى دقیق تر نگاه میکنیم میبینیم در تلقى رفیق مهتدى این فاز دوم 
بقدرى خودکفا و از تاریخ قبل و بعد خود مستقل است و چنان جایگاه محورى اى در نگرش او دارد که 
در واقع اطالق فاز "دوم" به آن گمراه کننده است. بدون هیچ ارجاعى به زمان و مکان و تاریخ بیرون این 
رویدادهاى چند هفته اى ظاهرا میشود همه چیز را توضیح داد و راجع به هرچیز حکم نهایى صادر کرد. بر 
اساس این فاز و فقط این فاز "اختالف اصلى" شان را با شما میگویند، حکم میدهند که درد مردم را حس 
میکنید یا خیر، که آیا اصال میدانید در عراق ظلم هست یا خیر، که عقل و شرافت و پرنسیپ سیاسى دارید 
یا خیر، که اغراضتان چه هست و چه نیست. در این فاز و فقط این فاز است که عزم میکنند تکلیفشان را 
روشن کنند و از شما میخواهند تکلیفتان را با این و آن روشن کنید. این فاز بهشتى و دوزخى را از هم 
تمیز میدهد. رستگار میکند و میسوزاند. ممکن است تا دیروز هم کاسه بوش بوده باشید و در این فاز پیام 
همبستگى دریافت کنید، ممکن است عمرى کمونیست بوده باشید و در این فاز دشنام بشنوید. این فاز از 
علم و فلسفه تا پرنسیپهاى سیاسى و سازمانى همه چیز را دگرگون میکند. این فاز است که اجازه میدهد که 
آمپریسم و پراگماتیسم و افق محلى " آمدن از متن ماجرا" لقب بگیرد و تحسین شود. به اعتبار این فاز است 
که بعد از یک عمر مدح اساسنامه و پرنسیپ تشکیالتى را گفتن، میشود با صداى بلند از اینکه گویا کسانى 
سیاست ارگان عالى حزب را کنارى انداخته اند و بى سر و صدا کار خودشان را کرده اند اعالم "خوشوقتى" 
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کرد. در پیشگاه اعتبار مطلق این فاز هیچ چیز دیگرى معتبر نیست. این دیگر فاز "دوم" چیزى نیست. این 
"مادر همه فازها" است. این "مرحله و جنبه" اى است که گویى تمام مراحل قبلى جز زمینه چینى براى 
تحقق آن نقشى در تاریخ نداشته اند. براستى که چیزى جادوئى و خدایى در این فاز هست. باید ببینیم این 

درخشش از کجا میاید. 
 

در وهله اول بنظر میرسد شاید "انقالب توده ها" و "قیام مردمى" منشاء این شیفتگى است. شاید بگویند 
پوپولیست پوپولیست است، اما بهرحال مجاز است تاریخ را از سر عشق خویش به "توده ها" و "قیام" نگاه 
کند و تنها آن لحظاتى در این تاریخ براى او ارزش پیدا کند و به محک اندیشه و پراتیک تبدیل شود که در 
آن توده ها باالخره برخاسته اند. این هم تبیینى است. اما من این را نه در این مورد خاص و نه بطور کلى از 
هیچ پوپولیستى باور نمیکنم. پوپولیسم چیزى جز ناسیونالیسم در بسته بندى قابل عرضه به توده هاى محروم 
نیست. پوپولیسم، اگر شیفته است، شیفته خلق خویش است و نه بشریت تحت ستم بطور کلى. در طول 
مدتى که با هم در حزب کمونیست بوده ایم، در فیلیپین، رومانى، لیتوانى، آذربایجان و ارمنستان شوروى، 
چین، آلمان شرقى، آفریقاى جنوبى، فلسطین اشغالى، اتیوپى، سومالى، سودان، الجزایر، افغانستان، و بسیارى 
کشورهاى دیگر توده ها به اشکال مختلف برخاستند، قیام کردند، مسلح شدند، جنگیدند و در مواردى عمال 
حکومت را هم عوض کردند. اگر رنج بود آنها هم کشیدند، اگر خواست برحق بود آنها هم داشتند. اما در 
هیچیک از این موارد این هیجان و شیفتگى را در درون حزب شاهد نبوده ایم. کسى "تکلیفش" را با چیزى 
روشن نکرد و در شیپور "نبرد آخر" در حزب کمونیست ندمید. تئورى فازها صادر نشد، "سیاست فعال" 
نه مطالبه شد و نه مواقعى که خودشان سر کار بودند طرح شد. گرایشات درونى حزب خوش و خرم به 
همزیستى صلح آمیز خود ادامه دادند. اگر چیزى فاز دوم امروز را به محور تعقل و تعیین تکلیف تبدیل 
میکند نه عشق به قیام توده ها، بلکه اهلیت و ملیت توده هاى قیام کننده است. شاید این رگى را در قلبها به 
تکان در آورده است. ولى از آن مهمتر، این رویدادها موقعیت عینى اجتماعى و سیاسى گرایش ناسیونالیستى 
کرد در حزب را تحت تاثیر قرار داده است. تصور میکنم فدایى و راه کارگر هم بتوانند در مورد پیدایش 
مسائل مشابه در سازمانهایشان هنگام جنب و جوش آذربایجانى ها در شوروى (آذرى ها هم ملت برگزیده 
در این جریانات محسوب میشوند)، فاکتهاى آموزنده خودشان را به هرکس که واقعا بخواهد تئورى دو فاز 

را بفهمد بدهند. 
 

در نوشته قبلى هم گفتم که من نفس فازبندى کردن تحوالت اخیر در جهان و منطقه را رد نمیکنم. سوال 
من  میگوید.  بما  تحلیلگر  خود  به  راجع  چیز  چه  بخصوص  و  است  عینى  چقدر  فازبندى  این  که  اینست 
کامال میپذیرم که خیزش سیاسى و مسلحانه در کردستان عراق یک فاز کامال جدید است، اما نه در جهان 
واقعى بلکه در جهان درونى ناسیونالیسم کرد در حزب کمونیست و در ذهنیت رفیق مهتدى. در این فاز 
"ملت خود" براى کسانى به محور عالم و دریچه نگاه کردن به جهان تبدیل میشود. فاز دوم فاز غلبه تعلق 
خاطر ملى کرد بر داعیه ها و ظاهرسازى هاى سوسیالیستى و انترناسیونالیستى در میان ناسیونالیستهاى کرد در 
حزب کمونیست ایران است. این مهم است و به آن باید پرداخت. اما شک دارم بتوان آن را بجاى فازبندى 

روندهاى عینى و پراهمیت جهانى یکسال اخیر بخورد کسى داد. 
 

بیائید تئورى دو فاز را یکبار هم که شده براى مردم غیر کرد جهان، از کارگر و غیر کارگر، یعنى براى کسانى 
که به احتمال قوى اسم رانیه و سلیمانیه و طالبانى و بارزانى را نشنیده اند، براى کسانى که مجبور نیستند 
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مناسبات خود را با دولتمردان و کار بدستان آتى در کردستان عراق تنظیم کنند، براى کسانى که چه بسا در 
طول چند هفته خیزش در کردستان عراق شیفت شب کار کرده اند و اخبار را بدقت دنبال نکرده اند، براى 
برزیلى، اسپانیایى، کره اى و مالزیایى و بطور خالصه براى 99 درصد "توده هاى" جهان تعریف کنیم و ببینیم 
براى آنها این فازبندى چقدر معتبر و اساسا مفهوم بنظر میرسد. جریان فاز اول را دیگر همه میدانند. یک 
جنگ عظیم و کم سابقه در تاریخ بشر رخ داد. صدها میلیارد دالر صرف این جنگ شد، دهها هزار نفر کشته 
شدند، اقتصاد یک کشور به تمامى نابود شد، تکنولوژى جنگى آزمایش نشده در چند ده سال اخیر روى 
مردم یک کشور آزمایش شد، پوزه شوروى به خاك مالیده شد، ناتو احیا شد، آمریکا هژمونى خود را بر 
اروپا و ژاپن ابقا کرد، دود ناشى از سوختن چاههاى نفت کویت و عراق اکولوژى کل جهان را با مخاطره 
روبرو ساخت، سازمان ملل رسما به عنوان یک نهاد استعمارى فعال شد، راسیسم و قوم پرستى در غرب 
ابعاد بیسابقه اى یافت، بورژوازى آمریکا از سندروم ویتنام شفا یافت، دخالتگرى نظامى آمریکا و غرب در 
سطح جهانى مشروعیت سیاسى و حقوقى یافت، تمام مفاهیم و مقوالت سیاست و دیپلوماسى بین المللى 
تغییر کرد. اعراب و اسرائیل به سر میز مذاکره هل داده شدند، لبنان امن شد، عمر حزب اهللا به سر رسید، 
گروگانها آزاد شدند، خلع سالح خاورمیانه رسمیت یافت، و غیره و غیره. این دنیاى پیرامون ماست که در 
"فاز اول"، که بطرز غریبى هنوز هم بعد از "فاز دوم" ادامه دارد، به نحوى غیر قابل باز شناسى دگرگون 
شد. اهل هرجا باشید، باسواد باشید یا بیسواد، اهل سیاست باشید یا نباشید تاثیر این تحوالت را در زندگى 
خود لمس میکنید. هر مبارزه حق طلبانه، تا چه رسد به سوسیالیستى و کارگرى، با چنان معادالت جدیدى 
در سطح جهان روبرو شده است که برداشتن یک گام از این به بعد، حتى براى کسى که در فاز دوم زندگى 

میکند، بدون تعمق جدى درباره این نظم نوین بورژوایى مقدور نیست. این فاز اول بود. 
 

و اما، فاز دوم با قیام مردم رانیه و سلیمانیه آغاز میشود... 

عقل زیادى نمیخواهد که آدم به چنین تحلیلگرى بگوید اهمیت این رویدادها براى شما و من هرچه باشد، 
این فاز دومى براى اولى نشد و شما با رها کردن این افق وسیعتر و با بنا کردن فکر و عقل و انتخاب دوست 
و دشمنتان بر مبناى این فاز دوم محدود و محلى تان دارید نه فقط از حقیقت بلکه، به همین اعتبار، از فهم 
شرایط تحقق آرمانهاى حق طلبانه خودتان هم دور میشوید. آخر آن روندها و تحوالت بنیادى جهانى همه 
روى هم فاز اول است و خیزش مردمى سه هفته اى (در رانیه) و سه روزه (در کرکوك) فاز دوم؟ حس 
تناسب هم چیز خوبى است. این فازبندى شاید عشق شما به مردم کردستان را برساند، اما چیز مثبتى در 
و  تاریخ  عمیق  شناخت  مدعى  مارکسیست  یک  رسد  چه  تا  سیاسى  مفسر  یک  بعنوان  شما  توانایى  مورد 

جامعه نمیگوید. 
 

رفیق مهتدى در "تخطئه انقالب" نه فقط مجددا بر صحت فازبندى خود تاکید کرده، بلکه کال خودش را در 
این فاز حل کرده است. استداللهاى جدیدى هم براى اثبات حقانیت این تفکیک به بحث اضافه شده. "اگر 
مردم قیام نکردند پس چرا آواره شدند" البته شاید استدالل کوبنده و عمیقى باشد. شخصا مطمئن نیستم. 
اما در مورد استداللى که پس از آمدن رفقایى از "متن جریان" به بحث اضافه شده یکى دو نکته دارم. رفیق 

مهتدى مینویسد:

"اگر این یک قیام توده اى بوده است، اگر آنطور که بعدتر و با فاکتهاى مسلم نشان داده شد، 
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حتى یک جنبش و قیام کمابیش رادیکال و داراى شعارها و اشکال چپ بوده است و مفاهیم 
جدید، گرایشهاى جدید و نیروهاى اجتماعى جدیدى را به صحنه آورده است، پس بناگزیر 
"یک مرحله دیگر، یک جنبه کامال متفاوت" از سیاستهاى امپریالیستى و جنگ امپریالیستى در 

منطقه را تشکیل میدهد"

اوال، حتى اگر در این چند هفته در کردستان عراق کمون هاى کارگرى تشکیل شده بودند و قدرت را هم 
بدست گرفته بودند هنوز رها کردن چهارچوب دورانساز رویدادهاى اخیر درسطح جهانى و خیره شدن به 
کردستان عراق نادرست و از نظر سیاسى بسیار مضر مى بود. کسى که اذهان اعضاء این حکومت کارگرى 
را از نظم ارتجاعى نوینى که دارد در سطح جهانى قوام میگیرد و به سرنوشت نه فقط آنها بلکه کل طبقه 
کارگر و حکومتهاى کارگرى در آینده عمیقا ربط دارد منحرف کند و آنها را در "مرحله جدید" خودشان در 
مقیاس محلى مدفون کند، بنظر من مشاور و راهنماى بدى است. اگر بنا بود این پیشروى کارگرى دستاورد 
دیرپایى داشته باشد میبایست توسط خود کارگران و کمونیستهاى کردستان عراق به چهارچوب جهانى خود 
مرتبط بشود. ثانیا، بحث دو فاز رفیق مهتدى به اذعان و حتى تاکید خودش مستقل از شعارهاى چپ یا ظهور 
نیروهاى جدید در کردستان و بدون اطالع از فاکتهاى بعدى طرح شده و باید در همان چهارچوب هم از 
آن دفاع بشود. این مساله نباید فراموش بشود که فاز دوم رفیق مهتدى به وجود و عدم وجود "رادیکالیسم" 
یا "کمابیش رادیکالیسم" در جنبش کردستان ربطى نداشته و لذا باید آن را جدا از بحث شورا و رادیکالیسم 

و غیره فهمید و نقد کرد. 
 

من در نوشته قبلى معنى واقعى این فازبندى را نشان دادم. صحبت حتى بر سر خودشیفتگى ملى نیست. 
هرچند علقه هاى ملى مقبولیت این تفکیک را نزد عده اى تضمین میکند. این فازبندى یک ابزار شبه تئوریک 
ساده براى فائق آمدن به یک دشوارى سیاسى مشخص است. فاز دوم فاز "حقانیت" است و اساسا به این 
خاطر ساخته شده که "عدم حقانیت" قبلى اى را مشمول مرور زمان و نامربوط اعالم کند. هدف سیاسى 
مورد نظر روشن است: حفظ نزدیکى با اپوزیسیون ملى کرد که قرار است مقامات دولتى آتى را تشکیل 
بدهد، منزوى نشدن از ملتى که در آن مقطع و سنتا تحت پرچم اینها فرض میشود و حفظ موازنه دوستى 
و دشمنى در محل براى حفظ تشکیالت خود. اما فاز اول و نزدیکى این جریانات با آمریکا، آنهم با وجود 
یک دفتر سیاسى در راس حزب که تمام مسائل را از دریچه نظم نوین جهانى بورژوازى میبیند و ظاهرا به 
این مصلحتها بى توجه است، این نتیجه گیرى سیاسى به نفع نزدیکى با نیروهاى جبهه کردستان را نامشروع 
و ناموجه میکند و به کرسى نشاندن آن در حزب را دشوار میسازد. پس زنده باد "فاز دوم" که زیر اسم پر 
افتخار "قیام توده ها" کال مرحله را از نو شروع میکند، کنتورها را صفر میکند و اجازه میدهد همه، بارزانى 
و طالبانى و دفتر سیاسى و منصور حکمت انگار که تازه از شکم مادر متولد شده اند و بدون هیچ ربطى به 
صف بندى فى الحال موجود ارتجاع و ضد ارتجاع در صحنه جهانى، از نو شروع کنند. اگر این کارنامه منفى 
ملى گرایان کردستان عراق وجود نداشت، آنوقت رفیق مهتدى بحث خود را بدون نیاز به هیچ فازبندى اى 
مطرح میکرد. تئورى دوفاز، تئورى "گذشته ها گذشته است" است و هدفش خیلى ساده تعدیل و خنثى 
است.  عراق  کردستان  ملى  اپوزیسیون  نفع  به  فوق  سیاسى  نتایج  گرفتن  بمنظور  سیاسى  دفتر  تبیین  کردن 
در قطعنامه هاى رفیق مهتدى بگردید تا کاربست این فازبندى را پیدا کنید. این مرحله بندى مستقیما به دو 
موضوع مربوط میشود. اول همبستگى با اپوزیسیون ملى کرد و دوم "رفع نواقص" موضع دفترسیاسى روى 
از  نتیجه گیرى ها،  مابقى  کردستان).  مردم  درچشم  عراق  با  نیامدن  بنظر  (همسو  خلیج  در  بحران  و  جنگ 
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اجتناب از تظاهر به رفاه در برابر مردم محروم تا تقویت گرایشات کارگرى و چپ، ابدا نیازى به تعریف 
یک فاز دوم ندارد و براى کومه له حتى گفتن الزم ندارد. 

 
سرپوش گذاشتن به مواضع ارتجاعى اپوزیسون ملى کرد در بحران و جنگ خلیج توسط تئورى دو فاز 
خاصیت دیگرى هم دارد. من در جزوه قبلى از رفیق مهتدى صریحا و مشخصا پرسیده ام که باالخره نظر 
شما درباره عملکرد اپوزیسیون کرد در فاز اول، مستقل از مساله کرد، چیست و تاکید کرده ام که بنظر من 
انتقاد سوسیالیستى به این جریانات از اینجا شروع میشود. موضوع نقد سوسیالیستى در درجه اول حمایت 
اینها از آمریکا در فاز اول است و نه دل بستن آنها به آمریکا در فاز دوم. رفیق مهتدى، که تا آنجا که به فاز 
دوم برمیگردد پرونده قطورى از گفته ام ها و نوشته ام ها براى خود ساخته است، در این مورد مطلقا خود را 
به نشنیدن میزند و حتى یک گفته ام و نوشته ام نداردکه بیاد ما بیاورد. در جواب این سوال مشخص من در 
مورد فاز اول فقط میگوید "من لشگر کشى آمریکا را محکوم کردم". اما سوال این نبود. شما کجا حمایت 
اپوزیسیون کرد از آمریکا در جنگ خلیج را محکوم کردید؟ یا حتى کجا به آن اشاره کردید؟ یا اصال چرا 
این  است  قرار  است"  گذشته  "گذشته ها  تئورى  بگوئید؟  آن  به  راجع  کلمه  یک  نیستید  حاضر  هم  امروز 
سکوت مصلحت جویانه کسانى که الاقل روى کاغذ انتظارى جز این از آنها میرفته است را هم مشمول 
مرور زمان کند. این ارزش و جایگاه تئورى براى این رفقاست. براى کسى که شان نزول سیاسى و عملى 
تئورى دوفاز را میداند استداللهاى رفیق مهتدى در نوشته اخیر در مورد مبانى تحلیلى این تفکیک بینهایت 

کسل کننده است. 
 

چرا دفتر سیاسى در مورد "فاز دوم" قطعنامه صادر نکرد
1 7 6  
به این سوال کمابیش در بخش قبل پاسخ داده ام. رفیق مهتدى به ما ایراد میگیرد که چرا در فاصله دو رویداد 
جنگ خلیج و آوارگى کردها فاز تعیین کننده دوم را ندیده ایم و در این مورد مشخصا نظر رسمى اى، به شکل 
قرار و قطعنامه و غیره، اعالم نکردیم. خود این ایراد محلى گرى و ملى گرایى عمیق رفیق و این واقعیت را 
که دنیاى واقعى براى ایشان چطور تحت الشعاع جهان ذهنى و تعلق خاطرهاى فردى ایشان است آشکار 
میکند. در طول سالهایى که با هم در حزب کمونیست ایران بوده ایم، و از جمله در مدتى که رفیق مهتدى 
دبیرکل حزب و یا دبیر کمیته مرکزى و سردبیر کمونیست و غیره بوده است، انقالبها و جنبشهاى عظیمى 
صورت گرفته است. جنبشها و انقالباتى که دنیا نتوانست ندیده بگیرد و درباره آن سکوت کند، تحوالتى که 
به صدر اخبار همین رسانه هاى بورژوایى که رفیق مهتدى از بى اعتنایى شان به انقالب کردستان شکوه میکند 
رانده شد و تمام جهان به آنها چشم دوختند. حزب کمونیست در مورد بسیارى از اینها نه قرار و نه قطعنامه 
و نه حتى مقاله اى به چاپ نرسانده است. جنبش فیلیپین، جنبش آفریقاى جنوبى، جنبش السالوادور، جنبش 
دموکراسى طلبى در چین، جنبش لیتوانى، استونى، جنبش افغانستان، جنبش مردم فلسطین در سرزمینهاى 
اشغالى، جنبش هاى توده اى مختلف در برمه، پرو، پاکستان، تقابل هاى وسیع سیاسى در کره جنوبى و نظایر 
اینها فورا به ذهن میاید. رفیق مهتدى نه در مورد ضرورت موضعیگرى رسمى در قبال این جنبشها در زمان 
خود حرفى زد، نه قطعنامه اى داد و نه اگر کسى او را به دلیل سکوتش درباره اینها به لجن مال کردن آنها 
متهم میکرد ارزشى براى چنین منتقدى قائل بود. علت داد و فریاد امروز در مورد فاز دوم در کردستان صرفا 

"در کردستان" رخ دادن این فاز است. 
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به ما ایراد میگیرد که چرا در قطعنامه دفتر سیاسى و در مقاالت علنى مان اساسا به آوارگى کرد میپردازیم. 
به این دلیل ساده که این آن رویدادى است که افکار عمومى جهان را به خود معطوف کرده است. مبارزات 
توده اى در کردستان عراق چیزى است که حزب ما باید خبرش را به دنیا بدهد. آوارگى مردم کرد چیزى 
است که باید حزب در موردش قطعنامه بدهد و نظرش را بگوید. مبارزات توده اى در کردستان عراق، با همه 
اهمیتش براى مردم عراق و کمونیستى که در میان این مردم کار میکند، رویدادى به اهمیت آنچه قبل و بعد 
آن صورت گرفت نیست و با اصرار رفیق مهتدى هم به چنین چیزى تبدیل نمیشود. جنگ خلیج و آوارگى 
مردم کردستان مسائل مورد توجه کل مردم جهان بودند. اگر حزب کمونیست قرار است حزبى جدى باشد، 
اولین چیزى که باید یاد بگیرد اینست که به عینیات جهان خارج از خود شانه باال نیاندازد و دنیاى درونى 
خود را با دنیاى واقعى عوضى نگیرد. کسانى که نوشته ها و قطعنامه هاى ما را میخوانند ما را یک حزب 
سیاسى و کمونیستى میدانند و نه یک جریان ملى و طبعا انتظار ندارند حزب کمونیست در جهانى که همه 
دارند از جنگ خانمان برانداز در خلیج فارس و عواقب جهانى و منطقه اى آن از جمله آوارگى میلیونى کرد 

حرف میزنند درباره قیام چند هفته اى توده اى رانیه و سلیمانیه و کرکوك قطعنامه صادر کند. 
 

اگر گروه فشار کرد در حزب کمونیست ایران نبود چنین مساله اى اصال موضوعیت پیدا نمیکرد و اگر گروه 
فشار فیلیپینى و افغانى وجود داشت جنبش در این کشورها هم مبناى طلبکارى ملى از حزب کمونیست 
میشد. ارزش این هیاهو دقیقا همینقدر است. حزب کمونیست باید تاریخ حرکات کارگرى این دوره را به 
تفصیل بازگو کند و درسهاى آن رابیرون بکشد. این کارى است که در حد امکانات و در اولین فرصتى که 
بخصوص به همت یک رفیق حزبى فراهم آمد شروع کردیم. حداقل انتظارى که از رفیق مهتدى و رفقایى 
میکنند  تبدیل  در حزب کمونیست  چپ  کوبیدن  چماقى براى  را به  شوراها  و  جنبش توده ها  اینچنین  که 
سخن  آن  از  که  سکوتى  توطئه  شکستن  در  دوم  فاز  مورد  در  سخنورى ها  این  بدنبال  که  بود  این  میرفت 
میگویند کار مشخصى به عهده بگیرند. تحقیقاتشان را در مورد این قیام چاپ کنند، کرونولوژى و اسناد این 
دوره را گردآورى و به زبانهاى خارجى منتشر کنند، مقاله اى براى روزنامه اى بنویسند، کتاب "انقالبى که 
در سکوت غرق شد" را دست بگیرند، جایى سخنرانى کنند. اما اینها انتظارات بیجایى است. کسى منتظر 
اینها نباید بنشیند. بحث فاز دوم و تمام پرخاشگرى هاى حول آن به دفتر سیاسى همین حد براى این دسته 

از رفقا مصرف داشته است!

باز هم در باره موضعگیرى در مورد بحران خلیج
بخش مربوط به موضع دفتر سیاسى در قبال بحران خلیج در "تخطئه انقالب" بخودى خود تاکید مجدد 
من  آنجا  بود.  من  انتقاد  مورد  قبلى  نوشته  در  که  ناسیونالیستى اى  مصلحت گرایى  بر  است  صریحى  و 
امروز  داشتم،  را  رادیو"  "فضاى  پارگراف  فقط  موضع  این  به  مهتدى  رفیق  غلطیدن  در  دادن  نشان  براى 
داد.  نشان  روشنى  به  میتوان  را  مصلحت گرایى  این  و  شده  تشریح  موضع  این  متاسفانه  یا  و  خوشبختانه 
اولین نکته اى که به چشم میاید اینست که رفیق مهتدى خود صراحتا بر استنباط من از بحث "فضاى رادیو" 
صحه میگذارد و مینویسد: "در همین رابطه است که من در قطعنامه اول از "تغییر فضاى رادیو" صحبت 
میکنم". تصور میکنم این براى رفیق محمد شافعى آموزنده باشد. تشخیص "امتداد فکر" افراد، وقتى با سنت 
سیاسى اى طرف هستید که عدم صراحت و مبارزه از پهلو را به عنوان درایت و پختگى تقدیس میکند، یک 
شرط کار سیاسى در این دوره و زمانه است. البته شرط تشخیص درست امتدادهاى ناگفته اینست که شما 
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چهارچوب فکرى فرد و مصالحى را که این عدم صراحت را ایجاب کرده اند را بدرستى و بر مبناى یک 
تحلیل عینى بشناسید. تائیدیه رفیق مهتدى مبنى بر اینکه پشت توصیه خیراندیشانه در مورد فضاى رادیو 
واقعا یک اختالف مهم سیاسى بر سر موضع گیرى در قبال بحران و جنگ خاورمیانه نهفته بوده است، به این 

ترتیب، بخشا صحت فرضیه من در مورد نگرش و مالحظات سیاسى ایشان را هم تائید میکند. 
 

رفیق مهتدى، ظاهرا بدون اینکه متوجه باشد که از مکالمه کوتاه ما قبل از شروع جنگ خلیج تا زمان نگارش 
پاراگراف "فضاى رادیو" نزدیک به یکسال با سکوت ایشان در مورد اختالف بر سر این مساله گذشته است، 
باز یک سلسله از "گفته ام" ها تحویل خواننده میدهد. واقعیت امر در این مورد را قبال توضیح دادم و اینجا 
از این میگذرم. بهرحال امروز یکسال پس از اشغال کویت نوشته اى از ایشان وجود دارد که در آن در مورد 
اختالف شان با دفتر سیاسى در این مورد که "باید به عراق هم برخورد شود" مطالبى آمده و لذا منهم بعنوان 
کسى که معتقد بود در آن مقطع "نمیبایست به عراق برخورد شود" امکان پیدا میکنم جوابم را براى ایشان 

هم تکرار کنم. کاش روز اول نوشته بودند. 
 

اول انتقاد ایشان را بشنویم:

"گفتم به رژیم عراق هم باید برخورد شود، اساسا نه در رابطه با اشغال کویت، بلکه اساسا در 
رابطه با مردم خود عراق. گفتم در تصویرى که شما داده اید مردم عراق و طبقه کارگر غائبند. 
اخیر  دهه  سه  دو  در  عراق  حکومت  سابقه  از  است.  نشده  گرفته  نظر  در  عراقى  کمونیست 
صحبت کردم و گفتم بجا گذاشتن این خالء را اشتباه میدانم. ما باید بدون اینکه ذره اى نوك 
تیز حمله را از روى آمریکا برداریم، رژیم عراق را هم مورد انتقاد قرار دهیم. از بخود گرفتن 
چهره مذهبى و تقویت جریانات اسالمى در جهان عرب صحبت کنیم. از توهم آفرینى در میان 

توده هاى فلسطینى هم صحبت کنیم".

بعدى  صفحات  در  شان  واقعى  سیاسى  امتداد  به  بعد  و  بدهم  جواب  جمالت  این  خود  به  فعال  بگذارید 
"تخطئه انقالب" بپردازم. 

1 - میگویند به عراق هم میبایست برخورد شود اما نه اساسا در رابطه با اشغال کویت، بلکه در قبال خود 
مردم عراق. مساله روز مساله اشغال کویت توسط عراق بود، همه دنیا از این حرف میزدند و اگر اصوال 
قرار بود کسى در ماه اوت 1990 "به عراق هم برخورد کند" انتظار میرفت راجع به این مساله موضع بگیرد. 
رفیق مهتدى معتقد است میشده اینکار را نکرد. در قبال این چیزى نگفت. یکى از سواالتى که کمونیست 
براى رفیق مهتدى فرستاد این بود که در قبال اشغال کویت توسط عراق چه نظرى دارید. آیا کسى در حزب 
کمونیست ایران هست که امروز، اوت 1991، بداند نظر رفیق مهتدى در قبال اشغال کویت چیست؟ آیا 
کسى در میان گفته ها و نوشته هاى ایشان جمله و سطرى پیدا میکند که از آن بشود فهمید که باالخره ایشان 
اشغال کویت توسط عراق را محکوم میکرده یا خیر، اگر آرى چگونه و اگر نه چرا؟ آیا براستى وجود یک 
دفتر سیاسى که بقیه را از موضعگیرى سیاسى و فکر کردن به مسائل پیچیده، و از آن مهمتر بعهده گرفتن 

مسئولیت موضعگیرى علنى، معاف کند نعمت بزرگى نیست؟ 
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بهرحال ما بدالئلى که قبال گفته شده نفس اشغال کویت را محکوم نکردیم. ما از این سوال فرار نکردیم. 
عدم  صراحتا گفته بودیم که  اینکه  با  که  اینجاست  جالب  دادیم.  جواب  و  کردیم  را مشخصا طرح  سوال 
محکومیت اشغال کویت از روى مالحظات سنتى ما در قبال عراق، یعنى مساله حفظ تشکیالت علنى و 
بعضا  و  میگفتیم  را  این  میباید  که  داشتند  اصرار  رفقایى  نیست،  عراق،  خاك  در  مان  اردوگاهى  امکانات 
و  ناسیونالیستى  محتواى  که  پائین تر  دادند.  توضیح  دیگران  به  اینطور  را  سیاسى  دفتر  موضع  خودشان 
مصلحت طلبانه "به عراق هم باید برخورد میشد" را توضیح دادم جاى این پافشارى را هم در کل تصویر 

جریان ناسیونالیستى ذکر میکنم. 
 

2 - شخصا مدتهاست معنى "لبه تیز حمله" را از این برداریم و روى آن بگذاریم و یا ضمن اینکه از روى 
آن بر نمیداریم با این چنین و چنان کنیم را نمیفهمم. جمله را میفهمم، اما منظور را نمیفهمم. آیا منظور 
اینست که حجم تبلیغات ما علیه یکى از دیگرى بیشتر باشد؟ آیا واقعا ما دودل بودیم که علیه کدام، آمریکا 

یا عراق، باید بیشتر تبلیغ کنیم و با این رهنمود از بالتکلیفى درآمدیم؟ 
 

3- آیا در پرتو شیوه برخورد قطعنامه هاى خود رفیق به اپوزیسیون ملى کرد و سکوت ایشان در مورد رابطه 
این اپوزیسیون با اپوزیسیون شیعى و اشاره هاى متعدد ایشان به قیام توده اى در جنوب عراق بدون زدن 
تنشان به مساله اپوزیسیون اسالمى، باید مالحظه ایشان در مورد جهت گیرى اسالمى و توهمات فلسطینى 

ها به عراق را جدى بگیریم؟ 
 

4 - میگویند باید در رابطه با خود مردم عراق به رژیم این کشور برخورد میشد. منظور سخن گفتن از 
مصائب مردم، ماهیت استبدادى و سرکوبگر رژیم و نظایر اینهاست. رفیق مهتدى در "تخطئه انقالب" بارها 
این مصائب را، با لحنى آژیتاسیونى، براى ما میشمارد و میگوید که در صحبت یکسال قبل با من هم چنین 
کرده است. چه آنموقع و چه امروز این کار بینهایت سبکى بوده است. اگر قرار است افراد رهبرى و دفتر 
سیاسى حزب کمونیست را نقد کنید باید مایه اینکار را داشته باشید. رفتن به این سنگر که گویا اینها نمیدانند 
در عراق چه میگذرد و محتاج ارشاد توسط رفیق عبداهللا مهتدى بوده اند و هستند از شما چهره برحق و یا 
حتى مطلعى تصویر نمیکند. چه کسى در درون و بیرون این حزب ممکن است این حرف و گوینده آن را 

جدى بگیرد؟ 
 

اما، واقعیت اینست که این فرمول بهرحال ما را به اصل مساله رهنمون میشود. در پاسخ به آگاه گرى هاى 
رفیق مهتدى من میگویم باشد، شما که تاریخ سى ساله عراق را میدانستید، چرا براى نخستین بار در مقطع 
اختالف آمریکا و عراق و با باال گرفتن بحران خلیج به صرافت برخورد به عراق "در رابطه با مردم آن 

کشور" افتادید؟ 
 

رفیق مهتدى عمال از سه زاویه به این سوال پاسخ داده است: 
 

اول، پاسخ اصولى: مصائب سى ساله مردم عراق. اما آیا مصائب مردم بروز فوق العاده اى یافته بود؟ چرا 
هنگام جنگ شهرها در جنگ ایران و عراق و خراب شدن کارخانه و خانه و مدرسه بر سر مردم بیگناه این 
برخورد را الزم ندیدید؟ چرا فاجعه حلبجه این عکس العمل را نمیطلبید؟ چرا دور آخر تخریب روستاها و 
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خالى کردن آنها از سکنه در کردستان عراق یا بمباران شیمیایى اردوگاه خود ما مقطعى نبود که میبایست در 
مورد ماهیت رژیم عراق و عملکرد سیاسى آن در قبال مردم به سخن درآئید؟ واقعیت اینست که در تمام 
این موارد میبایست حرف زد. اگر نه ما و نه رفیق مهتدى این کار را نکردیم از روى مالحظات و محظوراتى 
بود که در رابطه با ادامه کارى و امنیت تشکیالت ما در اردوگاههاى مستقر در کردستان عراق وجود داشت. 
حقایقى که رفیق مهتدى تهییج میکند همیشه وجود داشته اند و ما تا مقطع بحران خلیج در مورد آنها، اساسا 
بنا به منفعت ادامه کارى تشکیالت در کردستان، دندان روى جگر گذاشته بودیم و این را، الاقل تا آنجا که 
به من مربوط میشود، علنا به همین شیوه توضیح داده ایم. بنابراین آژیتاسیون رفیق مهتدى در مورد وضعیت 
اجتماعى و سیاسى عراق به این بحث نامربوط است و کال در درون حزب کمونیست ایران زائد است. 
تصویر کردن خود بعنوان تنها وجدان دردمند در حزب از فرط رندى کودکانه است. آنچه که رفیق مهتدى 
باید توضیح بدهد اینست که چرا در مقطع مشخص بحران خاورمیانه زمان براى شکستن سکوت تاکنونى 

درباره حقایق 30 ساله مناسب شده است. 
 

دوم، پاسخ سیاسى. مینویسد:

و  کارگر  طبقه  بودن  غائب  از  عراق،  مردم  قبال  در  عراق  رژیم  به  برخورد  لزوم  از  "من 
کمونیست عراقى در تصویرى که د. س ارائه میدهد صحبت کرده ام. بر طبق موضعگیرى د. س 
وظیفه طبقه کارگر و کمونیست عراقى چه میتوانست باشد؟ آیا در عین مخالفت با آمریکا از 
رژیم عراق پشتیبانى کند، در مورد آن سکوت کند و دنباله رو آن شود، و یا اینکه در این مورد 

سیاست و مطالبه معین و مستقلى داشته باشد؟"

اوال، خوشحال میشوم اگر رفیق مهتدى در پوشه "نوشته ام" هایش، یا در تاریخ کومه له وحزب کمونیست 
براى نمونه یک سند و قطعنامه که در آن مشخصا وظایف کارگران و کمونیستهاى عراقى تشریح شده باشد 
را نشان بدهد. نقطه عطف هاى مهم در این دوره کم نبوده اند. جنگ ایران و عراق، صلح ایران و عراق، 
مذاکرات دوره هاى قبل اتحادیه میهنى و رژیم، تشکیل مجلس اعالى اسالمى، بمباران شیمیایى، کوچ دادن 
مردم در کردستان و غیره. کجا ما تا امروز در مورد "سیاست و مطالبه معین و مستقل" کارگر و کمونیست 
عراقى اظهار نظر رسمى کرده ایم؟ ممکن است امروز این کار الزم شده باشد. ایرادى ندارد، ولى کسى که 
این را میگوید باید، بجاى اینکه نبود چنین قرار مشخصى را نقض بدیهیات قلمداد کند، این را مستند کند 
که چرا امروز و فقط امروز و برخالف روش تاکنونى باید حزب کمونیست این وظایف را لیست کند؟ و 
البته دراین میان القاى این شبهه که البد در غیر اینصورت کارگر عراقى به "پشتیبانى و دنباله روى" از رژیم 

عراق تشویق شده است خیلى ناپسند است. 
 

ثانیا، نظر دفتر سیاسى درباره بحران خلیج، که حاوى اظهار نظر مشخص درباره جوانب مختلف مساله است، 
براى کارگر و کمونیست نوشته شده. از نظر ما این سیاست کارگر و کمونیست در همه جاى دنیا بود. این 
نگرش و تحلیل و موضعگیرى اى بود که معتقد بودیم کارگر و کمونیست در هرجاى دنیا، مستقل از ملیت، 
باید داشته باشد. بفهمد که اشغال کویت بهانه و زمینه اى براى عروج یک وضعیت ارتجاعى بیسابقه در 
مقیاس جهانى و یک جنگ خونبار تاریخى فراهم کرده است، بفهمد هیچیک از دو طرف این جدال برحق 
نیست، که باید جلوى این جنگ را گرفت و مانع تحقق این دورنما شد، که رسانه هاى بورژوایى غربى 
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نوکرند، که کمونیست و کارگر نفعى نه در الحاق کویت توسط عراق و نه گوشمالى عراق توسط آمریکا 
ندارند، که نباید از سیاست تحریم اقتصادى دفاع کرد، که سازمان ملل یک نهاد بیطرف نیست، که نباید از 
حمله آمریکا خوشنود شد به این حساب که رژیم عراق را تضعیف میکند، که باید اینها را به مردم گفت 
و غیره و غیره. بحث امروز منهم دقیقا اینست که کارگر و کمونیست عراقى به شهادت اوضاعى که بعدا 
پیش آمد، متاسفانه این نگرش مستقل کمونیستى و کارگرى را نداشت و اتفاقا به این دلیل در این میان به 
پیشروى هایى که میتوانست داشته باشد نرسید. نظر رفیق مهتدى درباره بحران خلیج، تا آنجا که نوشته شده 
و یا شنیده شده، در مورد وظایف کارگر و کمونیست عراقى حتى در حد نظر رسمى دفتر سیاسى مشخص 
نیست. اگر ایشان قطعنامه و یا نوشته اى در مورد وظایف و مطالبات کارگر و کمونیست عراقى داده بودند 
باز میشد این نقدشان از موضع دفتر سیاسى را جدى گرفت. ولى در کل نوشته هاى ایشان حتى یک جمله 
درباره این وظایف و مطالبات وجود ندارد. کل سیاست و تمام وظایف مندرج در قطعنامه هاى ایشان حول 
وظایف کومه له در حفظ خود و تنظیم موقعیتش در قبال رویدادهاى اخیر است. اگر بندى در مورد وظایف 
مشخص کمونیستها در عراق هست باید آن را در قطعنامه داخلى دفتر سیاسى سراغ کرد که از جدایى از 
اپوزیسیون ملى در کردستان ، حفظ وحدت کارگر کرد و عرب، فریب نخوردن از طرح منطقه امن و نظیر 
اینها صحبت میکند. یعنى کمابیش نتایجى عکس آنچه از قطعنامه ها و نوشته هاى رفیق مهتدى مستفاد 
میشود. به این ترتیب بحث غایب بودن وظیفه کارگر و کمونیست عراقى را هم نمیشود جدى گرفت. این 

مشکل واقعى رفیق مهتدى نبوده است. 
 

سوم، پاسخ واقعى: همسوئى با مصلحت ملى کرد. در جزوه قبلى در مقابل پاراگراف فضاى رادیو گفتم که 
خواست جریان ناسیونالیستى در حزب مبنى بر اینکه "به عراق هم باید برخورد شود" ، برخالف جریان 
انساندوست، از سر هیچ پرنسیپ سیاسى و انسانى نیست. این جریانى است که تا امروز و علیرغم مشاهدات 
طوالنى از موقعیت مردم تحت رژیم عراق به دلیل مالحظات تشکیالتى معین کال در رابطه با عراق ساکت 
بوده و تهییج علیه ما مبنى بر اینکه گویا میخواهیم مناسبات کومه له با عراق را تیره کنیم و از زیر بار مسئولیت 
این رابطه شانه خالى کنیم، یک محور تحریکات اینها علیه ما در دور قبل جدلها در درون حزب بوده است. 
اگر امروز اینها چیز دیگرى میگویند، قطعا به این دلیل است که معادالت و محاسبات و چوب خط مصلحتها 

تغییر کرده است. در جزوه قبلى نوشتم:

گرفتن  باال  و  عراق  دولت  تضعیف  ماجرا  این  در  حزب)  درون  در  ناسیونالیستى  ("جریان 
جنبش در کردستان و وزنه شدن اپوزیسیون کرد را میدید. کارآکتر رژیم عراق از بمباران مردم 
شهرها و کارگران پاالیشگاهها و کارخانه هاى ایران، مردم حلبجه و اردوگاه کومه له تا اوت 90 
تغییرى نکرده بود. چیزى که تغییر کرده بود و یا انتظار میرفت تغییر کند قدرت رژیم عراق 
در صحنه داخلى بود. بنابراین زمان ظاهرا براى ایجاد پیشینه انتقادى نسبت به رژیم عراق 

مناسب شده بود"
این پیش بینى من بود. رفیق مهتدى امروز با صراحت به این مصلحت طلبى اعتراف میکند و هدف "چیزى 

هم به عراق گفتن" را بدون هیچ ابهامى روى کاغذ میاورد.

"انتظار طبیعى این بود که پس از خیزش مردم علیه رژیم عراق، پس از اینکه مردم خود وارد 
صحنه شدند و با عمل مستقیم خودشان نشان دادند که جز لشگرکشى و جنگ با آمریکا چیز 
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دیگرى هم هست که باید از آن صحبت شود دفتر سیاسى این واقعیت را به حساب بیاورد.... 
اگر عدم اشاره به حکومت عراق هنگام لشگرکشى و جنگ آمریکا تحت عنوان اینکه میتواند 
آب به آسیاب آمریکا بریزد توضیح داده میشد، استداللى که بنظرمن نادرست بود، حال پس 
توجیهى  مطلقا  دیگر  عراق  خود  در  توده اى  جنبش  از  پس  عراق،  خود  درونى  تحوالت  از 

نداشت".

رفیق سپس پس از موج دیگرى از تهییج در مورد سرکوب مردم عراق و قیام آنها، حکیمانه نتیجه میگیرد 
که:

در  قیام  و  اعتراض  قوى  پتانسیل  و  حکومت  و  مردم  بین  شکاف  عمق  رویدادها  این  "آیا 
این  فوران  از  قبل  ابتدا،  همان  از  کمونیستها  طرف  از  باید  که  نمیدهد  نشان  را  جامعه  این 
نارضایتى ها، خاطر نشان میشد؟ آیا وقوع این جنبشهاى توده اى پردامنه و قیامهاى نافرجام 
یا شکست خورده دلیلى اجتماعى و نه فقط منطقى بر این امر نیست که نقصى در تحلیل 
ما وجود داشته است؟ و باالخره آیا تحوالت اخیر گواه صحت نظر من مبنى بر لزوم اشاره 
به حکومت عراق در قبال کارگران و مردم تحت ستم آن کشور و باز کردن جایى براى این 

مولفه در آینده نبود؟"

آیا هنوز هم ابهامى در مورد جایگاه "اشاره" به رژیم عراق در تبیین ناسیونالیسم کرد و رفیق مهتدى از 
مساله خلیج باقى میماند؟ بحثهاى عمومى رفیق مهتدى در مورد مصائب سى ساله مردم عراق و نیز وظایف 
را  قبال عراق  در  از سکوت به سخن گفتن  هیچکدام ضرورت و مطلوبیت چرخش  عراقى  کمونیستهاى 
توضیح نمیدهند. همانطور که گفتم اینها فاکتورهایى دیرپا تر بودند که کومه له و حزب کمونیست با علم به 
آنها از اظهار نظر در مورد رژیم عراق خوددارى ورزیده بود. (هرچند رفیق مهتدى در آژیتاسیونهاى خود این 
استنباط نادرست را بدست میدهد که گویا خود او تازه متوجه این مصائب شده و میخواهد کشف خود را 
با بقیه هم درمیان بگذارد). آنچه به سخن در آمدن را مستدل میکند این استدالل آخر ایشان، یعنى باز کردن 

جایى براى مولفه انتقاد به عراق، است و این درست همان چیزى است که من در نوشته قبل تذکر دادم. 
 

با شروع بحران خلیج ناسیونالیسم کرد در عراق به تحرك میافتد. درست قبل از این ماجرا این جریانات به 
تاسى از فضاى حقوق بشرى در جریان تغییر ریل از مبارزه قهرآمیز علیه رژیم عراق به بسیج افکار عمومى 
و محافل سیاسى در اروپا و آمریکا حول مساله حقوق بشر بودند. بحران خلیج و مشاهده اینکه رژیم عراق 
دیگر نه توسط امثال ایران، بلکه توسط آمریکا و کل اروپاى متحد قرار است زیر منگنه نظامى قرار بگیرد، بار 
دیگر عرصه نظامى و خیزش علیه رژیم را به عرصه اصلى ابراز وجود اینها تبدیل میکند. تضمین حقوق بشر 
در عراق جاى خود را به مبارزه قهرآمیز علیه آن میدهد. این بار افق روشن تر است. نه فقط "کمونیستها"ى 
رفیق مهتدى، بلکه مقدم بر آن ناسیونالیسم کرد یاد "پتانسیل قوى اعتراض و قیام در این جامعه" میافتند. در 
حالى که جریانات کرد عراقى نیروى مسلح خود را براى شرکت در جنگ آتى برق میاندازند و به رخ دیگران 
میکشند، حداقل انتظار آنها از ناسیونالیستهاى کرد غیر عراقى اینست که سکوت سنتى خود در قبال رژیم 
عراق را بشکنند. محافل کرد عراقى به روشنى این انتظار را نشان میدهند. در معادالت جدید آنها خوددارى 
بیش از این از انتقاد به عراق در چنین تالقى سیاسى، و بزودى نظامى، تعیین کننده اى میان اپوزیسیون کرد 
و رژیم عراق، پشت کردن به امر کرد و گرفتن موضع پرو - عراقى تلقى میشود. محافل کرد عراقى در اروپا 
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روى کادرهاى سنتى کومه له در خارج کشور و محافل راست در داخل حزب فشار میگذارند، و الزم نیست 
زیاد هم زحمت بکشند، چون نیم بیشتر باورها و پیش بینى ها و توهماتشان مشترك است. 

 
مشکل راست در حزب، اما، دفتر سیاسى و موضع رو به جهان آن در قبال بحران خاورمیانه است. بنابراین 
باید موضع دفتر سیاسى را تعدیل کرد. اگر امروز با گرفتن ژست خیرخواه در یک مکالمه دو دقیقه اى نشود، 
سال بعد با بحث فضاى رادیو و یا اتهام لجن مال کردن مبارزه توده ها و تهییج در مورد مشقات مردم، باید 
باالخره کارى کرد که در این نقطه عطف تعیین کننده دوستى هاى ملى گذشته و حال و آینده گسسته نشود، 
طالبانى  جالل  براى  که  همانقدر  انتخاب  شود.  تمام  "کمونیستى"  دوستى هاى  گسستن  بهاى  به  اگر  حتى 
دورانساز و غیر قابل اجتناب است، براى ناسیونالیست کردى هم که در روز صلح آمیز و آفتابى خود را 

کمونیست نامیده و در صف این حزب خانه کرده است حیاتى است. 
 

عمر  رفیق  مانند  صریح،  ناسیونالیستهاى  است؟  ممکن  طرقى  چه  به  کمونیست  حزب  موضع  تعدیل 
ایلخانى زاده، بهتر میدانند (البته امروز که بنظرشان فضا مناسب شده) کال تحلیل تئوریک متفاوتى از بحران 
خلیج بدهند و اشغال کویت توسط عراق را محور بحث شان قرار بدهند. اما آنها که شم بقاء بیشترى دارند 
میدانند که این را در حزب کمونیست نمیتوان به موضع رسمى تبدیل کرد. براى اینها مساله نه بر سر یک 
موضع اساسا متفاوت، بلکه بر سر ایجاد حداقل یک "پیشینه انتقادى علیه عراق" و یا بقول خودشان "باز 
کردن جایى براى این مولفه در آینده" است. "به منصور حکمت گفتم که باید به عراق هم اشاره شود" 
(که گویا همین اشاره براى رفع توهم فلسطینى ها کفایت مى کرده) و پاراگراف "فضاى رادیو عوض شود"، 
تالش فردى رفیق مهتدى براى ایجاد این پیشینه است. این، وقتى با یکسال سکوت (که با ایماء و اشاره به 
اهل فن خاطر نشان میشود که از سر رضا نیست) ترکیب شود، ممکن است براى محترم نگهداشتن خود 
در پیشگاه جنبش ملى در عراق کافى باشد. شاید این احترام را براى ایفاى نقشى تاریخى در خدمت کارگر 
کرد در آینده میخواهند. شاید اینطور باشد، ولى فعال که فقط جستجوى این احترام و تحکیم دوستیهاى 

ملى را میشود مشاهده کرد. 
 

این اساس اختالف بر سر موضع دفتر سیاسى در قبال بحران خاورمیانه است. سر سوزنى اصول سیاسى 
در ایراد رفیق مهتدى به موضع دفتر سیاسى و در تز "به عراق هم برخورد شود" وجود ندارد. آنچه هست 
مصلحلحت جویى هاى خرد و محاسبه گرى هاى پیش پا افتاده است که متاسفانه سیاستمدارى و درایت لقب 
گرفته است. اگر به اصول پناه برده میشود براى اینست که میدانند طرف مقابل تنها با اصول مجاب میشود، 
اگر از مصائب مردم میگویند براى اینست که عشق طرف مقابل به انسانها را میدانند، اگر پاى کمونیست 
عراقى را به میان میکشند براى اینست که طرف مقابلشان را عمیقا کمونیست میشناسند. اینها بسته بندى یک 
بحث مصلحت طلبانه براى عرضه در درون یک حزب کمونیستى در مقابل یک خط کمونیستى است. اما 

قبال هم گفته ام، این کمونیستها عقل هم دارند. 
با این توضیحات حدس زدن اینکه چرا راست سابق اصرار میکرد حتما ما بگوئیم از سر "محظورات" به 
عراق چیزى نگفته ایم جایزه نمیخواهد. این چیزى است که خودشان دارند در توجیه موضع رسمى حزب 
خود به محافل کرد عراقى میگویند. اگر نشود موضع رسمى را تعدیل کرد، باالخره این توجیه شاید کسى 

را آن طرف راضى کند. 
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خلیج  بحران  مقطع  در  را  عراق  به  برخورد  حزب  در  کرد  ناسیونالیسم  چرا  که  میکند  روشن  گفتم  آنچه 
ضرورى و مطلوب میداند. اما هنوز باید این را هم نشان داد که چرا کسانى اینچنین حساس به مساله رابطه 
با عراق این برخورد را مقدورهم میدانند. پاسخ این سوال روشن است اوال، آمریکا اجازه حمله تبلیغى به 
عراق را صادر کرده است و رسانه هاى عمومى چنان فضایى را بوجود آورده اند که همرنگ جماعت شدن 
در نظر دولتها و نیروهاى سیاسى مختلفى که حتى رابطه سیاسى و تجارى محکمى با عراق دارند تاوانى 
ببار نمیاورد. جناب خامنه اى هم با همین حساب به عراق در رابطه با شیعیان جنوب حمله کرد و پس از 
ختم ماجرا با همین استدالل از زبان نماینده اش در سازمان ملل که "فقط ما نبودیم که، تمام دنیا همین را 
گفتند" در مقابل اعتراض عراق به دخالت جمهورى اسالمى در امور داخلى اش از خود دفاع کرد. ثانیا، و از 
این مهم تر، "آمریکا" در تصویر رفیق مهتدى در برابر "رژیم عراق" قرار گرفته و قرائن چنین نشان میدهد 
که عراقى در کار نخواهد بود که بعدا گریبان کسى را بگیرد. زیر دست و پاست و لگدى از طرف ما تاوانى 
ندارد. خالصه کالم، برخالف گذشته برخورد به عراق تماما در باد نیروهاى موتلف و با انتظار سرنگونى 
رژیم عراق مقدور شده. نه فقط الزم است پیشینه انتقادى ساخته شود و براى این مولفه جا باز شود، بلکه 
این کار دیگر ظاهرا تاوان و خسارتى در بر ندارد. این فرمول پشت اصولى است که در هوا چرخانده میشود. 
معضل من با این برخورد، اخالقى نیست. مساله من اجتناب از ضعیف کشى در قبال رژیم عراق نیست، بلکه 
نشان دادن شباهت این ارزیابى با توهمات اپوزیسیون ملى در کردستان است که او هم همه چیز خود و مردم 
کردستان را وارد این قمار میکند. اگر رفیقى، که دوست داشته در جزوه اخیر خود بعنوان سمبل درایت و 
پیش بینى و حفظ توازن دوستان و دشمنان در برابر یک دفتر سیاسى کله شق ظاهر شود، چنین برخوردى 
را ممکن و مقدور میداند از اینروست که در محاسبات رایج در محافل ملى، که نادرستى خود را عمال نشان 
داد، شریک است. ذوق زدگى ها و "چرا و چگونه" هاى رفیق مهتدى و اصول وى در مورد برخورد به عراق 

همه مشتقات محاسبات سیاسى زمینى و قابل توضیحى هستند. 
 

من امروز جدا متاسفم که در مکالمه یکسال و اندى پیش وقتى رفیق مهتدى بحث "به عراق هم اشاره شود" 
را مطرح کرد فورا متوجه حکمت ناسیونالیستى این موضع نشدم و بحث ایشان را جدى گرفتم و به صورت 
ظاهر آن پاسخ دادم. اگر آن روز بجاى استدالل اثباتى گفته بودم این فشار ملى گرائى کرد بر شما را نشان 
میدهد، حداقل خاصیت آن این بود که اوال، شاید این جر و بحث یکسال قبل در میگرفت و یکسال در عمر 
همه ما صرفه جویى میشد (هرچند وقتى همین نکته را در گزارش به پلنوم 19 نوشتیم ایشان نه گفت و نه 
نوشت) و ثانیا، بحث قیام و توده ها و غیره اى مطرح نبود که رفیق پشت آن پنهان شود و مصلحت طلبى خود 

را با دشنام به من و دفتر سیاسى بخاطر "لجن مال کردن حرکت مردم" بخورد سایرین بدهد. 
 

شفاهیات،  از  نقل  اصولى  خیلى  البد  شیوه  به  مهتدى،  رفیق  زیرا  برگردم.  هم  سال 90  مکالمه  به  باید  اما 
جمله اى را در آن مکالمه گرفته و با تحریف چهارچوب بحث یکبار دیگر دشمنى من با توده ها را در محضر 

خودش به اثبات رسانده است. رفیق مینویسد:
”ابتدا در جنگ خلیج از هر اشاره اى به حکومت عراق در قبال کارگران و مردم تحت ستم 
این کشور تحت عنوان اینکه "حاال موقع این نیست که ما وارد اقتصاد سیاسى عراق شویم" 
کردن  بغرنج  بخاطر  فقط  هم  عراق"  سیاسى  "اقتصاد  اصطالح  این  (خود  میشود.  خوددارى 
کارآوردن  سر  براى  آنها  حق  و  عراق  مردم  و  کارگر  طبقه  به  بود  کافى  میشود.  طرح  قضیه 
حکومتى که هم علیه امپریالیسم باشد و هم با مطالبات آنها سازگارى داشته باشد اشاره شود)" 
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(پرانتز و گیومه ها در اصل است)
و باز: 

"آیا الپوشانى این خالء تحت عنوان اینکه "نباید وارد تحلیل اقتصاد سیاسى عراق شد" نبود 
که اکنون نتایج عملى خود را ببار آورده است؟ آیا بجاى اصالح کمبودى که وجود داشت، 
آنهم درست پس از آنکه خود توده زحمتکش و تحت ستم بپاخاسته بودند، باید اشتباه موجود 
آمیز  تمجید  عنوان  عراق  رژیم  مقابل  در  و  میشد  مالى  لجن  مردم  حرکت  و  میشد  تعمیق 

ناسیونالیسم "میلیتانت" را دریافت میکرد؟" (گیومه ها در اصل است)
 

باید اول تکلیف تحریف کودکانه رفیق مهتدى را روشن کنم و بعد یکبار دیگر موضع دفتر سیاسى در قبال 
عراق در جنگ خلیج را به اختصار یادآورى کنم. 

بحث اقتصاد سیاسى عراق از کجا میاید؟ رفیق مهتدى وانمود میکند که من مشقات مردم و ستمى که بر 
آنها روا میشود را "اقتصاد سیاسى عراق" نامیده ام تا آنرا کوچک و غیر قابل ذکر جلوه بدهم یا مساله را 
غامض کنم. ابدا به این صورت نبود. در مکالمه معروف سال 90 ایشان گفتند که بنظر ایشان باید به عراق 
هم برخورد شود. دالئل ایشان را ذکر نمیکنم چون خودشان در نوشته اخیر به تفصیل تشریح کرده اند. در 
پاسخ گفتم که خارج از بحث اشغال کویت، مساله عراق و مناسبات داخلى اش و ستم و سرکوب در آنجا 
تازگى ندارد. اگر نظر شما این نیست که باید اشغال کویت محکوم شود، باید براى من توضیح بدهید که 
حزب کمونیست چرا امروز باید یاد سخن گفتن از واقعیاتى ریشه دار و قدیمى بیافتد. براى ایشان توضیح 
دادم که استفاده از "فرصت" براى گفتن حرفهایى که همیشه داشتیم درست نیست چرا که دراین میان مساله 
اساسى ترى در جهان دارد حل و فصل میشود و ما به عمله و اکره سیاست تبلیغى بورژوازى غرب و آمریکا 
تبدیل میشویم. استفاده از فرصتى که آمریکا فراهم کرده بهایى دارد و آن تبدیل شدن به مهره اى در یک 
عملکرد ارتجاعى کم سابقه در تاریخ معاصر است. ایشان گفتند که حقایق سیاسى و اجتماعى جامعه عراق 
باید گفته شود. در پاسخ به این حرف گفتم که اینکار را دیروز میشد کرد، فردا پس از ختم بحران خاورمیانه 
هم میشود کرد، اما امروز در متن این بحران بیان حقیقت به همین محدود نمیماند و معناى سیاسى مهمى پیدا 
میکند. ما را در ارابه تبلیغى آمریکا که جنگى عظیم را تدارك میبیند قرار میدهد. گفتم به همین دلیل بعنوان 
سردبیر کمونیست، براى مثال، حتى اگر مقاله تحقیقى و دانشگاهى اى هم راجع به اقتصاد سیاسى عراق براى 
چاپ به من بدهند امروز و در این شرایط چاپ نمیکنم و همین توضیح را به نویسنده خواهم داد. این بنظر 
من استفاده از بازار ضد عراقى ساخته شده توسط آمریکا است و این استفاده از نظر سیاسى زیان بسیار مهمى 
براى کسى که میخواهد در اردوى مخالف جنگ طلبى آمریکا قرار بگیرد دارد. این بحث "اقتصاد سیاسى 
عراق" است که در دست رفیق مهتدى و با سوء استفاده از بى اطالعى خواننده اش دارد بصورت نوارهاى 
"آیت" مورد استفاده قرار میگیرد. کارى نمیشود کرد، شیوه ها نمیتوانند از محتواى بحث اصولى تر باشند. 
برخالف تبلیغات رفیق مهتدى و کلوپ ملى گرایان کرد در حزب کمونیست، موضع دفتر سیاسى در قبال 
عراق در بحران خلیج خیلى بیشتر از یک اشاره را دربردارد. (اشاره اى که ظاهرا خود رفیق مهتدى با اهمیت 
تاریخى که براى آن قائل بود فرصت نکرد در طول بحران خلیج بکند). در نوشته هاى من و ایرج آذرین در 
کمونیست و کارگر امروز، در قطعنامه دفتر سیاسى، و درخود همین پلمیک، مطالب زیادى در مورد عراق، 
ناسیونالیسم عرب، خصلت طبقاتى رژیم عراق، ماهیت برخورد عراق و آمریکا و جدایى منافع کارگر و 
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زحمتکش از هردو طرف این درگیرى، انگیزهها و سیاستهاى عراق در بحران خلیج و غیره هست. آنچه 
نیست، و دقیقا فقط همین براى جلب دوستى ناسیونالیسم کرد میبایست باشد، اعالم تعلق حزب کمونیست 
به یک اردوى فعال سیاسى علیه رژیم عراق است. معنى "در رابطه با مردم اش" همین است. علت نپیوستن 
حزب کمونیست به این اردو در مقطع بحران خلیج اینست که اردوى حى و حاضرى، با ساز و برگ و 
تجهیزات ، و با ابزارهاى تبلیغى با پوشش صدها میلیونى، فى الحال وجود دارد و این اردوى ما نیست. نه 
فقط براى خوشایند اپوزیسیون ملى کرد، بلکه حتى براى خوشایند مردم و کارگر و کمونیست عراقى هم، 
حاضر نیستیم حزب کمونیست ایران حتى یک لحظه نه فقط جزو اردوى جنگ طلب، بلکه حتى جماعت 
متوهم به دموکراسى اى بنظر بیاید که نمیفهمد چه کاله گشادى دارد سر بشریت میرود. حزب کمونیست، به 
یمن وجود رفقایى که در متن جنبش ملى غرق نشده بودند، توانست در این "جریان" در اردوى ضد جنگ 
و ضد نظم نوین آمریکا قرار بگیرد. ما در این تالقى جهان را نگاه کردیم و مصالح طبقه کارگر و سوسیالیسم 
و "توده ها" در مقیاس جهانى را مد نظر قرار دادیم. اگر کسى حاضر بوده 10 سال براى حفظ تشکیالت 
که  بفهمد  راهم  این  باید  بگذارد،  جگر  روى  دندان  عراق  کردستان  مردم  ساله  مشقات 30  مورد  در  خود 
مصالح این مبارزه جهانى هم ممکن است مالحظاتى را به ما تحمیل کند. براى ناسیونالیسم کرد، اما، این 
مصالح جهانى خیالى اند حال آنکه امر کرد واقعى است. سخن گفتن از جهان و قرار گرفتن در کنار کارگر 
در فرانسه و آلمان و انگلستان علیه نظم نوین بورژوایى "افاضات تئوریک" است، و دوستى با اپوزیسیون 

ملى کرد پراتیک کمونیستى. این اختالف واقعى سر موضع دفتر سیاسى در مورد بحران خاورمیانه است. 
 

و باالخره به چند نکته فرعى تر اشاره کنم. 
 

است  کرد  ملى  مصلحت  سر  از  سیاسى  دفتر  موضع  به  او  ایراد  که  بحث  این  رد  در  مهتدى  1 - رفیق 
مینویسد:

"انتقادى که من داشته ام نه در رابطه با "مصلحت ملى کرد" و نه اصال در رابطه با مساله کرد 
بوده است. من از لزوم برخورد به رژیم عراق در مقابل مردم عراق، از غائب بودن طبقه کارگر 
و کمونیست عراقى در تصویرى که د. س ارائه میدهد صحبت کرده ام" (تاکید ها از من است)

من هم مانند همه خوانندگان نوشته هاى اخیر رفیق مهتدى متوجه شده ام که او مواظب است همه جا از 
عراق، مردم عراق، و غیره و نه صرفا کردها سخن بگوید. منتهى مانند بعضى از خوانندگان منهم نمیتوانم 
این را یک تالش آگاهانه براى پوشاندن مساله اصلى مورد نظر، یعنى کرد و کردستان، به حساب نیاورم. 
دلیل این مساله روشن است. نوشته هاى رفیق مهتدى درحالیکه در مقدمات تهییجى مربوط به "قیام" و "توده 
ها" و غیره کل عراق را مورد اشاره قرار میدهد، در نتیجه گیرى سیاسى فقط با وظایفى در قبال کردها ظاهر 
میشود. با اینکه صریحا میپرسیم، جوابى در مورد رهبران عراقى هاى جنوب و همبستگى و عدم همبستگى با 
آنها نمیشنویم. به ما اعتراض نمیکنند که چرا آنها را کنترا نامیده ایم، در مورد دقائق کارگرى مبارزه در منطقه 
عرب نشین عراق نشانى از سخنورى و ارشاد نیست، دنبال دوستى در بین سازمانهاى عرب در جنوب عراق 
نمیگردند. بطرز عجیبى در پلمیک عرب ها غائبند. جالب اینجاست که حتى ناسیونالیسم عرب را موضوع 
یک اشاره کوچک هم قرار نمیدهند. کال تبیین رفیق بحران خلیج را در ارتباط با مردم عرب نگاه نمیکند. 
دراین حالت الاقل یک کلمه راجع به صد هزار از اینها که بجرم سرباز اجبارى بودن در بیابانهاى کویت 
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سالخى شدند باید گفته میشد. راجع به توهم و عدم توهم آنها به ناسیونالیسم عرب باید صحبت میشد و 
طرف مقابل کردها مداوما به "رژیم عراق" منحصر نمیشد. راجع به تحریم اقتصادى که هنوز هم ادامه دارد 
باید حرفى زده میشد. باید از خود پرسیده میشد که آیا انتخاب یک زن عرب به شوراى محلى در کرکوك 
براى پرکردن شکاف کرد و عرب کافى بوده یا خیر. باید به حرف کرد آواره اى توجه میشد که با غیظ از 
حضور فلسطینى ها در صف نیروهاى عراقى صحبت میکند و باید معنى تاریخى و دردناك این احساس و 
رودرویى دو ملت تحت ستم منطقه فهمیده میشد. عرب، همانطور که کمونیست عراقى بطور اخص، موقتا 
به صفحات مقاله احضار میشود تا کردایتى مضمون آن توى چشم نزند. عرب و مقدرات ملى و غیر ملى او، 
هرچند یک محور اصلى مساله خاورمیانه است، موضوع مورد توجه یا بحث رفیق مهتدى نیست. در یک 
کلمه موضوع بحث رفیق مهتدى اصال عراق نیست. خواننده میتواند کلمه عراقى را در ارشادهاى تهییجى 
ایشان خط بزند بدون اینکه حتى الزم باشد یک کلمه را در نتیجه گیرى تغییر بدهد. نوشته هاى رفیق مهتدى 
نه از سر مصلحت ملى کرد بلکه از سر مصلحت ملت عراق منهاى عربهاى آن نوشته شده است. از هر دو 

فرمول به یک جواب میرسیم. 
 

2 - رفیق مهتدى از سخنان خود تهییج میشود و به من و دفتر سیاسى اتهام مى زند که حرکت توده ها را 
"لجن مال" کرده ایم حال آنکه با دادن لقب "ناسیونالیسم میلیتانت" به رژیم عراق از آن "تمجید" کرده ایم. 
در مورد دشنام "لجن مال" کردن مبارزه توده ها اجازه بدهید منهم به هیجان بیایم و چند نکته خدمت ایشان 
عرض کنم. اوال، این اتهام خیلى درشت و زمختى است و رفیق مهتدى باید بداند که چنین جسارتى را 
مدیون سنت ملى گرایى کرد در حزب کمونیست و بویژه 9 نفر پیشقراوالن صاحب صالحیت تر آنها است 
که دشنام دادن و افترا زدن به رهبرى سازمانى چون حزب کمونیست ایران و آدمهایى که کارنامه سیاسى شان 
در دفاع از کمونیسم و جنبش کارگرى و حقوق مردم کردستان روشن است را باب کردند. آن 9 نفر الاقل 
این عقل را داشتند که علنى حرفشان را بزنند تا بلکه روزى بتوانند از مزایاى مادى آنتى کمونیسم و ضدیت 
با حزب کمونیست ایران و افراد رهبرى اش استفاده اى بکنند. اینها الاقل بازارى وسیع تر از 35 نفر اینجا و 
22 نفر آنجا را مدنظر داشتند. ثانیا، بهتر است آدم اختالفاتش را همان وقت که حس میکند به زبان سیاسى 
بنویسد و ابراز کند تا قربانى ترکیدن عقده هاى ناشى از سکوت و دندان روى جگر گذاشتن هاى طوالنى 
نشود. اینکه اولین ابراز اختالف عبداهللا مهتدى با منصور حکمت و دفتر سیاسى این بیان را پیدا میکند، حکم 
جالبى در مورد سابقه تاکنونى رفیق در درون حزب و روش برخورد تاکنونى ایشان بعنوان یک انسان سیاسى 
نمیدهد. و باالخره بگذارید هوچى گرى ناسیونالیستى پشت این دشنام را بیرون بکشم. دفتر سیاسى و منصور 
حکمت جنبش توده ها را "لجن مال" کرده اند چون به ادعاى رفیق مهتدى آن را بپاى ناسیونالیستها نوشته اند 
و یا آن را پرو -  آمریکایى دانسته اند. فرض کنیم اینطور باشد و ما لجن ناسیونالیسم و پرو - آمریکایى بودن 
را به این جنبش مالیده باشیم، شما که دقیقا با خود همین ناسیونالیسم و پرو-  آمریکایى گرى میخواهید ابراز 
همدردى و همبستگى کنید دیگر چه اعتراضى دارید بکنید؟ کسى میتواند از لجن مال شدن ناراحت باشد 
که بدوا حاضر باشد لجن را لجن بنامد و از بوى آن مشمئز شود. آخر چرا فکر نمیکنید خواننده شما پس 
ازخواندن جمله شما 3 دقیقه هم فکر میکند و دشنامهایتان را در ارتباط با موضع سیاسى تان قضاوت میکند؟ 

 
اما، تمجید آمیز دانستن "ناسیونالیسم میلیتانت" یک لغزش فرویدى بسیار گویا است.

باالخره صحبت بر سر دو کلمه معین است و اگر تمجیدى هست در این دو کلمه است. میلیتانت بخودى 
کسى  مسالمت جو،  غیر  نبرد،  در  یعنى  کلمه  این  سیاسى  و  واقعى  معنى  نیست.  آمیزى  تمجید  کلمه  خود 
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کار،  محافظه  و  طلب  اصالح  چپ،  و  راست  است.  قهر  از  استفاده  و  نبرد  آماده  دارد  که  هدفى  براى  که 
سوسیالیست و ناسیونالیست، نژادپرست و مخالف نژادپرستى همه به یکسان میتوانند میلیتانت باشند. میدانم 
که در سنت چپ غیرکمونیست و ضد رژیمى ایران نفس اهل دعوا بودن مثبت تلقى میشود. اما نه در زبانى 
که این کلمه از آن گرفته شده و نه براى خواننده اى فرهنگ سیاسى اش از ضد رژیمیگرى ایرانى مایه نگرفته 
و نه براى من نویسنده این عبارت، میلیتانت کلمه تمجید آمیزى نیست و حاکى از روش غیر مسالمت جو در 
تقابل سیاسى است. تاچر، لوپن، ریگان، حزب اهللا، و امثالهم هم در ادبیات سیاسى دنیا به دفعات میلیتانت 
نامیده شده اند بدون آنکه رفیق مهتدى دچار سوء تفاهمى بشود. پس اگر گوهر مثبتى جایى هست، قاعدتا 
باید در کلمه ناسیونالیست دنبال آن گشت. ظاهرا براى رفیق مهتدى یک خمیره مثبتى در ناسیونالیسم هست 
که وقتى در سازش ناپذیرى و جنگجویى مستتر در کلمه میلیتانت ضرب میشود ما به یک عبارت تمجید آمیز 
میرسیم. اگر من گفته بودم نژادپرستى میلیتانت لوپن، رفیق مهتدى هرگز این اصطالح را تمجید آمیز تلقى 
نمیکرد. اما اینجا صحبت بر سر ناسیونالیسم است که مطابق نظریه "زدوده شدن پیرایه هاى رادیکال" فقط 
نوع غیر میلیتانت آن بد است و نوع میلیتانت آن خیلى هم خوب است. این دیگر تقصیر من نیست. من از 
رژیم عراق تمجید نکرده ام. من برخالف ایشان علنى گفته ام که از ناسیونالیسم منزجرم و از نوع میلیتانت 
آن هم طبعا بیشتر بدم میاید. این اعتراض رفیق مهتدى به "عبارت تمجید آمیز ناسیونالیسم میلیتانت" فقط 

جایگاه مثبت ناسیونالیسم در ذهنیت خود ایشان را بروز میدهد. 
 

گذشته از این، من کلمه ناسیونالیسم رادیکال را در توصیف نظرات رفیق مهتدى هم، بدون قصد تمجید از 
ایشان، بکار بردم و معلوم نیست ایشان با این تلقى مثبت از این کلمه چرا برآشفته شد. باالخره تکلیف این 

عبارت و بار مثبت و منفى آن را براى مردم روشن کنید. یک بام و دو هوا که نمیشود. 
 

واقعیت اینست که در تبیین رفیق مهتدى نفس اطالق نماینده ناسیونالیسم عرب به رژیم عراق، میلیتانت 
و غیر میلیتانت بکنار، تمجید آمیز تلقى میشود. خود ایشان ترجیح میدهد همه جا کردها، و در فاز قبل 
آمریکا، را با "رژیم عراق" مقابل قرار بدهد. علت روشن است. نه فقط تصور میکند اذعان به ناسیونالیست 
بودن رژیم عراق، با توجه به بار مثبت این کلمه براى خود ایشان، بطور کلى به این رژیم اعتبار میدهد، 
بلکه ایشان را با یک دشوارى سیاسى جدى در حمایت از جریانات ناسیونالیستى کرد روبرو میکند. آنوقت 
توضیح اینکه بر چه مبنا رفیق مهتدى میان دو ناسیونالیسم یکى را انتخاب میکند قدرى معذب کننده خواهد 
بود. وقتى رفیق مهتدى میخواهد که فضاى رادیو را عوض کنیم، منظورش این است که با فرمولهایى مثل 
تقابل کردها با "رژیم عراق" و "تقابل آمریکا با رژیم عراق" از واقعیات این دوره حرف بزنیم چرا که در 
نزد ایشان و سازمانهاى ملى کرد عراقى و مردمى که از زبان این جریانات ناسیونالیسم را بعنوان یک کلمه 
مثبت و حتى بعنوان بیان سیاسى امیال آزادیخواهانه شان تحویل گرفته اند، اطالق ناسونالیسم عرب به جبهه 
مقابل، اشاره به ائتالف فلسطینى ها و بخشى از جهان عرب بعنوان اردوى ناسیونالیسم میلیتانت عرب که 
براى دوره اى پشت دولت عراق جمع شدند، جانبدارانه محسوب میشود زیرا از مجراى کلمه ناسیونالیسم 

به آنها هم حقانیتى میدهد. 
 

بهرحال اینها مشکالت سیستم فکرى رفیق است و خودش مختار است هر تبیینى از مقوالت سیاسى در 
ذهن خود بدهد. تا آنجا که به من مربوط است فقط الزم بود اتهام نازل و ریاکارانه "پرو - عراقى" بودن خط 
رسمى حزب را که به این شیوه دارند به اطراف پرت میکنند را پسشان بدهم و از ایشان بخواهم که بیشتر 
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تعمق کنند و دفعه بعد با آمادگى بیشترى در این کمپین شرکت کنند.

درباره شیوه بحث
1- رژه اعلیحضرت ها

 
در اواخر زمان شاه مد شده بود که به مجرد هر تصادف رانندگى، راننده خاطى پیاده میشد و طرف مقابل 
را به این متهم میکرد که به اعلیحضرت فحش داده است. اگر سر و کار طرف با ساواك نمیافتاد، بهرحال 

پرداخت خسارت منتفى میشد. 
 

دوبار در حزب کمونیست ایران میان ما با گرایش ناسیونالیستى کرد جدل صورت گرفته و در هر دو بار ما 
شاهد یک سبک واحد در برخورد اینها بوده ایم و آن تحریک عواطف و یا صریح تر بگویم حق السکوت 
بگیرى در بحث است. در هر دو  بار ما با این اتهام روبرو شده ایم که در بحث خود چیزهاى مقدسى را 
"ندیده ایم"، "تضعیف کرده ایم" و یا "لجن مال کرده ایم". در مورد اول از قرار "ارزش کومه له" و "حرمت 
پیشمرگه" مورد اهانت قرار گرفته بود. گفتند کومه له را تحقیر کرده اید. پیشمرگ کومه له را "رمه" اطالق 
کرده اید. و نظیر اینها. اینها تحریکاتى هوچیگرانه براى ساکت کردن طرف مقابل بود. حقیقت ماجرا در آن 
دوره زود روشن شد، نوار بحثها رسید و هوچى منزوى شد. در این مورد هم رفیق مهتدى در تمام طول 
بحث، اعلیحضرتهاى مختلفى را سر راه ما چیده است و در هر قدم ما را به توهین به یکى متهم میکند. 
"توده ها را ندیده اید، انقالب را لجن مال کرده اید، شوراها را انکار کرده اید، به مشقات مردم بى اعتنائید". این 
تازه نمونه هاى کلى تر است و رفیق مهتدى به همین بسنده نمیکند. سیر توهین ما به مقدسات به سطوحى 

کنکرت تر کشیده میشود. جواب آن اولى ها را دادم، اجازه بدهید به چند تا از این کنکرتها هم بپردازم. 
 

”توى عراق کمونیستى نمیشناسم". الحق که چه موجود متفرعن و از خود راضى اى است کسى که این را 
گفته، آنهم وقتى برایش توضیح داده اند که این کمونیستها بجرم ترجمه آثار خود او اعدام شده اند! الحق 
که کمونیست عراقى باید از منصور حکمت منزجر شده باشد! میگوید و تکرار هم میکند که این حرف من 
بوده و با رندى حاضر نیست در لحن عامیانه نقل قولى که براى من تراشیده تعدیلى هم بکند. میخواهد هم 
موثق تر بنظر بیاید و هم تتمه فارس گریزى آخرین ملى گراى ته تشکیالت را هم به کیسه خود بریزد. صاف 
و ساده، این جمله من نیست. این اکران دوم فیلم "پیشمرگه رمه است" است و نه چیزى بیشتر. اگر کسى 
حرف ایشان را باور کرده و فکر میکند من در عراق (ببخشید، "توى" عراق) کمونیستى نمیشناسم، فقط کافى 

است به همان نوشته اول من در نقد ایشان رجوع کند و این جمله را بخواند:
"کمونیست غیر ملى قبل از همه این مبارزات مردمى و آوارگى ها شاهد اینست که جماعتى به 
اسم منافع یک ملت به مصیبت ملت دیگرى لبخند میزنند، حاضرند روز عزاى ملى در کشور 
همسایه شان روز ملى آنها باشد و به این ترتیب شکافى میان دو ملت (کرد و عرب) ایجاد 
میکنند که تا همین االن به جرم تالش براى پر کردن آن کمونیستهاى زیادى از همان دو ملت 

جان خودشان را گذاشته اند."

میگوید در جلسه اى که من آن جمله اهانت آمیز به کمونیست عراقى را گفته ام یکى سعى کرده برایم توضیح 
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بدهد که آخر "بعضى از این کمونیستها بجرم ترجمه آثار خود شما اعدام شده اند" و تازه اینهم به خرج من 
نرفته است! جعل صرف. باید بگویم که بنده نه فقط ترجمه نوشته هاى خودم به کردى و عربى را مدتهاست 
دریافت  عراقى  کمونیستهاى  از  هم  مختلفى  نامه هاى  کانون،  بحثهاى  شروع  زمان  از  بخصوص  بلکه  دارم 
کرده ام و لذا احتیاجى به ارشاد آن رفیق گمنام و یا در واقع مخلوق مغز رفیق مهتدى نداشته ام. درتمام طول 
این مدت یک موضوع گزارش برخى رفقایى که از کردستان آمده و با دفتر سیاسى یا با من جلسه داشته اند، 
انعکاس نظرات ما در عراق و حساسیت دولت عراق نسبت به نفوذ ما و مشخصا نوشته هاى من در عراق 
بوده است. خبر مشخص مربوط به سرکوب ناشرین و مترجمین نوشته هایم را هم خودم ماهها قبل به نقل 
از رفقایى که با مقامات عراقى برخورد دارند براى رفیق مهتدى بازگو کردم (خبر نقل شده دستگیرى حدود 
سیصد نفر بجرم ترجمه و توزیع نوشته هاى منصور حکمت به عربى بود). بنابراین این حرفهاى رفیق مهتدى 
سوء استفاده از بى اطالعى خواننده براى تحریک عواطف و تصویرسازى است. از همه اینها گذشته، نمیدانم 
اگر مترجم یا مروج اعدام شده "تفاوت هاى ما" زنده بود و میدید چگونه کسانى از نامش و کارش براى 

ساکت کردن نویسنده همان کتاب سوء استفاده میکنند چه قضاوتى درباره اینها میکرد. بگذریم. 
 

”تکلیف تان را با ك . ر کومه له روشن کنید". از نظر رفیق مهتدى اینکه بنظر او ك . ر کومه له با ایشان موافق 
بوده است براى اثبات صحت نظراتشان کافى است و از من میخواهند که تکلیفم را با ك . ر کومه له، که ظاهرا 
مرجع نهایى تشخیص درست و غلط در مورد رویدادهایى است که مستقیم و غیر مستقیم به کردستان به 
معنى عام مربوط میشود، روشن کنم. اگر موضع رفیق مهتدى درست است، به این یارگیرى و خبر کردن 
مراجع قوى پنجه نیازى نیست و اگر غلط است، و فرضا ك . ر کومه له هم نظرى مشابه ایشان داشته است، 
آنوقت نظر ك . ر کومه له هم غلط است. معلوم نیست چرا باید بعد از اینهمه مدت، ك . ر کومه له براى من 
هیوالیى باشد که زبانم را بند میاورد و چرا من باید از نقد نظرات و عملکردهاى یک عده رفیق هم سن و 
سال خودم که دهسال است با هم در یک تشکیالت و یک کمیته کار کرده ایم ابائى داشته باشم. تا امروز 
ك . ر کومه له نظرش را راجع به این مسائل نگفته است. هروقت نظر داد و معلوم شد مثل رفیق مهتدى فکر 
میکند، آنوقت عین انتقاد تاکنونى علیه توهمات و برداشتهاى ناسیونالیستى را خطاب به آنها هم خواهم 
گفت. عکس انداختن رفیق مهتدى با ك . ر کومه له نه ربطى به بحث دارد و نه در موضع من تغییرى میدهد. 

اگر هم الزم شود "تکلیفم را با ك . ر کومه له روشن کنم" بار اولم نخواهد بود. 
 

”به حرف رفقایى که از متن جریان آمدند گوش نکردند". بیینید هنوز جواب چند نفر دیگر را باید بدهیم تا 
به خود شخص رفیق مهتدى برسیم. رفقاى آمده از "متن جریان" هم، که خود این البد مقام داورى آنها را 
مسجل میکند، از زمره مقدساتى هستند که ما زیر پا گذاشته ایم و "ندیده گرفته ایم". اینجا اشاره به سه رفیق 
باالى کومه له است که پس از دور اول تحوالت کردستان به خارج آمدند. رفیق مهتدى مدعى است که اوال، 
این رفقا هم نظر ایشان هستند. ثانیا، همین باز صحت نظرات ایشان را نشان میدهد چون این رفقا از "متن 
جریان" آمده اند. ثالثا، این رفقا در جلسه اى مدتها با ما کلنجار رفته اند تا نظراتى شبیه نظرات رفیق مهتدى را 
حالى ما کنند و ما متفرعنانه برایشان شانه باال انداخته ایم. اوال، هرسه وجه مساله نادرست است و ثانیا، کل 
شیوه برخورد رفیق مهتدى نشاندهنده آمپریسم و محلى گرایى عمیقى در نگرش به تحوالت اجتماعى است. 

 
بگذارید از فاکتها شروع کنم. در جلسه ما با این رفقا کسى با کسى کلنجار نرفت و کسى آموزگار کسى 
نبود. اول اخبار را از رفقا گرفتیم و سواالت خود را در رابطه با جنبه هاى مختلف رویدادها مطرح کردیم. 
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آنها  به  برخورد  شیوه  و  رویدادها  از  ارزیابىمان  مورد  در  شد.  قرائت  رفقا  از  یکى  تفصیلى  یادداشتهاى 
بحث کردیم. اگر کسى بعدا به رفیق مهتدى گفته که در این جلسه با دفتر سیاسى کلنجار رفته است، جدا 
رفیق غیرمسئولى بوده و اگر رفیق مهتدى دوست دارد خودش چنین تصویرى از جلسه بدهد از آنهم غیر 
مسئول تر است. در این جلسه ما معانى جهانى و غیر کردستانى این رویدادها و نگرش خودمان را مطرح 
در  مهتدى  رفیق  نظر  موافق  را  کسى  بتوان  که  نبود  حد  آن  در  جلسه  در  موجود  روشنهاى  سایه  کردیم. 
مقابل دفتر سیاسى تلقى کرد. بعنوان یک نمونه در مورد جایگاه احزاب بورژوا- ناسیونالیستى کردستان در 
تحوالت اخیر، همگى رفقایى که ازمتن جریان آمده بودند بر نقش منفى و ضدکارگرى آنها در همان مقطع 
تاکید داشتند و قطعا اگر چیزى کلنجار زیاد میخواست قانع کردن کسى در آن جلسه به ارسال پیام همبستگى 
و حمایت از این جریانات بود. از بین سه رفیقى که از متن جریان آمده بودند تنها یک رفیق بعدا به موضع 

رفیق مهتدى گروید و دو رفیق دیگر نظرات دفتر سیاسى را درست دانستند. 
 

اما کل بحث از متن جریان آمدن یک آمپریسم پیش پا افتاده است. معلوم نیست با این حساب رفیق مهتدى 
جریان  متن  از  آمدن  اگر  است.  یافته  دست  درست  ایده هاى  به  چگونه  نبوده  جریان  متن  در  خودش  که 
مالك است، معلوم نیست آنها که هنوز در متن جریان مانده اند، از جمله طبقات اجتماعى و احزاب سیاسى 
در کردستان عراق، و همینطور اعضاى ك . ر کومه له و توده اعضاء و فعالین حزب، چرا نظرات مختلفى 
دارند. و باالخره معلوم نیست چرا رفیق مهتدى اصرار دارد هنوز هم "متن جریان" را، محلى تعریف کند و 
چهارچوب جهانى آن را نبیند و جریان را به آنچه در کردستان گذشت محدود کند. آیا ما واقعا باید از اول 
درباره اهمیت علم، تئورى و تحلیل با کسانى که با استدالل "من خودم آنجا بودم" و "من خودم کارگرم" 
جلو میایند بحث کنیم؟ آیا قرار شده از این پس مواضع کمونیستى بر اساس استشهاد محلى تبیین بشود؟ 
خاطرات  و  انداخت  دور  را  آلمان  و  فرانسه  انقالبات  و  پاریس  کمون  درباره  مارکس  کتابهاى  باید  دیگر 
شرکت کنندگان در این حرکات را مبناى تبیین علمى آنها قرار داد؟ در بین ما کسى خودش ازمتن جریان 
انباشت اولیه آمده که کمک کند ما راجع به این پروسه در انگلستان و ژاپن و هند و آلمان و ایران در طول 
چند قرن اظهار نظر بکنیم؟ کسى همراه ناپلئون در واترلو بوده است؟ فرهاد بشارت از این به بعد بحث خود 
راجع به آپارتاید در آفریقاى جنوبى را بدهد اسقف توتو بخواند و تصحیح کند، و جعفر رسا براى اظهار نظر 
در مورد آلبانى از بیوه مهمت شیخو تائیدیه بگیرد؟ هرکدام از ما قرار است مرجع تقلید در مورد رویدادها 
و تحوالت برزن محل سکونت خودمان باشیم؟ این مثالها اگر مسخره است، که هست، به این خاطر است 
که آمپریسم و محلى گرى مستتر در استدالل "من خودم آنجا بودم" را بیرون میکشد و لخت و عریان میکند. 
کسى که بجاى استدالل و تحلیل سیاسى، پشت بحث "رفقایى که از متن جریان آمدند با شما کلنجار رفتند" 

پنهان میشود، دارد میدان را براى همین عقب ماندگى علمى و تئوریکى باز میکند. 
راضى برگشتن رفیق مهتدى از این پلمیک، ارزش این تیشه زدن به ریشه متد علمى و تئورى و تحلیل 
سیاسى بطور کلى و میدان دادن به این آمپریسم و محلى گرى در حزب کمونیست را ندارد. اتفاقا به اعتقاد 
ما وظیفه هر رفیقى که نه فقط از متن یک جریان میاید بلکه براى دخالت کمونیستى پا به متن جریانات 
اجتماعى کنکرت میگذارد، این است که تئورى و نگرش خود را بر مشاهدات و مشغله هاى روزمره خود 
بنا نکند. دینامیسم هاى وسیع تر، زیربنایى تر و تاریخى تر رویدادهاى اجتماعى را بشناسد و همین را به متن 
جریان ببرد و توضیح بدهد. اتفاقا این یک ایراد قدیمى ما به رهبرى کومه له بوده است. رفقایى هم که از 
متن جریان آمده بودند بدرجات مختلف رابطه تحوالت کردستان و بطور مشخص حرکت ناسیونالیسم کرد 
در این دوره با تحوالت به مراتب عظیم تر در وراى مرزهاى کردستان را کمرنگ میدیدند و الجرم در مورد 
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خود تحوالت کردستان تبیینى محدود ارائه میکردند. اگر بحثى در آن جلسه شد اساسا سر همین بود. 
 

”به کرد توهین شده است". به این پاراگراف از نوشته رفیق مهتدى گوش کنید (رفیق محمد شافعى هم عین 
این بحث را مطرح کرده است)

"رفیق حکمت بخود حق میدهد بدون کوچکترین موجبى اتهام آشنا - و فدایى گونه روستایى 
و پیشاسرمایه دارى و غیره را نیز بطور دلبخواه به وسط بحث بیاندازد. به استدالل و استنادى 
همانند  متاسفانه  که،  ادعا  این  آوردن  زبان  به  براى  شما  تولد  محل  دانستن  نیست،  نیاز  هم 
مواردى که از خارج حزب به ما حمله میکردند بیشتر حکم یک توهین را دارد کفایت میکند"

پس من به کرد، و به تفسیر رفیق مهتدى به این اعتبار به خود ایشان به عنوان یک کرد، هم توهین کرده ام. 
امروز میفهمیم که رفیق مهتدى بعنوان یک کرد چقدر سالها از خصلت نمایى کردستان توسط سازمانهاى 
دیگر بعنوان یک جامعه عشیره اى و پیشاسرمایه دارى رنج برده و چقدر باید قاعدتا خوشحال شده باشد 
"فدایى گونه"،  حکمت  منصور  همین  بلکه  ساخته،  و  سوخته  که  مهتدى  عبداهللا  نه  البته  نفر،  یک  وقتى 
فهمید  نمیشود  که  چیزى  است.  داده  را  "تحقیرها"  این  جواب  کمونیست  نشریه  در  علنا  و  رسما  باالخره 
اینست که چطور با این سابقه ذهنى بخودش اجازه میدهد اینها را درمورد من بنویسد. میگوید من "اتهام" 
به  ایشان  به  اهانت  براى  ایشان  تولد  محل  به  علم  با  را  کردستان  بودن  عشیرتى  و  بودن  پیشاسرمایه دارى 
وسط بحث پرت کرده ام. اوال، نمیدانم چرا ایشان تازه امروز به صرافت اعالم رنجیدگى از این اتهام افتاده و 
خودش قبال جواب سازمانهاى دیگر را نداده است. ثانیا، بحث من انتقادى به استقبال ضمنى رفیق مهتدى از 
طرح کولونیالیستى منطقه امن و استنکاف مطلق ایشان از دیدن معناى ارتجاعى این طرح در مقیاس جهانى 
بود. در ادامه این انتقاد بود که من پاراگراف زیر را که رفیق مهتدى الم شنگه "به کرد توهین شده" را در 

مقابل آن برپا کرده است نوشتم:

"براى نیروى پیشمرگ ناسیونالیست، براى عشایر، براى روستایى در نظام پیشاسرمایه دارى، 
وجو سرزمینى که دشمن سرکوبگر نتواند وارد آن بشود مزیت مهمى است. ولى براى کارگر 
اقتصادى،  توسعه  سرمایه گذارى،  اشتغال،  شهروندى،  حق  قبیل  از  مسائلى  کرد  بورژواى  و 
رشد، صنایع و نظیر اینها جزو تعاریف جامعه اند. هدف مبارزه اینها حتى در چهارچوب ملى 
نه کسب "سرزمین" به خودى خود، بلکه سرزمینى براى در بر گرفتن یک جامعه است. ابدا 
روشن نیست چرا طبقات اصلى جامعه سرمایه دارى در کردستان باید از ایجاد منطقه امنى براى 

نگهدارى غیراجتماعى افراد کرد خوشحال باشند"

آیا روشن نیست که نویسنده این جمالت، صراحتا جامعه کردستان را یک جامعه سرمایه دارى و طبقات 
اصلى آن را کارگر و بورژوا تعریف میکند و دقیقا به رفیق مهتدى ایراد میگیرد که چرا در برخورد به طرح 
منطقه امن، ذهنیت اقشار اجتماعى حاشیه اى و متعلق به گذشته کردستان را نمایندگى میکند؟ آیا با این 
اوصاف عیان نیست که هیاهوى رفیق مهتدى و رنجش ملى اى که میگوید به او دست داده است همان از 
ماشین پیاده شدن و طرف را به توهین به اعلیحضرت متهم کردن براى نپرداختن خسارت است؟ آیا این 
خود او نیست که دارد محل تولدش را یاد مردم میندازد تا براى گریز از انتقاد روشنى که بنظرات او شده 
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است فضاى عاطفى درست کند؟ 
 

ثالثا، به این عبارت از خود رفیق مهتدى در همین نوشته اخیرش گوش کنید:

"از سوسیالیستى که با کردستان عراق و با انقالب آن آشناست انتظار میرود تا به سهم خود 
واقعیت تحوالت را براى سوسیالیست اروپایى و آمریکایى توضیح دهد... برایشان تعریف کند 
که ... کردستان فقط محل تاخت و تاز رهبران قبیله اى و یا دیپلومات هاى ناسیونالیست تازه 

بدوران رسیده نیست"

پس میشود از قبائل در کردستان صحبت کرد بدون اینکه به کردها توهین شود، مشروط براینکه رفیق مهتدى 
محل تولد شما را نداند. خودش، از آنجا که محل تولد خودش را میداند و به موقع هم، براى اثبات حق آب 
و گل خود در قبال کردستان به این و آن یادآورى میکند، اجازه دارد در مورد عشایر و قبائل در کردستان 
صحبت کند. ساختگى بودن تعزیه توهین به کردها و اطالع من از محل تولد ایشان به این ترتیب از روز 

روشن تر میشود. 

کورش مدرسى و ایرج فرزاد معنى واقعى بحث "محل تولدم را میداند" را توضیح داده اند. این در واقع جز 
تالشى براى ساکت کردن منتقد به بهانه کرد نبودن او نیست. اگر عین استدالل من درباره منطقه امن را یک 

کرد مطرح کرده بود رفیق مهتدى کل این بند نوشته اش را باید الك میزد. 

در مورد محل تولد ایشان، باید بگویم در طول دهسال سعى کردم رفیق مهتدى و رفقایى مانند او محل 
تولدشان را فراموش کنند و چهره کمونیستهایى با هویت بین المللى را بخود بگیرند. من نه فقط دوست 
ندارم محل تولد ایشان یادم بماند بلکه آرزو میکردم خود ایشان هم میتوانست آنقدر "حس وطن" نداشته 
باشد و هرروز این هویت ملى را یاد من و امثال من نیاندازد. این تالش نتیجه نداد و متاسفانه امروز در یکى 
از تعیین کننده ترین لحظات زندگى سیاسى اش، آنچه تفکر و مواضع او را شکل داده و حتى روشش را در 

بحث سیاسى قالب زده هویت ملى اوست. 
 

2- تاریخ تراشى و شخصیت پردازى
نوشته رفیق مهتدى هرچه در مضمون تهى و عقب مانده است در فضاسازى و تصویرپردازى غنى است. 
معلوم است که رفیق مهتدى قبل از اینکه تصمیم بگیرد در جواب من چه باید بگوید به این فکر کرده که 
خودش و من در روایت او چطور باید ظاهر شویم و چه احساسى از شخصیت و کارآکتر فردى و نقش 
مهتدى یک  عبداهللا  القاء شود. فرمولى که بدست آمده است اینست که  ما در تشکیالت باید به خواننده 
شخصیت سیاسى به حاشیه رانده شده است که با اینحال از همان حاشیه مجدانه میکوشد به اشکال مختلف، 
با نقد، مکاتبه با کادرها، با ارائه آلترناتیو و غیره عوارض خرابکارى هاى رهبرى را کاهش بدهد. یک رهبر 
تبعیدى که نماینده عشق به توده ها، درك مسائل مبارزه سیاسى، نزدیکى به کادرها و سمبل سعه صدر و 
دموکراسى تشکیالتى است. در مقابل منصور حکمت انسانى متفرعن، غاصب، بى اطالع، دور از کادرها، 
توطئه گر و بى پرنسیپ تصویر میشود که شب و روزش را به سرکوب مخالفانش میگذراند. در پرده آخر 
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نمایشنامه قهرمان و نماینده نیکى، ظالمانه قربانى توطئه حریف بدکردار خود میشود و نمایش با سخنرانى 
تظلم خواهانه قهرمان داستان به پایان میرسد. 

 
این سناریو بطور واقعى جایى وجود دارد. در کنار دنیاى واقعى، به تعداد ذهنهاى تک تک ما جهان هاى 
کوچکى وجود دارد که در آن هریک قهرمان داستان خویشیم. در این جهان هاى کوچک، انسانها فرصت 
میکنند بار گناه و تحقیرى که جامعه روى سرشان خراب میکند را براى لحظاتى از دوش خود بردارند 
آمدن  کنار  الزم  شرط  و  دارند  همه  را  ذهنى  دنیاهاى  این  بدهند.  اعتبار  خود  براى  خودشان  وجود  به  و 
انسانها با جهانى است که در هر قدم محدودیتهاى انسان و کمبودهاى واقعى او را به او یادآور میشود. 
این بخودى خود هنوز ایرادى ندارد. چرا که بیشتر ما در بیشتر مواقع ساختگى بودن این دنیاى درونى را 
میدانیم و هرچند گاه و بیگاه ذراتى از این ذهنیت را بصورت خودخواهى ها و حق بجانبى هاى روزمره بروز 
میدهیم، در مجموع اصل را بر عینیت و مادیت جهان واقعى قرار میدهیم و نقش عینى خود در این دنیا 
را برسمیت میشناسیم. اما برخى افراد برخى اوقات قربانى جهان ذهنى خود میشوند و رسما آن را جاى 
واقعیات قرار میدهند. خاطرات سیاسى سیاستمداران متوسط الحال را که میخوانید عموما این خود محور بینى 
و خود برحق بینى ساختگى، چیزى که شاید بشود به آن روانشناسى دائى جان ناپلئونى و بنى صدرى اطالق 

کرد، را مشاهده میکنید. 
 

میکند.  منعکس  را  خود  درونى  دنیاى  این  مستقیما  نمایشنامه اش  در  ما  نقشهاى  انتخاب  در  مهتدى  رفیق 
تصویر سازیهاى رفیق نه واقعیات بیرونى، بلکه گوشه اى از دنیاى درونى او را به ما نشان میدهد. اما در 
همین جهان درونى هم رنگ تاثیرات تاریخ و فرهنگ بیرونى را میبینیم. چرا رفیق مهتدى در دنیایى که 
تمام مشخصاتش را خودش تعیین میکند ترجیح داده است در نقش قربانى و مظلوم ظاهر بشود؟ این را 
دیگر مدیون تاثیرات فرهنگ شرقى و اسالمى هستیم. در جهانى که فرد مداوما قربانى استبداد سیاسى بوده 
و حقوق و شان فرد هرگز، نه توسط نظام سیاسى و نه در پیشگاه خداوند قاهر، به رسمیت شناخته نشده، 
در  را  خود  الجرم  و  میشود  اعتماد  بى  خود  مقدرات  و  سرنوشت  به  دادن  شکل  در  خود  نقش  به  انسان 
قبال آنچه بر او میگذرد سهیم و مسئول نمیداند. ناکامى ها حاصل قهر خارجى و تحمیالت نیروى پلید و 
توطئه هاى غیر قابل توضیحى خارج از فعالیت و پراتیک فرد است. در این نگرش انسان ناکام همیشه خود 
را قربانى تلقى میکند. در این سیستم تقابل هر دو فرد، از دو همسایه و دو کارمند جزء اداره ثبت احوال 
تا سیاستمداران، براى هریک از آنها تقابل خیر و شر و حق و باطل بنظر میرسد. در این سیستم مخالف و 
موافق و چپ و راست و سوسیالیست و ناسیونالیست نداریم، ظالم و مظلوم و قاهر و مقهور و خائن و خادم 
داریم. طرف مقابل این ذهنیت حق بجانب، هرگز یک فرد با نظرات و اهداف متفاوت اجتماعى، با روش و 

منش و شرافت متعارف، نیست بلکه تجسم باطل و شر و توطئه گرى است. 

رفیق مهتدى براى پاسخ به انتقاد من از ناسیونالیسم اش به تئورى توطئه گرى منصور حکمت نیاز نداشته 
است. چرا اگر کسى نظرات رفیق مهتدى را ناسیونالیستى بداند بنا به تعریف بى پرنسیپ و توطئه گر است؟ 
حتى اگر من شیطانى باشم که ایشان میخواهد از من در ذهن دیگران بسازد، ناسیونالیسم مستتر در نظرات 
اخیر ایشان در سطح وسیعترى مورد انتقاد قرار گرفته است. اینهمه آدم بى پرنسیپ و ظالم ناگهان از کجا 
پیدا شده اند؟ کسانى نقد مشابه من را به ایشان دارند که دستى بر اهرم تشکیالتى براى تصفیه حساب با 
ایشان نداشته اند، یا بخشى از همان جنبش شورایى کردستان عراق بوده اند، یا عضو تا امروز با پرنسیپ 
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حزب کمونیست بوده اند و غیره. این چه دنیاى بیمارگونه اى است که در آن مخالفت سیاسى با نظرات کسى 
اتوماتیک با تبلیغات و جار و جنجالى علیه اخالق و شرف منتقد پاسخ میگیرد؟ 

 
تصویر منصور حکمت "بدنهاد" جزء مکمل تصویر برحقى است که رفیق مهتدى دوست دارد در دنیاى خود 
از خود داشته باشد. در اولى نمیتواند تجدید نظر کند بى آنکه دومى را کنار بگذارد و با واقعیات سیاسى و 
پراتیکى که موقعیت امروز او را توضیح میدهد کنار بیاید. واقعیت اینست که براى دوره اى طوالنى پراتیک 
رفیق مهتدى نه با جد و جهد و نقد و تذکر و نوشتن و گفتن، بلکه با سکوت و بى تصمیمى و نوسان 
مشخص میشود. گفتم که چگونه سرسوزنى حقیقت در گفتم ها و نوشتم هاى رفیق مهتدى وجود ندارد. رفیق 
مهتدى براى ارائه مکتوب نظراتش و به قضاوت عموم گذاشتن آن اعتماد به نفس الزم را ندارد، یا "فرصت" 
اینکار را ندارد و بهررو از آن اجتناب میکند، و   لذا، محدودیتهاى ظرفیت و توان به کنار، بتدریج در حیات 
حزب به حاشیه رانده میشود. رفیق مهتدى بطور سیستماتیک از نقد ناسیونالیسم کرد در حزب طفره میرود 
و لذا در بین منتقدین این خط جایى پیدا نمیکند. از طرف دیگر از مواجهه صریح با دفتر سیاسى اجتناب 
میکند و لذا حمایت گرایشات مخالف را هم از دست میدهد. در چنین برزخ و بیشکلى سیاسى و کم تاثیرى 
تشکیالتى نوشته انتقادى من، براى ایشان آخر دنیا بنظر میرسد. تقابلى که ایشان مدتهاى طوالنى به زعم 
خود خردمندانه از آن اجتناب کرده بود، خارج از اراده ایشان رخ میدهد و رفیق مهتدى ناآمادگى خود در 

دفاع سیاسى از نظرات خود را با عقب نشستن به داستان "قهرمان مظلوم" به نمایش میگذارد. 
 

واقعیت اینست که یک نفر، با پرنسیپها و اخالق سیاسى اى حداقل در حد خود رفیق مهتدى، با نیتى سیاسى، 
نظرات رفیق عبداهللا مهتدى در مورد رویدادهاى عراق را نقد کرده است. این آدم امروز سبز نشده و از 
بدو تشکیل حزب عضو موثر رهبرى آن بوده و نوع و روش کار و سابقه کارش در کمیته مرکزى از کسى 
مخفى نیست. در دنیاى واقعى و سیاسى بیرون ما، در جوامعى که خود زنى و سینه زنى و تعزیه باب نیست، 
قلم بدست میگیرند و جواب حرف طرف را میدهند. قربانى روش عقب مانده رفیق مهتدى هم باز خود او 

خواهد بود نه من. 
3 - پلمیک سیاسى یا مبارزه انتخاباتى

همانطور که گفتم نوشته رفیق مهتدى قرار نیست جواب نقد من را بدهد بلکه براى این تهیه شده که اثر 
عملى معینى ببار بیاورد و آن هم بسیج خواننده پشت سر ایشان در تقابل با دفتر سیاسى است. ایشان بهتر 
دیده که بعنوان قهرمان طرح مطالبات و خواستها و هراسها و امیدهاى بخشهاى ناراضى و ناخوشنود در 
تشکیالت ظاهر بشود. اگر کسى نگران است مبادا دفتر سیاسى به پراتیک او انتقاد کند، اگر کسى مساله 
در  کردها  به  است  معتقد  کسى  اگر  است،  سنگین  حزب  در  فضا  میکند  فکر  کسى  اگر  دارد،  دموکراسى 
حزب فشار میاید، اگر کسى از خود منصور حکمت خوشش نمیاید، اگر کسى خودش از متن جریان آمده 
است، اگر کسى میترسد اخراجش کنند، و بطور خالصه هر کس شکوه و شکوائیه اى دارد بداند که باالخره 
پرچمى در مقابل دفتر سیاسى برافراشته شده است و در این مشاجره باید پشت سر رفیق مهتدى حضور 
بهم برساند. این، دست کم گرفتن آدمهاست. این روش از جنس برخورد منتظر الوکاله ها در تور دهات 
حوزه انتخابیه شان است. هنوز معلوم نیست کسى که براى مثال از مناسبات درونى حزب ناراضى است چرا 
باید موضع رفیق مهتدى را در مورد فاز اول و منطقه امن هم قبول کند. بنظر من وقتى این روش موفق هم 
شود تازه رفیق مهتدى را به نماینده عقب ماندگى و غیر سیاسى گرى در حزب کمونیست تبدیل میکند که 
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خوشبختانه اردوى بزرگى نیست. 

4 - شبح همیشه در دسترس "استالینیسم"
 

چرا منصور حکمت مقاله اى در نقد نظرات عبداهللا مهتدى در مورد مسائل و رویدادهاى کردستان عراق در 
متن بحران خلیج نوشته است؟ آیا با نظرات ایشان مخالف بوده است؟ آیا میخواسته حزب کمونیست را از 

اتخاذ سیاست خاصى برحذر کند؟ خیر جواب واقعى این مساله به زعم عبداهللا مهتدى این است:

"و باالخره هدفى که رفیق حکمت دنبال میکند جز مساله ساختن و فضا ساختن براى تصفیه 
حسابهاى تشکیالتى چیز دیگرى نیست. ... در بهره بردارى از این رویدادها بمنظور پیشبرد 

تصفیه حسابهاى تشکیالتى نهایت توجه و دقت معمول میشود"

اوال، این اولین بار نیست که من با کسى در حزب کمونیست پلمیک میکنم و عبداهللا مهتدى تا امروز، الاقل 
علنا و طورى که من هم خبر شوم، انگیزه من را تسویه حساب تشکیالتى اعالم نکرده است. فرق این بار 
اینست که موضوع انتقاد نظرات خود ایشان است و الجرم حقیقت دیگر ارزش خود را در قبال تعرضى که 
ظاهرا به ساحت مقدس ایشان شده از دست میدهد و هرنوع افترا زدن مجاز میشود. من با عبداهللا مهتدى 
خرده حساب تشکیالتى نداشته ام، عمده اختالف سیاسى داشته ام. چرا اگر به اذعان خود شما، مواضع ما در 
قبال انقالب و مشقات توده ها و یک رویداد عظیم اجتماعى و سیاسى در مقابل هم قرار گرفته اند، همین 
نمیتواند علت نقد من بر مواضع شما باشد؟ چرا خودتان و خرده حساب تشکیالتى اى که مدعى هستید من 
با شما داشته ام را اینقدر از جهان و کردستان و جنگ و بحران در خلیج مهم تر تصور میکنید؟ من نمیفهمم 
کسانى که رضایت داده اند حتى تصفیه هاى تشکیالتى استالین را با دالئل سیاسى توضیح بدهند، وقتى نوبت 
آیا  میدهند.  نسبت  منتقدشان  تشکیالتى  توطئه هاى  به  را  خودشان  به  سیاسى  انتقاد  حتى  میشود  خودشان 
مارکسیسم و تحلیل عاقالنه سیاسى وقتى به دروازه هاى "منیت" شما میرسد دیگر اعتبار خود را از دست 

میدهد؟ 
 

من  مثال  شد؟  تسویه  مباحثات  این  با  چگونه  چیست؟  ایشان  با  من  تشکیالتى  حسابهاى  خرده  این  ثانیا، 
میخواستم با ایشان از نظر تشکیالتى چکار کنم؟ ایشان با نظراتى که ابراز کرد و انتقادى که شنید کدام پست 
و مقام و امکانات تشکیالتى و حق راى و غیره خود را از دست داد؟ آخر چرا از اخالق متعارف اجتماعى 
عقب میافتید؟ اگر ما دو کارمند بودیم و ایشان چنین ادعایى در مورد نقض اصول ادارى و اخالقى توسط من 
میکرد، میبایست در دادگاه بابت افتراى بیدلیل از خودش دفاع میکرد و اگر حرفش را ثابت نمیکرد خسارت 
میداد. چرا از جارى نبودن حتى همین قوانین بورژوایى در محدوده حزب، که آنهم تنها بدلیل تحت سرکوب 

بودن و غیر قانونى بودن فعالیت کمونیستى ممکن شده، براى عقب گرد اخالقى سوء استفاده میکنید؟ 
 

ثالثا، به تصویر رفیق مهتدى از دموکراسى و "خرده حساب تشکیالتى" میرسیم. مینویسد:

"در همان ابتداى قطعنامه (دفتر سیاسى) گفته میشود که وى "از طرح این مباحثات و بیان 
روباز این نظرات استقبال میکند" اما "بویژه" براى اینکه این کار به "تعیین تکلیف با بقایاى 
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ناسیونالیسم کرد در حزب کمونیست کمک میکند". این آزادى بیان نیست، این سنگین کردن 
فضا براى بیان آزادانه نظرات اعضاى حزب است. این فقط تهدید تشکیالتى اعضاء به اخراج 

در صورت مخالفت با نظرات دفتر سیاسى است که در قالب آزادى بیان عرضه میشود"

پس آنچه خرده حساب تشکیالتى لقب گرفته است همان "تعیین تکلیف با ناسیونالیسم کرد" است. نمیدانم 
کجاى این کار خرد و یا حتى تشکیالتى است که کسى بخواهد با ناسیونالیسم کرد در حزب کمونیست 
مبارزه کند؟ اما تصویر رفیق مهتدى از دموکراسى و تفسیر او از جمله مقدمه قطعنامه دفتر سیاسى از این 
جالب تر است. در آن جمله ما قصد اعطاى آزادى بیان نداشته ایم، چرا که این آزادى همیشه وجود داشته 
است. قصد ما تشویق مخالفین نظرات رسمى حزب به بیان نظراتشان بوده است تا بتوانیم جوابشان را بدهیم. 
آزادى بیان یعنى آزادى بیان، از جمله آزادى جواب دادن به حرف کسى. اگر آزادى انتقاد ما به ناسیونالیسم 
کرد فضا را براى رفیق مهتدى سنگین میکند این دیگر مشکل ایشان است. بطور قطع موضع ما، و تفسیر ما 

از آزادى بیان، "بگذار صد گل بشکفد" نیست. 
 

خود رفیق مهتدى البته ممکن است تازه به ایستگاه "مخالفت با نظرات دفتر سیاسى" رسیده باشد، اما حق 
ندارد کنتور تاریخ مخالفت با دفتر سیاسى را  از اینجا روشن کند و حدس و گمانهاى پر تشویش خود را 
جاى واقعیت عملکرد دفتر سیاسى در برابر مخالفین بنشاند. مخالفین دفتر سیاسى مدتهاست دارند با نظرات 
دفتر سیاسى مخالفت میکنند و علیه دفتر سیاسى، بحث که سهل است، آژیتاسیون میکنند و در این حزب 
راهشان را میروند. مخالف تازه وارد ما هم که تا این لحظه حکم اخراج از ما نگرفته است. پس این بساط 

را جاى دیگرى پهن کنید. 

رابعا، باالخره استالین کیست؟ من که با مخالفم بحث سیاسى میکنم، به شخصیت فردى و نیات تشکیالتى اش 
کارى ندارم، یا شما که هنوز سر کار نیامده، انتقاد به نظراتتان را براى زدن اتهام "لجن مال کردن انقالب" 
و "توطئه گرى تشکیالتى" به مخالف خودتان کافى میدانید؟ براستى اگر شما بجاى من دبیر کمیته مرکزى 
مخالفان  عاقبت  میزنید،  خود  سیاسى  منتقد  به  که  "استالینى"  تیپیک  و  آشنا  اتهامات  نوع  این  با  بودید، 
سیاسى تان در حزب چه میشد؟ اینها که قرار است با وعده دموکراسى و فضاى باز سیاسى دور شما جمع 

شوند باالخره قسم تان را باور کنند یا دم خروس را؟

موخره : محتواى واقعى اختالفات
و  دارد  دوست  را  توده ها  مهتدى  عبداهللا  که  است  نبوده  این  سر  بر  کمونیست  حزب  در  اخیر  مشاجرات 
منصور حکمت ندارد، ایشان از انقالب مردم خوشحال میشود و من ناراحت، ایشان میخواهد اپوزیسیون 
کرد به ما حمله نکند و من میخواهم علیه آنها "وارد عمل" بشوم و یا کال ایشان آدم خوبى است و من آدم 
بدى هستم. این سناریو بیش از حد مسخره و بچه گانه است. من مطمئنم رفیق مهتدى حاضر نخواهد شد 
تبیین مشابهى، با همین متدولوژى، از تحوالت و اختالفات درون بیربط ترین احزاب سیاسى در دنیا بدهد 
و یا حتى کشمکش در درون یک محفل سیاسى را اینگونه تبیین کند. وقتى دیگران موضوع بحث هستند، 
همه الحمداهللا در دیدن ریشه هاى سیاسى و تاریخى اختالفات و کشمکش ها استاد هستند. اما وقتى نوبت 
به حزب کمونیست ایران میرسد، آخرین چیزى که به ذهن رفیق ما میاید اینست که شاید این اختالفات 
ناشى از نگرشهاى مختلف به جامعه و سیاست و حاصل اهداف سیاسى و اجتماعى متفاوت باشد. این نوع 
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تبیین ها همه را، از جمله خود نویسنده آنها را، تنزل میدهد. حتى اگر اختالف این چنین میان خیر و شرى 
بود که به ترتیب در کالبد رفیق مهتدى و من حلول کرده اند، هنوز رفیق مهتدى باید این را توضیح بدهد 
که چرا اختالف من و ایشان کل حزب را به یک قطب بندى میکشاند، چرا صدها آدم، با روشها و منشها و 
انگیزه هاى متنوع، له یا علیه نظرات ما موضع میگیرند و مستقال در مقابل هم مى ایستند. لذا فهمیدن این نباید 
قاعدتا سخت باشد که نظراتى که ما ابراز کرده ایم، دارد افق ها و تمایالت سیاسى و اجتماعى اى مستقل از 
ما و نیات فردى ما را نمایندگى میکند و اگر کسى میخواهد این اختالفات را توضیح بدهد، باید مستقل از 
اشخاص و نیات و انگیزه هاى آنها و بر مبناى تقابل دیدگاههاى اجتماعى و افقهایى که به ما دو نفر منحصر 
نیست به این موضوع برخورد کند. شخصا الاقل فکر میکردم سر تکان دادن رفیق مهتدى در بحث شوروى 

نشان اینست که صحت این متد را فهمیده است. ظاهرا چنین نبوده است. 
 

این مشاجره مشخص در حزب کمونیست ناشى از اختالفى است میان دو حرکت اجتماعى، دو جنبش، که 
در حزب کمونیست ایران هم نمایندگى میشوند. طرف مقابل من عبداهللا مهتدى نیست بلکه ناسیونالیسم کرد 
و آن گرایش شبه کمونیستى اى است که بشدت از این ناسیونالیسم متاثر است. طرف مقابل رفیق مهتدى هم 

منصور حکمت نیست، بلکه نوع مشخصى از کمونیسم است که با این ناسیونالیسم سازگارى ندارد. 
 

قبال در مورد فشارهایى که ناسیونالیسم کرد در حزب را در متن بحران خلیج به نقطه مقابل دفتر سیاسى و 
نظرات آن سوق داد صحبت کردم. آرمان سیاسى و هدف عملى این گرایش کسب حقوق ملى ملت کرد 
است. همینجا بگویم که به معنى دقیق کلمه این هنوز لزوما با حق تعیین سرنوشت ملت کرد یکى نیست، 
چرا که این عبارت دوم، یعنى کسب حق تعیین سرنوشت، اگرچه از نظر حقوقى و کاربست تاریخى اش 
فرقى با اولى ندارد، فرمولبندى حق طلبانه ترى دارد و جاى تفسیرهاى دموکراتیک ترى را باز میگذارد. در 
99 درصد جنبشهایى که بر سر حق تعیین سرنوشت ملتها جریان داشته اند احزابى در رهبرى قرار گرفته اند 
که کوچکترین نقشى براى اعمال اراده خود ملت مربوطه در تعیین شکل حکومت ملى اى که قرار است 
بوجود آید، قائل نبوده اند. در همین جدل امروز در درون حزب، روشن است که چطور رفیق مهتدى احزاب 
اپوزیسیون ملى کرد را، که جلوگیرى از اعمال اراده مستقیم اکثریت عظیم ملت کرد کار هرروزه آنهاست، 
فاشیسم  به  متمایل  افراطى  راست  بالتیک،  جمهورى هاى  در  میداند.  سرنوشت  تعیین  حق  جنبش  رهبران 
و  رایج  حقوقى  معنى  به  و  آورد  بدست  کشورها  این  ملل  براى  را  خودى  حکومت  تشکیل  حق  باالخره 
استاندارد کلمه، حق تعیین سرنوشت را متحقق کرد. هدف ملى گرایى کرد هم تحقق حکومت کرد است. 
ممکن است این جریان در حزب کمونیست تبیین دموکراتیک ترى از مساله داشته باشد. اما بهرحال آرمان 
سیاسى این جریان در همین محدوده حق تعیین سرنوشت، حال با تفسیر راست یا چپ از آن، قرار دارد. 

آنچه مسلم است اینست که نابودى سرمایه دارى، لغو کار مزدى، امحاء طبقات و دولت، برابرى اقتصادى 
و سیاسى انسانها و جامعه بى تبعیض معطوف به برآورده کردن نیازهاى بشرى و در یک کلمه کمونیسم 

قطب نماى سیاسى و اجتماعى این جریان نیست. 
 

ناسیونالیسم کرد از سر مصلحت هاى سیاسى و بدلیل موازنه ایدئولوژیکى حاکم بر مبارزات رادیکال و غیر 
قانونى دهه هاى قبل، خود را در یک حزب کمونیستى یافته است. همین شرایط سیاسى و ایدئولوژیکى 
قطبهاى عظیم بورژوایى و تالشهاى ملى ملتهاى چند صد میلیونى در چین و شوروى را به پذیرش قالب 
مارکسیسم سوق داد و قطبهاى قدرتمند سوسیالیسم بورژوایى را بوجود آورد. در اروپا همین هژمونى فکرى 
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و معنوى مارکسیسم بر هر اعتراض ضد نظم موجود، نسلهایى از روشنفکران و تحصیل کردگان طبقات دارا 
را زیر چتر فرمال مارکسیسم کشید و صفبندى هاى شبه مارکسیستى متنوعى را شکل داد. 

 
در طول چند سال اخیر، هژمونى عمومى کمونیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم بر فضاى اعتراضى در جامعه 
این  از  را  خود  تا  یافته اند  امکان  سوسیالیستى  غیر  جنبشهاى  معنى  یک  به  است.  ریخته  فرو  سرمایه دارى 
"ایسم" تحمیلى، که سابقه نفوذ فراطبقاتى آن به انقالب کارگرى 1917 برمیگردد، خالص کنند. مارکسیسم 
و حزبیت کمونیستى و رهبرى مارکسیستى در حزب کمونیست ایران نیز مطلوبیت خود را براى گرایش 
ناسیونالیستى از دست میدهد. تقابل امروز ناسیونالیسم کرد با رهبرى مارکسیستى و مارکسیستهاى شناخته 
شده حزب کمونیست بر متن روند عمومى جدایى این جریان از قالبهاى تحمیلى سوسیالیستى در چند سال 

اخیر صورت میگیرد. 

تا قبل از بحران خلیج، این واگرایى سیاسى خود را اساسا در شکل بیتفاوتى سیاسى و بهانه گیرى تشکیالتى 
نشان میدهد. اما بحران خلیج که خواه ناخواه مساله کرد را به جلوى صحنه سیاسى سوق میداد یک نقطه 
عطف تعیین کننده براى این جریان است. همگام با کل ناسیونالیسم کرد در عراق، این گرایش در حزب 
کمونیست به اینکه شاید در تقابل غرب با عراق، چیزى هم به کردها بدهند امیدوار میشود. بعد از مدتها 
ایده  و  سوسیالیسم  به  دادن  آوانس  بدون  کرد  ملى  امر  در  شرکت  حزب،  در  ناسیونالیستى  گرایش  براى 
مبارزه طبقاتى، و به همین اعتبار مستقل از حزب کمونیست، امکانپذیر بنظر میرسد. حزب کمونیست و 
پافشارى اش بر مقوالتى چون انترناسیونالیسم، مقاومت در برابر نظم ارتجاعى و امپریالیستى نوین پس از 
جنگ سرد، مرزبندى با ناسیونالیسم و افشاى راه حل هاى از باال و بورژوایى براى مساله کرد و نظیر اینها 
براى گرایش ملى کرد در حزب به موانع و قیود دست و پاگیرى تبدیل میشود. بنظرشان میرسد که بدون 
حزب و در کنار کل احزاب ملى کرد فضاى وسیعترى براى دخالتگرى در تحوالت آتى جامعه کردستان 
دفتر  رسمى،  خط  و  میکند  پیدا  مستقلى  مبارزاتى  پالتفرم  حزب  در  کرد  ناسیونالیسم  است.  شده  فراهم 
سیاسى، و کال پافشارى مارکسیستى حزب را مزاحم خود میبیند. اصول و تحلیلهایى که در شرایط دیگر 
شاید با هلهله تائید آمیز این جریان مواجه میشد و مایه فخر این جریان در صحنه سیاسى کردستان بود، 
"سیاست  اتخاذ  مانع  که  میشود  تلقى  امثالهم  و  روشنفکرى"  "ذهنیگرایى  تئوریک"،  "افاضات  دیگر  اکنون 
فعال" در منطقه است. مقوالت سیاسى معنى و بار مثبت و منفى تاکنونى خود را از دست میدهند. امپریالیسم 
میشود.  اغماض  قابل  و  میکند  پیدا  خنثى  بار  آن،  با  محلى  نیروهاى  ائتالف  و  امپریالیستى  دخالتگرى  و 
انترناسیونالیسم، استقالل طبقاتى، مرزبندى با ناسیونالیسم و نظیر اینها لفاظى و برخورد کتابى نام میگیرد. 
الگوى اسرائیلى براى تشکیل کردستان مستقل و تبدیل کرد به پایگاه دومى کنار اسرائیل در برابر مبارزه ملت 

فلسطین وجدان سیاسى کسى را آزار نمیدهد. 

به  و  مینامند  عراق  جاسوس  و  گرجى"  "وحید  مشابه  را  انگلستان  در  اعراب  تمام  زبان،  چرخش  یک  با 
سیاست راسیستى و شبه فاشیستى دولت تاچر در دستگیرى آنها صحه میگذارند. چشمشان را بر لت و 
پار شدن مردم یک کشور و داغان شدن تمام وسائل امرار معاشش میبندند و در متن هجوم خانمان برانداز 
ریاکارانه  میدوزند.  خاورمیانه  کنفرانس  در  کردها  احتمالى  صندلى  به  را  نگاهشان  مردم،  این  به  موتلفین 
اعراب  مشقات  از  یا  و  نمیرساند  بهم  حضور  آمریکا  سفارت  جلوى  کرد  ملى گرایى  همراه  که  را  هرکس 
و فلسطینى ها حرف میزند، هرکس را که حاضر نمیشود در این ماجرا، به ارابه جنگ طلبى آمریکا بپرد و 
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صدایش را به صداى رسانه هاى غربى اضافه کند، طرفدار عراق مینامند. این چهره گرایش ناسیونالیستى کرد 
در حزب در متن بحران خاورمیانه بود. این بحران و افقى که براى حل امپریالیستى مساله کرد گشوده شد، 
جریانى را که پیش از این بدلیل روندهاى بنیادى ترى از اعالم وفادارى فرمال به کمونیسم دست کشیده 
بود، از الك خود بیرون آورد و در برابر حزب کمونیست و خط رسمى آن و نماینده و سخنگوى این خط 
رسمى، یعنى دفتر سیاسى حزب، قرار داد. این آن پایه اجتماعى اى است که مستقل از نیات و موازنه فکرى 

خود رفیق مهتدى، نظرات او را جذاب و صحیح مییابد. 
 

اجازه بدهید فهرست وار رئوس اختالفم با این گرایش را در قبال بحران خلیج بیان کنم. خواننده خود متوجه 
این خواهد شد که چگونه نظرات رفیق مهتدى در متن همین نگرش جا میگیرد. 

 
تالشهاى  شرق،  بلوك  سقوط  مساله  است.  رویداد  این  جهانى  و  تاریخى  علل  درك  از  عاجز  1 - اساسا 
بورژوازى غرب براى شکل دادن به یک نظم نوین جهانى و تکاپوى آمریکا براى ابقاء موقعیت خود از 
طریق اعمال قدرت نظامى در صحنه جهانى،  مسائل مورد توجه این جریان نیست. در بدو کار، برمبناى 
تفکرى محلى و محدود اساسا معتقد است "جنگ نمیشود". به این دلیل ساده که نیاز مبرم آمریکا به چنین 
جنگى را درك نمیکند. بعالوه تصور آشوب و تغییر و تحول ناشى از جنگ بیش از حد هراسانش میکند و 

چه بسا "روحیه تشکیالت" را خراب میکند. 
 

2 -نسبت به عواقب جهانى جنگ در تقویت ارتجاع بین المللى بیتفاوت است. اینکه براى مثال این جنگ 
جنبشهاى  سرکوب  براى  مقدمه اى  یا  میکند،  تقویت  را  اروپایى  و  آمریکایى  قوم پرستى  و  میهن پرستى 
حق طلبانه در اقصى نقاط دنیا خواهد بود، "سندروم ویتنام" را پایان میدهد و پاى تفنگدار دریایى آمریکایى 
را بار دیگر به دورافتاده ترین کشورهاى دنیا باز میکند، مساله این جریان نیست. سوال اساسى این جریان 

اینست که این رویدادها بر کردستان و دورنماى تشکیالت دارى در کردستان چه تاثیر میگذارد. 
 

3 - نسبت به عواقب انسانى این جنگ بیتفاوت است. اگر دامن جنگ به کردستان نگیرد، دیگر چه باك که 
کمى پائین تر اعراب قتل عام و خانه خراب شوند. 

 
4 -به همین ترتیب تعرض ایدئولوژیکى رسانه هاى دست راستى به افکار عمومى در خود غرب،  مساله اى 
براى این جریان نیست. اینکه هویت اروپایى دارد چه معنایى پیدا میکند، اینکه کشتار مردم غیر اروپایى 
"تلفات" محسوب نمیشود، اینکه تکنولوژى جنگى مدرن تقدیس میشود و آدمکشان حرفه اى قهرمان ملى 
میشوند و دکتراى افتخارى میگیرند، اینکه مخالف جنگ و مدافع انسانیت باید سرش را پائین بیاندازد تا 
مسخره اش نکنند، اینکه دولتها و ارتشها رسما به سانسور مطبوعات و رسانه ها دست میزنند وغیره، مشغله 

این جریان نیست. 
 

5 - با این بیتفاوتى سیاسى و انسانى و این نگرش محلى، از درك نقطه عزیمت کمونیستى و انسانى موضع 
رسمى حزب کمونیست مبنى بر شرکت در مبارزه براى جلوگیرى از جنگ ، حفظ فاصله از فضاى جنگ 
طلب حاکم و اجتناب از هرنوع تائید توجیهات جنگى به بهانه خصلت ارتجاعى و استبدادى رژیم عراق و 

مساله اشغال کویت و غیره عاجز است. 
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6- از مقطعى که دخالت آمریکا دیگر محتوم بنظر میرسد، فیل اینها یاد هندوستان میکند. دورنگرى شان در 
محدوده ملى گل میکند و پیشاپیش به فکر نعمات این جنگ براى کردها و استقالل کردستان میافتند. ناگهان 
جنبه هاى مثبت امپریالیسم کشف میشود. بجاى مبارزه با نظم نوین ارتجاعى به صرافت سهم خواستن در 
آن میافتند. به بهانه موقعیت تحت ستم و خواستهاى برحق ملت کرد، نسبت به معامله گرى سران ملى گرایى 
کرد با دول سرکوبگر غربى و عاملین یکى از خونبار ترین فجایع تاریخ قرن بیستم راه اغماض و توجیه را 
در پیش میگیرند و حتى پیشاپیش به استقبال سهیم شدن در ماحصل کاله چرخانى سیاسى اینها در غرب 
میروند. احترام و خضوع و خشوع اینها در قبال اپوزیسیون ملى در کردستان عراق کمتر نمیشود که هیچ، 

افزایش هم پیدا میکند. 
2 8 4  
7 - در طول جنگ نسبت به ضایعات و تلفات مردم عرب بیتفاوت و ساکت اند. یک صدم رقت قلب و 
دلسوزى اى را که بعدها بدرست در جریان آوارگى و بیخانمانى مردم کردستان از خود بروز میدهند، در 
در  عراق  تسلیم  به  آماده  و  باخته  روحیه  سربازان  عامدانه  کشتار  سپس  و  بیدفاع  مردم  بمبارانهاى  جریان 

بیابانهاى کویت از طرف اینها شاهد نیستیم. 
 

8 - در توهمات اپوزیسیون ملى کرد نسبت به مواعید غرب و آمریکا و سهم برى از پیروزى غرب سهیمند. 
براى کسب حقوق ملى کرد همراه این اپوزیسیون چشم به باال، با قطعنامه ها و مصوبات و کنفرانس هایش، 
میدوزند. تاکتیک مبارزاتى این اپوزیسیون را تائید میکنند و بویژه از پیشروى مسلحانه آنها ذوق زده میشوند. 
تصورى از درجه آمادگى و عدم آمادگى کارگر و زحمتکش عراقى براى قیام و حفظ دستاوردهاى یک قیام 
ندارند. از حکومت متشکل از اپوزیسیون ملى استقبال میکنند. حمایت و مناسبات دوستانه خود را به کل 
جبهه کردستان و احزاب متشکله آن گسترش میدهند. توجیهات این جریان در مورد علل شکست تاکتیک 
قیام و تعرض نظامى را میپذیرند. در فرمول خیانت آمریکا، که معنایى جز انتظار همکارى از جانب آمریکا 
به شکل تداوم دخالتگرى نظامى و تحریم اقتصادى ندارد، شریکند. نقش اپوزیسیون ملى در سرکوب و 

تضعیف جنبش از پائین مردم و نیز آوارگى میلیونى بعدى را تخفیف میدهند. 
 

9 - از طرح منطقه امن رسما یا تلویحا خوشنودند. بار استعمارى و شبه اسرائیلى این پروسه را نمیبینند و 
یا اگر میبینند میپذیرند. در هر حال به هیچ عنوان این طرح را محکوم نمیکنند. 

 
10 - براى بیرون بردن مقوله ناسیونالیسم از زیر تیغ انتقاد، نه فقط ناسیونالیسم کرد، بلکه ناسیونالیسم عرب 
را هم از تصویر خارج میکنند. به این شیوه بر شکاف کرد و عرب، که به همت ناسیونالیسم دو طرف و 
با تالشهاى آگاهانه غرب عمیق تر میشود چشم میبندند. کل مساله را بصورت مقابله کردها با یک رژیم 
این  مسئولیت  بار  از  کرد،  ناسیونالیسم  که  همانطور  عرب،  ناسیونالیسم  میدهند.  توضیح  معین  دیکتاتورى 

فجایع معاف میشود. 
 

11 - با سکوت در قبال تضاد ناسیونالیسم کرد و احزاب ملى اپوزیسیون با منافع توده ها بطور کلى و با 
جنبش چپ و کارگرى بطور اخص، کل تحرك توده اى در کردستان را بپاى احزاب ملى کرد مینویسند و 

این جریانات را با نسبت دادن آنها به اعتراضات حق طلبانه مردمى تطهیر میکنند. 
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اینها هم رئوس کلى اختالفات من با جریان ناسیونالیستى در حزب بر سر تحوالت خلیج و کردستان عراق 
است. اتخاذ سیاست پیشنهادى اینها جز انزواى حزب کمونیست ایران از جنبش چپ و کارگرى عراق که 

به سرعت به تضاد منافع خود با این جریانات پى میبرد نتیجه اى نمیتوانست داشته باشد. 
 

به اعتقاد من اگر رفیق مهتدى این محظور را نداشت که نظرات خود را براى دور زدن موضع دفتر سیاسى 
در شکل دو پهلو و تعدیل شده ارائه بدهد، خطوط کلى فوق را با صراحت بیشترى منعکس میکرد. این 
یک ادعاى صرف نیست، بلکه مبتنى بر اظهارات رفیق مهتدى در جلسه توضیح قطعنامه اش به دفتر سیاسى 
و همین طور بیانات مدافعانش در جلسه اى از کادرهاى کومه له است. "تخطئه انقالب"، از بحث لجن مال 
شدن قیام توده ها تا "محل تولدم را میداند"، چیزى بیشتر از یادداشتهاى رفیق از سخنان کسان دیگرى در 

این جلسه، که خود او در آن ساکت است، نیست. 
 

سیاست و شخصیت ها
 

عبداهللا مهتدى در پلمیک با دفتر سیاسى تصمیم گرفت رسما به این گرایش ملحق شود، نمایندگى آن را 
بعهده بگیرد و در مقابل دفتر سیاسى پرچم آن را بردارد. اما چرا؟ بنظر من این اجتناب ناپذیر نبود و ربطى 
هم به محل تولد عبداهللا مهتدى ندارد. رفقاى بسیارى، اکثریت عظیمى از رفقاى متولد کردستان، و همینطور 
چپ کردستان عراق بعد از نوساناتى، از این راه اجتناب کردند. علت این انتخاب عبداهللا مهتدى دیگر به 

کارآکتر سیاسى و موقعیت شخصى خود او بر میگردد. 
 

رفیق مهتدى در نوشته اش به خود اجازه داده است تصویرى از شخصیت من و انگیزه ها و نیاتم بدهد. اکنون 
که به این ترتیب این بحث مجاز شده است، من هم میخواهم تفسیر خود را از حرکت فردى دو رفیق، عبداهللا 
مهتدى و ابراهیم علیزاده، در کل تقابل هاى این دوره مطرح کنم. میان ایندو تفاوتهاى زیادى هست. در دور 
قبلى مباحثات علیه افق ناسیونالیستى در کومه له، این دو رفیق در دو سوى مشاجره قرار گرفتند (هرچند 
رفیق مهتدى بعد از نوسانات زیاد و باالخره با تردید کنار ما قرار گرفت). در مباحثات اخیر هردو در کنار 

هم مقابل ما قرار گرفته اند. فاکتورهایى که جهت حرکت این دو رفیق را تعیین میکند یکى نیست. 
 

یک  او  نیست.  ناسیونالیست  آگاهانه  علیزاده  رفیق  ندارد.  وجود  زیادى  پیچیدگى  علیزاده  رفیق  مورد  در 
پراگماتیست است. تئورى، اصول نظرى مارکسیسم، تحلیل سیاسى و کال افق و نظریه براى او تا آنجا معتبر 
است که به پراتیک سیاسى اى که او با داده هاى از پیشى خود و بر مبناى امر اجتماعى خود، وظیفه خویش 
قرار داده است کمک کند. اما تبیین او از پراتیک انقالبى محدود و کمابیش غریزى است. خود مختارى یا 
امر کرد جاى زیادى در ذهنیت رفیق علیزاده ندارد. مساله او مساله کارگر و زحمتکش است و برداشت 
من اینست که شخصا پیوند عمیق عاطفى و اجتماعى با این اقشار حس میکند. در عرصه مبارزه براى او 
یک حقیقت پابرجا و تخطى ناپذیر وجود دارد و آن سازمانى است که براى دخالت سیاسى بدست آورده 
است. کومه له، نفوذ آن، رشد آن، بقاء آن، فائق آمدن بر مشکالت آن، اینها نقطه عزیمت رفیق علیزاده در 
کار سیاسى است. کسى که تئورى و تحلیلى به رفیق علیزاده پیشنهاد میکند باید به او نشان بدهد که چگونه 
کومه له در این میان نفع میکند. چنین شاخصى نمیتواند به فاکتورهاى کوتاه مدت و فورى چشم ندوزد. 
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اگر چیزى بنظر برسد که دارد کومه له و ثبات و وجهه آن را به هم میریزد، بنا به تعریف از نظر رفیق علیزاده 
مردود است. اگر تصور کند تزى به نفع کومه له است و براى مثال به رفع فالن گیر، توجیه فالن ضعف، 
جلب نیرو، حفظ چهره و غیره کمک میکند، آنوقت رفیق علیزاده به مدافع آن تز، هرچند انتقادى و نو و 

غیر کالسیک، بدل میشود. 
 

رفیق علیزاده در مقطع ختم جنگ ایران و عراق، قطعنامه پلنوم کمیته مرکزى حزب را، اساسا به این دلیل 
که به زعم او علیه تداوم رابطه با عراق بود (حال آنکه در واقع موضع پلنوم اجتناب از وابستگى بیشتر به 
امکانات عراق در شرایط پس از صلح بود)، ذهنى و نادرست ارزیابى کرد و با همین تصور از ما فاصله 
گرفت. از نظر او چنین گرایشى در آن مقطع نافى ادامه کارى کومه له بود. در مرحله بعد او طرح مباحثات 
کمونیسم کارگرى را، به کمک مشاورینى محدود نگرتر، براى کومه له زیانبار ارزیابى کرد. از نظر او این 
مباحثات در متن منگنه بعد از صلح ایران و عراق روحیه تشکیالت و رضایت آن از خود را تخریب میکرد. 
فرمول "بحث را قبول دارم اما ارزیابى از کومه له را قبول ندارم" از همینجا مایه میگرفت. اگر رفیق علیزاده 
افق دراز مدت ترى داشت، اگر از بینش تئوریک ترى برخوردار بود و یا حتى اگر قدرى صبر داشت تا تاثیر 
همین مباحثات "روحیه شکن" را در احیاى چپ انقالبى در کردستان عراق و توجه جدى تر کارگر ایرانى 
به حزب کمونیست ببیند، در موضع مقابل ما قرار نمیگرفت. همسویى رفیق علیزاده با طیف ناسیونالیست 
در دور اول مباحثات ناشى از این بود که در برابر بحثهاى نو و انتقادى ما، طیف کادرهاى سنتى کومه له و 
باورهاى سنتى تشکیالت را نقطه اتکاء بهترى براى حفظ کومه له در یک مقطع خطیر میدید. به همین ترتیب 
در قبال بحران خلیج ابتدا، وقتى هنوز ادامه کارى اردوگاهى کومه له را در گرو حسن همجوارى با دولت 
عراق میبیند، اعالم میکند که "بدون هیچگونه محاسبه مصلحت ها" با نظر دفتر سیاسى و خط رسمى حزب 
موافق است و سپس در مرحله بعدى، هنگامى که اپوزیسون ملى کرد در محل دست باال پیدا میکند و نشان 
میدهد که میتواند بر بقاء و ادامه کارى کومه له تاثیر بگذارد، به منتقد خط رسمى تبدیل میشود. در یک کالم 
امر حقیقى براى رفیق علیزاده "کومه له" است. تبیین محدود، غیر اجتماعى و غیرطبقاتى از کومه له، بى اعتنایى 
جدى به تئورى و مارکسیسم و دینامیسم هاى وسیع تر تاریخى و باور کامل به حقانیت ارزیابى غریزى و 
سالهاى  در  ناسیونالیستى  خط  با  علیزاده  رفیق  همسویى  علت  و  زمینه  مسائل،  از  خویش  اخالقى  بعضا 
خود،  سیاسى  آگاهانه  اهداف  و  منافع  و  ایدئولوژیکى  باورهاى  مبناى  بر  و  نفسه  فى  او  است.  بوده  اخیر 
ناسیونالیست نیست. اما در شرایط و در جنبشى که ناسیونالیسم مهر خود را بر غرایز و اخالقیات انقالبى 
و انقالبیگرى خودبخودى و سنتى کوبیده است، ابراهیم علیزاده قادر به ترسیم مرز فکر شده و عمیقى با 
ناسیونالیسم کرد نیست. به اعتقاد من در این دور اخیر، و بخصوص در قبال پلمیک اخیر، رفیق علیزاده 
سمپاتى خاصى با محتواى نظرات رفیق مهتدى ندارد. اگر در این اردو قرار میگیرد بخاطر اینست که نظرات 
رفیق مهتدى جمعبندى نظرات جناح راست و ناسیونالیست در حزب است و رفیق علیزاده پس از دور اول 
مباحثات درون حزبى، امید خود را براى حفظ و ادامه کارى فعالیت کومه له به شکل مورد نظر خود، به این 
طیف از کادرها گره زده است. اگر سابقا این رفیق علیزاده بود که موضع عملى و جهت گیرى سیاسى این 
طیف از کادرها را تعیین میکرد و چه بسا آنها را به سازش با چپ سوق میداد، امروز دیگر تمایالت سیاسى 
این طیف از کادرهاست که تبیین سیاسى رفیق علیزاده را تعیین میکنند و او را به راست میکشاند. این نتیجه 
پراگماتیسمى است که، از سر ناباورى به حقانیت نگرش چپ، پراتیکش را باید روى دوش راست بنا کند. 

 
چرخش رفیق مهتدى بسوى ناسیونالیسم کرد دالیل کامال متفاوتى دارد. رفیق مهتدى در شرایط "متعارف"، 
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یعنى اگر موضوع مهمى مطرح نباشد، به تئورى، به تاریخ و به روندهاى اجتماعى بى اعتنا نیست. عبداهللا 
مهتدى کمونیست است، اما این آن کمونیسم سنتى و بقول خودش "کالسیکى" است که تماما بر آموزشهاى 
دست دوم تجربه هاى چین و شوروى بنا شده است. کمونیسمى که به ایدئولوژى و چهارچوب سیاسى 
مبارزه براى طیفى از اهداف غیر کارگرى و غیر سوسیالیستى، از دموکراسى بورژوایى تا تعیین حق سرنوشت، 
تبدیل شده و موضوع مستقیم انتقادى بوده است که ما تحت عنوان کمونیسم کارگرى مطرح کرده ایم. در 
این کمونیسم، مارکسیسم یک زبان عاریه است. مقوالت مارکسیستى سمبلهایى براى سخن گفتن از منافع 
و اهداف زمینى تر غیرکارگرى هستند. کارگر و سوسیالیسم مقوالتى تجریدى اند، اما ملت، پارلمان، سازمان، 
حکومت، نیرو، اسلحه، دیپلوماسى و نظیر اینها خشتهایى واقعى اند که عالم سیاست را میسازند. بعالوه، خود 
امر ملى کرد، در ذهن رفیق مهتدى یک مساله زنده است که باید پاسخ بگیرد. منظور من مساله ملتها بطور 
کلى نیست. مساله ملى فلسطین، تامیل، باسک و یا ملتهاى بالتیک این جایگاه را در ذهن رفیق مهتدى ندارد 
و او آماده است تا درباره این مسائل مانند یک ناظر ابژکتیو سخن بگوید. اما مساله کرد، مساله خود اوست 
و در این زمینه او خود بعنوان یکى از آحاد یک ملت تحت ستم ظاهر میشود. به این اعتبار ناسیونالیسم 
کرد بر نگرش رفیق مهتدى نفوذ بیشترى در مقایسه با رفیق علیزاده دارد. کمونیسم رفیق مهتدى عمیقا به 

ناسیونالیسم آغشته است. 
 

در این تردید ندارم که برخالف ابراهیم علیزاده، عبداهللا مهتدى به محتواى بحث کمونیسم کارگرى توجه 
کرده و در دوره اى، با هر درکى، به آن متمایل شده است. این نیز قابل مشاهده بوده است که در طول یک 
دوره چند ساله پس از تشکیل حزب، تحت تاثیر عوامل مختلف، کمونیسم عبداهللا مهتدى به درجه اى تعمیق 
شده و به یک تبیین مارکسیستى تر نزدیک شده بود. اما بحران خلیج و تحوالت کردستان متاسفانه به یک 
چرخش سیاسى و احتماال فکرى اساسى براى او منجر شده است. علت این مساله را باید موقعیت متناقض 

فکرى رفیق مهتدى و تناقض درونى کارآکتر سیاسى اى که از خود در ذهن خویش دارد جستجو کرد. 
 

عبداهللا مهتدى کمونیستى است که آرزوى ایفاى نقشى تاریخى در حیات ملت کرد را در سر دارد. کدامیک 
از این دو، "مبارز کمونیست" یا "رهبر ملى کرد"، کارآکتر سیاسى واقعى او را میسازد؟ واقعیت اینست که 
خود او هنوز انتخابش را نکرده است. این تناقضى است که با خود حمل میکند. شاید در کمونیسم سنتى 
بلوك ها این تناقض چندان برجسته نباشد. استالین، مائو، خوجه، حبش، جالل طالبانى در دوره اى، و یا حتى 
سیهانوك نمونه هایى از کسانى هستند که خود را سوسیالیست نامیده اند و در عمل به رهبران جنبشهاى 
ملى و ملت ساز تبدیل شده اند. اما هر مطالعه دقیق تر این موارد نشان میدهد که عنصر سوسیالیستى در 
این شخصیت ها تزئینى، و عنصر ملى واقعى و مادى بوده است. اما حتى همین درجه از همزیستى این دو 
افق عملى در دوران ما، که جنبش کارگرى خود را بیش از پیش در مقابل ملى گرایى مییابد، و همینطور 
در حزب کمونیست ایران بدنبال بحث کمونیسم کارگرى، بینهایت دشوار شده است. در طول این سالها 
رفیق مهتدى از حل این تناقض ناتوان مانده است. خود را کمونیست و مدافع کمونیسم کارگرى نامیده 
اما محتاطانه از هر اظهار نظر و ابراز وجود سیاسى در درون حزب و بیرون آن که مایه دل کندن و قطع 
امید نیروها و شخصیتهاى ملى کرد از او باشد، اجتناب کرده است. تعقیب دو آینده سیاسى متناقض بدون 
آنکه الاقل یکى تابع دیگرى شود غیر ممکن است. رفیق مهتدى نیز براى دوره اى چند ساله اصل را بر 
کمونیسم خود قرار میدهد و دنبال کردن افق رهبرى ملى را به وقت آزاد خود و مناسبات غیر رسمى خود 
با محافل کرد حواله میکند. اما این رویاى فرعى بهرحال مهر خود را با التقاطى کردن و نیمبند کردن هویت 
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کمونیستى به زندگى و کار سیاسى او میزند. قلم رفیق مهتدى، تا آنجا که چرخیده است، زیاد از موضوع 
کردستان فراتر نرفته است. یک کلمه راجع به مارکسیسم، کمونیسم، شورا، سندیکا، شوروى، رویزیونیسم، 
انترناسیونالیسم، دستمزد، روزکار، اعتصاب، قانون کار و نظیر اینها در نوشته هاى رفیق پیدا نمیکنیم. رفیق 
مهتدى اگر کمونیست است و اگر به مثابه کمونیست ظاهر میشود صرفا یک کمونیست مدعى رهبرى ملى 
در کردستان است. در هیچ مقطعى آب پاکى بر دست ناسیونالیسم کرد در درون و بیرون حزب کمونیست 
نمیریزد و حتى تصویر خود را بعنوان ناجى روز آخر این گرایش و کسى که باالخره روزى در برابر خط 

منصور حکمت خواهد ایستاد، در حزب و بیرون حزب محفوظ نگاه میدارد. 

برخالف ابراهیم علیزاده، براى عبداهللا مهتدى عدم توافق با "ارزیابى از کومه له" دلیل کافى براى چرخش 
سیاسى و مقابل قرار گرفتن با مباحثاتى که از لحاظ نظرى به انطباق آنها با مارکسیسم واقف است نیست. 
اتفاقى عظیم تر باید رخ دهد و منافعى وسیعتر باید مطرح شود تا عبداهللا مهتدى "رهبر ملى" بتواند عبداهللا 
مهتدى "مبارز کمونیست" را کنار بزند و میداندار بشود. این اتفاق عظیم تر در بحران خلیج و با رویدادهاى 

کردستان عراق رخ میدهد. 
 

شروع بحران خلیج، این وجه کارآکتر سیاسى رفیق مهتدى را بیدار میکند. برخالف تصویرى که در نوشته 
آخرش بعنوان یک پوپولیست بد و احساساتى از خود میدهد، او آدمى با محاسبه گرى سیاسى است. از ابتدا 
مساله بحران خلیج را بعنوان مقدمه اى بر تحوالت سیاسى در کردستان درك میکند. لحظه موعود براى ایفاى 
نقشى که سالها انتظارش را کشیده است دارد فرا میرسد. فرصت را نباید از دست داد. ناگهان بیاد مولفه هایى 
میافتد که حزب باید "براى آنها در آینده جا باز کند" و به صرافت "دخالت فعال" درمساله کردستان مى افتد. 
هرکس دو نوشته رفیق مهتدى در کارگر امروز را بخواند متوجه یک عدم توازن اساسى در شیوه برخورد به 
مساله عرب و مساله کرد میشود. مقاله اول، "پیامدهاى منطقه اى جنگ در خاورمیانه" که در اوج کشتارهاى 
موتلفین در عراق نوشته شده مطلقا در مورد مصائب مردم عرب ساکت است. یک کلمه در محکوم کردن 
این کشتار، در تصویر کردن ابعاد آن و یا حتى در مقابله با تبلیغات غرب در مورد جنگ در این نوشته 
وجود ندارد. مقاله دوم، برعکس، میکوشد تصویر هرچه زنده ترى از مشقات مردم کردستان و فاجعه آوارگى 
کرد ترسیم کند. اما از این مهم تر اینست که در همان مقاله اول رفیق مهتدى یک مشغله مهم خودش را به 
نمایش میگذارد. در بند آخر این نوشته، رفیق مهتدى در یک پاراگراف پر پیچ و تاب خواننده را متوجه 
نقشى میکند که آمریکا میتواند در حل مساله کرد، و بویژه طرح آن در کنفرانس خاورمیانه، ایفا کند. از همان 
مقاله کامال مشهود است رفیق مهتدى رهبر ملى در شروع بحران خلیج، سکان را فىالحال بدست گرفته و 
هویت کمونیستى، درد کمونیستى، متد تحلیل کمونیستى و فراخوان کمونیستى را فىالحال بایگانى کرده و 
در مورد کردستان عینا با مقوالت دیگر رهبران ملى کرد سخن میگوید و مشغله ها و توهمات و توقعات 

همانها را به نمایش میگذارد. 
 

رویاى قدیمى تبدیل شدن به رهبر ملى، در یک تالقى سیاسى و اجتماعى مهم عبداهللا مهتدى را عمال در 
صف ملى گرایى کرد قرار میدهد. بنظر من رفیق مهتدى هنوز به زعم خود در چهارچوب کمونیسم قرار 
داشته است. اما اشکال کار روایت رفیق مهتدى از کمونیسم است. این روایت را در این نوشته اخیر دیدیم. 
کمونیسمى که براى تبدیل شدن به رهبر توده ها به رنگ آنها در میاید، براى رهبرى ملت ملى گرا میشود، 
براى حفظ خود سازش طبقاتى را تبلیغ میکند، قدرت آتش احزاب و نه نیروى طبقات را نیروى محرکه در 



1301

برگزیده آثار  منصور حکمت

صحنه سیاسى میداند، براى قدرت از باال تالش میکند، در ازاء "دوستى" و "جواز فعالیت"، نیروى کارگر را 
بعنوان "بخش رادیکال" به جنبش ملى تقدیم میکند و کارگر را به سازش با بورژوازى خودى فرا میخواند. 
این کمونیسم به اندازه کل تجربه رویزیونیسم "کالسیک" است. رفیق مهتدى با گامى که در صحنه سیاسى به 
عقب برمیدارد ناگزیر است در عرصه نظرى نیز به همین کمونیسم "کالسیک" و تبیینهاى مرده و ورشکسته 
آن عقب بنشیند. دفاعیه رفیق مهتدى از جهت گیرى سیاسى اش بناگزیر نه به مارکسیسم وکمونیسم کارگرى، 

بلکه به پیش پا افتاده ترین و مردودترین روایت هاى پوپولیستى متوسل میشود. 
 

که  چرا  نداشت،  خود  سیاسى  چرخش  این  به  را  ما  شدید  انتقادى  برخورد  انتظار  مهتدى  رفیق  من  بنظر 
مباحثات ما در مورد کمونیسم کارگرى را حتى از نظر خود ما جدى فرض نمیکرد. براى او اینها سخنان 
زیباى مارکسیستى براى روزهاى صلح آمیز و تزئین ظاهر عقیدتى حزب بوده اند و تصور میکرده است که 
براى ما هم چنین است. اما اگر کسى فقط خط رسمى این حزب را دنبال کرده باشد باید انتظار داشته باشد 
که موضع رنجبرانى درقبال جنبش مردم کردستان عراق براى این حزب قابل هضم نباشد و باالخره کسى 
چیزى در انتقاد بگوید. در غیاب عکس العمل دفتر سیاسى، رفیق مهتدى میتوانست روزهاى انقالب عراق را 
در همبستگى با اپوزیسیون ملى سپرى کند و سپس به موقع، پس از عادى شدن اوضاع، به صندلى کمونیستى 
خود در حزب و فراکسیون کمونیسم کارگرى رجعت کند. جزوه انتقادى من به قطعنامه هاى رفیق مهتدى، 
نورافکن را روى ایشان انداخت و امکان این رفت و برگشت بى سر صدا و مقطعى را از ایشان گرفت. 
رهبر ملى فرصت بازگشت به گوشه فرعى خود را پیدا نکرد و از همان میان راه، ناگزیر به پاسخگویى شد. 
اذعان میکنم که در مقایسه با آنچه در این دوره و زمانه رهبران ملى دارند راجع به مارکسیستها میگویند، 
نوشته رفیق مهتدى در پاسخ من با همه عقب ماندگى و تحریکات غیرسیاسى اش هنوز باید متین و موقر 

تلقى بشود. 
 

مشکل اینجاست که رفیق مهتدى از جمله با همین برخورد نشان داد که تحقق رویاى ایفاى نقش بعنوان 
یک رهبر با نفوذ ملى در توان او نیست. اولین شرط قرار گرفتن در راس جنبش توده اى بیان صریح منافع 
طبقاتى و تداعى شدن با نقد اجتماعى طبقه خاصى است. اگر کسى میخواست چپ بماند و در جنبش این 
دوره کردستان عراق رهبر شود اتفاقا میبایست اختالفات خود را با رهبرى سنتى جنبش ملى برجسته کند. 
باید در برابر سنت ملى گرایى نمایندگى انتقاد کارگرى و افق مستقل طبقه کارگر رو به عروج کردستان را 
برعهده میگرفت. باید در جدال با توهمات و خوشباوریهاى ملى پا به میدان میگذاشت. باید طاقت میداشت 
چند ماهى خالف جریان بنظر برسد. باید با رهبرى سنتى و راه حل هاى از باال تداعى نمیشد و سر مردم 
آنها  باالى  از  بستهاى  و  بند  و  سنتى  رهبرى  که  میکرد  اعالم  باید  نمیکرد.  گرم  خاورمیانه  کنفرانس  به  را 
را قبول ندارد. باید توده مردم و در درجه اول کارگران را از خوشباورى به مواعید آمریکا و احزاب ملى 
برحذر میکرد. باید شهامت میداشت با هژمونى افق ملى، با شکل مبارزه پیشمرگانه و تاکتیک تصرف مناطق 
نفت خیز، مقابله کند. باید در مورد قیام براى استقرار حکومت جبهه به مردم هشدار میداد. باید طرح منطقه 
امن را افشاء میکرد و خودآگاهى طبقاتى و انترناسیونالیستى کارگر کرد را تقویت میکرد. با پیام همبستگى 
به رهبران موجود و توضیح مواضع خود به آنها، با شریک شدن در توهمات و ذوق زدگى هایشان و با 
رفتن به استقبال حکومت آنها کسى رهبر آلترناتیو مردم نمیشود. مارکسیسم و همه اصول آن درست مال 
همین روزهاست و متاسفانه درست در همین روزها، روزهاى تعیین تکلیف طبقات، است که کمونیسم نوع 
"کالسیک" رفیق مهتدى دست از این اصول میکشد. همین اپورتونیسم، انزواى عملى این نوع کمونیسم و 
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بیکاله ماندن سر آن در تقریبا تمام تالقى هاى مهم سیاسى را توضیح میدهد. 
 

خالصه کالم، چرخش عبداهللا مهتدى به سمت ناسیونالیسم کرد ناشى از نگرش غیر مارکسیستى و کم عمق 
او به کمونیسم از یک سو و تناقضات شخصى او در انتخاب کارآکتر سیاسى خویش از سوى دیگر است. 
اما او با این چرخش تنها به یکى از نمایندگان سیاسى و سخنگویان گرایشى تبدیل شد که، مستقل از او و 
انتخابهاى فکرى و سیاسى او، در حزب و از آن مهمتر در صحنه اجتماعى وجود دارد و با جدیت و بالغت 
بیشترى نمایندگى میشود. امروز بنظر میرسد که جلب این پایگاه به حمایت از خود دیگر هدف آگاهانه رفیق 

مهتدى است. 

نوامبر 1991 

بحران خلیج و رویدادهاى کردستان - اسناد مباحثات و اختالفات درونى جناحهاى حزب کمونیست ایران 
چاپ دوم، مجموعه یکجلدى - دسامبر 1993 
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اطالعیه 
اعالم موجودیت حزب کمونیست کارگرى ایران

با این اطالعیه تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران و آغاز فعالیت آن را اعالم میکنیم.
 

حزب کمونیست کارگرى یک حزب مارکسیستى و متعهد به سازماندهى انقالب اجتماعى طبقه کارگر براى 
برچیدن نظام سرمایه دارى و برپایى جامعه اى نوین مبتنى بر برابرى اقتصادى و اجتماعى، آزادى سیاسى 

انسانها و شکوفایى خالقیت هاى مادى و معنوى بشرى است. 

حزب کمونیست کارگرى ایران یک حزب انترناسیونالیستى است و براى همبستگى بین المللى طبقه کارگر 
تالش میکند. حزب کمونیست کارگرى براى تحقق اهداف جهانى طبقه کارگر مبارزه میکند و دفاع از منافع 

کارگران جهان را وظیفه خود میداند. 

در شرایط متحول جهان امروز و در برابر هجوم فکرى و سیاسى سرمایه دارى جهانى به آرمان و اندیشه 
سوسیالیستى، که با سقوط سوسیالیسم کاذب بلوك شوروى وارد مرحله جدیدى شده است، حزب کمونیست 
کارگرى ایران دفاع از مارکسیسم و آرمان سوسیالیسم کارگرى را یک وظیفه اساسى خود میداند و براى 

تقویت و گسترش جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر در سطح جهانى میکوشد. 

در ایران، حزب کمونیست کارگرى براى تبدیل طبقه کارگر به یک نیروى قدرتمند اجتماعى و سیاسى، 
استقرار حکومت کارگرى و تحقق برنامه اقتصادى و سیاسى سوسیالیسم کارگرى مبارزه میکند. سرنگونى 

جمهورى اسالمى یکى از ملزومات اولیه تحقق این هدف است. 

به  پیوستن  به  را  کارگرى  سوسیالیسم  راه  مبارزان  و  کمونیست  کارگران  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب 
صفوف خود فرامیخواند.

30 نوامبر 1991( 9 آذر 1370)
ایرج آذرین  - منصور حکمت  - کورش مدرسى  - رضا مقدم
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مصاف هاى کمونیسم امروز
درباره جدایى از حزب کمونیست ایران

شکاف سیاسى و جدایى تشکیالتى در حزب کمونیست ایران براى کسى که نشریات ما را پس از کنگره 
سوم دنبال کرده باشد غیرمنتظره نیست. اگر چیزى غیرمنتظره باشد احتماال شکلى است که این جدایى امروز 
بخود پذیرفته است. اسناد رسمى مربوط به کناره گیرى قریب الوقوع من و برخى رفقاى دیگر از حزب 
کمونیست بناست در همین شماره کمونیست منتشر شود. اینجا میخواهم علل و زمینه هاى تحوالت امروز 

در حزب کمونیست را از دیدگاه خود به اختصار توضیح بدهم. 

انشعابات بویژه در سنت احزاب چپ معموال نامطلوب و منفى تلقى میشوند. وحدت فى نفسه نشان سالمت 
و پیشروى و جدایى حاکى از بحران و عقب نشینى تلقى میشود. اما من از اتحاد و انشعاب تفسیرى اخالقى 
ندارم. آنچه مهم است محتواى سیاسى وحدت و جدایى و نتایج عملى آنها در صحنه اجتماعى است. اگر 
براى کسى جدایى ما از حزب کمونیست گواه و یا حتى موجد بحران در حزب کمونیست ایران باشد، براى 
خود من این حرکت شرط ایجاد یک حزب کمونیستى کارگرى است که بتواند پاسخگوى نیازهاى مبارزه 

کمونیستى درجهان معاصر باشد. بنظر من این یک گام محکم و اصولى به پیش است. 

علل جدایى از حزب کمونیست
در کلى ترین سطح جدایى امروز من از حزب کمونیست و اقدام به تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران 

نتیجه رسیدن به این جمعبندى پایه اى است: 
  
1 - حزب کمونیست ایران در شکل موجود خود ظرف و ابزار مناسبى براى حضور در جدالهاى اجتماعى 

تعیین کننده اى که کمونیست امروز موظف به شرکت در آن است، نیست. 
   
2 - هرچند منطقا ایجاد تحول در حزب کمونیست ایران و تبدیل آن به چنین ابزارى در خدمت کمونیسم 
راه  است.  بسیار  وانرژى  نیرو  صرف  مستلزم  و  دیرفرجام  تالشى  چنین  اما  نیست،  ممکن  غیر  کارگرى 
مستقیم تر و ثمر بخش تر و اصولى ترى براى تحقق این هدف، یعنى پیدایش یک حزب کمونیست کارگرى 

که نقش شایسته خود را در دوران تعیین کننده حاضر ایفا کند، وجود دارد. 
  
این جمعبندى ابتدا به ساکن نیست، بلکه از یکسو نتیجه تعمقى طوالنى در کارکرد حزب کمونیست و تالشى 
دراز مدت براى تغییر آن است و از سوى دیگر حاصل درك معینى از اوضاع امروزى مبارزه کارگرى و 

کمونیستى در سطح بین المللى و وظایف کمونیسم درجهان امروز است. 
مصافهاى کمونیسم امروز

چند سال اخیر بیگمان یک دوره بسیار تعیین کننده در تاریخ قرن بیستم بوده است. شاید براى بسیارى از 
این نسل که ناظر این تحوالت است، مانند انسانهایى که در دوره انقالب 1917، عروج فاشیسم و یا دو 
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جنگ جهانى زیستند و البالى آن تحوالت زندگى روزمره اجتناب ناپذیر خود را گذراندند و به چرخشهاى 
درك  باید  که  آنطور  هنوز  دوره  این  تاریخساز  اهمیت  کردند،  نگاه  "اخبار"  عنوان  به  خود  پیرامون  عظیم 
نشود. دنیاى فردا نشان خواهد داد که چگونه جامعه بشرى در این دوره پا به مسیر جدیدى گذاشت. چهره 
اقتصادى، سیاسى و معنوى جهان تغییر کرد. چگونه نگاه انسان به خود و سرنوشت و آینده خود عوض شد. 
   
ما در یک گسست تاریخى اساسى زندگى میکنیم. از هرجا آمده باشیم و به هر کارى مشغول بوده باشیم، 
وقایع سالهاى اخیر شرایط زندگى و چهارچوب تالش اجتماعى ما و نسلهاى بعد از ما را باز تعریف میکند. 
جنگهایى که در 50 سال آینده به وقوع خواهد پیوست، مشقات و محرومیت هایى که بشر خواهد کشید، 
جدالهاى اجتماعى و سیاسى و فکرى که میلیونها نفر زندگى خود را با آن معنى خواهند کرد، تصویرى 
که انسان در هنر و فرهنگ و ادبیاتش از خود بدست خواهد داد، روانشناسى فردى و اجتماعى انسان، بیم 
و امیدهاى اقتصادى و سیاسى و پندارهاى اخالقى و جهان نگرى فلسفى اش همه مهر آنچه امروز جلوى 
چشمان ما میگذرد را بر خود خواهد داشت. همانقدر که شرایط سیاسى و اقتصادى و فکرى حاصل جنگ 
دوم جهانى حیات مادى و معنوى دو نسل اخیر را، از اروپا و آمریکاى صنعتى تا پرت ترین مناطق عقب 
افتاده و تحت سلطه، قالب زد، شرایط حاصل از تحوالت امروز زندگى نسلهاى بعد را در تمام شئون تحت 

تاثیر قرار میدهد. 
   
مفسران غربى میگویند که "جنگ سوم جهانى با پیروزى غرب به پایان رسیده است بى آنکه گلوله اى شلیک 
شود". تاریخ زنده کشمکش چند ده ساله طرفین این "جنگ سوم" و همین مرحله آخر آن در چند سال اخیر 
جز مرگ و فقر و بیحقوقى و مشقات میلیاردها انسان نبوده است. این خود تکلیف این ادعا که "گلوله اى 
شلیک نشد" را به اندازه کافى روشن میکند. بهرحال اینجا باید از این گذشت. آنچه در این روایت صحیح 
است و باید مورد توجه جدى قرار بگیرد این است که آنچه در جریان است چیزى در حد پایان جنگ سوم 

جهانى است و باید تاثیر آن را در تاریخ معاصر شناخت. 
   
تحوالت تاریخى امروز در سطوح مختلفى در جریان است. وجه قابل مشاهده و فورى این تحوالت سقوط 
و تجزیه بلوك شرق و انهدام کل سیستم اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى اى است که این بلوك را تعریف 
میکرد. به یک معنى ساده در نبرد دو قطب بورژوایى غرب و شرق، غرب پیروز شده است. مانند هر پیروزى 
پیشین یک قدرت بورژوایى بر دیگرى، در این مورد هم ما شاهد تجزیه سیاسى و جغرافیایى، انقیاد اقتصادى 
و کرنش ایدئولوژیکى بلوك مغلوب هستیم. از تصرف سرزمین هاى قدرت مغلوب تا تسخیر بازارهایش، از 
تغییر سیستم سیاسى و ادارى آن تا گشوده شدن دروازه هاى آن بر روى فرهنگ و معیارهاى اخالقى قدرت 
پیروز، همه مشخصات کالسیک پیروزى یک قدرت بورژوایى بر دیگرى است. اما اولین چیزى که در این 
میان ابدا "کالسیک" نیست، این واقعیت است که طرف مغلوب یک سوى یک دوقطبى و تقابل جهانى بوده 
است که به مدت نیم قرن پایه اى ترین مشخصه اوضاع سیاسى جهان را تشکیل میداده است. کل جهان از 
نظر سیاسى حول این تقابل آرایش گرفته بود و پایان این تقابل کال معادالت سیاسى و اقتصادى را، نه فقط 

در بلوك شرق بلکه در مقیاسى بین المللى، دگرگون میکند. 
   
امنى  نا  و  فقر  کارگر،  براى  بازار  پیروزى  هستیم.  تحوالت  کننده ترین  خیره  شاهد  شرق  بلوك  خود  در 
اقتصادى در مقیاسى وسیع ببار آورده است. جدال بر سر الگوهاى اقتصادى و آرایشهاى سیاسى جدید به 



1306

برگزیده آثار  منصور حکمت

حادترین شکل در جریان است. از سوى دیگر در هم ریختن یک نظام سیاسى و ادارى بسته، جنبشهاى 
اجتماعى را، از پیشرو و انقالبى تا ارتجاعى و عتیق، به تحرکى وسیع واداشته است. در کنار حرکتهاى وسیع 
کارگرى و طرح مطالبات جدید و اشکال اعتراضى بیسابقه در مبارزات کارگرى، ناسیونالیسم و فاشیسم و 

مذهب پا به جلوى صحنه گذاشته اند. 
  

در جهان تحت سلطه و عقب مانده موسوم به جهان سوم که مسائل آن مستقیما به این تقابل بین المللى گره 
خورده بود، صورت مسائل از بنیاد تغییر میکند. براى مسائل کهنه بناگاه راه حل پیدا میشود و در همان حال 
معضالت جدیدى، پیچیده تر از قبل، طرح میشود. نیروها و گرایشات اجتماعى در این کشورها بناگاه خود 
را با موقعیتى اساسا تغییر یافته روبرو میبینند. این در مورد فلسطین، افغانستان، اتیوپى، کامبوج، کشورهاى 
است.  مشاهده  قابل  روشنى  به  آفریقا  در  مناقشه  عمده  کانونهاى  و  جنوبى  و  مرکزى  آمریکاى  مختلف 
ناسیونالیسم، مذهب، لیبرالیسم، رفرمیسم و رادیکالیسم در کشورهاى مختلف در موقعیت کامال متفاوتى 
نسبت به قبل قرار میگیرند. دورنماى توسعه اقتصادى جهان عقب مانده بار دیگر تغییر میکند. سقوط شرق 
و باز شدن دروازه هاى آن برروى سرمایه غربى امیدهاى تازه کشورهاى آسیا، آفریقا و آمریکاى التین به 

توسعه به اتکاى غرب و مبتنى بر ادغام در بازار جهانى را به یاس مبدل میکند. 
   

اما وجه مهمتر و در دراز مدت تعیین کننده تر سقوط بلوك شرق تحوالت اجتناب ناپذیر آتى در خود غرب 
پیروز است. با سقوط شرق، آن مجموعه و چهارچوب اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیکى که بعنوان غرب و 
یا "جهان آزاد" در مقابل شرق برپا شده بود نیز بناگزیر دستخوش تغییر میشود. غرب نیز باید به مثابه یک 
بلوك تجزیه شود و همراه آن کل ساختار سیاسى و دستگاه ایدئولوژیکى که به این غرب هویت مشترکى 
میداد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. نه فقط آرایشهاى نظامى، سیاسى و اقتصادى جدید، بلکه چهارچوبهاى 
فکرى و ایدئولوژیکى جدید و متناسب با سرمایه دارى پس از پایان "غرب و شرق" باید شکل بگیرند. دنیاى 
سرمایه دارى بسوى یک تجدید نظر تمام و کمال در آرایش اقتصادى و روبناى سیاسى، ادارى و فرهنگى 
خود پیش میرود. دوره تاریخى جدید نه دوره ثبات و نظم و روشنى، بلکه دوره بى ثباتى، اغتشاش و ابهام 

است. 
    
اما نگرش به مساله حتى بعنوان یک تعیین تکلیف بنیادى و تاریخى میان قدرتها و بلوکهاى بورژوایى هنوز 
نیمى از تصویر را بیرون میگذارد. پایان "جنگ سوم" میان بورژواها با تعرضى بهمان درجه تاریخى و بنیادى 
توسط کل بورژوازى به طبقه کارگر همراه شده است. غالب و مغلوب در اعالم "پایان کمونیسم" همصدا 
هستند. پیروزى غرب، نه بعنوان پیروزى بر یک بلوك اقتصادى و سیاسى و نظامى متخاصم و رقیب، و نه 
فقط بعنوان پیروزى بازار بر دولتگرایى اقتصادى، بلکه در درجه اول بعنوان پیروزى اى بر کمونیسم جشن 
گرفته میشود. این تبیین از یک طرف میراث قالب ایدئولوژیکى اى است که تعرض نهایى غرب به شرق در 
دوره تاچر و ریگان بخود گرفت. این درافزوده مشخص راست جدید در دهه هشتاد در اروپاى غربى و 
آمریکا در جدال سنتى غرب و شرق بود. از طرف دیگر تبیین مساله توسط ایدئولوژى رسمى غرب بعنوان 
جدال دموکراسى و بازار با کمونیسم و سوسیالیسم پرچم تعرض بورژوازى در دور جدید در جبهه مبارزه 
با کارگر و جنبش کارگرى است. این اعالم این واقعیت است که از نظر بورژوازى تعیین تکلیف در جنگ 
درون طبقاتى باید به پیشرویهاى اساسى در جنگ طبقاتى اى که به موازات کشمکش قدرتهاى بورژوایى در 

جریان بوده است منجر شود. 
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این وجه سیاه تحوالت اخیر  بین المللى است که کابوسى هولناك را در برابر بشریت بطور کلى قرار میدهد. 
براى بسیارى از مفسرین خام اندیش رویدادهاى دوره اخیر، در چپ و چپ سابق و در میان روشنفکران 
سلیم النفس و کم عقل بطور کلى، جهان ظاهرا رو به آرامش و صلح و آزادى و انسانیت دارد. همه با مطالبات 
صف  در  سرمایه دارى  پیشگاه  به  عرضحال  تقدیم  براى  مودبانه  غیره شان  و  زیستى  محیط  لیبرالى،  ملى، 
میایستند. اینها توهماتى خام اندیشانه و نشانه فقدان نگرش تاریخى به اوضاع جارى است. حمله امروز به 
کمونیسم حمله اى به یک فرقه، رژیم، احزاب و یا سیستم ادارى و سیاسى معینى نیست. این حمله اى به 
بشریت و برابرى طلبى و آزادى خواهى انسانى بطور کلى و به جنبش اجتماعى طبقه کارگر براى تحقق این 
آرمانها بطور اخص است. هدف این تعرض اعالم جاودانگى سرمایه دارى و بیحاصل قلمداد کردن هر انتقاد 
بشریت محروم به این نظام است. این تعرضى علیه انتظارات انسانى است، علیه امید انسانها به دخالت در 
سرنوشت خویش، علیه مسئولیت اجتماع در برابر فرد، علیه هر نوع ایده مبنى بر برابرى حقوقى، سیاسى و 
اقتصادى انسانها. این تعرضى است علیه تمام محدودیت و ترمزى که طبقه کارگر و اندیشه سوسیالیستى 
در طول دو قرن و در طى کشمکشهاى هر روزه بزرگ و کوچک بر تاخت و تاز و استثمار لخت و عریان 

سرمایه تحمیل کرده است. 
   

اگر بورژوازى در این تعرض علیه کمونیسم موفق شود، اگر قادر شود انتقاد و حرکت اجتماعى سوسیالیستى 
را به حاشیه جامعه براند، آنگاه آلترناتیو واقعى اى که در برابر جهان امروز قرار میگیرد جز بربریتى پیچیده 
در زرورق تکنولوژى نخواهد بود. ماحصل پیروزى این تعرض اتمیزه شدن کارگر و شهروند بطور کلى 
در برابر سرمایه و نهادهاى سیاسى و ادارى و اقتصادى و تبلیغاتى آن و ریشخند شدن ایده آلهاى انسانى 
بعنوان ایده هایى مهجور و غیر قابل تحقق خواهد بود. هلهله براى بزیر کشیدن شدن مجسمه هاى لنین از 
سر دشمنى با بلوك سرمایه دارى دولتى وامانده و شکست خورده در شرق نیست. لنین را بعنوان سمبل 
جسارت طبقاتى کارگر به ساحت مقدس سرمایه، به عنوان سمبل تالش توده انسانهاى کارکن و فرودست 

براى تغییر جهان، بزیر میکشند. 
   

حتى بدون این موج جدید تعرض به بشریت کارگر، دنیاى امروز به اندازه کافى براى هرکس که اندك 
حرمت و حقى براى انسان قائل باشد سیاه هست. در کانون هاى صنعتى جهان توده بیکاران هر روز انبوه تر 
میشود. شکاف طبقاتى گسترش یافته است. امنیت اجتماعى و رفاه عمومى مردم بشدت تنزل یافته است. 
خانواده کارگرى بدون دو شغل امکان امرار معاش ندارد. تشکلهاى کارگرى، و حتى بستر اصلى جنبش 
اتحادیه اى که مدتهاست تهدیدى براى نظم بورژوایى موجود محسوب نمیشود، در منگنه قرار گرفته اند و 
قدرت عمل خویش را بشدت از دست داده اند. فردیت و رقابت بعنوان اصول انکار ناپذیر و بنیادى جامعه 
در اذهان تثبیت شده است. افق عمومى جامعه، که بیش از هر چیز در حرکت روشنفکران و تحصیلکردگان، 
متفکرین و چهره پردازان معنوى جامعه بورژوایى منعکس میشود، شدیدا به راست چرخیده است. ایده هاى 
بى  و  شده  رانده  حاشیه  به  شدیدا  هشتاد  دهه  طول  در  هفتاد  و  شصت  دهه هاى  لیبرالى  و  طلبانه  اصالح 
اعتبار اعالم شده اند. زندگى توده هاى وسیع زیر حد فقر در خود اروپا و آمریکاى صنعتى به امرى پذیرفته 
شده تبدیل میشود. نئوفاشیسم و راسیسم در اشکال مختلف میداندار شده اند. انقالب تکنولوژیک نه فقط 
بر مقهوریت اقتصادى کارگر در برابر سرمایه افزوده است، بلکه اشکال نوینى براى حفظ اقتدار سیاسى 
بورژوازى فراهم ساخته است. در کنار ارتش، زندانها و دادگاهها، رسانه هاى جمعى با پوششى عظیم جاى 
ویژه اى در تضمین حاکمیت سیاسى بورژوازى پیدا کرده اند. تحمیق و ارعاب سیستماتیک فرد در انزواى 
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خانه اش، بمباران تبلیغاتى دائمى جامعه با روایت بورژوازى از جهان و جامعه و انسان، به جزء مکمل و 
شرط الزم بقاء دموکراسى غربى (دیکتاتورى پارلمانى بورژوازى) تبدیل شده است. 

   
در خارج این جهان صنعتى ناامنى اقتصادى و بیحقوقى سیاسى و اجتماعى در ابعادى به مراتب عظیم تر 
بیداد میکند. افق توسعه اقتصادى در این کشورها رسما کور شده است و در بسیارى، جنگ هرروزه با فقر 
جهان  اصطالح  به  کشورهاى  بدهى هاى  میدهد.  تشکیل  را  مردم  توده  اقتصادى  زندگى  داستان  قحطى،  و 
سوم به کشورها و موسسات مالى غربى ابعادى باور نکردنى یافته است. در بسیارى از کشورها تا هشتاد 
درصد درآمد حاصله از رشد اقتصادى صرف بازپرداخت بهره وامها میشود. حقیقتى که به آمار رسمى خود 
بورژوازى در سال فقط 50 میلیون کودك (دونفر در هر ثانیه) را به کام مرگ میکشد و براى آنها که جان 

بدر میبرند فقر و بیخانمانى و فحشاء و اعتیاد بجا میگذارد. 
   
چند میلیارد مردم این کشورها از کوچکترین حقى در دخالت در اداره جامعه خویش و از بدست گرفتن 
سرنوشت اقتصادى و سیاسى خود محرومند. حکومتهاى سرکوبگر بورژوایى و جنایتهاى سیاسى دولتى و 
ماوراء دولتى که اساسا طبقه کارگر و جنبش کارگرى را هدف گرفته اند وجه مشخصه نظام سیاسى در این 
کشورها  این  از  بسیارى  در  کارگرى  سوسیالیستى  سازمان  یا  و  اتحادیه  تشکیل  تالش براى  کشورهاست. 
جرم محسوب میشود و با مجازاتهاى سنگین پاسخ میگیرد. موقعیت کارگران این کشورها بعنوان انسانهایى 
درجه دوم و قابل دور انداختن، فروشندگان نیروى کار ارزان، بیش از پیش در اقتصاد سیاسى جهان امروز 

تثبیت میشود. 
   
این آپارتاید طبقاتى و درجه بندى رسمى ارزش انسانها چه در محدوده خود جهان صنعتى و چه در مقیاس 
جهانى با عروج قالبهاى فکرى ارتجاعى نوینى تحکیم و تقویت میشود. بار مالمت بیکارى، بى مسکنى، فقر 
و محرومیت از امکانات ابتدایى پزشکى، رفاهى و آموزشى، از دوش جامعه و نظام اجتماعى برداشته میشود 
و بر دوش فرد قرار میگیرد. حق، چه اقتصادى و چه سیاسى، بار دیگر با صراحت به مالکیت مرتبط میشود. 
ناسیونالیسم و مذهب دوباره میدان فراخى براى تحرك پیدا میکنند. در کنار اعالم تقدس بازار و سرمایه و 
مالکیت بورژوایى، دخالتگرى میلیتاریستى در سطح جهان و چهارچوب فکرى راسیستى و اروپا- محور 

متناسب با آن از نو تطهیر میشود و بر سر در نظم نوین جهانى حک میشود. 
   
براى کمونیسمى که در آرمان برابرى و آزادى انسانها تجدید نظر نکرده است، براى کمونیسمى که جنبش 
انتقادى  - پراتیکى کارگر براى دگرگون کردن کل نظم عقب مانده و ضد انسانى بورژوایى است، براى 
کمونیسمى که تعرض امروزى به مارکسیسم و اندیشه ها و جنبش هاى کارگرى را شاهد است، دوره حاضر 
مجموعه وسیعى از مصافهاى فکرى و سیاسى را در دستور میگذارد. باید به استقبال این جدالها رفت و 
همه چیز بر امکان پیروزى کارگر و کمونیسم در همین دوره داللت میکند. جهان دستخوش یک تجدید 
نظر اساسى در بنیادهاى سیاسى و اقتصادى و فکرى خود است و کمونیسم کارگرى، اینبار بدون آنکه با 
بلوکها و اردوگاههاى سوسیالیسم بورژوایى روبرو باشد، امکان وسیعى براى طرح مستقیم و شفاف نگرش 
انتقادى و آلترناتیو اجتماعى خود دارد. جهانى شدن سرمایه و تولید صنعتى، طبقه کارگر مدرن را به طبقه اى 
براستى جهانى تبدیل کرده است. اعتراضات کارگرى براى بهبود اوضاع طبقه و علیه سیاستهاى دولتها و 
کارفرمایان بدون وقفه در کشورهاى مختلف در جریان است. گرایشات سنتى در جنبش کارگرى، بویژه 
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به  و  کارگرى  سازمانیابى  گسترش  در  را  ناتوانى شان  دموکراتیک،  سوسیال  حرکتهاى  و  اتحادیه اى  جنبش 
پیروزى رساندن اعتراضات کارگرى به نمایش گذاشته اند. علیرغم کل تحریکات و تبلیغات ضد کمونیستى 
کنونى، حرکت سوسیالیستى رادیکال در جنبش طبقاتى دامنه عمل وسیع ترى براى جلب طبقه کارگر به 

سازمانیابى و سیاست رادیکال کارگرى یافته است. 
  

بعنوان کمونیست کارهاى زیادى باید کرد. کارهاى زیادى میشود کرد. کل پیروزى و یا کل شکست هر دو 
ممکن و محتملند. جدالهاى اساسى جهانى اند و خصلت کشورى خاصى ندارند، هرچند استنتاجات روشنى 
در مورد وظایف کمونیستى در هر کشور میتوان از این وضعیت به عمل آورد. بعنوان کمونیست باید در 
سنگربندى هاى معلومى حضور یافت. کمونیسم امروز فقط با حضور در این سنگرها مشخص خواهد شد. 
نه فقط باید جلوى تعرض فکرى بورژوازى به مارکسیسم ایستاد، بلکه باید انتقاد زیر و روکننده مارکسیستى، 
انتقاد کارگر به جهان سرمایه دارى را با قدرت و کوبندگى به مراتب بیشتر در سطح جامعه طرح کرد. باید 
خرافات دموکراتیک، ناسیونالیستى، لیبرالى، مذهبى و انتقادات نیمبند ناراضیان بورژوا به حاشیه هاى نظام 
موجود را از صحنه جارو کرد. باید صف سوسیالیستى کارگر را به میدان جدالهاى اقتصادى و سیاسى تعیین 
کننده امروز کشاند. باید آلترناتیو کارگرى را در برابر جهان امروز قرار داد. باید اشکال و قالبهاى مبارزه 
رادیکال توده کارگران را تعریف کرد و گسترش داد. باید احزاب سیاسى روشن بین، رادیکال و کمونیست 
کارگرى ایجاد کرد. باید ایجاد وحدت طبقاتى کارگر در سطح بین المللى را بعنوان یک امر عاجل عملى 

در دستور قرار داد. 
   

کمونیست واقعى امروز کسى است که مبرمیت اوضاع معاصر را و اهمیت نقش خود را درك کند. شخصا 
هیچوقت کوچکترین سمپاتى اى به کسانى که خود را کمونیست میخوانند اما دخالت واقعى در تغییر جهان 
معاصر خود را بلندپروازى تلقى میکنند نداشته ام. کمونیسم در حاشیه جامعه کمونیسم نیست. قرار گرفتن 
و  انسانى  برحق  آرمانهاى  به  بورژوازى  المللى  بین  تعرض  برابر  در  مقاومت  اول  صف  در  و  متن  در 
جهان  در  کارگرى  سوسیالیستى  المللى  بین  صف  یک  کشیدن  میدان  به  تاکنونى،  اجتماعى  دستاوردهاى 
پرتالطم امروز و تالش براى پیروز کردن سوسیالیسم، این الزمه کمونیست بودن در دنیاى امروز است. 
    
وقتى از این زاویه به کلیت حزب کمونیست ایران نگاه میکنم، آن را به صورت صفى واقف به این وظایف 
و متعهد به ایفاى این نقش نمیبینم. این آگاهى، آمادگى و توانایى مشخصه عمومى حزب کمونیست نیست. 
حزب کمونیست در شکل فعلى اش حتى آن جریانى در درون خود را که افق چنین پراتیک کمونیستى اى 
را روبروى خود گذاشته است مقید و محدود میکند. جدایى امروز ما اقدامى است براى شکل دادن هر چه 

سریعتر به یک صف کمونیستى که بتواند به استقبال وظایف امروز برود. 
   

اولین سوالى که باید به آن پاسخ داد اینست که چرا با خود همین حزب و در چهارچوب همین حزب 
نمیتوان بدرستى به جدالهاى کمونیسم امروز پا گذاشت. من نظرم را درباره جایگاه تاریخى حزب کمونیست 
و ارزشى که براى قریب یک دهه فعالیت آن قائلم در مقاطع مختلف توضیح داده ام و امیدوارم بتوانم در 
فرصت مناسبى ارزیابى و جمعبندى اى از جایگاه این حزب در تاریخ سوسیالیسم معاصر ایران بدهم. اینجا 
در پاسخ به سوال فوق میخواهم به محدودیتهاى مادى و تاریخى این حزب در این مقطع معین اشاره کنم.
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محدودیتهاى تاریخى حزب کمونیست ایران
یکى از استداللهایى که در طول سه سال گذشته ما را از جدایى منصرف میکرد ارزش تاریخى و اجتماعى 
حزب کمونیست ایران و سابقه افتخارآمیز آن بود. اما سابقه و تاریخ پراتیکى حزب همانقدر که میتواند 
مایه قدرت باشد، میتواند مانع انطباق حزب با واقعیات و نیازهاى کمونیسم امروز هم باشد. تحوالت عظیم 
میکند  ایجاب  میشود،  مربوط  کمونیسم  آینده  و  کمونیستى  فعالیت  زمینه هاى  به  مستقیما  که  امروز  دنیاى 
که کمونیست امروزى مستقل از سابقه و تاریخچه فعالیتش در مورد سازمانیابى کمونیستى در دوره اى که 
که  را  مسائلى  از  هیچکدام  ایران  کمونیست  حزب  اگر  حتى  بگیرد.  تصمیم  کند  فکر  میشود  شروع  امروز 
بعدا اشاره میکنم نداشت، حتى اگر یک جریان یکپارچه و بى ابهام بود، هنوز ما بعنوان کمونیستهایى که 
با واقعیات تاریخساز امروز روبرو هستیم باید در مورد حزبیتى که پاسخگوى نیازهاى مبارزه امروز است 
تصمیم میگرفتیم. حزب کمونیست ایران محصول تاریخ معین و تالقى هاى اجتماعى معینى است. این حزب 
حاصل تاریخ معینى است. مهر مبارزه فکرى و سیاسى در یک دوره خاص و در کشور خاصى را برخود 
دارد. نگرش این حزب به خود و از آن مهمتر نگرش جامعه به آن، عرصه هاى فعالیت موجود آن، تیپ 
فعالین سیاسى این حزب، اولویتها و مشغله هاى آن، و بطور خالصه مجموعه خصوصیات فکرى و عملى 
و سیماى اجتماعى آن، توسط این تاریخ مقید و مشروط میشود. اما تحزبى که کمونیسم کارگرى امروز به 
آن نیاز دارد در مقابل این پدیده از نظر تاریخى مشروط و قالب زده شده قرار میگیرد. حزب کمونیستى که 
بخواهد امروز نقش بازى کند باید از امروز الهام بگیرد. باید در انعکاس به تحوالت تاریخى امروز و در قبال 
وظایف کمونیسم امروز، خود را تعریف کند. کمونیسم بعنوان نقد، آرمان و جنبش اجتماعى پابرجاست و 
با دوره هاى سیاسى و اجتماعى جا به جا نمیشود. اما تحزب کمونیستى و شکلى که کمونیستها در هر مقطع 
جنبش خود را آرایش میدهند، مستقیما از نقطه عطفهاى تاریخى تاثیر میپذیرد. با حزبى که از دل مبارزه ضد 
رویزیونیستى در یک دوره معین و یا جدال ضد پوپولیستى در یک کشور معین پیدا شده و توسط این مبارزه 
قالب زده شده نمیتوان صاف و ساده وارد دوره اى شد که در آن خود این مقوالت اهمیت تاریخى خود را از 
دست داده اند. بنابراین حتى اگر از حزب سیاسى خود کمال رضایت را هم داشتیم با تحوالت جهانى اخیر 
باید مستقل از هویت حزبى موجودمان کمونیستهاى کارگرى دیگر در گوشه و کنار دنیا را هم خبر میکردیم 

و در مورد چه باید کرد امروز و تحزب کمونیستى در جهان امروز تصمیمات جدید میگرفتیم. 
   

تاریخ  به  ایران  کمونیست  حزب  دادن  ربط  و  محدود  و  معین  گذشته  این  از  گسست  ضرورت  بحث 
بین المللى سوسیالیسم کارگرى البته تازگى ندارد. این در چند سال گذشته یکى از تمهاى اصلى مشخص 
کننده مباحثات جریان کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست بوده است. آنچه که تازگى دارد، و الاقل براى 
من یک تز اصلى در تبیین جدایى از حزب کمونیست است، این است که تاریخ و سیماى متعین حزب 
کمونیست ایران، با همه افتخارات و وجهه تاکنونى اش، در قبال حرکت کمونیسم کارگرى امروز دیگر نقش 
دست و پاگیر پیدا میکند. پیوستگى با تاریخ حزبى قبلى، دیگر نه نقطه قدرت بلکه اتصالى به گذشته و 
مانعى براى حضور با تمام قوا در صحنه هاى مبارزه کمونیستى امروز است. این به معنى صرفنظر کردن از 
دستاوردهاى باارزش مبارزه تاکنونى نیست. اما شرط تکیه به این دستاوردها در حرکت آتى، جدا کردن آنها 
از قالب تاریخى و سازمانى خاصى است که در آن پیدا شده اند. روشن بینى نظرى و سیاسى حاصل این 
سالها، توانایى ها و تجارب کسب شده، وجهه اجتماعى کمونیسم ما و نفوذ نسبتا وسیع ما در ایران و احتماال 
در برخى کشورهاى دیگر، از طریق انسانها و فعالین زنده به حرکت جدید منتقل خواهد شد. آنچه که ما 
باید بجا بگذاریم قالب تشکیالتى و سیماى سازمانى معینى است که این نقطه قدرتها در آن کسب شده و 
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امروز دیگر بیش از حد میخکوب گذشته، دست و پاگیر و زمین گیر کننده است. جامعه باید حزب ما را 
بعنوان کمونیسم متشکل در قبال واقعیات و معضالت جهانى در انتهاى قرن بیستم بشناسد. این هویت را 

بدون صرفنظر کردن از هویت محدود قبلى نمیتوان کسب کرد. 
   

خصلت ائتالفى حزب کمونیست ایران
در این باره قبال زیاد صحبت کرده ام. حزب کمونیست ایران حزب یک گرایش اجتماعى و یا مجموعه اى 
از گرایشات فکرى و پراتیکى یک طبقه اجتماعى واحد نیست. حزب کمونیست ایران ظرفى براى فعالیت 
چند گرایش اجتماعى و طبقاتى مختلف و حاصل چند تاریخ سیاسى مختلف است. بستر اولیه پیدایش این 
حزب، نظیر کل چپ رادیکال دوره اخیر در ایران، انقالب 75 و تحرك طبقات اجتماعى در این انقالب بود. 
زمینه اجتماعى اولیه این چپ رادیکال را جنبش روشنفکران و تحصیلکردگان ناراضى در یک کشور تحت 
سلطه تشکیل میداد که افق توسعه اقتصادى، نمایندگى شدن در ساختار سیاسى و تقویت فرهنگ ملى را در 
برابر خود قرار داده بودند و تحقق این افق را در گرو تعیین تکلیف با سلطه امپریالیستى غرب و آمریکا و 
رژیم استبداد سلطنتى میدانستند. این نارضایتى اجتماعى مایه پیدایش طیفى از نیروهاى سیاسى، از جریانات 
بیگانه ترس و نوگریز مذهبى، تا جریانات چپ گرا و شبه سوسیالیست، بود که تا پیش از انقالب 57 در یک 
حرکت عمومى ضد سلطنتى  - ضد آمریکایى عمال کنار هم قرار میگرفتند. سوسیالیسم رادیکالى که پا به 
انقالب گذاشت از نظر مضمونى چیزى بیش از این ملى گرایى اصالح طلبانه در بر نداشت. انقالب اکتبر و 
اعتبار عمومى مارکسیسم در سطح جهانى، عنوان کمونیسم و مارکسیسم را به جریانات رادیکال و از جمله 
چپ رادیکال ایران تحمیل میکرد. این جریانات آرمانهاى ملى و رفرمیستى خود را به مارکسیسم نسبت 
میدادند و خود را در این قالب تبیین میکردند. در طول انقالب، زیر فشار نظرى مارکسیستى از یکسو و 
حضور عملى کارگر بعنوان یک جریان رادیکال و معطوف به سوسیالیسم از سوى دیگر، این چپ رادیکال 
تجزیه شد. یک رگه سهیم در تشکیل حزب کمونیست ایران جریان ضد پوپولیست و ضد رویزیونیستى 
است که با نقد ملى گرایى و اصالح طلبى چپ روشنفکرى در متن همین طیف شکل گرفت. یک جریان 
مارکسیستى که محیط اجتماعى فعالیت آن همچنان همان محیط اعتراض غیر کارگرى بود و نیرو و توان 
اعتراض  محیط  از  نه  کمونیست  حزب  فعالین  اول  نسل  از  زیادى  بخش  میگرفت.  محیط  این  از  را  خود 

کارگرى، بلکه از تجزیه گروههاى چپ رادیکال غیر کارگرى، بیرون آمدند. 
   
و  تحوالت  دستخوش  ایران  کمونیست  حزب  درون  در  چه  و  جامعه  در  چه  بعدا  مارکسیسم  از  رگه  این 
تجزیه هایى شد. به این بعدا میپردازم، اما همینقدر الزم است تاکید کنم که برخى از مشخصات عمومى این 
چپ غیر کارگرى، علیرغم همه پیشرفهاى نظرى و فکرى که در آن رخ داده بود، به حزب کمونیست ایران 
این  بود.  جریان  این  در  مارکسیسم  و  سوسیالیسم  اشتقاقى  خاصیت  مشخصات،  این  مهمترین  شد.  منتقل 
جریان حاصل فشار مارکسیسم به یک جنبش اجتماعى غیر سوسیالیستى بود و لذا مارکسیسم و سوسیالیسم 
بعنوان قالب فکرى و مجموعه اصولى که تحقق امر اجتماعى واقعى و نهایتا غیر سوسیالیستى این جریان را 
تسهیل میکرد توسط این جریان پذیرفته شده بود. مارکسیسم ابزارى بود براى اندیشیدن و خط مشى تعیین 
کردن در قبال رژیم اسالمى، استبداد، انقالب ایران، سازمان سازى، جذب نیرو، سرنگونى، مذهب، و نظایر 
اینها. افق سیاسى همچنان یک افق ملى و کشورى، و هدف سیاسى همچنان اصالح طلبانه بود. این جریان 
در سطح وسیع نسبت به دفاع از سوسیالیسم و مارکسیسم بى میل و ناتوان است. آنجا که به این کار ناگزیر 
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خصلت  جریان،  این  دیگر  مشخصه  نمیرود.  فراتر  شده  فراهم  قبال  فرمولهاى  و  قالبها  محدوده  از  میشود، 
آبستره کارگر و مبارزه کارگرى براى آن است. محیط طبیعى فعالیت این جریان کارگر و جنبش کارگرى 
نیست. توانایى خاصى در این محیط ندارد و بسادگى کسب نمیکند. گرایش به کارگر و مبارزه کارگرى با 

فشار تئورى و از مجراى اعالم وفادارى اش به مارکسیسم به این جریان تحمیل شده است. 
  

یک رگه دیگر در حزب کمونیست ناسیونالیسم کرد است. اگر ناسیونالیسم چپ سراسرى در طول انقالب 
57 با قدرت نقد شده است، ناسیونالیسم چپ کردستان زیر چتر جنبش توده اى مسلحانه از هر نقد جدى 
در امان مانده و حتى گاه تشویق و تقدیس شده است. این ناسیونالیسم همراه چپ کردستان وارد حزب 
کمونیست میشود. آنهم تئورى و قالبهاى بیانى مارکسیستى را در سطح فرمال میپذیرد و به حزب کمونیست 
و  نظرات  گرایش،  این  اجتماعى  تاریخ  میکند.  نگاه  خود  سوسیالیستى  غیر  امر  تحقق  براى  ابزارى  بعنوان 
سنتهاى عملى اش، هرچند داراى شباهتها و نقاط مشترکى با چپ رادیکال سراسرى است، اما آنقدر مستقل و 
خود ویژه هست که این جریان را به یک گرایش قابل تمیز در حزب کمونیست تبدیل کند. محیط اجتماعى 

این جریان اعتراض ملى در کردستان و روشنفکران معترض در جامعه کرد است. 
   
و باالخره باید به گرایش سوسیالیسم کارگرى در حزب اشاره کرد. پایه اجتماعى این جریان نیازى به توضیح 
ندارد. در سطح فکرى این جریان متکى به تفکر سوسیالیستى اى است که، جدا از تاریخ افکار و آرمانهاى 
سیاسى در ایران، در مارکسیسم نمایندگى و بیان شده است. این گرایش به نشر و اشاعه این تفکر و دفاع 
از آن مصر است. از نظر عملى این جریان حاصل فعال شدن کارگران در انقالب 57، تحرك کارگرى در 
دوره پس ازآن و گرایش آنها به تحزب کمونیستى از یکسو و ادامه نقد سوسیالیستى در حزب کمونیست و 
توسط حزب کمونیست از سوى دیگر است. روى آورى حزب به جنبش کارگرى، ورود بخش وسیعترى از 
کارگران به حزب یا تحکیم ارتباط حزب با محافل کارگرى زمینه هاى رشد و تقویت این جریان در حزب 
را فراهم کرده است. این جریان در سالهاى اخیر چهره عمومى حزب را بویژه در قبال طبقه کارگر ایران 
تصویر کرده است و منشا استقبالى است که حزب کمونیست در میان کارگران در ایران و کشورهاى منطقه 

با آن روبرو شده است. 
    
الزم است اشاره کنم که اگر چه سوسیالیسم کارگرى در حزب زیر چتر عمومى مباحثات کمونیسم کارگرى 
در حزب جلو آمده است، این هنوز به معنى انسجام نظرى و عملى این جریان حول این نظرات نیست. 
در دل گرایش سوسیالیسم کارگرى در حزب هنوز میشود تاثیرات گرایشات دیگر موجود در طبقه کارگر، 
نظیر آنارکو سندیکالیسم و یونیونیسم چپ، را نیز دید. کامال قابل انتظار است که در آینده شاهد مباحثات 
زنده اى در درون خود این جریان بر سر این خطوط باشیم. اما آنچه که این جریان را به یک حرکت واحد 
و بنظر من مبناى محکمى براى یک حزب کمونیستى کارگرى تبدیل میکند، یکسانى پایه طبقاتى این جریان 
و جایگاه برجسته امر سوسیالیسم کارگرى در آن است. کشمکشهاى درون این جریان در آینده بهرحال در 

چهارچوب طبقاتى واحدى صورت خواهد گرفت. 
   

وجود گرایشات مختلف و منشاءهاى تاریخى- طبقاتى متفاوت آنها به حزب کمونیست یک خصلت ائتالفى 
و فلج کننده بخشیده است. وجود خطوط و جناحها در احزاب کمونیست امرى طبیعى و غیر قابل اجتناب 
است. اما در این مورد مشخص ما نه با گرایشات سیاسى و افقهاى گوناگون یک طبقه، بلکه با افق ها و 
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گرایشات طبقاتى گوناگون روبرو هستیم. روند اجتناب ناپذیر حرکت چنین حزبى جدایى و تفکیک سیاسى 
و تشکیالتى اجزاء تشکیل دهنده این جبهه است. 

   
رویدادهاى جهانى سالهاى اخیر گرایشات درونى در حزب کمونیست را بشدت از هم دور کرده است. 
کرده  تاکید  سوم  کنگره  به  گزارش  در  که  همانطور  شرق،  بلوك  سقوط  و  بورژوایى  سوسیالیسم  بحران 
بودیم، فشار عمومى به کمونیسم و طبقه کارگر و به مارکسیسم بطور کلى را افزایش داده است. نه فقط 
قالبهاى  از  کارگرى  غیر  رادیکالیسم  خالصى  براى  فضا  بلکه  است،  شده  تضعیف  هرنوع،  از  رادیکالیسم، 
تحمیلى مارکسیستى مساعد شده است. از سوى دیگر افقهاى متفاوتى در برابر ملى گرایى، توسعه اقتصاد 
ملى، پارلمانتاریسم و رفرمیسم سیاسى و ادارى قرار داده شده است. چسبندگى فرمال درونى حزب تضعیف 
شده و راه اجتماعى و سیاسى جریانات مختلف در حزب از هم جدا میشود. براى گرایش چپ رادیکال 
غیر کارگرى افق کامال کور شده است. این جریان در خارج حزب نه مابه ازاء اجتماعى و نه محیط تشویق 
و  میدهد  دست  از  جریان  این  براى  را  خود  خاصیت  سرعت  به  مارکسیسم  دارد.  فعالیت  براى  کننده اى 
به  روز  مد  رنگارنگ  انتقادات  به  گرویدن  و  مارکسیستى،  اندیشه  از  جریان  این  کناره گیرى  اینکه  علیرغم 
مارکسیسم، بهرحال زیر فشار خط رسمى در حزب کمونیست مسکوت گذاشته میشود و بروز اثباتى پیدا 
نمیکند، حاصل این چرخش خود را بصورت بیتفاوتى سیاسى وسیع و غیبت تمام و کمال از عرصه دفاع از 
مارکسیسم و کمونیسم نشان میدهد. گرایش ناسیونالیستى کرد، مانند ملى گرایى ملتهاى شوروى، به تحرك 
در میآید، در پیچ و تابهاى سیاسى و دیپلوماتیک قدرتهاى بورژوایى و تالطم هاى جارى به راههاى جدید 
براى تحقق آرمانهاى قدیم خود امیدوار میشود. ابراز وفادارى این جریان به کمونیسم و مارکسیسم و تحزب 
کمونیستى خاتمه پیدا میکند و تقابل ناسیونالیسم و سوسیالیسم در حزب کمونیست باال میگیرد. در مقابل، 
جریان کمونیست کارگرى به سهم خود بر عمق اختالفات پافشارى میکند و براى شکل دادن به یک جریان 
محکم کمونیستى که تمایل و توان قد علم کردن در برابر موج آنتى کمونیسم امروز را داشته باشد و در 
تالطم هاى اجتناب ناپذیر این دهه نقش بازى کند تالش میکند. همان تحوالت جهانى که افق گرایشات 
دیگر در حزب کمونیست را کور کرده جریان مارکسیست و سوسیالیستى کارگرى در حزب را نسبت به 

مبرمیت و اهمیت وظایفش حساس تر کرده است. 
   

در این شک نیست و نبوده است که این خطوط باید از هم جدا شوند. حزب کمونیست دیگر نمیتواند بعنوان 
یک جبهه ائتالفى کار کند. این روند جدایى در جریان بوده است و خروج امروز ما از حزب کمونیست را 

فقط بر متن این روند میشود درك کرد. 
کادرها و سنتها

یک نتیجه این وضعیت درك اختالفات عمیق سیاسى و فکرى اى است که ما را از بخش وسیعى از کادرهاى 
قدیمى حزب دور میکند. در طول این مباحثات براى ما، و تصور میکنم براى طرفهاى مقابل ما، روشن شد 
که بافت کادرى حزب کمونیست را فعالین و متفکرین جنبش اجتماعى و سنت مبارزاتى واحدى تشکیل 
نمیدهد. بعنوان یک عضو رهبرى و بعنوان کسى که اساسا در طول این سالها نگرش و افق این حزب را 
تعریف و تبیین کرده است، این واقعیت که تنها عده محدودى از کسانى که حزب بر دوش آنها ساخته شده 
بود در این افقها و در این نگرش شریکند، براى من موجب تردیدهاى جدى در مورد آینده کار مشترك 
سیاسى با این رفقا بوده است. از پلنوم هجدهم که، پس از یکدوره کناره گیرى، اینبار بعنوان کانون کمونیسم 
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کارگرى در راس امور قرار گرفتیم، این اختالف فکرى و سیاسى با الیه اى از کادرهاى باالى حزب گام به 
گام مشخص تر و مسجل تر شد. هرچند علیرغم صراحت پیدا کردن مخالفتهاى سیاسى کادرها در حاشیه هاى 
تشکیالت هنوز سکوت و یا تائید اتوماتیک نظرات رهبرى توسط کادرها روش متداول در حزب کمونیست 
است، اما در پس این تائیدهاى فرمال بروشنى میشود انسانهایى را با افقها و اولویتها مختلف و در بسیارى 
به  عمل  در  رهبرى  سیاستهاى  و  نظرات  برابر  در  فرمال  سکوتهاى  و  تائیدها  کرد.  مشاهده  متقابل  موارد 
بیتفاوتى، مقاومت منفى، بى میلى سیاسى و حاشیه نشینى ترجمه میشود. این خصوصیت را از خود کمیته 
مرکزى تا پائین میتوان مشاهده کرد. حتى در میان بسیارى کادرهایى که ظاهرا در اعالم توافق خود با ما 
پافشارى دارند، آن شور و خودانگیختگى سیاسى و پراتیکى که مشخصه طبیعى کمونیستى است که اهمیت 
نقش خود در این دوره را میشناسد و براى ایفاى آن عجله دارد، کمتر مشاهده میشود. یک نگاه ساده به 
رفقاى قدیمى اى که همراه آنها این حزب را تشکیل داده ایم این را به ما نشان میدهد که ما، با اعتقادات و 
اولویتهاى سیاسى مان، در این حزب بیگانه ایم و باید در وحدت تشکیالتى مان با خیلى از کادرهاى سنتى در 

سطح مرکزى و باالى تشکیالت تجدید نظر کنیم. 

راه اجتماعى ما از بسیارى کسانى که تا امروز با آنها در حزب کمونیست بوده ایم آشکارا جدا شده (و یا جدا 
بودن آن به روشنى ثابت شده است) و سکوت ها و تائیدهاى فرمال این را پنهان نمیکند. دوره خوشبینى 
قبل از کنگره دوم سپرى شده است. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که یک شاخص اساسى قضاوت 
همفکرى و هم خطى، داشتن سواالت مشترك و اولویتهاى مشترك است. توافق لفظى و حتى از آن بدتر 
سکوتى که میتواند به میل فرد به توافق و مخالفت هر دو تعبیر شود، شاخص چیزى نیست. باید دید مشغله 
واقعى فرد چیست، به چه چیز توجه میکند و به چه چیز بیتفاوت است، چه چیز به تکانش درمیاورد و در 
کدام سنگر و جبهه حضور پیدا میکند، چه کارى را به غریزه انجام میدهد و چه کارى را هرگز نمیاموزد. 
در طول چند سال گذشته بزرگترین حمله ایدئولوژیکى و سیاسى بورژوازى به مارکسیسم و هر اندیشه 
برابرى طلبانه کارگرى در جریان بوده است. ادبیات همین دوره حزب کمونیست را میشود مرور کرد و 
دید این پدیده واقعا مساله چه بخش و چه درصدى از کادرهاى رهبرى و مرکزى حزب بوده است. از این 
تلخ تر، باید دید واقعا چه بخش و چه درصدى از کادرهاى حزب اگر موظف هم میشدند توان عینى دفاع 
از مارکسیسم و سوسیالیسم در برابر این تهاجم را میداشتند. در همین دوره فالن شاعر و نوازنده ایرانى هم 
به هم پریده اند، ملى گرایى کرد هم تکانى خورده، فالن دولت فالن قانون ضد پناهنده را گذرانده و فالن 
دوست قدیمى بعلت عدم پرداخت حق عضویت توبیخ شده، و تاثیرات اینها را هم در زندگى سیاسى خیلى 
رفقا میشود دید و مقایسه کرد. معضل ما در این حزب نه فقط جستجوى پاسخ به مسائل نظرى و عملى 
مبارزه طبقاتى، بلکه جلب توجه الیه کادرى سنتى حزب به خود این مسائل بوده است. اختالف در مشغله، 
در وظیفه اى که براى خود قائل هستیم، در شاخصهاى قضاوت پراتیک سیاسى و نظایر اینها، گواه اختالفات 

بنیادى میان ماست. جدا شدن تنها راه اصولى پاسخ به این وضعیت است. 

تصور میکنم همین توضیحات براى نشان دادن ضرورت جدا شدن از خطوط دیگر در حزب کمونیست 
ایران کافى باشد. این بحث قدیمى ما بوده است. اوضاع امروز دنیا مبرمیت این تفکیک را برجسته تر میکند. 
اما شکل مشخص این جدایى، یعنى کناره گیرى من و رفقاى همفکر من از حزب براى تشکیل یک حزب 
سیاسى دیگر، حاصل ارزیابى مشخص ترى از استراتژى هاى مختلفى است که میشد براى عملى کردن این 
جدایى در پیش گرفت. اینجا الزم است دالیل انتخاب این شیوه مشخص جدایى، و برخى جنبه هاى عملى 
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این اقدام را فقط ذکر کنم و تفصیل آن را به فرصت دیگرى موکول میکنم. الزم است براى خوانندگان غیر 
حزبى این نوشته توضیح بدهم که این توضیحات در ماههاى اخیر به طرق مختلف، به شکل نوار براى 
رفقاى حزبى، سخنرانى در کنفرانس فراکسیون کمونیسم کارگرى و توضیحاتى در پلنوم بیستم به اطالع 

رفقاى تشکیالتى رسیده است. 

1 - طرح قبلى ما مبنى بر جدا شدن خطوط سیاسى در حزب بر مبناى پالتفرم هاى روشن عمال متحقق نشد 
و امیدى به گشایشى در این زمینه نبود چرا که در طول دوره اخیر ثابت شد که خطوط دیگر به اختالفات 
خود، حتى آنجا که ماهیت سیاسى آن روشن است، ظاهرى تشکیالتى و حتى شخصى میدهند و از یک 
مقابله صریح سیاسى اجتناب میکنند. عاقبت این روند خوشایند نبود. دقیقا به درجه اى که مخالفین ما در 
حزب ناگزیرند، بنا به مصالح سیاسى شان، وجود اختالف با ما در نگرش و خط سیاسى را کتمان کنند، بهمان 
درجه در اختالف تراشى و بهانه جویى تشکیالتى بیشتر فرو میروند. هرچه اختالف سیاسى واقعى کمرنگ تر 
جلوه داده میشود، بر غلظت تعبیرهاى تشکیالتى و حتى شخصى از اساس اختالفات درونى حزب افزوده 
میشود. مباحثات درونى اخیر درمورد جنگ خلیج و تحوالت کردستان عراق این را دیگر بى هیچ شبهه اى 
ثابت میکند. مظلوم نمایى تشکیالتى ظاهرا از ایستادن بر نظرات خویش و اذعان به وجود اختالفات سیاسى 
خاصیت عملى بیشترى براى مخالفان ما داشته است. این روند عبث بودن طرح جدایى آگاهانه و داوطلبانه 

خطوط مختلف را آشکار میکند. 

2 - در چنین اوضاعى کنگره چهارم گرهى از کار باز نمیکرد. سناریوى محتمل کنگره چهارم، تائید سنتى 
جریان  طرف  از  تشکیالتى  مسائل  حول  پرخاشهایى  احتماال  کنگره،  در  قاطعى  اکثریت  توسط  ما  نظرات 
نظر  مورد  رفقاى  از  چند  تنى  گنجاندن  براى  کریدورها  در  انتخاباتى  کمپین  سپس  و  کرد،  ناسیونالیست 
جریانات دیگر در کمیته مرکزى بود. نه فقط شکافهاى واقعى سیاسى روشن تر نمیشد، بلکه همان درجه 
مسکوت  نیز  میکنند  ابراز  خود  پیرامونى  محافل  در  بهرحال  دیگر  گرایشات  سران  که  سیاسى اى  اختالف 
گذاشته میشد. این رسم تاکنونى خطوط دیگر در حزب بوده است. برعکس تمایل ما کنگره، با ابراز وفادارى 
هاى غلیظ مخالفین به نظرات ما، ولو در کنار رشادتهاى انتقادى عده اى معدود در زمینه تشکیالتى، به تصویر 

کاذب هم خطى سیاسى جان تازه اى میداد. 

سطوح  در  فعالینشان  و  دیگر  خطوط  براى  شده.  مطرح  ما  طرف  از  فقط  سیاسى  جدایى  ضرورت   -  3
مقطع  این  تا  ما  جریان  با  تشکیالتى  وحدت  حفظ  محلى،  واحدهاى  تا  مرکزى  کمیته  درون  از  مختلف، 
حیاتى بوده است. چپ رادیکال سنتى در حزب کال پرچم مستقلى ندارد و به تنهایى حرکت تشکیالتى اى 
در صحنه اجتماعى نمیتواند براى خود تعریف کند. این جزو همان چپى است که فاقد افق و طرحى براى 
کار کمونیستى در این دوره است و زیر فشار آنتى کمونیسم در بهترین حالت ناگزیر اتمیزه میشود. روند 
محتمل تر حرکت اینها کنار گذاشتن مارکسیسم بعنوان یک نگرش و سوسیالیسم بعنوان یک جنبش عملى 
است. براى این دسته از کادرها، حزب کمونیست ظرف مناسبى براى حفظ هویت چپ به مثابه افراد معین 
جدایى مستلزم وجود  ناسیونالیسم کرد انتخاب  سیاسى فردى است. براى  و کسب فرصت براى انتخاب 
شرایط عینى مناسب در جنبش کردستان است که امکان تشکیل فورى یک سازمان ناسیونالیست چپ با 
اندازه هاى تشکیالتى قابل مالحظه را فراهم کند. جدایى از حزب کمونیست براى این جریان نمیتواند با 
درجه اى فاصله گرفتن از کمونیسم بطور کلى و رفتن در الك رادیکالیسم ملى همراه نباشد. مادام که این 
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شرایط عینى وجود ندارد، ماندن در حزب کمونیست و حفظ تصویر خود بعنوان کادرهاى سیاسى متشکل 
و دخیل در تحوالت کردستان مطلوب تر است. امروز دیگر روشن شده است که صراحت لهجه و جسارت 
خط ناسیونالیستى کرد در حزب کمونیست رابطه مستقیمى با تحرك ملى گرایى کرد در منطقه دارد. تحرك 
عمومى اخیر جامعه کردستان و طرح مساله کرد در سطح جهانى براى دوره اى این گرایش را خوشبین کرد 
و اجازه داد "سندروم پلنوم شانزدهم" به درجه اى به فراموشى سپرده شود. امروز بنظر میرسد که دورنماى 

جدایى داوطلبانه این جریان از حزب مجددا تیره شده باشد. 

بهرحال گرایشات دیگر خواهان جدایى نیستند و به خط ما و بخصوص به خود ما بعنوان افراد معین بعنوان 
تنها آلترناتیو واقعى براى حفظ شالوده حزبى که خواص خودش را براى آنها دارد نگاه میکنند. نه فقط این، 
بلکه این را هم میدانند که اذعان به وجود اختالف سیاسى در دست ما به استداللى براى طرح خواست 
مشروع خروج این جریانات از حزب منجر میشود. این علت تلفیق تندترین حمالت شخصى سردمداران 

این جریانات به ما و در عین حال غلیظ ترین سوگند خوردن ها به نظرات ماست. 

خروج ما از حزب به شیوه اى سیاسى و اصولى این بن بست را میشکند. باالخره جریانى که بر اختالف 
سیاسى خود پافشارى میکند باید در جدایى پیشقدم شود. این کارى است که امروز صورت گرفته است. 

4 - ایده تصفیه، ایده اى بوده است که در طول این دوره مداوما توسط موافقین و مخالفین ما جلوى ما گرفته 
شده. یکى در آن روشى براى تعیین تکلیف حزب جستجو میکند و دیگرى از آن موضوعى براى راه اندازى 
تعزیه تشکیالتى ساخته است. در اولین شماره کمونیست پس از پلنوم هجدهم گفتم که تصفیه، خط ما و 
ابزار ما در این کشمکشها نیست. ما خواهان جدایى سیاسى و آگاهانه خطوط درونى حزب هستیم. این گفته 
البته مانع از این نشد که طیفى از کادرها بخصوص در میان گرایش ملى کرد دو سال آزگار هر زنگ پستچى 
را رسیدن حکم اخراج تصور کند و مدام حد طاقت ما را براى ناسزا شنیدن به بوته آزمایش بگذارد. بهرحال 
ما به این خط خود وفادار ماندیم. اینجا میخواهم در پاسخ به رفقایى که میگویند "این حزب ماست چرا 
آنها نروند" به نکاتى در مورد عبث بودن و زیانبار بودن تصفیه تشکیالتى در این وضعیت معین اشاره کنم. 

اوال، تصفیه افراد نمیتواند نتایجى مشابه جدایى سیاسى ببار بیاورد. جدایى سیاسى تصفیه مثبت است و نه 
منفى. هرکس بر مبناى اعتقادات خود مسیر خود را در پیش میگیرد و لذا تصفیه اى جدى و عمیق عملى 
میشود. حرمت انسانها و موقعیت حقوقى برابر آنها در جریان جدایى حفظ میشود. بعالوه تبیین گرایشات 
از وظایف آتى شان در قامت تشکیالتى مستقل شان در طى مرزبندى سیاسى تدقیق میشود و گسست سیاسى 
بنیادى ترى از سنتهاى خطوط دیگر صورت میگیرد. در مقابل، تصفیه فردى، ولو بر مبناى تعلق اعالم شده 
افراد به خطوط مشخص و مدون، بهرحال آغشته به قضاوتهاى ذهنى و معیارهاى دلبخواهى خواهد بود. در 
این شیوه افراد تحقیر میشوند. اگر بیرون حزب افقى از فعالیت روبروى خود نبینند، که در این مورد این 
بشدت صدق میکند، فضاى توابیت و تمکین خودشکنانه و ریاکارانه رشد میکند. چنین تصفیه اى مهر خود 
را بهرحال بر احساس حقانیت آنهایى که میمانند باقى میگذارد. تصفیه فردى، در این مورد مشخص که نه 
فقط افراد بلکه اساسا سنتها و باورها و برداشتهاى سیاسى گوناگون در برابر هم قرار گرفته اند، این نقص 
اساسى را دارد که اینها را صرفا در افراد جستجو میکند و خصلت اجتماعى این تقابلها را ندیده میگیرد. 
تنها انشعابات و جدایى هاى فکر شده و آگاهانه سیاسى میتواند انتقال واقعى از یک سنت مبارزاتى به سنت 
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دیگر را ممکن کند. 

ثانیا، خود تصفیه و مشروعیت و عدم مشروعیت آن به بخشى از تاریخ واقعى حزبى که بجا میماند تبدیل 
میشود. این در فضاى آنتى کمونیستى امروز، که بازار وسیعى براى تخطئه کمونیسم متشکل وجود دارد، 
بشدت زیانبار است. حزبى که از این تصفیه در بیاید باید خود را براى یک دوره اى طوالنى از پاسخگویى 
به اتهاماتى که از هر سو به سمت آن پرتاب میشود، براى تحریفات زمختى که بر این مبنا در تاریخ و هویت 
سیاسى آن بعمل خواهد آمد آماده کند و به نظر من به سادگى از این دوره خالصى نخواهد یافت. جریان 
تحریف تاریخ این حزب هم اکنون در گوشه و کنارها و متاسفانه این اواخر در سطوح باالى خود این حزب 
آغاز شده است. حقانیتى که فرضا خود ما در مورد این تصفیه حس کنیم کافى نیست. دنیاى بورژوایى بیرون 
روى این ماجرا سرمایه گذارى میکند. این دنیایى است که در آن جلوى چشم ما، از زبان یک مشت جوجه 
ژورنالیست تازه کار، لنین لغو کننده اسارت ملتهاى روسیه تزارى را سرکوبگر ملى قلمداد میکند و مردم 
دارند این را در مقیاس وسیع باور میکنند. جزوه هایى که قرار است حزب بعدا در توضیح تصفیه ها در پاسخ 
تحریفات رسانه هاى جمعى بورژوایى و مورخین قالبى بنویسد، حتى گوشه اى از این تحمیق عمومى را هم 

پاسخ نمیتواند بدهد. از انرژى اى که بیهوده باید صرف نوشتن اینگونه دفاعیات از حزب کرد، میگذرم. 

تازه  که  را  حزب  این  بنیانگذار  حتى  و  قدیمى  کادرهاى  از  وسیعى  بخش  روزى  من  باشد  بنا  اگر  ثالثا، 
کنم،  تصفیه  اند  یافته  کارگرى  کمونیسم  بحثهاى  در  را  خود  گمشده  که  میکنند  ادعا  هم  هنوز  برخى شان 
ترجیح شخصى ام این خواهد بود که خودم بروم. این رفقا جاى مرا در دنیا تنگ نکرده اند. نیروى اساسى 
انقالبى که من دنبالش هستم بیرون این حزب است. بخش عمده مارکسیستهاى پرشور و توانا که باید جلوى 
این انقالب طبقاتى بیفتند از بیرون این حزب باید پیدا شوند. تصفیه مثبت، فاصله گرفتن و همفکران خود 

را جمع کردن، راه اصولى تر، کم مشقت تر و مستقیم ترى به هدفى است که من دنبال میکنم. 

تشکل  و  کمونیسم  مخالفین  براى  سرمایه اى  و  ماست  جلوى  در  دامى  بلکه  راه  نه  تصفیه  روش  بهرحال 
کمونیستى در جامعه فراهم خواهد کرد. 

5 - گفته میشود که این حزب ماست و نباید از اعتبار و نفوذ و امکانات آن چشم پوشید. بنظر من هم این 
حزب ماست. اما جامعه هم این را میداند. نفوذ و اعتبار این حزب از آسمان نیامده. حاصل کار انسانهاى 
کمونیست و خط مشى سیاسى معینى است. این حزب روى الگوى ما از کمونیسم خود را به جامعه شناساند 
و در طبقه کارگر اعتبار پیدا کرد. و بنظر من اگر ظاهر حقوقى مساله اینست که ما داریم حزب را ترك 
میکنیم، واقعیت اجتماعى و سیاسى غیر قابل کتمان و عیان این واقعه این است که آنچه که از این پس خود 
را حزب کمونیست خواهد نامید است که ما را ترك کرده است. و این ترك کردن از مدتها پیش شروع شده 
بود. براى هیچ ناظر حزب کمونیست سوال جدى اى در مورد اینکه حزب بعدى ما کجاى جامعه خواهد 
ایستاد چه خواهد گفت و چه خواهد کرد وجود ندارد. اگر ابهامى بیرون ما هست اینست که حزب فعلى با 
رفتن ما در کجا قرار خواهد گرفت. ما نه میتوانیم اعتبارى بیش از آنچه خودمان و خطمان در جامعه داشته 
با خود ببریم، و نه سرسوزنى از این نفوذ و اعتبار را با رفتن از حزب، تحویل کسى میدهیم. جامعه بیرون 
ما، از کارگر آشنا به حزب و گروههاى سیاسى چپ تا احزاب بورژوایى و ناظرین سیاسى، بهرحال به ما و 
حزب کمونیست به شیوه اى ابژکتیوتر نگاه میکنند و ناگزیرند، برخالف برخى رفقا که انکار لجوجانه عینیات 
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را براى راضى کردن خود کافى میدانند، با واقعیات موجودیت سیاسى حزب بعدى روبرو شوند. بنابراین 
کوچکترین نگرانى از بابت از کف دادن نفوذ سیاسى و قدرت عمل ندارم. میدانم که محافل بورژوایى و 
خرده بورژوایى ایرانى و غیر ایرانى به درست خروج ما را خروج عاملین "کله شقى" مارکسیستى و "یکجانبه 
نگرى" کارگرى حزب کمونیست تلقى میکنند و در منزوى کردن حزب بعدى ما و تحبیب حزب باقى مانده 
تالش خواهند کرد. اما این نقطه قدرت ماست و عاملى در گسترش بیشتر نفوذ ما در طبقه کارگر و جنبش 

سوسیالیستى کارگرى خواهد شد. 

مساله امکانات حزب کامال جنبه حقوقى دارد. کسى که از حزب کمونیست خارج میشود بنظر من از نظر 
حقوقى ادعایى در مورد امکانات این حزب نمیتواند داشته باشد. فراتر از جنبه حقوقى البته جنبه اصولى 
و سیاسى اى وجود دارد. اما تشخیص حق سیاسى کسانى که جدا میشوند نسبت به امکاناتى که خود در 
ایجاد آن سهیم بوده اند تماما با خود حزب کمونیست است. از نظر حقوقى کامال مختار است که این حق 
را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. شخصا نه فقط کلیه امکانات موجود را متعلق به حزب کمونیست میدانم 
و هیچ مطالبه اى در این خصوص نداشته ام، بلکه از نظر سیاسى معتقدم باقى گذاشتن کامل این امکانات 
به نفع حزب جدید خواهد بود. این انتخاب سیاسى واقعى را براى فعالین حزب امکانپذیرتر میکند. کسى 
که میخواهد به حزب ما بپیوندند باید با علم به محدودیت امکانات ما خود را براى یک دوره تالش براى 
قبال  در  مطالبه اى  ما  مورد  یک  در  تنها  باشد.  کرده  آماده  حزب  این  براى  امکانات  مقدماتى ترین  ساختن 
امکانات حزبى طرح کردیم و آن مربوط به تامین نیازهاى کوتاه مدت زیستى و دفاعى رفقاى مستقر در 
اردوگاههاى کومه له است که از حزب کمونیست جدا میشوند. طرح این مطالبه هم از آن جهت ضرورى 
بود که در این مورد مشخص، بدلیل شرایط ویژه کار و زیست این رفقا، امکان امکانسازى مستقل در کوتاه 

مدت براى آنها وجود ندارد. 

6 - جدایى امروز یک انشعاب از حزب کمونیست نیست. همانطور که به طرق مختلف و از جمله در پلنوم 
بیستم در توضیح رسمى علت جدایى خود گفتم، جدایى من یک جدایى فردى از حزب کمونیست ایران 
به منظور تشکیل یک حزب کمونیستى کارگرى است. من فراخوان جدایى به هیچیک از اعضاء و فعالین 
حزب کمونیست نداده و نمیدهم و کسى را به جدایى از حزب ترغیب و تشویق نکرده و نمیکنم. از بدو 
رسیدن به این تصمیم به رفقاى حزبى و به خود رفقاى دفتر سیاسى اعالم کردم که این تصمیم من قطعى 
است و آنها نیز میتوانند در قبال این عمل انجام شده تصمیم فردى یا جمعى خود را بگیرند. در طول این 
مدت حتى یک قدم براى مجاب کردن کسى به همراهى با خودم در این حرکت برنداشته ام و حتى از هر 
صحبتى با رفقاى قدیمى و نزدیک خود که چنین شبهه اى بجا بگذارد اجتناب کرده ام. در کنفرانس فراکسیون 
تاکید کردم که اقدام من به معنى دعوت به یک انشعاب فراکسیونى نیست و قرار نیست حزب جدید توسط 
فراکسیون تشکیل شود. شخصا تنها از همراهى کسانى استقبال میکنم که مستقل از ترغیب و تشویق و بر 
مبناى شناخت تاکنونى خود از واقعیات سیاسى حزب و دنیاى امروز بخواهند این راه را انتخاب کنند. من 
ادعایى نسبت به میراث سیاسى و مادى حزب کمونیست ندارم، به فعالیتى که تاکنون در حزب کمونیست 
کرده ایم افتخار میکنم و حق کسانى را که بخواهند بعد از ما در حزب بمانند و تحت این نام فعالیت کنند 
برسمیت میشناسم. این برخورد براى من از سر بى نیازى و علو طبع اخالقى نیست. بلکه از اینرو است که 
شکل گیرى حزب آتى را در یک فضاى سیاسى و بر مبنایى اصولى تسهیل میکند و هویت سیاسى شفاف ترى 

به آن میبخشد. 
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کمونیست  حزب  در  اساسى  جابجایى هاى  با  من  جدایى  اعالم  که  نداشته ام  تردید  این  در  حال  عین  در 
همراه خواهد بود و نه فقط طیف همفکر من در این حزب با من این حزب را ترك میکند بلکه براى طیف 
وسیعترى تردیدهاى جدى اى در مورد انسجام و ادامه کارى آتى حزب کمونیست ایران و توانایى رهبران 
بعدى آن در هدایت و اداره امور حزب ببار میاورد. از اینرو از پیش تصمیم خود را به اطالع کمیته مرکزى 
حزب و بدنبال پلنوم، کل تشکیالت رساندم تا هر کس فرصت کافى براى تعمق درباره انتخاب سیاسى و 
کسب آمادگى براى وظایف عملى آتى خویش داشته باشد. بهمین ترتیب آمادگى خود را براى کار در یک 
دوره انتقالى، تا پلنوم بیست و یکم، و سازمان دادن یک جدایى منظم و با فرهنگ سیاسى متناسب با اصول 

کمونیستى اعالم کردیم. 

7 - متن کتبى اعالم کناره گیرى قریب الوقوع خود را چند هفته قبل از پلنوم بیستم کمیته مرکزى در اختیار 
حزب گذاشتم تا در پلنوم مطرح شود. همچنین تصمیم خود را شفاها به اطالع اعضاء کمیته مرکزى حزب 
رساندم. در پلنوم مختصرا درباره علل کناره گیرى خود صحبت کردم. از جانب رفقاى حاضر هیچگونه بحث 
متقابل، سوال و یا اظهار نظرى در مورد این تصمیم مطرح نشد. در پاسخ به پرسش یکى از رفقا، هریک از 
حاضرین به اختصار واکنش خود را در قبال این مساله اعالم کردند. من و سایر رفقاى دفتر سیاسى همچنان 
خود را براى این ارگان تا پلنوم بیست و یکم، که ما رسما از حزب کناره گیرى خواهیم کرد، کاندید کردیم 
و همانطور که در گزارش پایانى پلنوم آمده است دو نفر ما به اتفاق آراء و دو نفر با 11 راى از 15 راى 
قطعى حاضر مجددا به دفتر سیاسى انتخاب شدیم. هدف ما از باقى ماندن در دفتر سیاسى این بود که اوال، 
کامال روشن باشد که کناره گیرى ما از حزب ناشى از هیچگونه فشار تشکیالتى خطوط دیگر در حزب و یا 
وجود بحران رهبرى در حزب کمونیست نیست، بلکه یک جدایى سیاسى داوطلبانه است. ثانیا، تضمین کنیم 
که جریان جدایى تشکیالتى در حزب، همانطور که شایسته حزب کمونیست ایران است، اصولى و منظم 
پیش میرود و هیچ نوع اغتشاشى، که نه فقط زیان سیاسى براى همه ما فعالین امروز حزب کمونیست ببار 
میآورد بلکه میتواند موجب وارد شدن ضایعات و لطمات مادى به حزب باشد، رخ نمیدهد. ثالثا، بر انعکاس 
مسائل این جدایى در ارگانهاى حزبى نظارت کنیم و مانع از آن شویم که سنتهاى عقب مانده که در چنین 
شرایطى ناگزیر فضاى رشد پیدا میکنند، چهره سیاسى حزب کمونیست ایران را مخدوش کنند. و باالخره، 
رابعا، معتقد بودیم که مادام که حزب کمونیست با ترکیب تاکنونى اش وجود دارد و ما خود را فعالین آن 
میدانیم، باید سخنگویان سیاسى خطى، که تا امروز خط رسمى حزب کمونیست بوده است این حزب را 
از نظر سیاسى نمایندگى کنند و رهبرى حزب همچنان در دست جناح چپ باقى بماند. در پلنوم بیست و 
یکم، پس از ارائه گزارش اقدامات دوره انتقالى، رسما از حزب کناره گیرى میکنیم و مسئولیت فعالیت حزب 

کمونیست را به رفقاى باقیمانده کمیته مرکزى خواهیم سپرد. 

تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران مقارن با پایان پلنوم بیست و یکم کمیته مرکزى حزب کمونیست 
ایران اعالم خواهد شد. درست تر میدانم توضیحات بیشتر درباره حزب جدید و نیز نظرم درباره سرنوشت 
حزب کمونیست ایران پس از کناره گیرى ما و شیوه برخورد ما به آن را، از تریبون جداگانه اى مطرح کنم. 

جدایى ما تنها راه رسیدن به هدف استقالل خط مشى کمونیسم کارگرى و یک حزب کمونیستى کارگرى 
یکپارچه نبود. میشد چندین سال دیگر در راس این حزب قرار داشت، جدل کرد، نوشت، قرار صادر کرد، 
"رفع ابهام" کرد، "آموزش داد"، حرکت سوسیالیستى و کارگرى در حزب را تقویت کرد، گرایشات دیگر 
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را منزوى کرد، تصفیه کرد و غیره. چه بسا نهایتا موفق میشدیم. اما اشکال سر همان "چندین سال" است. 
ما این سالها را نداریم. در جواب کسانى که فردا از ما میپرسند در سالهاى سیاهى که کمونیسم و همراه آن 
شرافت بشر را زیر یورش برده بودند، در سالهایى که کارگر بودن را دوباره با محرومیت و حقارت معنى 
آماده  وسعتش  همه  با  دنیا  بودیم".  حزب مان  اصالح  "مشغول  بدهیم  پاسخ  نمیتوانیم  میکردید،  چه  کردند 

استقبال از کمونیسم مصمم و روشن بینى است که بخواهد امروز از نو شروع کند. 

منتشر شده در "کمونیست"، ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران، شماره 63، مهرماه 1370 
بخشى از این مقاله در اولین شماره انترناسیونال، ارگان حزب کمونیست کارگرى ایران، شماره یک، اسفند 

1370 تجدید چاپ شده. 
...  
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مارکسیسم و جهان امروز
مصاحبه با انترناسیونال

انترناسیونال: فروپاشى شوروى و بلوك شرق را شکست سوسیالیسم و پایان کمونیسم نام گذاشته اند. آیا 
هیچ حقیقتى در وراى این فرمولبندى رسمى و رایج بورژوازى از این تحوالت وجود دارد؟ تا چه حد، بنظر 
شما، میشود گفت که سقوط بلوك شرق و یا تجربه شوروى بطور کلى یک آزمون ناموفق براى کمونیسم 

و سوسیالیسم بوده است؟
چهارچوب فکرى  حکمت: تا آنجا که به سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى، و مارکسیسم بعنوان  منصور 
و تئوریکى آن، مربوط میشود این رویدادها نه مبین شکست سوسیالیسم است و نه پایان کمونیسم. این 
شکست و پایان نوع مشخصى از سوسیالیسم بورژوایى و مدل سرمایه دارى دولتى اى است که مبناى آن را 
تشکیل میداد. این واقعیت که شوروى کشورى سوسیالیستى نبود، این واقعیت که تجربه شوروى تماما با افق 
مارکسیستى از سوسیالیسم و کمونیسم بیگانه بود، نه فقط براى بخش عظیم و در واقع اکثریتى از کل طیفى 
که بهرحال خود را کمونیست اطالق میکرد مسجل بود بلکه حتى متفکرین و شوروى شناسان گوناگون 
بورژوا به آن اذعان میکردند. پافشارى امروز ایدئولوژى رسمى بورژوایى بر تداعى کردن مجدد شوروى با 
کمونیسم و مارکسیسم و درز گرفتن مجموعه تحلیلها و تفسیرهاى تاکنونى بسیارى از ناظران و آکادمیسین 
هاى بورژوا که بر عکس این ادعا داللت میکرد، یک حربه تبلیغاتى در تعرضى است که امروز بر زمینه 
شکست بلوك شرق به مارکسیسم و کمونیسم واقعى کارگرى در جریان است. میگویند سوسیالیسم شکست 
خورده تا بتوانند شکستش بدهند، میگویند کمونیسم پایان یافته تا بتوانند پایانش بدهند. اینها رجزخوانى ها 
و نعره هاى جنگى بورژوازى است و هرچه گوش خراش تر باشد بیشتر بر زنده بودن کمونیسم بعنوان یک 

افق بالقوه تهدید کننده کارگرى در جامعه بورژوایى داللت میکند.

نفس فروپاشى بلوك شرق در چند سال اخیر حکمى درباره سوسیالیسم و کمونیسم نمیدهد، زیرا شوروى 
و بلوك شرق با هیچ مالکى، اعم از اقتصادى و سیاسى تا ادارى و ایدئولوژیکى، کمونیسم و سوسیالیسم را 
نمایندگى نمیکردند. اما کل تجربه شوروى بى شک آزمون ناموفقى براى انقالب کارگرى اکتبر بوده است. 
ما درباره این مساله قبال در بولتن هاى مارکسیسم و مساله شوروى اظهار نظر کرده ایم. بنظر من انقالب 
کارگرى 1917 قادر شد قدرت سیاسى را از کف بورژوازى درآورد و بر تالشهاى مستقیم سیاسى و نظامى 
طبقات حاکمه سرنگون شده در روسیه براى اعاده نظم سیاسى کهنه فائق بیاید. اما از این مرحله به بعد 
سرنوشت انقالب کارگرى مستقیما به توانایى و عدم توانایى آن در متحول کردن انقالبى مناسبات اقتصادى 
موجود و برقرار کردن برنامه اقتصادى سوسیالیستى طبقه کارگر گره میخورد و اینجا بود که انقالب روسیه 
از پیشروى باز ماند. دولتى شدن سرمایه و مالکیت دولتى بر وسائل تولید جاى امر اشتراکى کردن و تبدیل 
کل وسائل کار و تولید به دارایى جمعى شهروندان نشست. مزد و اشتغال مزدى، پول، ارزش مبادله و جدایى 
طبقه تولید کننده از وسائل تولید بر سر جاى خود ماند. در نیمه دوم دهه 20، ساختمان یک اقتصاد ملى 
بر طبق الگوى سرمایه دولتى، که عمال با توجه به وقوع یک انقالب کارگرى تنها آلترناتیو تاریخا مقدور 
بورژوازى براى حفظ مناسبات سرمایه دارانه در این کشور بود، مبنا قرار گرفت و الجرم با تحکیم اقتصادى 
سرمایه، پیروزى سیاسى طبقه کارگر روسیه نیز باز پس گرفته شد. بجاى حکومت انقالبى کارگرى دوره 
لنین، یک بوروکراسى بورژوایى متمرکز دولتى بر شوروى حاکم شد. در شوروى ناسیونالیسم بورژوایى، 
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متکى بر یک الگوى دستکارى شده سرمایه دارى، بر کمونیسم چیره شد. کل این پدیده امروز فروریخته 
است. نه فروپاشى، بلکه پیدایش این پدیده گواه عدم توفیق سوسیالیسم کارگرى است. و این به امروز و 

این تحوالت بر نمیگردد.

درباره دالئل این ناکامى زیاد میشود صحبت کرد. بطور خالصه، فکر میکنم درس اساسى تجربه شوروى 
کمون  تجربه  به  توجه  با  بویژه  مارکسیسم  که  همانطور  کارگرى،  انقالب  که  است  این  مارکسیستها  براى 
پاریس تاکید کرده است، بدون به اجرا در آوردن فرمان اقتصادى خود، بدون ایجاد یک انقالب در بنیاد 
اقتصادى جامعه، محکوم به شکست است و هر پیروزى سیاسى اى بدون این انقالب اقتصادى نهایتا به 
ناکامى میانجامد. انقالب سوسیالیستى تقسیم پذیر نیست و باید در کلیت خود، به مثابه یک انقالب اجتماعى 
به پیروزى برسد. انقالب در مناسبات اقتصادى، اما، دیگر باید یک انقالب باشد و نه تحمیل اصالحات به 
نظام موجود. اساس این انقالب لغو سیستم کار مزدى و اشتراکى کردن کل وسائل تولید و توزیع است. این 

کار هرگز در شوروى انجام نشد.

انترناسیونال: مقاطع مهمى در تاریخ شوروى و بلوك شرق تاثیرات تکان دهنده اى بر کل جنبش موسوم 
به جنبش کمونیستى و دامنه محبوبیت سوسیالیسم داشته اند. محاکمات دهه 30، افشاگرى هاى سخنرانى 
مخفى خروشچف در مورد دوران استالین، اشغال مجارستان و بعدها اشغال چکسلواکى هر کدام موجى از 
جدایى از مارکسیسم و کمونیسم را در وراى مرزهاى خود بلوك شرق باعث شدند. اما آنچه امروز شاهدیم 
ابعادى غیر قابل مقایسه با موارد پیشین دارد. در مورد این روند پرشتاب جدایى "کمونیستهاى" سابق از 
مارکسیسم چه فکر میکنید؟ تا چه حد بنظر شما فروپاشى بلوك شرق تجدید نظرى در مارکسیسم را ایجاب 

میکند؟

منصور حکمت: مارکسیسم قبل از اینکه یک سلسله احکام و پیش بینى ها باشد، یک نقد است. نقد جامعه 
سرمایه دارى. واضح است که این نقد خود به تحلیل اثباتى اى از بنیادهاى این نظام و تناقضات درونى آن 
متکى است. بنظر من جدایى از مارکسیسم جدایى از حقیقت است. هزار شوروى بیاید و برود تغییرى در 
انتقاد من بعنوان یک مارکسیست نسبت به جامعه موجود، تبیینى که از جامعه شایسته انسان آزاد دارم و 

نیروى اجتماعى اى که براى تحقق این جامعه نوین در متن جامعه فعلى سراغ میکنم داده نمیشود. 

مارکسیسم یک تبیین بسیار عمیق و از نظر متدولوژیک و محتوایى استوار و منسجم از جامعه سرمایه دارى 
است. مارکسیسم انتقاد و ادعانامه یک بخش مشخص جامعه، یعنى طبقه کارگر مزدى، نسبت به مناسبات 
موجود است. بنظر من نه فقط تحوالت امروز شوروى، بلکه کل واقعیات اقتصادى و اجتماعى زمان ما، 
کل مشغله جهان امروز و مسائلى که در رسانه ها، آکادمى ها، و قلمروهاى خودانگیخته ترى نظیر هنر و 
ادبیات و غیره بعنوان مسائل اصلى جامعه معاصر مورد بحث قرار میگیرد هر روز بر صحت تبیین و انتقاد 
مارکسیستى از این جامعه تاکید میکند. مارکس را استهزاء میکردند که مناسبات اقتصادى را تعیین کننده 
حیات سیاسى و فرهنگى جامعه میداند. امروز از هر عابرى در خیابان بپرسید از رشد راسیسم و فاشیسم و 
ناسیونالیسم و جنایت تا گل کردن فالن سبک نقاشى یا موسیقى را به وضعیت اقتصادى ربط میدهد. آخوند 
در ایران بقاى دیانت را در عملکرد بانک مرکزى و وزارت صنایع و نرخ برابرى ریال و دالر جستجو میکند. 
همه میدانند که مساله بر سر سود و بارآورى کار است. همه ته دلشان میدانند که دولت ابزار چه کارى است 
و پلیس و ارتش براى چه درست شده. همه میدانند که در مرکز جامعه کشمکش دائمى اى میان کارگر و 
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سرمایه دار و مزد بگیر و مزد بده در جریان است. روشن شده که هر چکه آزادى و انسانیت در جامعه به 
دامنه قدرت کارگر و سازمان کارگرى در برابر بنگاههاى سرمایه دارى و احزاب و دولتهاى وابسته به آنها 
گره خورده است. این انتظار از سازمانهاى کارگرى که مخالف استثمار و استبداد باشند، مخالف تبعیض 
باشند، خواهان رفاه اجتماعى باشند و غیره، به انتظار طبیعى مردم تبدیل شده است. کارگر با آزادى و رفاه 
و بورژوا با تبعیض و چپاول تداعى شده. بنظر من قرن بیستم، قرن مارکسیسم و همه گیر شدن برداشتهاى 
مارکسیستى از جهان سرمایه دارى بود. بنابراین تا آنجا که به مارکسیسم بعنوان نگرشى که مدعى شناخت 
حقیقى جامعه است مربوط میشود، بنظر من نه فقط دلیلى براى تجدید نظر در این نگرش وجود ندارد، بلکه 

تحوالت بین المللى اخیر صد چندان حقانیت این نگرش را ثابت کرده است.

اما موج دور شدن از مارکسیسم ربطى به حقیقت داشتن یا نداشتن تبیین مارکسیستى ندارد. این روندى 
نور  ناگهان  شوروى  اخیر  تحوالت  با  که  نیست  اینطور  علمى.  نه  و  است  سیاسى  انتخابها  است.  سیاسى 
معرفت در دل کسى تابیده شده باشد. حقیقى بودن یا نبودن تبیین مارکسیسم از جامعه اینجا نقش زیادى 
بازى نمیکند و آنها که میکوشند به این عقب نشینى سیاسى چپ در مقیاس اجتماعى ظاهر یک تجدید 
نظر علمى را بدهند بنظر من بیمقدارترین عافیت طلب ها و نان به نرخ روز خورها هستند. واقعیت اینست 
که هجوم سیاسى و ایدئولوژیکى بورژوازى به مارکسیسم و سوسیالیسم، با تکیه به فروریختن یک بلوك 
سوسیالیسم کاذب، فشار سیاسى و تبلیغاتى زیادى روى جناح چپ جامعه گذاشته است. روند روى آورى 
روشنفکران اصالح طلب جامعه به مارکسیسم که مشخصه دوره پایان جنگ دوم تا اواسط دهه هفتاد بود 
برعکس شده است. طول میکشد تا این موج تعرض خنثى بشود و ضربات کارگرى مهمى باید به بورژوازى 
وارد بشود تا بار دیگر روشنفکر بورژوا، مارکسیست نامیدن خود را مایه افزایش اعتبار خود بداند. به این 
واقعیت هم باید تاکید کنم که بخش عظیمى از "مارکسیستها" در واقع ناراضیان و منتقدین غیر سوسیالیست 
جامعه موجود بوده اند که با توجه به اعتبار عمومى مارکسیسم در جنبشهاى اعتراضى ضد سرمایه دارى 
ناگزیر این جامه را به تن کرده بودند. ناسیونالیستها، اصالح طلب ها، صنعت گراها در جهان سوم، استقالل 
طلبها، مخالفین انحصارات، اقلیتهاى تحت ستم و بطور کلى طیفهاى گوناگونى مارکسیسم و سوسیالیسم را 
به قالب بیان اعتراض و مطالباتشان در جامعه موجود تبدیل کرده بودند. دیروز مارکسیسم مد بود و اینها 
مارکسیست بودند، امروز "دموکراسى" مد روز است و همه گرد آن حلقه زده اند و تحقق همان اهداف و 
تمایالت را از دموکراسى و بازار انتظار دارند. جدایى اینها از مارکسیسم در این دوره قابل انتظار و بنظر من 
مایه خوشنودى است. این اگر چه فضا را بر مارکسیسم تنگ تر میکند، اما کار شکل دادن به یک کمونیسم 

کارگرى و عمیقا مارکسیست را از بسیارى جهات ساده تر میکند.

بنظر من تجدید نظرى در مارکسیسم، اگر مارکسیسم را از کلیشه هایى که تحت این عنوان در طول دهها 
سال براى مصارف سیاسى مختلف به بازار ریخته شده جدا کنیم، ضرورى نیست. آنچه ضرورى است سهم 
گذارى تحلیلى و نظرى جدى مارکسیستها در زمینه هاى مختلف تئورى اجتماعى است. جاى اظهار نظر 
مارکسیستى در مورد جنبه هاى مختلف جامعه معاصر و روندهاى تعیین کننده اى که جهان دوره ما از سر 
تکرار  معناى  به  اجتماعى  تئورى  و  بینى  جهان  یک  بعنوان  مارکسیسم  بر  استوارى  است.  خالى  میگذراند 
احکام عمومى مارکسیسم، مستقل از اوضاع اجتماعى، نیست. بلکه به معناى شرکت در مبارزه فکرى هر 
دوره بعنوان مارکسیست و اظهار نظر و ارائه تحلیل در مورد معضالت جدیدى است که در روند حرکت 
تاریخى جامعه و مبارزه طبقاتى طرح میشوند. نیاز ما نه به تجدید نظر در تنها نگرش حقیقت جو و رادیکال 

به جامعه، بلکه کاربست این نگرش به جهان معاصر و معضالت متنوع آن است.
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انترناسیونال: در مورد لنین و لنینیسم چطور؟ آیا لنینیسم نیازمند بازبینى نیست؟ آیا شما هنوز خودتان را 
لنینیست میدانید؟

منصور حکمت: زمانه طورى است که قبل از پاسخ به اینگونه سواالت باید بدوا مقوالتمان را تعریف کنیم. 
اگر بحث بر سر ارزیابى واقعى از لنین، صحت و اصالت نظرات و پراتیکش از نقطه نظر مارکسیسم، سهمش 
در تفکر و عمل انقالبى طبقه کارگر و نظیر اینها باشد، باید بگویم که البته من یک لنینیست هستم. بنظر من 
لنین یک مارکسیست اصیل با برداشتى اساسا درست از این نگرش و یک رهبر صالح جنبش سوسیالیستى 

طبقه کارگر جهانى بود.

لنینیسم بعنوان یک لقب و "زیرتیتر" متمایز کننده جناحها و گرایشات معینى در جنبش موسوم به کمونیسم 
تاریخچه خودش را دارد و ابداع کنندگان اولیه این لقب در دوران استالین و یا جریاناتى که در انشعابات 
بعدى در بستر رسمى این کمونیسم عنوان مارکسیست لنینست را برجسته کردند، از این عناوین درست 
مانند بسیارى از اصطالحات مارکسیستى دیگر براى بیان اختالفات و منافع زمینى و عمدتا غیر سوسیالیستى 
اى سود جسته اند. بنظر من اینها نه فقط سوء استفاده هایى از اعتبار لنین بوده است، بلکه لنینیسم به تعبیرى 
که من از آن دارم کامال در تقابل با اینگونه "لنینیست ها" قرار میگیرد. سخن گویان بورژوا نیز به سهم خود 
میکوشند تا کل تجربه شوروى را بپاى لنین بنویسند و آن را امتداد طبیعى خط مشى لنینى قلمداد کنند. این 
البته امروز بیشتر مد شده است. اینها فراموش میکنند که در روز خودش، در مقطع انقالب اکتبر، حتى خود 
بورژوازى علنا به مقام لنین بعنوان یک انقالبى آزادى خواه و عدالت طلب اذعان کرده است. واقعیت اینست 
که لنینیسم نه در افکار و اعمال احزاب حاکم بر شوروى و چین و آلبانى و نه در تجربه اجتماعى و سیاسى 
شوروى نمایندگى نمیشود. این احزاب و این تجربه بر مسخ تمام و کمال لنین و افکار و اهداف او بنا شده 
اند. لنین نماینده پرشور برابرى و آزادى و انسانیت بود. دیکتاتورى و بوروکراسى و سرکوب ملى و صف 

نان و گوشت را با هیچ توجیهى نمیشود به لنین چسباند.

از نقطه نظر اندیشه و پراتیک مارکسیستى لنین مقام برجسته اى دارد. اینگونه فرمولبندى ها که "لنینیسم، 
مارکسیسم دوره امپریالیسم است" و غیره بنظر من پیش پا افتاده است. اهمیت لنین و سهم مشخص لنین در 
جنبش کمونیستى را باید در رابطه روشنى که او میان تئورى و پراتیک انقالبى برقرار میکند جستجو کرد. 
بنظر من لنین تجسم تمام و کمال وفادارى به تعبیر مارکس از کمونیسم بعنوان "ماتریالیسم پراتیک" است. 
سهم ویژه لنین، درك نقش اراده انقالبى طبقه کارگر در سیر مادى جامعه سرمایه دارى و درك دامنه عمل 
عنصر فعاله انقالب کارگرى بر زمینه عینیات اجتماعى در هر دوره است. لنین نگرش تکاملى و انفعالى 
حاکم به انترناسیونال دوم را عقب راند و همان تعبیر فعالى را از کمونیسم بدست داد که مورد نظر مارکس 
است. اگر بخواهم بحثم را ساده کنم، سوسیالیسم قبل از لنین عمدتا "ضرورى بودن و اجتناب ناپذیر بودن" 
سوسیالیسم را از مارکس آموخته است. لنین "امکان پذیرى" سوسیالیسم در این عصر را تاکید میکند و 
عمال دست بکار تحقق آن میشود. درك لنین از تاریخ و از نقش پراتیک انقالبى طبقات در تحول تاریخى 
عمیقا مارکسیستى است. لنین براى این پراتیک جا باز میکند و آن را سازمان میدهد. میدانم که تعابیر بعدى 
و عمدتا خرده بورژوایى از اهمیت عنصر فعاله و عمل انقالبى به یک رگه ولونتاریستى، الیتیستى و توطئه 
گرانه در سوسیالیسم منجر شد. اما هر مطالعه ساده نظرات و عمل سیاسى لنین نشان میدهد که او از این 
ولونتاریسم مبراست. زیرا اوال، عمل انقالبى براى لنین مفهومى اجتماعى و طبقاتى دارد و ثانیا، لنین بهیچوجه 
از شرایط عینى و عینیات اجتماعى که دامنه پراتیک انقالبى طبقه را محدود و مشروط میکند انتزاع نمیکند.
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بنظر من براى هر کس که به سوسیالیسم نه بعنوان یک ایده آل تزئینى، بلکه بعنوان یک امر عاجل و عملى 
نگاه میکند، براى هر کس که به تحقق عملى سوسیالیسم و انقالب کارگرى فکر میکند، لنین بعنوان یک 

متفکر و رهبر سیاسى همواره یک منشاء غنى آموزش و الهام خواهد بود.

انترناسیونال: یک وجه عمده تعرض ضد سوسیالیستى اى که در جریان است وجه اقتصادى است. سقوط 
شوروى به رواج این حکم میدان داده که سرمایه دارى و بازار بهترین، کارآمدترین و مقدورترین الگوى 
اقتصادى اى است که جامعه بشرى در طول تاریخ به آن دست یافته است. شما بعنوان یک مارکسیست چه 

پاسخى به این ادعا دارید؟

منصور حکمت: دو موضوع را اینجا باید از هم تمیز داد. یکى مقایسه عملکرد مدلهاى مختلف سرمایه 
دارى در غرب و شرق است و دوم مقایسه سرمایه دارى (چه رقابتى و چه غیر از آن) با سوسیالیسم بعنوان 
برپا  جایى  عمال  امروز  تا  مارکسیستها  نظر  مورد  معنى  به  سوسیالیسم  اجتماعى.  و  اقتصادى  آلترناتیو  یک 
نشده است. ما معتقد نیستیم که نظام اقتصادى در شوروى در هیچ مقطعى از دیدگاه کارگرى و مارکسیستى 
میتوانسته سوسیالیستى اطالق بشود. بنابراین به مساله سرمایه دارى و سوسیالیسم بعدا میپردازم و ابتدا به 

نکاتى راجع به مدلهاى مختلف توسعه سرمایه دارى در غرب و شرق اشاره میکنم.

آیا سرمایه دارى متکى به بازار و رقابت "بهترین، کاراترین و ممکن ترین" الگوى اقتصادى براى جامعه است 
که تاکنون عمال وجود داشته است؟ براى آنکه اصوال بتوان به این سوال پاسخ داد باید مالك تعریف شده 
اى براى قضاوت بهتر و بدتر بودن و کارآمد بودن و نبودن سیستم هاى اقتصادى داشت. این کلمات شدیدا 
سوبژکتیو و نامعین اند، زیرا بسته به اینکه مفسر چه انتظارى از الگوى اقتصادى داشته باشد مالك تشخیص 
میتواند متغیر باشد. این در خود علم اقتصاد بورژوایى مدتها یک موضوع مورد بحث بوده است. رشد کمى 
اقتصاد، رشد تکنیکى، نحوه توزیع ثروت، پایه صنعتى، سطح اشتغال، مرغوبیت محصوالت، خودکفایى و یا 
موقعیت محکم در بازار جهانى و غیره در خود مکاتب مختلف اقتصاد بورژوایى بعنوان مالکهاى مختلف 
احزاب  و  اقتصادى  مکاتب  و  اند  رفته  بکار  بدتر  و  بهتر  تولیدى  الگوهاى  تعریف  براى  متناقضى  حتى  و 
مدل  ترین"  ممکن  و  "کاراترین  صفات  قبال  در  اند.  کشیده  هم  با  جدل  به  را  مختلف  بورژوایى  سیاسى 
اقتصادى میشود پرسید "کاراترین و ممکن ترین الگوى اقتصادى براى چه جامعه اى، در چه دوره اى و با 
چه معضالتى؟". این بویژه یک مساله قدیمى اقتصاد توسعه بوده است. بعنوان نمونه، مدل بازار آزاد براى 
سرمایه دارى و بورژوازى روسیه پس از وقوع انقالب کارگرى اکتبر ابدا آلترناتیو ممکن و کارآمدى نبود. 
تاریخ بخش اعظم کشورهاى عقب افتاده تر (یا حتى کشورهایى مانند ژاپن) شاهد این واقعیت است که 
حتى تشکیل بازار داخلى کار و کاال در مراحل اولیه و یا شکل دادن به یک پایه صنعتى اولیه و مقدماتى، 
کنار زدن موانع پیشاسرمایه دارى و نظیر اینها، بدون دخالت از باال در مکانیسم بازار ممکن نبوده است. 
تاریخ خود سرمایه دارى غربى پر از مقاطعى است که دولت ناگزیر به دخالت در مکانیسم بازار براى فائق 
آمدن به کسادى ها و بحران ها و یا بازسازى هاى تکنولوژیکى بوده است. همین امروز کلمات رقابت و 
بازار آزاد نمیتواند، بدون تعدیالت مهمى در این مفاهیم، براى توصیف مشخصات سرمایه دارى غربى بکار 
برود زیرا دولت و انحصارات غیر دولتى نقش ساختارى اساسى در جهت دادن به حرکت سرمایه و تعیین 

شاخصهاى اقتصادى نظیر قیمتها، ترکیب تولید، نرخ رشد، سطح اشتغال و غیره دارند.
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با اینحال بنظر من وقتى مدافعین سرمایه دارى غربى ارجحیت مدل اقتصادى غرب را بر شرق اعالم میکنند، 
چه با مالك مفروضات جامعه سرمایه دارى و چه از نظر شاخصهاى کمى عملکرد اقتصادى دو بلوك در 
یک مقیاس وسیعتر تاریخى، کامال حق دارند. مدل اقتصادى شوروى، بعنوان یک مدل اصالح شده سرمایه 
دارى، نتوانست چهارچوب مناسب تر و کارآمدترى براى انباشت سرمایه و تخفیف تناقضات درونى شیوه 
زدن  دور  براى  تالش  شوروى  مدل  دارى  سرمایه  اصلى  مشخصه  بدهد.  بدست  سرمایه  بر  مبتنى  تولید 
مکانیسم بازار توسط یک سیستم ادارى بوده است. چیزى که تقابل برنامه و بازار اطالق میشد. از بین بردن 
مکانیسم بازار ممکن است، مشروط بر اینکه کل بنیاد اقتصادى سرمایه دارى، یعنى کاال بودن نیروى کار، 
برقرارى یک سیستم ارزشى بعنوان مبناى مبادله و توزیع محصوالت میان بخشها و آحاد مختلف جامعه، 
اقتصاد مبتنى بر پول و غیره بطور کلى برچیده شود. اما حفظ این روابط و در همان حال دور زدن بازار 
بعنوان ظرف تعیین مادى این روابط و مقوالت و مکانیسمى که آنها را به هم مرتبط میکند، بدون اخالل 
جدى در کارکرد سرمایه دارى ممکن نیست. این اتفاقى است که در شوروى افتاد. آنچه در شوروى رخ داد 
جایگزینى بازار با برنامه نبود، بلکه انتقال فونکسیونهاى بازار به نهادهاى تصمیم گیرنده ادارى بود. در نظام 
سرمایه دارى بازار (مستقل از حدود رقابت و انحصار) فونکسیونهاى پیچیده و متنوعى را انجام میدهد. چه 
چیز باید تولید شود، چقدر باید تولید شود، چه تکنیکى باید بکار برود، چقدر باید مصرف شود، چه کسى 
باید مصرف کند، ظرفیتهاى تولیدى، وسائل تولید و نیروى انسانى در چه ظرفیتى و در کدام بخشها باید 
بکار بیافتد، ارزش و قیمت کاالها از نیروى کار تا وسائل تولید و مصرف در هر مقطع چیست، کدام سیستم 
تولید و مدیریت باید بکار برود، کدام نیازها باید تامین شوند و کدام نیازها باید انکار شوند، اقتصاد باید 
در چه جهت حرکت کند، کدام وسائل تولید باید از دور خارج شود، کدام تکنیک باید کنار گذاشته شود و 
غیره و غیره. بدرجه اى که جامعه از نظر صنعتى و تولیدى رشد میکند و محصوالت و نیازها تنوع بیشترى 
پیدا میکند، نقش بازار پیچیده تر و پیچیده تر میشود. دور زدن این مکانیسم و احاله تعیین این شاخص ها 
و نسبتها و جابجایى ها به نهادهاى ادارى، دیر یا زود سرمایه دارى را به بن بست میرساند. براى دوره اى 
طوالنى ادعاى شوروى این بود که برخالف غرب با پدیده هایى نظیر بحران هاى ادوارى و بیکارى روبرو 
نیست. اما براى سرمایه دارى این بحران ها، بیکارى ها و رکودها و رونق هاى دوره اى، مکانیسمهاى بازار 
رشد  با  سرمایه  تطبیق  روشهاى  اینها  هستند.  ترى  بنیادى  اقتصادى  تناقضات  با  سرمایه  دادن  تطبیق  براى 
نیروهاى تولیدى در متن این نظامند، مکانیسمهایى هستند که در آن سرمایه خود را بازسازى میکند و با 
رشد کمى و کیفى (تکنولوژیکى) نیروهاى تولیدى کنار میاید. همه شیوه هاى تولیدى در طول تاریخ، هر 
قدر استثمارگرانه و طبقاتى، در تحلیل نهایى سازمانى براى گسترش حجم تولید، رشد تکنولوژى تولید، و 
رفع نیازهاى اقتصادى بوده اند. اگر امروز اساسا بشود چیزى درباره اقتصاد شوروى گفت اینست که این 
مدل، در مقطع معینى از این نظر به بن بست رسید. تجربه شوروى نشان داد که بازار خود کارآمدترین ابزار 
محاسبه اقتصادى و تنظیم معادالت اقتصادى در نظام سرمایه دارى است و حتى اگر تحت شرایط خاصى 
دور زدن مکانیسم بازار و احاله فونکسیون هاى آن به یک سیستم ابالغ ادارى، میان برهاى اقتصادى معینى 
را ممکن کند، در دراز مدت رشد تکنیکى و تنوع نیازهاى تولیدى و مصرفى جامعه سرمایه دارى، این روش 

را به بن بست میرساند.

امروز بازار از سیستم اقتصادى شوروى انتقام میگیرد. بحران هاى نداشته، بیکارى هاى پنهان شده، قیمتهاى 
پائین نگاهداشته شده، صنایع سوبسید گرفته و غیره بناگاه جاى خود را به بیکارى هاى میلیونى، تورم سرسام 
آور و کارخانجات عاطل مانده میدهد. معلوم میشود در تمام این مدت منطق بازار نفیا حکم خود را رانده 
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است. مدل شوروى، آنهم بدرجه زیادى بدلیل قدرت بسیج ایدئولوژیکى و سیاسى ناشى از آویزان شدن 
به میراث انقالب کارگرى اکتبر، در رشد اولیه صنعت در این کشور و شکل دادن به زیرساختهاى اقتصادى 
کارایى داشت. بویژه مادام که رشد تولید اساسا به مصرف بیشتر نیروى انسانى و کسب ارزش اضافه مطلق 
مبتنى بود و این نیروى انسانى از بخش روستایى قابل تامین بود، اشکاالت این سیستم برجسته نمیشد. اما 
فراتر از این مرحله، بویژه هنگامى که تولید ارزش اضافه نسبى از طریق بهبود تکنیک تولید اهمیت پیدا 
میکند، آنجا که نیازهاى جامعه اعم از مصرفى و تولیدى تنوع زیاد پیدا میکند، آنجا که مساله مرغوبیت 
محصوالت چه در تولید و چه در مصرف مهم میشود، این سیستم ضعف اساسى خود را به نمایش میگذارد. 
شوروى از سهیم شدن در انقالب تکنیکى دو دهه اخیر ناتوان ماند. مدل شوروى، ظرفیت تامین نیازهاى 
مصرفى و تولیدى متنوع یک اقتصاد پیشرفته صنعتى را نداشت. بنابراین از نقطه نظر سرمایه این مدل قابل 
استفاده نیست و مدل غربى، سرمایه دارى متکى بر نقش محورى بازار، هنوز تنها مدل کارآمد و ممکن 

محسوب میشود.

ممکن است گفته شود جامعه شوروى جامعه عادالنه ترى بود. تامین اجتماعى و امنیت اقتصادى بیشتر بود، 
شکاف طبقاتى کمتر بود و غیره. از نقطه نظر بورژواى غربى، عدالت اقتصادى لزوما شاخص بهتر بودن یک 
جامعه نیست. جناح چپ بورژوازى، سوسیال دموکراسى و گرایشات پیرامونى اش، اساسا براى اجتناب از 
شورش فقرا در مهد صنعت و مدنیت این مقوله را وارد سیستم اقتصادى خود کرده بود و همیشه به موقع 
با مطالعه افت و خیز منحنى نرخ سود دست از آن کشیده است. ما هم، بعنوان کمونیست و کارگر، براى 
عدالت اقتصادى آلترناتیو خودمان را داریم. مساله ما اوال، ایجاد نظامى است که روى این عدالت اقتصادى 
بنا شده باشد، این عدالت اقتصادى را دائما را بازتولید کند و اساسا بر آن مبنا شکوفا بشود. چهل سال 
"عدالت" در استفاده از امکانات محدود آنهم به قیمت کار شاق و بعد به فقر و بیکارى مطلق کشیده شدن و 
در دست ارتجاع اقتصادى و سیاسى و فکرى از قفس گریخته رها شدن، مایه خوشنودى ما نمیتواند باشد. 
ثانیا، ما براى رشد اقتصادى، پیشرفت تکنیکى و گسترش ظرفیتهاى تولیدى و باال رفتن سطح مصرف و رفاه 
و فراغت جامعه انسانى ارزش حیاتى قائلیم. تقسیم کمبودها آلترناتیو ما نیست. هر کمبودى باشد قطعا باید 
همه بارش را بدوش بگیرند، اما سوسیالیسم اقتصاد گسترش امکانات انسانها و اقتصاد تامین هرچه بیشتر 
نیازهاى مادى و معنوى آنهاست. اما در مورد وجه دوم سوال. در قبال این ادعا که سرمایه دارى، حال مدل 
غربى و "پیروز" آن، بهترین و کارآمدترین نظام تاکنون موجود و مقدور براى انسان بوده است چه میشود 
گفت. نظام اقتصادى بسیار بهترى براى زندگى بشر در تمام طول قرن حاضر ممکن و مطرح بوده است. اگر 
بشر امروز در مناسبات سوسیالیستى زندگى نمیکند براى اینست که نظام کهنه با چنگ و دندان، با کشتار و 
شکنجه و ارعاب و تحمیق و تفرقه افکنى، از خودش دفاع میکند. این نظام بهتر تعریف شده است. میلیونها 
انسان براى این نظام جنگیده اند و میجنگند. این ادعا که سرمایه دارى بهترین نظم اقتصادى است، بزرگترین 
مسکن  انسان  میلیون  صدها  که  حالى  در  میبارد.  نظام  این  روى  و  سر  از  کثافت  است.  بشر  تاریخ  دروغ 
ندارند، بهداشت ندارند، مدرسه ندارند، خوشى ندارند و حتى بخشا غذا ندارند، وسائل تولید و تامین این 
نیازها عاطل و باطل افتاده است و دهها میلیون انسان که قادرند این وسائل را بکار بگیرند و این کمبودها را 
برطرف کنند بیکار نگاهداشته شده اند. عده اى را گماشته اند تا اگر کارگران سرخود به این وسائل چنگ 
بیاندازند به سینه شان شلیک کنند. پلیس در مهد تمدن غربى معدنچى اى راکه میخواهد سوخت تولید کند 
کتک میزند و به زندان میاندازد. کوههاى کره و گندم در انبارهاى جامعه اقتصادى اروپا میگندد و قدرى 
آن طرف تر مردم دارند از قحطى میمیرند. الزم نیست از فحشاء و فقر و بیخانمانى و قحطى یا از موقعیت 
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مردم در کشورهاى عقب افتاده مثال بزنیم. در خود آمریکا 30 میلیون نفر زیر سطح فقر زندگى میکنند، 
10 میلیون کودك فاقد بیمه درمانى اند، از نیویورك تا لوس آنجلس بى مسکنى بیداد میکند. فحشاء در کل 
جهان یک روش امرار معاش و سازماندهى فحشاء و تولید و توزیع مواد مخدر یک روش پر افتخار مال 
اندوزى است. در انگلستان منت گذاشته اند و در زمستانها ایستگاههاى مترو را شب باز میگذارند تا مردم 
بى مسکن از سرما نمیرند. این جامعه بدون کار خانگى و فرودستى زن در صحنه اقتصادى نمیتواند روى 
پاى خودش بایستد. این جامعه کودکان را بکار میکشد. پیران را دور میاندازد. بدون بکشت دادن و معلول 
کردن و فرسوده کردن نمیتواند تولید کند. این جامعه بدون انکار انسان بودن اکثریت ساکنین کره زمین و 
بدون چشم بستن به نیازهاى اولیه آنها، از غذا و بهداشت و مسکن و امنیت اقتصادى تا فراغت و دانش و 

هنر، نمیتواند تعادل خود را حفظ کند.

مهم تر از همه، اساس این جامعه این واقعیت شرم آور است که بخش وسیعى از آن، اکثریت آن، براى 
زندگى کردن در جهانى که به آن چشم باز کرده اند باید توانایى بدنى و فکرى خود را به اقلیتى بفروشند. 
تولید مایحتاج و وسائل زندگى انسانها به سودآورى سرمایه گره خورده است. این واقعیت ریشه همه این 
نابرابرى ها و محرومیت هاست. کار مزدى، تقسیم جامعه به کارگر و سرمایه دار، به مزد بگیر و مزد بده و 
تنزل دادن کار، بعنوان یک فعالیت مولد و خالق، به "شغل"، بعنوان روش امرار معاش، بخودى خود حکم 

ورشکستگى این نظام است.

بنظر من کسى که نظام اقتصادى موجود را بهترین و ممکن ترین نظم مینامد دارد به توحش خودش اعتراف 
میکند. واقعیت اینست که بویژه با نقد مارکس به سرمایه دارى، بشریت ضرورت و امکانپذیرى یک نظام 
اقتصادى و اجتماعى برتر را اعالم کرده و حتى خطوط اساسى چنین جامعه اى را ترسیم کرده است. جامعه 
اى متکى بر برابرى و آزادى کامل انسانها، جامعه اى مبتنى بر تالش خالقانه همگانى براى تامین نیازهاى 
بشرى، جامعه اى که در آن وسائل تولید دارایى مشترك همه مردم باشد. جامعه اى جهانى بدون طبقات، 
بدون تبعیض، بدون کشور و بدون دولت مدتهاست مقدور است. خود سرمایه دارى مقدمات مادى این 

نظام اقتصادى نوین را فراهم کرده است.

انترناسیونال: نکته اى که مفسرین غربى بویژه با شکست بلوك شرق بر آن تاکید میگذراند فردیت و اصالت 
فرد چه در اقتصاد و چه در سیاست است. گفته میشود که نه فقط در اقتصاد نوع شوروى، بلکه در همه 
کشورهایى که در طى دو سه دهه گذشته به نوعى اقتصاد رفاه متکى به نقش فعال دولت در تولید و توزیع 
و تنظیم مناسبات اقتصادى روى آوردند، افزایش مسئولیت جامعه یا دولت و تضعیف فردیت و رقابت و 
انگیزه فردى در فعالیت اقتصادى موجب رخوت اقتصادى و مشخصا درجا زدن تکنیکى جامعه میشود. به 
زعم مفسرین غربى رقابت و فردیت نه فقط رکن جامعه سرمایه دارى است، بلکه جزء الیتجزا و غیر قابل 
جایگزینى فعالیت اقتصادى انسان بطور کلى است. سوسیالیسم به این متهم میشود که به فرد بى توجه است، 
جامعه را به فرد مقدم میکند و حتى در صدد یک شکل کردن انسانها و از میان بردن فردیت آنهاست. سوال 
اینست که اوال، بنظر شما این مساله چه سهمى در بن بست اقتصادى بلوك شرق داشت و ثانیا، در سطح 

کلى تر، رابطه سوسیالیسم و فرد را چطور تفسیر میکنید؟

منصور حکمت: قبل از هرچیز باید در معنى فرد و فردیت در ایدئولوژى بورژوایى دقیق شد. منظور از فرد 
در این ایدئولوژى انسان نیست و اصالت فرد نباید معادل اصالت انسان گرفته شود. اتفاقا این خود جامعه 
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سرمایه دارى و تلقى بورژوا از انسان است که از خودویژگى فردى انسانها، از تمام آن مشخصاتى که از هر 
یک ما انسانى منحصر بفرد میسازد و هویت فردى ما را تعریف میکند، انتزاع میکند و چه در قلمرو مادى 
و اقتصادى و چه از نظر معنوى و سیاسى  - فرهنگى، تصویرى بى چهره و فاقد هویت فردى از انسانها 
بدست میدهد. در این جامعه انسانها نه با هویت و مشخصات فردى شان، بلکه بعنوان محمل انسانى روابط 
اقتصادى معین با هم روبرو میشوند و به این عنوان با یکدیگر فعل و انفعال میکنند. رابطه میان انسانها 
صورت و وجهى از رابطه میان کاالهاست و اولین مولفه در تعریف مشخصات فرد رابطهاى است که او با 
کاالها و پروسه تولید و مبادله آنها دارد. فرد موجود زندهاى است که یک مکان اقتصادى را نمایندگى میکند. 
کارگر حامل نیروى کار بعنوان یک کاال و فروشنده آن است، سرمایه دار تجسم انسانى سرمایه است، مصرف 
کننده، صاحب قدرت خرید معینى در بازار کاالست. انسان با این ظرفیتها در جامعه سرمایه دارى شناخته 
میشود و به حساب میاید. وقتى متفکر بورژوا از اصالت فرد و فردیت سخن میگوید، اتفاقا نه اصالت انسان، 
بلکه ضرورت انتزاع از مشخصات انسانى خاص هر انسان و ادغام او بعنوان یک واحد، و نه چیزى بیشتر، 
در مناسبات و معادالت اقتصادى سخن میگوید. اصالت فرد براى بورژوازى یعنى اصالت کاال، اصالت بازار 
و اصالت مبادله ارزش بعنوان رکن مناسبات متقابل میان انسانها، چرا که فقط در این قالب، یعنى بعنوان 
مبادله کنندگان کاالهاى مختلف در نهاد بازار است که چهره و هویت مشخص هر انسان از او سلب میشود 

و بعنوان یک "فرد"، یک واحد انسانى حامل کاالیى با ارزش مبادله، با انسانهاى دیگر روبرو میشود.

تنزل انسان به فرد در سرمایه دارى الزم و اجتناب ناپذیر است زیرا انسانها باید منطق موقعیت اقتصادى خود 
را به اجرا دربیاورند و این منطق را جایگزین تعقل و اولویت انسانى خود کنند. کارگر باید در پى فروش 
نیروى کارش باشد و پس از فروش کاال را به خریدار تحویل بدهد، یعنى براى او کار کند. سرمایه دار باید 
ضروریات انباشت سرمایه را به اجرا دربیاورد. کارگر باید با فروشندگان کاالى مشابه رقابت کند. سرمایه 
دار باید براى افزایش سهم خود از کل ارزش اضافه، بارآورى کار و تکنیک تولید را مدام بهبود بدهد. باید 
به موقع بیکار کند و بموقع استخدام کند. در هر یک از این نقشها اگر انسانها بنا باشد اولویتها و تشخیصهاى 

ماوراء اقتصادى خود را اعمال کنند مکانیسم اقتصادى سرمایه دارى دستخوش اختالل میشود.

در سطح سیاسى نیز بحث اصالت فرد نقش مشابهى دارد. اصالت فرد مبناى سیستم حکومتى پارلمانى است 
که در آن در بهترین حالت، یعنى تازه اگر شرط مالکیت و مرد بودن و سفید بودن و نظیر اینها با چند ده 
سال مبارزه مردم از شرایط انتخابات حذف شده، هر فرد یک راى براى انتخاب نمایندگان پارلمان سراسرى 
در کشور دارد. بعد از انتخابات مردم به خانه شان میروند و منتخبین الاقل روى کاغذ امر قانونگذارى را 
به نیابت آنها بدست میگیرند. هر فرد یک راى است و نه یک انسان با ظرفیت تشخیص مستمر نیازها و 
اولویتها و مجال تحقق بخشیدن به آنها. سیستم سیاسى اى که در آن این دخالت مستمر آحاد مردم وجود 
داشته باشد، براى مثال یک سیستم شورایى که حضور دائمى خود آحاد مردم در پروسه تصمیم گیرى را 
در سطوح مختلف، از محلى تا سراسرى، تامین کند، از نقطه نظر تفکر پارلمانى، "دموکراتیک" محسوب 
نمیشود. تبیین سیاسى از فردیت در نظام بورژوایى مشتق مستقیم تبیین اقتصادى آن است. اساس آن سلب 
هویت کنکرت انسانها در حیات سیاسى جامعه است. با این مقدمات به سوالتان در مورد شوروى برمیگردم. 
شوروى اقتصادى نبود که در آن انسان اصل قرار گرفته باشد و فردگرایى بورژوایى از این زاویه زیر منگنه 
قرار گرفته باشد. آنچه که این فردیت را در این سیستم نقض میکرد دست اندازى وسیع یک نظام ادارى به 
مکانیسم بازار بود. وقتى مفسر غربى به نقض فردیت و فردگرایى در شوروى اشاره میکند اعتراضش اساسا 
به سیستمى است که در آن مالکیت خصوصى به سرمایه بشدت محدود شده است و الجرم ارباب صنایع نه 
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از منطق اقتصادى بازار، بلکه از تصمیمات یک نظام ادارى تبعیت میکنند. بعبارت دیگر سرمایه فاقد محمل 
هاى انسانى فردى و خصوصى متعدد است، و ثانیا، کارگر شوروى علیرغم اینکه از نظر سیاسى در برابر 
سیستم ادارى مطلقا اتمیزه و منفرد شده است، از نظر اقتصادى بعنوان یک فروشنده منفرد و در حال رقابت با 
کارگران دیگر ظاهر نمیشود. اینکه سیستم ادارى بطور کلى میکوشید بر مبناى محاسبات اقتصادى خود مانند 
بازار، آحاد سرمایه را به عرصه هاى سودآورتر کانالیزه کند و یا راسا ارزش نیروى کار را در حداقل ممکن 
نگاه دارد، از نظر بورژوازى نمیتوانست جاى تقابل آزادانه و رقابت آمیز سرمایه ها و تقابل کار و سرمایه در 
یک بازار کار رقابتى را بگیرد. شعار اصالت فرد در برابر مدل شوروى شعارى علیه این سیستم ادارى به نفع 
آزادى سرمایه خصوصى و گسترش رقابت و انفراد اقتصادى کارگران در بازار کار بود. همانطور که گفتم این 
سیستم ادارى دیگر قادر نبود نقش پیچیده و متنوع بازار را به عهده بگیرد و بخصوص نمیتوانست انقالب 

تکنیکى که در سطح کشورهاى صنعتى جهان در جریان بود را به اقتصاد شوروى تعمیم بدهد.

ّبنظر من هم، با اینمحمل اصلى توسعه تکنیکى در این نظام است. اما این را هم باید گفت سرمایه دارى 
بقاء خود را مدیون این واقعیت هم هست که خود بورژوازى مستمرا و در مقاطع تعیین کننده دامنه این 
رقابت و فردیت را محدود کرده و به دخالتهاى اقتصادى و ماوراء اقتصادى نهادهاى ادارى و دولتها در این 
سیستم تن داده است. بحرانهاى اقتصادى با عواقب ویرانگر و رکودهاى حاد همانقدر ذاتى سرمایه دارى 
است که بهبود دائمى تکنولوژى و انباشت. سرمایه دارى از این طریق خود را بازسازى و تصفیه میکند. 
نیاز بورژوازى به کنترل دامنه این بحران ها و از آن مهم تر ضرورت حفظ نظام بورژوایى از لحاظ سیاسى 
در مقابل مبارزه طبقه کارگر، احزاب و دولتهاى بورژوایى را ناگزیر کرده است تا مستمرا از باال در اقتصاد 
دخالت کنند و تعدیالتى به مکانیسم بازار تحمیل کنند. تاچریسم و مانترایسم دهه هشتاد در مقابل یک سنت 
قدرتمند کینزى و سیاستهاى سوسیال دموکراتیک که به دخالت مهم دولت و نقش هزینه هاى دولتى در رشد 
اقتصادى تاکید میکردند علم شد و بنظر میرسد امروز خود در جریان عقب نشینى است. بهرحال منظورم 
اینست که پذیرش نقش محورى رقابت و بازار در توسعه تکنیکى سرمایه دارى هنوز به این معنى نیست 
که حتى خود بورژوازى بقاء سرمایه دارى و رشد آن در دراز مدت را در بازار آزاد و رقابت کامل جستجو 
میکند و یا قبال بر این مبنا حرکت کرده است. بازار آزاد و رقابت کامل و فردگرایى اقتصادى افراطى مورد 
ادعاى راست جدید همانقدر پا در هوا و غیر واقعى است که ایده سرمایه دارى برنامه ریزى شده و فاقد 
رقابت. در مورد سوسیالیسم و فرد، یا بهتر بگویم سوسیالیسم و انسان، زیاد میشود صحبت کرد. مارکس 
تا امروز جدى ترین و عمیق ترین منتقد مسخ انسانیت در جامعه سرمایه دارى بوده است. اساس مبحث 
فتیشیم کاالیى در کتاب سرمایه نشان دادن این واقعیت است که چگونه سرمایه دارى و تبدیل تولید و مبادله 
کاالها به محور مناسبات متقابل انسانها مبناى از خود بیگانگى و بى چهرگى انسان در جامعه سرمایه دارى 
است. سوسیالیسم قرار است این هویت را به انسانها برگرداند. شعار از هر کس به اندازه قابلیتش و به هر 
کس به اندازه نیازش، تماما مبتنى بر برسمیت شناختن و تضمین حق خود هر انسان در تعیین جایگاهش در 
حیات مادى جامعه است. در جامعه سرمایه دارى انسان اسیر قوانین کور اقتصادى است که مستقل از تفکر 
و تعقل و تشخیص او، سرنوشت اقتصادى او را تعیین میکنند. همانطور که گفتم فرد در تفکر بورژوایى 
یعنى انسان سلب هویت شده، انسان از خودبیگانه، انسانى که تمام مشخصات ویژه و کیفیات فردى خاص 
او از او تکانده شده و لذا میتواند بصورت یک "راس" انسان به محمل زنده این یا آن رابطه اقتصادى و 
نقش تولیدى تبدیل بشود. خریدار یا فروشنده یک کاالى معین. اتفاقا این جامعه سرمایه دارى است که 
انسانها را به این شیوه استاندارد میکند و همه را با هم شبیه الگوهایى میکند که تقسیم کار اقتصادى بدست 
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داده است. در این نظام ما نه انسانهایى معین با زاویه دید فردى خود به حیات، با روانشناسى و روحیات و 
عواطف خاص خودمان، بلکه اشغال کنندگان پستهاى اقتصادى خاصى هستیم. ما واسطه هاى جاندار در 
مبادله کاالهاى بیجانیم. ما را، حتى در روابط نزدیک شخصى و عاطفى با افراد دیگر در جامعه، در درجه اول 
با این مشخصه مان میشناسند. چکاره هستیم، قدرت خریدمان چیست، طبقه مان چیست، شغل مان چیست. 
بر مبناى این موقعیت اقتصادى، یعنى بر مبناى رابطه مان با کاالها، دسته بندى و قضاوت میشویم. جامعه 
سرمایه دارى مدل و قیافه زندگى هر یک از این دسته بندى ها را هم بدست داده است. چه میخوریم، چه 
میپوشیم، کجا زندگى میکنیم، از چه خوشحال میشویم، از چه میترسیم، رویا و کابوسمان چیست. سرمایه 
دارى بدوا هویت انسانى ما را سلب میکند و بعد خودش ما را با هویت هاى استاندارد اقتصادى که به ما 
الصاق کرده است به هم معرفى میکند. در مقابل، سوسیالیسم جامعه اى است که در آن انسان بر مقدرات 
اقتصادى خود غالب میشود. از چنگ قوانین کور اقتصادى رها میشود و خود آگاهانه فعالیت اقتصادى خود 
را تعریف میکند. تصمیم با انسانها است و نه با بازار و انباشت و ارزش اضافه. این، یعنى رهایى کل جامعه 

از قوانین کور اقتصادى، شرط رهایى فرد و اعاده انسانیت و خودویژگى انسانى هر فرد است.

تمجید سرمایه دارى از فردیت در واقع تمجید اتمیزه شدن انسانهاست. توده انسانها در نتیجه آنچنان سیال 
و انعطاف پذیر میشوند که میتوانند بر حسب نیازهاى اقتصادى سرمایه به اینسو آن سو پرتاب بشوند. دقت 
کنید ببینید بورژوازى کجا یاد فردیت و حقوق فردى میافتد. در مقابل تالش براى هر نوع برنامه ریزى 
اقتصادى که مخل مکانیسم بازار باشد و پاى اولویتهاى اجتماعى ماوراء اقتصادى را به میان بکشد. با بحث 
فردیت و آزادى انتخاب فردى به جنگ بیمه درمانى دولتى، مدارس دولتى، مهد کودکها، خدمات رفاهى 
عمومى، ممنوعیت اخراج، بیمه بیکارى و غیره میروند. همینطور علیه اتحادیه ها و تشکلهاى کارگرى، زیرا 
این تشکلها کارگر را، حال به هر درجهاى، از اتمیزه بودن بیرون میاورند و دامنه رقابت فردى در میان 
آحاد فروشنده نیروى کار را کاهش میدهند و به نحوى از انحاء تشخیص انسانهاى معین در مورد سطح 
دستمزد و شرایط کار و غیره را به معادالت لخت و عور بازار تحمیل میکنند. درست جایى که کارگر و 
شهروند میخواهد انسانیت خود را اعمال کند و از موضع پرنسیپها و نیازهاى انسانى خود و جامعه خود 
تصمیم اقتصادى بگیرد، بنظر بورژوا فردیت خود را نقض میکند. همین گواه معنى واقعى اصالت فرد در 

سرمایه- دارى است.

اساس سوسیالیسم انسان است، چه در ظرفیت جمعى و چه فردى. سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار 
به انسان است. جنبشى است براى خالص کردن انسانها از اجبار اقتصادى و از اسارت در قالبهاى از پیش 
تعیین شده تولیدى. جنبشى است براى از بین بردن طبقات و طبقه بندى انسانها. این شرط حیاتى شکوفایى 

فردى است.

انترناسیونال: جامعه سوسیالیستى جاى رقابت و انگیزه فردى چه چیزى را میتواند قرار بدهد؟ بهبود دائمى 
چهارچوب  در  که  نوآورى  و  ابداع  تکنیکى،  رشد  محصوالت،  مرغوبیت  و  تنوع  افزایش  تولید،  روشهاى 
سرمایه دارى و بازار حتى بصورت انقالبات تکنولوژیکى شاهد آن بوده ایم، اینها چگونه در سوسیالیسم 
تضمین میشود؟ چه مکانیسمى در ساختار اقتصاد سوسیالیستى تالش دائمى آحاد انسانى براى نوآورى و 

بهبود کمى و کیفى تولید را تضمین خواهد کرد؟

معیشت  تولید  که  همانطور  نیست،  دارى  سرمایه  اختراع  تولید  کیفیت  و  تکنیک  بهبود  حکمت:  منصور 
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انسانها چنین نیست. نظام سرمایه دارى شیوه معینى است که در آن تالش دائمى انسانها براى بازتولید و 
بهبود شرایط زندگى شان به شکلى خاص سازمان مییابد. در متن این شیوه تولید معین هم رقابت و انگیزه 
فردى هنوز منشاء پیشرفت تکنیکى نیست، بلکه محمل و مجرایى است که از طریق آنها اجبارهاى بنیادى 
ترى روى کل سرمایه اجتماعى فشار میاورند، به بنگاهها و افراد در بازار منتقل میشوند و آنها را به تکاپو 
وامیدارند. باال بردن دائمى بارآورى کار و نرخ ارزش اضافه شرط الزم جلوگیرى از سقوط نرخ عمومى 
سود در شرایطى است که مداوما بر حجم سرمایه ثابت افزوده میشود. این نیاز کل سرمایه اجتماعى، از 
طریق بازار بصورت جبر رقابت به سرمایه هاى منفرد و بنگاهها منتقل میشود. سرمایه اى که تکنیک خود 
را بهبود ندهد از گود خارج میشود. در حلقه بعد همین رقابت میان تولید کنندگان وسائل تولید در جریان 
است. دانش، کنجکاوى علمى، اختراع و نوآورى به این ترتیب از طریق بازار و توسط سرمایه سازمان داده 
میشوند. انسان همیشه در جستجوى دانش و بهبود فن تولید و کیفیت زندگى خویش است. اما این تالش 
ذاتى انسان در سرمایه دارى حول سودآورى و انباشت سرمایه سازمان پیدا میکند. در این شک نیست که 
سرمایه دارى به نسبت نظامهاى پیشین به مراتب بر شدت و دامنه فعالیت علمى و فنى انسان افزوده است. 
اما بهرحال شکل مشخص تکاپوى علمى و فنى انسان در این نظام را نباید با منشاء اساسى این تکاپو اشتباه 
گرفت. رقابت بنگاهها و انگیزه هاى مادى فردى منشاء جستجوگرى علمى و نوآورى فنى انسان نیستند، 
قالب مشخصى هستند که سرمایه دارى تنها بر آن مبنا میتواند این تالش همیشگى انسان را، عینا مانند تالش 

معاش، در خود جا بدهد.

چه در سرمایه دارى و چه در هر نظام دیگرى بهرحال احتیاج مادر اختراع است. در سرمایه دارى این بازار 
است که نیازها را اعالم میکند و دامنه تقاضا براى کاالهایى که این نیازها را رفع کنند را تعریف میکند. 
و سرمایه هایى که کاالهایى تولید کنند که این نیازها را برآورده میکند سود میبرند. در متن این معادالت 
کاپیتالیستى دانشمندان و متخصصین پروژه هاى علمى و فنى خود را پیدا میکند، معلوم میشود که چه بخشى 
از امکانات جامعه باید صرف پیشرفت علمى و فنى شود، علم و کاربست عملى آن درچه جهتى باید جلو 
برود، کدام قلمروها اولویت دارند و غیره. در سوسیالیسم، بازار، رقابت و منفعت فردى نیست، اما انسان 
و جستجوگرى علمى و انگیزه نوآورى و بهبود کیفیت زندگى سرجایش هست. سوال مهمى که باید به 
آن پاسخ داد اینست که مکانیسم فهمیدن نیازهاى علمى و فنى جامعه، انتخاب اولویتها، تخصیص منابع و 
سازماندهى تالش علمى و فنى در غیاب بازار چگونه میتواند باشد. این بنظر من یک عرصه مهم تحقیق 
و بررسى مارکسیستى است و من طبعا جواب حاضر و آماده اى براى آن ندارم. صرفا خطوطى که بنظرم 
میرسد را ذکر میکنم. در درجه اول باید توجه کرد که جامعه سوسیالیستى جامعه اى است باز و مطلع. تغذیه 
دائمى شهروندان با مجموعه اطالعات مربوط به نیازها و تنگناها در عرصه هاى مختلف زندگى و فعالیت 
انسانى در سطح جهانى یک روش معمول در این جامعه خواهد بود. در نظام موجود بازار سرمایه ها را 
از وجود تقاضا و امکان سودآورى براى کاالهاى معین مطلع میکند، در سیستم سوسیالیستى شهروندان و 
نهادهاى آنها مداوما یکدیگر را از نیازهاى اقتصادى و اجتماعى و انسانى و همینطور پیشرفتهاى علمى و فنى 
بخشهاى مختلف مطلع میکنند. سازماندهى رد بدل شدن دائمى این اطالعات و دسترسى دائمى هر کس به 
آن با توجه به تکنولوژى موجود در همین امروز کامال مقدور است. ثانیا، جامعه سوسیالیستى جامعه اى است 
که مردم از سطح علمى بسیار باالترى به نسبت امروز برخوردارند. بهره مندى از دانش و شرکت در فعالیت 
علمى جزو امتیازات بخش مشخصى نیست، بلکه جزو حقوق پایه مردم است. همانطور که هنر خواندن و 
نوشتن روزى امتیاز افراد معدودى بود و امروز اصل بر این است که سواد جزو حقوق مردم است. همین 
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امروز براى مثال میبینیم که چگونه استفاده از کامپیوتر و حتى کاربست نسبتا پیچیده و تخصصى آن الاقل 
در جوامع پیشرفته تر وسیعا تعمیم پیدا کرده است. این هنوز با توانایى سوسیالیسم در رشد ظرفیتهاى علمى 

عموم و قرار دادن تسهیالت الزم براى فعالیت علمى در دسترس عموم قابل مقایسه نیست.

ممکن است گفته شود نیاز نیست. در غیاب انگیزه تمتع فردى چه چیزى انسانها را عمال به عرصه فعالیت 
دائمى و فشرده علمى و فنى میکشاند. اینجا دیگر باید به مشخصات معنوى انسان و رابطه آن با مناسبات 
سازماندهى  مبناى  نمیتوان  را  انسانى  هاى  انگیزه  و  انسان  از  کاپیتالیسم  قالبى  تصویر  برگشت.  اجتماعى 
سوسیالیسم قرار داد. سرمایه دارى روى منفعت طلبى و رقابت جویى فردى انسان سرمایه گذارى میکند و 
براى کارکرد اقتصاد سرمایه دارى کال این خصوصیات را در انسانها تقویت میکند و به آنها آموزش میدهد. 
اساس سوسیالیسم نوعدوستى و اجتماعى بودن انسان است. نه فقط پویایى علمى، بلکه هیچیک از آرمانهاى 
سوسیالیستى بدون پاك کردن ذهن و فضاى فرهنگى انسانها از تعصبات ساخته و پرداخته سرمایه دارى قابل 
تحقق نیست. نمیخواهم اینجا وارد بحث در مورد ذات انسان بشوم. هر چند شخصا معتقدم که نوعدوستى و 
اجتماعى بودن در میان انسانها مشخصات بنیادى تر و قابل اتکاء ترى به نسبت رقابت و خودپرستى هستند 
و این واقعیت بارها و به اشکال مختلف در همین جامعه عقب مانده و متعصب طبقاتى به ثبوت رسیده 
است. هنوز هم هرجا میخواهند مردم بیش حد متعارف از خود مایه بگذارند به این عواطف و مشخصات 
شریف انسانى چنگ میاندازند. سوسیالیسم بهرحال، مانند هر نظام دیگر اجتماعى، انسان متناسب با خود 
را پرورش میدهد. تجسم جامعه اى که در آن سهم گذارى در سعادت همگان و شرکت در تالش مشترك 

براى بهبود زندگى همنوع انگیزه پراتیک اقتصادى و علمى آدمها باشد چندان دشوار نیست.

به یک نکته دیگر هم باید اشاره کنم. این یک واقعیت است که سرمایه دارى نه فقط خود بر اساس یک 
انقالب صنعتى ظهور کرد، بلکه خود در مقایسه با نظامهاى اقتصادى پیشین تحوالت خیره کننده اى در 
سطح تکنیکى جامعه بوجود آورده است. اما در دل این تحوالت تکنیکى، همچنان مهر فلج کننده و نقش 
عقب نگاهدارنده سرمایه را در رشد ظرفیتهاى فنى جامعه انسانى بروشنى میبینیم. تکنولوژى در این جامعه 
در عرصه هایى رشد میکند که چه از نظر سودآورى سرمایه و چه از نظر اقتدار سیاسى بورژوازى ضرورى 
بوده است. رشد عظیم تکنولوژى جنگى را در کنار عقب ماندگى فنى جدى پزشکى و بهداشت، آموزش، 
تولید مسکن و کشاورزى و غیره میبینیم. بخش اعظم مردم جهان در زندگى روزمره شان از ثمرات این 
تحوالت تکنیکى محرومند. چهره فنى سوسیالیسم قطعا با سرمایه دارى امروز تفاوت خواهد داشت، زیر 
اولویتهاى فنى جامعه اى که اساس آن را بهبود زندگى انسانها تشکیل میدهد با جامعه اى که سود قطب 

نماى آن است بطور قطع تفاوت میکند.

نامیده  پرولترى  انقالب  عصر  را  آن  کمونیستها  که  قرنى  بیستم،  قرن  آخر  سالهاى  در  امروز  انترناسیونال: 
بودند، جامعه سوسیالیستى همانقدر بصورت یک آرمان متحقق نشده و دور از دسترس جلوه گر میشود که 
در ابتداى قرن. شما بعنوان یک مارکسیست این عدم موفقیت را چگونه توضیح میدهید و چه دورنمایى از 

تحقق عملى انقالب پرولترى و جامعه سوسیالیستى دارید؟

منصور حکمت: کمونیسم قرار نبود بعنوان یک الگوى عقالیى و یا یک ایده آل انسانى و به حکم معقول 
بودن و مطلوب بودنش عملى شود. یک سهم مهم مارکس در تاریخ جنبشهاى سوسیالیستى و اشتراکى ربط 
دادن آرمان کمونیسم و دورنماى تحقق آن به مبارزه اجتماعى یک طبقه معین، یعنى طبقه کارگر مزدى در 
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جامعه سرمایه دارى، بود. پیروزى سوسیالیسم تنها میتوانست و میتواند نتیجه جنبش طبقه کارگر باشد. به این 
ترتیب بنظر من عدم تحقق سوسیالیسم اساسا ناشى از تغییر مکان اجتماعى و طبقاتى بستر رسمى کمونیسم 
پس از تحوالت نیمه دوم دهه بیست در شوروى بوده است. انقالب روسیه و سرنوشت آن بنظر من تعیین 
بلشویسم  توسط  و  بود  سوسیالیسم  براى  کارگران  انقالب  اکتبر  انقالب  است.  داشته  را  نقش  ترین  کننده 
که نماینده رادیکالیسم و انترناسیونالیسم کارگرى در طیف عمومى سوسیالیسم بود رهبرى شد. با پیروزى 
سیاسى انقالب اکتبر یک قطب کمونیستى در شوروى ایجاد شد که در برابر تجربه انترناسیونال دوم قرار 
میگرفت و روشن است که جنبشها و احزاب کمونیست و پراتیک کمونیستى در سطح جهانى بطور کلى به 
شکل تنگاتنگى با این قطب گره میخورد. تشکیل دولت شوراها و ایجاد یک بین الملل مبتنى بر افق گرایش 
رادیکال و کارگرى در طیف سوسیالیستى باالترین حد پیشروى کمونیسم بعنوان یک حرکت کارگرى در 
این قرن بوده است. همانطور که قبال اشاره کردهام، این قطب متاسفانه یک قطب کمونیستى کارگرى باقى 
نماند. در طول مباحثات مربوط به دورنماى اقتصادى شوروى، کمونیسم کارگرى در برابر افق و سیاست 
لواى  تحت  دولتى  شده  ریزى  برنامه  دارى  سرمایه  رشد  راه  تثبیت  با  کال  و  نشست  عقب  ناسیونالیستى 
ساختمان سوسیالیسم در شوروى، از کمونیسم کارگرى عمال خلع ید شد و بعدها گام به گام کمونیسم و 
کارگران در تک تک جبهه ها عقب رانده شدند. تمام اعتبار انقالب کارگرى به سرمایه یک قطب سوسیالیسم 
بورژوایى تبدیل شد که براى دهها سال سرنوشت مبارزه کمونیستى در اقصى نقاط جهان را تحت تاثیر قرار 
داد. با ظهور یک شوروى بورژوا بعنوان مرجع و قطب کمونیسم رسمى، سوسیالیسم کارگرى کال به حاشیه 
رانده میشود و حتى احزاب جدى اى که بتوانند این هژمونى سوسیالیسم بورژوایى بر جنبش موسوم به 

کمونیسم را زیر سوال قرار بدهند در سنت سوسیالیسم کارگرى شکل نمیگیرد.

باید بگویم که سوسیالیسم غیر کارگرى همیشه یک رگه زنده در سنت عمومى سوسیالیسم و انتقاد چپ 
در جامعه بوده است. این گرایش تا قبل از تجربه شوروى در کنار سوسیالیسم کارگرى و در کشمکش با 
آن بسر میبرد و میدانیم که انتخاب عنوان کمونیست توسط مارکس و انگلس دقیقا براى اعالم تعلق آنها و 
نظراتشان به جناح کارگرى، بعنوان یک گرایش خاص در سوسیالیسم، صورت گرفت. اما با تجربه شوروى 
سلطه سوسیالیسم غیر کارگرى در مقیاسى وسیع و تعیین کننده مسجل شد و کمونیسم کارگرى دیگر حتى 

یک گرایش و جناح با نفوذ در سرنوشت سوسیالیسم باقى نماند.

بنظر من از انتهاى دهه 20 به بعد کمونیسم اساسا از ریل خارج شد. اینبار خود مساله شوروى در کنار مساله 
کاپیتالیسم بطور کلى، به یک معضل محورى کمونیسم واقعى کارگرى تبدیل شد. عدم موفقیت تاکنونى 
سوسیالیسم بعنوان یک آرمان حاصل این واقعیت است که تنها جنبشى که قادر به تحقق این آرمان است با 
ملى شدن و مصادره شدن انقالب کارگرى در شوروى به ضعف و تشتت کشیده شد. سوسیالیسم کارگرى تا 
امروز از تجربه شوروى قد راست نکرده است. اضافه میکنم که وقتى از تجربه شوروى حرف میزنم منظورم 
فقط اتفاقات و تحوالت در محدوده یک کشور نیست. ظهور کمونیسم چینى که غشاى نازکى براى آرمانها 
و امیال ملى یک کشور اساسا دهقانى بود، ظهور پوپولیسم چپ میلیتانت بویژه در کشورهاى تحت سلطه 
امپریالیسم، پیدایش چپ دانشجویى و لیبرالیسم چپى که در مکتب چپ نو و شاخه هایى از تروتسکیسم در 
اروپاى غربى متعین میشود، پیدایش اوروکمونیسم و غیره، که هر یک تحرك شبه سوسیالیستى جنبشهاى 
غیر کارگرى را نمایندگى میکردند، همه به نحوى از انحاء محصوالت بعدى تجربه شکست انقالب کارگرى 
در شوروى اند. در غیاب این تجربه بنظر من سوسیالیسم کارگرى میتوانست پاسخگوى این تحرکات باشد و 
موقعیت خود را بعنوان بستر اصلى و معتبر مارکسیسم و مبارزه سوسیالیستى حفظ و تحکیم کند. جنبشهاى 
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غیر کارگرى و شبه سوسیالیستى اى که بنام کمونیسم و مارکس به صحنه ریختند بنظر من یکى پس از 
دیگرى پایه هاى کمونیسم واقعى را در جامعه سست کردند. اولین قربانى در این میان اندیشه مارکسیستى و 
انتقاد مارکسیستى به نظام سرمایه دارى بود. این اندیشه را از محتواى برنده و زیر و رو کننده اش تهى کردند 
و بجاى انتقاد بنیادى مارکسیسم از سرمایه دارى کوله بارى از خرده گالیه هاى اصالح طلبانه و گاه حتى 
ارتجاعى و عقب مانده را زیر این عنوان جا دادند. حقیقت جویى و متد عمیقا علمى مارکس را مسخ کردند 
و مارکسیسم را به انبار کلیشه ها و آیه هاى آسمانى که جز بیان اهداف نازل و زمینى اقشار میانى جامعه نبود 
تبدیل کردند. کار بجایى رسیده است که وقتى ما میگوئیم مارکسیسم منتقد دموکراسى است، با ناسیونالیسم 
ضدیت دارد، انقالب اقتصادى را اصل میداند و خواهان لغو کار مزدى است، براى فرهنگ هاى ملى و 
هویتهاى قومى دل نمیسوزاند، دشمن مذهب است و غیره، انگار داریم نوآورى میکنیم. هژمونى گرایشات 
اسم  به  میان  این  در  که  کارگرى  ضد  گاه  و  کارگرى  غیر  اهداف  و  کارگر  غیر  طبقات  سوسیالیستى  شبه 
کمونیسم و سوسیالیسم دنبال شده است براى دوره اى طوالنى کارگران را به محدودیت در تریدیونیونیسم 
و حتى تبعیت در مقیاس وسیع از سوسیال دموکراسى، یعنى جناح چپ خود طبقه حاکم، سوق داده است. 
سوسیالیسم هاى کاذب، اگر نظیر شوروى رسما رهبران کارگرى را قلع و قمع نکرده باشند، بهرحال این 
نقش را داشته اند که رابطه کارگر و کمونیسم را در مقیاسى وسیع گسستند. چه آنجا که نظیر شوروى و 
چین و آلبانى و غیره نمونه هایى بیزار کننده از جوامع بسته، استبدادى و راکد را تحت نام سوسیالیسم جلوى 
کارگر قرار دادند، و چه آنجا که در جوامع غربى و یا کشورهاى تحت سلطه، کمونیسم و رادیکالیسم چپ 
را با اپوزیسیونیسم پر قیل و قال و بى محتواى روشنفکران تداعى کردند، حاصل کار جز دور کردن کارگر 
از کمونیسم و ساکت کردن کارگر کمونیست در درون طبقه کارگر نبوده است. به یمن وجود این جریانات 
کمونیسم کارگرى اى که قادر بود جلوى یک جنگ جهانى بورژوایى قد علم کند و کشورى به وسعت 
روسیه تزارى و یا آلمان را به انقالب بکشاند، براى دوره اى طوالنى به زمزمه ها و تالشهایى انتقادى و 
خالف جریان تبدیل شد. امروز با سقوط این قطبهاى کاذب، و با کاهش مطلوبیت کمونیسم و مارکسیسم 

در میان اقشار غیر کارگرى و متفکرین آنها، این سیکل تازه دارد بسته میشود.

کدام  میپرسم  متقابال  من  نشد،  پیروز  قرن  این  در  سوسیالیسم  و  کمونیسم  چرا  میپرسید  وقتى  بنابراین 
سوسیالیسم میبایست پیروز شود؟ سوسیالیسم ما، سوسیالیسم کارگرى، با شکستى که از خط ناسیونالیستى 
در شوروى خورد، قدرت ایجاد تغییرات اساسى در جامعه معاصر را براى دوره اى طوالنى از دست داد. 
نیروى طبقاتى خود را به تریدیونیونیسم و سوسیال دموکراسى و رفرمیسم چپ باخت و نقد برنده اش 
از جامعه موجود زیر آوار تحریفات شبه سوسیالیستى مدفون شد. امروز تازه داریم، آنهم در متن هجوم 

جدیدى به کارگر و سوسیالیسم، از این تجربه قد راست میکنیم.

یک نکته را هم در پایان بگویم. من از آن کمونیستهایى که پیروزى نهایى کمونیسم را نتیجه اجتناب ناپذیر 
روند تاریخ میدانند نیستم. تحقق سوسیالیسم حاصل مبارزه طبقاتى است و این مبارزه همانقدر که میتواند 
به پیروزى منجر شود، شکست و ناکامى هم میتواند ببار بیاورد. نه فقط کمونیسم و جامعه آزاد انسانى، بلکه 
بربریت بورژوایى در ابعادى که شاید نسل ما هنوز تجربه نکرده است، میتواند نتیجه این کشمکش باشد. با 
اینحال، با توجه به بسته شدن سیکلى که از آن صحبت کردم و با توجه به قدرت عظیمى که کارگر امروز 
در مقیاس اجتماعى در صحنه اقتصادى بدست آورده است، به آینده سوسیالیسم خوشبینم. مساله بهرحال 

به پراتیک اجتماعى کمونیسم و کمونیستها گره میخورد.
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انترناسیونال: در غیاب یک نمونه پیاده شده یا یک الگوى اثباتى از جامعه سوسیالیستى، کمونیستها دیگر 
تر  مشخص  را  سوسیالیستى  جامعه  سیماى  نباید  آیا  میشوند.  شناخته  شان  اپوزیسیونى  مطالبات  با  عمدتا 
بیان کرد؟ آیا نباید براى سازماندهى اقتصادى و سیاسى در یک جامعه سوسیالیستى طرحهاى عملى ترى 

داشت؟

منصور حکمت: اگر این سوال را در ابتداى قرن جلوى یک مارکسیست میگذاشتند، پاسخ میداد که وظیفه 
بنیادهاى  و  موجود  نظام  علیه  انقالبى  سازماندهى  بلکه  نیست،  سازى  اتوپى  و  الگوپردازى  کمونیستها  ما 
مشخص و قابل تعریف آن است. اهداف ما روشن است و روند انقالب کارگرى شکل عملى تحقق این 
عامل  دو  اینحال  با  است.  درست  اساس  در  هم  امروز  پاسخ  این  من  بنظر  داد.  خواهد  بدست  را  اهداف 
اصلى، یکى بدرست و دیگرى بنادرست، باعث میشود که خیلى ها امروز بحث لزوم ارائه الگوى اثباتى 
از سوسیالیسم را بحث معتبرى بدانند. اول اینکه در تجربه شوروى و چین و غیره عمال الگوهایى تحت 
عنوان سوسیالیسم ارائه شد که یک کمونیست باید بیگانگى اینها را با مارکسیسم نشان بدهد و این بدرجه 
اى ایجاب میکند که آلترناتیوهاى عملى اثباتى اى هم داده شود. من این ضرورت را از این نظر تا حدى 
میپذیرم. اما عامل دوم تمکین عمومى چپ در مبارزه سیاسى بویژه در کشورهاى غربى به فضا و سیستم 
پارلمانى است. قلمرو پارلمانى براى بسیارى از احزاب و نیروهاى به اصطالح کمونیست و سوسیالیست به 
قلمرو اصلى مبارزه براى قدرت سیاسى تبدیل شده بود. برخالف مبارزه انقالبى که عمدتا بر مبناى نقد و 
نفى سیستم موجود سازمان مییابد، مبارزه انتخاباتى عمدتا حول پالتفرم هاى اثباتى دنبال میشود. این دقیقا 
فرق انقالب و اصالحات است. اصالحات را مشخصا باید ذکر کرد، اما انقالب حرکتى است علیه وضعیتى 
که وجود دارد، براى برقرارى اصول و موازین عمومى متفاوتى در جامعه. حرکت انقالبى در سیر در هم 
شکستن وضع موجود اشکال عملى تحقق اصول خود را تعریف میکند، حال آنکه حرکت اصالح طلبانه 
در یک نظام انتخاباتى پارلمانى با برنامه مشخص اصالح طلبانه اش اقدام به جلب حمایت و راى میکند. 
پیدایش سرمایه دارى هم بر مبناى الگوى اثباتى روشنى از این نظام صورت نگرفت، بلکه حاصل نقد نظام 
پیشین و طرح شعارهاى عمومى اى در مورد آزادى هاى سیاسى و اقتصادى بود. به این اعتبار بنظر من 
در لزوم ارائه سوسیالیسم بعنوان یک پالتفرم سیاسى و اقتصادى مشخص و قابل حصول تا حدودى افراط 
میشود. بنظر من کمونیسم براى جلب نیروى طبقه خود باید نگرش انتقادى و همینطور آرمانهاى خود را 
بدرون طبقه ببرد، خطوط عمومى و اصول جامعه مورد نظر خود را بیان کند و در عین حال بعنوان یک 
جریان زنده سیاسى در متن مبارزات جارى در جامعه براى اصالحات پالتفرمهاى عملى و روشن داشته 
باشد. کارى که باید کرد اینست که اوال، معنى دقیق اهداف سوسیالیستى را روشن کرد و ثانیا امکان پذیرى 
و مقدور بودن تحقق این اهداف را نشان داد. اول باید این را براى مثال به کرسى نشاند که لغو مالکیت 
بورژوایى به معناى مالکیت دولتى نیست و بعد این را نشان داد که که چگونه سازمان دادن کنترل جمعى 
مردم بر وسائل تولید عملى است. یا بدوا باید این را تاکید کرد که سوسیالیسم یک نظام اقتصادى بدون پول 
و بدون اشتغال مزدى است و سپس امکان پذیرى سازماندهى تولید بدون کاال بودن نیروى کار را نشان داد. 
کارى که نمیشود کرد اینست که شماى تولیدى و ادارى یک جامعه سوسیالیستى را در جزئیات کشید و 
جلوى مردم گذاشت. شکل مشخص اقتصاد و تولید در متن حرکت تاریخى باید بدست داده شود. وظیفه 
ما الگو سازى و اتوپى پردازى نیست، بلکه نشان دادن این است که جامعه سوسیالیستى از چه جهاتى با 
جامعه موجود تفاوت میکند. براى مثال ما روند زوال دولت بدنبال انقالب کارگرى را با توضیح پایه هاى 
مادى دولت در جامعه طبقاتى و بى نیازى یک جامعه بدون طبقه از دولت بعنوان یک نهاد سیاسى را نشان 
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میدهیم و نه با بروشورى که در آن این یا آن حزب برنامه عملى خود را براى تعطیل کردن گام بگام نهادها 
و ادارات دولتى تشریح کرده باشد.

طبیعى  نتیجه  آن،  اقتصادى  نظام  مانند  را،  شرق  بلوك  و  شوروى  ادارى  و  سیاسى  سیستم  انترناسیونال: 
سیاسى  هاى  آزادى  فقدان  و  "توتالیتریسم"  با  را  کمونیسم  میکنند.  وانمود  کمونیسم  ناپذیر  اجتناب  و 
تداعى میکنند و نتیجه میگیرند که تنها روش واقعى و امکان پذیر براى دخالت مردم در اداره امور جامعه 
پارلمانتاریسم و پلورالیسم رایج در کشورهاى غربى است. اوال، خود این ادعا چقدر صحت دارد و ثانیا 
آلترناتیو کمونیستها براى دخالت مردم در اداره جامعه ، دمکراسى شورایى، تا چه حد با سازمان پیچیده 
جامعه امروز خوانایى دارد و قابل اجراست؟ و باالخره، آیا نظام سیاسى در سوسیالیسم تک حزبى است؟

منصور حکمت: اوال، نظام سیاسى شوروى و بلوك شرق روبناى سیاسى و حقوقى نظام اقتصادى اى بود 
که در این کشورها برقرار بود و کوچکترین ربطى به سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم نداشت. این نه 
فقط نتیجه طبیعى انقالب کارگرى اکتبر نبود، بلکه با درهم کوبیدن دستاوردهاى سیاسى این انقالب و با خفه 
کردن دامنه وسیع آزادى و حقوق سیاسى که با این انقالب بدست آمده بود ممکن شد. ثانیا، پارلمانتاریسم 
شکل مشخصى از حکومت طبقات داراست. صرفنظر از اینکه بخش عمده تصمیماتى که به حیات میلیونها 
انسان در کشورهاى پارلمانى مربوط میشود در بیرون پارلمان توسط یک الیت سیاسى، اقتصادى و نظامى 
گرفته میشود که به هیچ مرجعى جوابگو نیستند، خود پارلمان را هم بسختى میتوان ارگانى براى دخالت 
مردم در امور جامعه نامید. چهار یا پنج سال یک بار با مقدارى پوستر و تبلیغات و مواعید رنگارنگ به سر 
مردم میریزند، راى شان را میگیرند و دنبال کارشان میروند. اگر بخواهیم ادعاى نظام پارلمانى را باور کنیم 
باید به این نتیجه عجیب برسیم که به مدت دهسال مردم جوامع غربى بدست خود و با راى خود مشغول 
کندن خشتهاى رفاه اجتماعى و بیکار کردن و بى حقوق کردن خود بوده اند. معلوم نیست مردم انگلستان 
چگونه به خود مالیات سرانه بستند و یا مردم آمریکا در کدام مرجع به راه اندازى جنگ در خلیج و تخصیص 
جان و مال مردم به آن راى دادند. این ادعاها شوخى است. نظام پارلمانى نظامى است که در آن هر چند 
سال یکبار مردم از میان جناحهاى رنگارنگ طبقات حاکم یکى را بر سر خود سوار میکنند. طبعا این نظام 
از استبداد مطلقه فالن ژنرال ارتشى و یا فالن حکومت آشکارا پلیسى بهتر است. اما اطالق نظام مبتنى بر 
دخالت مستقیم مردم به آن دیگر زیاده روى است. ثالثا، پارلمان همانقدر محصول سرمایه دارى است که 
رژیم هاى پلیسى و خونتاهاى نظامى. تمام دنیا زیر نگین سرمایه دارى است و تعداد رژیم هایى که در آن 
پارلمان قابل ذکرى هست که بر مبناى یک انتخابات غیرتقلبى و با حق راى همگانى بوجود آمده و سهم 
جدى اى در قانون گذارى دارد، انگشت شمار است. کسى که از سیاست در سرمایه دارى حرف میزند باید 
یادش باشد که مارکوس و شاه و فرانکو و پینوشه و خمینى و صدام حسین و پاپادوك و بیبى دوك و اورن و 
هیتلر و موسولینى هم محصوالت همین جامعه بوده اند. پلورالیسم بورژوایى تابعى از ثبات موقعیت سیاسى 
و اقتصادى بورژوا در جامعه است. هر جا این ثبات به خطر افتاده خودشان در پارلمان و احزاب مختلف را 
گل گرفته اند و به این نوع حکومتهاى استبدادى متوسل شده اند. آیا سوسیالیسم یک نظام تک حزبى است؟ 
کمونیسم به معنى هدف نهایى انقالب کارگرى فاقد دولت بعنوان یک نهاد سیاسى است. اما انتقال به چنین 
وضعیتى نوعى دولت را در پى قدرت یابى طبقه کارگر ایجاب میکند. حکومت کارگرى، اما، اساسا حکومتى 
حزبى نیست. حکومت نهادهاى دربرگیرنده کارگران است. حکومت کارگرى حکومت حزب کمونیست 
کارگران نیست، حکومت شوراها و ارگانهاى عمل مستقیم توده کارگران و شهروندان است. طبیعى است 
که در این سیستم احزاب باید آزاد باشند تا براى اجراى سیاست و برنامه مورد نظرشان توسط شوراها و 
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ارگانهاى دمکراسى مستقیم فعالیت کنند. اگر حزب کمونیست کارگران بخواهد در این میان موقعیت موثرى 
داشته باشد باید اساسا به این اعتبار باشد که توانسته است بعنوان سازمان دربرگیرنده کارگران و رهبران 
ذینفوذ آنها در جامعه قد علم کند. حکومت کارگرى ناطر به یک رژیم تک حزبى نیست، در عین حال 
رژیمى هم نیست که در آن احزاب قدرت دولتى را بدست میگیرند. بعالوه، و این مانند بقیه نکات نظر 
شخصى من است، حکومت کارگرى یک حکومت ایدئولوژیک نیست. جامعه آزاد ایدئولوژى رسمى الزم 
ندارد. این وظیفه کمونیستهاست که مارکسیسم و نگرش کمونیستى را بعنوان یک رکن خودآگاهى جامعه 
بسط بدهند و همه گیر کنند. اینکه آیا احزاب سیاسى اى که خواهان سرنگونى دمکراسى مستقیم و شورایى 
مردم هستند و براى اعاده قدرت طبقات سرنگون شده تالش میکنند در چنین نظامى اجازه فعالیت خواهند 
داشت یا خیر امرى است که خود شوراها در روز خودش راجع به آن تصمیم میگیرند. سوال بهر حال این 
خواهد بود که آزادى آنها و یا ممانعت از فعالیت آنها کدامیک راه موثرترى براى زدن ریشه آنها در جامعه 
خواهد بود. ءآیا سیستم شورایى بنظام متکى به دخالت مستقیم شهروندان از سطح محلى تا سراسرى، است 
که با توجه به اقتصاد و تقسیم کار پیچیده جهان امروز، حضور مستمر مردم در تصمیم گیرى سیاسى و 
اقتصادى و ادارى را واقعا میشود تضمین کرد. در نظام پارلمانى، سیاست و اداره امور به یک تخصص دور 
از دسترس مردم تبدیل میشود. در سیستم شورایى دامنه قدرت هر شورا با حیطه عملى فعالیتش تناسب دارد. 
هر شورا از نمایندگان مجموعه اى از شوراهاى یک سطح پائین تر تشکیل میشود. کل ساختار شورایى که 
از پایه اى ترین سطح محلى تا سطح سراسرى و مرکزى را در برمیگیرد در سطوح مختلف امکان دخالت 
موثر مردم و نمایندگان آنها و همینطور اعمال کنترل انتخاب کنندگان بر نمایندگان را فراهم میکند. سیستم 
پارلمانى پوششى براى قدرت یک الیگارشى بورژوا است. سیستم شورایى ظرف مستقیمى براى دخالت 

خود توده مردم است.

انترناسیونال: یکى از نتایج سقوط بلوك شرق، سست شدن ایده حزبیت و فعالیت حزبى در میان چپ 
هاست. صرفنظر از احزاب اردوگاهى سابق که یکى پس از دیگرى خود را منحل میکنند و یا همان اعالم 
تعلق فرمال سابق به کمونیسم را کنار میگذارند، چپهاى رادیکالى هم هستند که دوره حاضر را دوره تحزب 
پایه  جنبشهاى  در  سوسیالیست  عناصر  بعنوان  یا  و  کرد  نظرى  فعالیت  باید  معتقدند  جمله  از  و  نمیدانند 
فعال شد. نظر شما در مورد چنین تبیینى چیست. بعالوه خود شما از بنیانگذاران حزب جدیدى هستید که 
میخواهد به مراتب استوارتر از قبل بعنوان یک جریان مارکسیست و کارگرى فعالیت کند. فکر نمیکنید ایجاد 

یک حزب کمونیستى کارگرى در شرایط حاضر با ناباورى و حتى تمسخر مواجه شود؟

منصور حکمت: بهرحال همیشه کسانى پیدا میشوند که براى سوسیالیسم و تشکل و حتى داشتن آرمانهاى 
بزرگ شانه باال بیاندازند. دهن کجى به سوسیالیسم و کارگر همیشه در جامعه بورژوایى پاداش گرفته و 
امروز شاید عده بیشترى در رسانه ها، در دانشگاهها، و در نهادهاى سیاسى و تبلیغى مختلف به این شغل 
شریف رو آورده باشند. اینها مساله ما را تشکیل نمیدهند. اما در مورد چپهاى رادیکال و فعالین سوسیالیستى 
که ضمن اعتقاد به ضرورت تالش سوسیالیستى "دوره" حاضر را دوره تحزب نمیدانند به چند نکته اشاره 
میکنم. منهم معتقدم فعالیت نظرى مارکسیستى و درگیر شدن در جنبشهاى پایه کارگرى امروز اهمیت زیادى 
براى کمونیستها دارد. تاکید من اینجا روى کلمات "مارکسیستى" و "کارگرى" است چون میدانم براى خیلى 
از چپها فعالیت نظرى یا جنبشهاى پایه این معنى مشخص را ندارد و در بسیارى موارد منظورشان فعالیت 
فرهنگى و شرکت در جنبشهایى نظیر دفاع از حقوق اقلیتها، محیط زیست، دموکراتیزه کردن جوانبى از نظام 
سیاسى و غیره است. بنظر من در عین اینکه چپها باید شدیدا در این عرصه ها هم در گیر باشند، اینها را 



1339

برگزیده آثار  منصور حکمت

بخصوص در این دوره و زمانه هنوز نمیتوان فعالیت نظرى و یا کار پایه براى کمونیستها بحساب آورد. اما 
حتى براى کسى که فعالیت نظرى مارکسیستى و کار پایه کارگرى مورد نظرش باشد فاصله گرفتن از تحزب 
یک اشتباه اساسى است. جاى خالى احزاب سیاسى را کانونها و محافل و مکاتب و شخصیتها نمیتوانند پر 
کنند. بنظر من در غیاب احزاب کمونیستى کارگرى که بتوانند کل یک آلترناتیو طبقاتى را در جامعیت آن در 
برابر طبقه حاکم قرار بدهند، در غیاب احزابى که مرتبط کردن تالشهاى کمونیستى در عرصه هاى مختلف را 
وظیفه خودشان بدانند و به مبارزه کمونیستى چهره یک حرکت همه جانبه را بدهند که کل حاکمیت سرمایه 
دارى را مورد تعرض قرار میدهد، فعالیتهاى کانونها و عناصر سوسیالیست در این یا آن عرصه در جامعه 
تاثیرات دیرپایى نخواهد داشت. بخصوص فکر میکنم در غیاب ابراز وجود کمونیسم کارگرى در شکل 
احزاب سیاسى، تالشهاى محفلى و کانونى سوسیالیستها رادیکال و منتقد باقى نمیماند. جامعه بورژوایى 
اینها را هضم میکند و برنگ خودش درمیاورد. دنیا پر از محافل و کانونها و عناصر سوسیالیستى است که در 
عرصه هاى مختلف دست به "فعالیت آلترناتیو" زدند و بعد از چندى همان فعالیت آلترناتیو به یک ستون 
سنت رسمى تبدیل شده است. رادیکالیسم در جامعه تابعى از موقعیت طبقه کارگر در مبارزه میان طبقات 

است. این دیگر قلمروى است که در درجه اول وجود احزاب کمونیستى کارگرى را ایجاب میکند.

بنظر من حزب گریزى اى که امروز شاهد آنیم ناشى از حمله وسیع بورژوازى به کمونیسم بطور کلى و 
قرار  تعقیب  تحت  کمونیستها  و  میشود  قانونى  غیر  کمونیسم  وقتى  است.  اخص  بطور  متشکل  کمونیسم 
میگیرند احزاب کمونیست عضو از دست میدهند و حتى گاه عمال منحل میشوند. این را همه درك میکنند. 
ظاهر امر این است که امروز الاقل در غرب کمونیسم غیر قانونى نیست، اما هجوم تبلیغاتى بورژوازى به 
سوسیالیسم در کنار هجوم اقتصادى اش به طبقه کارگر و بیکارى میلیونى، تاثیر مشابهى دارد. این را کامال 
میشود فهمید که در چنین شرایطى هم خیلى ها از تشکل سوسیالیستى فاصله بگیرند. بنابراین من براى 
تئورى هاى ژرف اندیشانه مبنى بر اینکه امروز "دوره تحزب نیست" ارزش زیادى قائل نیستم. این خاصیت 
بشر است که براى حرکات قابل درك و قابل توضیح خود دالئل فلسفى و حکمتهاى پیچیده بتراشد. وقتى 
کارگر و کمونیسم از زیر منگنه بیرون بیایند دوباره "دوره تحزب" میشود! بنظر من این عقب نشینى گذرا 
است و تحرك اعتراضى طبقه کارگر، در فرانسه، آلمان، روسیه و حتى شاید آمریکا، در ظرف چند سال آینده 

به این فضاى فکرى خاتمه خواهد داد.

انترناسیونال: در خود غرب با روندهاى واپسگرایانه مهمى مواجهیم. آخرین خشتهاى دولتهاى رفاه از جا در 
میاید و همان حد موجود مسئولیت جامعه و دولت در قبال رفاه و امنیت اقتصادى فرد زیر سوال میرود. در 
سطح سیاسى ناسیونالیسم و فاشیسم و راسیسم و مذهب به تحرك افتاده اند. به موازات اینها یک عقبگرد 
معنوى چشمگیر را شاهدیم که براى مثال خود را با تائید میلیتاریسم و تجاوزگرى نظامى غرب، تحمل 
و توجیه ابعاد وسیع فقر و بیکارى، باالگرفتن تعصبات قومى و مذهبى، ژورنالیسم فاسد و علنا وابسته به 
سیاست دولتى و غیره نشان میدهد. انتهاى این مسیر کجاست؟ آیا این عقبگرد سیاسى و معنوى در یک 

تعادل ارتجاعى تاریخى و دراز مدت رسمیت پیدا میکند و یا اینکه روندى گذرا و دوره اى است؟

منصور حکمت: بنظر من در تحلیل نهایى انتهاى این مسیر را سوسیالیستها و کارگران تعیین میکنند. نه به 
این معنى که کل جناحهاى بورژوازى مایل و راغب به طى تمام این مسیر و برقرارى یک روبناى سیاسى 
فوق ارتجاعى هستند. بنظر من براى مثال راسیسم و فاشیسم در ابعادى که مورد نظر راست افراطى است 
حتى در درون خود بوژوازى غرب مطلوبیت قطعى ندارد. اما واقعیت اینست که اوال، تعادل دراز مدت تر و 
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ماندگارتر مورد نظر بورژوازى بهرحال در نقطه اى بسیار راست تر از وضعیت موجود قرار میگیرد، و ثانیا، 
اگر اوضاع به کش و قوس بورژواها واگذار شود کل پروسه اى که در آن این تعادل بدست میاید با مشقات 
زیاد و جنگها و خون و خونریزیهاى فراوان همراه خواهد بود. فاشیسم و راسیسم و میلیتاریسم و مذهب 
و ناسیونالیسم گرایشاتى نیستند که فقط به جناح مرکز و محافظه کار در طبقه حاکم سوارى بدهند و بعد 
هرجا مطلوبیتشان تمام شد مرخص شوند. امروز دارند به این جریانات میدان میدهند تا در پناه فضایى که 
ایجاد میشود رادیکالیسم و عدالت طلبى و آزادیخواهى را منکوب کنند و قوانین دست راستى خودشان را 
بعنوان مبانى نظم نوین جهانى تثبیت کنند. شاید تصورشان اینست که یک قدمى کوره هاى آدم سوزى و 
یا یک جنگ خانمانسوز ترمز را میکشند. حتى اگر عاقبت تحرکات ارتجاعى امروز وضعیتى به این سیاهى 
نباشد، مسیرى که باید تا نقطه تعادل جدید طى شود براى نسلى که در این دوره زندگى میکند پر درد و 

مشقت بار خواهد بود.

باید  و  میتواند  جامعه  در  سوسیالیست  نیروى  و  کارگر  طبقه  اول  درجه  در  را  روند  این  جلوى  من  بنظر 
سد کند. امروز تالطمى در فضاى سیاسى جوامع غربى در حال پیدایش است که رشد فاشیسم و عکس 
العملهایى که در مقابل آن بوجود آمده خود گوشه اى از آن است. این کشورها دارند بتدریج از رخوت 
بنظر  میرود.  پیش  شدن  سیاسى  و  شدن  قطبى  بسمت  دیگر  بار  جامعه  میایند.  بیرون  هشتاد  دهه  سیاسى 
من خود این شرایط از جمله زمینه ساز پیدایش یک چپ جدید و یک سوسیالیسم کارگرى دخالتگر در 

کشورهاى غربى خواهد بود.

کلى  بطور  و  ناسیونالیسم  و  راسیسم  و  فاشیسم  نفوذ  دامنه  گسترش  از  جلوگیرى  میکنم  فکر  اینهمه  با 
گرایشات سیاسى راست افراطى هنوز مقدورتر از سد بندى در قلمرو اقتصادى در برابر تالشهایى است 
که براى برچیدن "سرمایه دارى رفاه" در جریان است. تعرض بورژوازى به اشکال اقتصادى اى که میراث 
دهه شصت و نیمه اول دهه هفتاد بودند پیگیرانه تر و استیصال آمیزتر از جنبه هاى سیاسى است. اتفاق 
نظر وسیعترى هم در این زمینه در میان بخشهاى مختلف بورژوازى وجود دارد. طبعا خود همین تعرض 
اقتصادى تجدید نظرى اساسى در خودآگاهى جامعه و موقعیت شهروند در این جوامع را باعث میشود. در 
پایان این روند، آدم معمولى، و بطور مشخص کسى که از فروش نیروى کارش امرار معاش میکند، انسانى 
بیحقوق تر، بى شخصیت تر، بى حرمت تر و محروم تر از امروز خواهد بود. وقتى طب را خصوصى میکنند 
و بار هزینه دکتر و دارو را روى دوش "مصرف کننده" میگذارند، ظاهرا دارند سیاستى اقتصادى را پیش 
میبرند. اما در خالل این حرکت این واقعیت در جامعه تثبیت میشود و رسمیت پیدا میکند که حق سالمتى 
تفریح  و  فراغت  در  همینطور،  پرورش  و  آموزش  در  درآمد.  و  مالکیت  با  مرتبط  است  حقى  بهداشت  و 
همینطور. این نوع عقبگردهاى ایدئولوژیکى و سیاسى و حقوقى که على الظاهر "فاشیستى" هم نیست، دامنه 

دارتر و مقابله با آن دشوارتر از اشکال افراطى ابراز وجود راست است.

انترناسیونال: به این ترتیب آیا شما فاشیسم و راسیسم را مخاطرات عمده اى براى جامعه غربى نمیدانید؟
منصور حکمت: بگذارید اینطور بگویم که تکرار تجربه آلمان نازى براى فاشیستها ساده نیست. جناحهاى 
چپ و حتى مرکز در جامعه عکس العمل شدیدى در مقابل این جریان نشان خواهند داد. زمینه هاى رشد 
راست افراطى ممکن است در آلمان و فرانسه و یا برخى جمهورى هاى شوروى سابق بیشتر باشد و در 
انگلستان و آمریکا کمتر. بهرحال تبدیل شدن فاشیسم به یک نیروى فائقه در اروپاى غربى با موانع مادى 
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و مقاومت سیاسى عظیمى روبرو خواهد بود. بنظر من حتى در فضاى فعلى تحرك سیاسى طبقه کارگر و 
نیروى سوسیالیست قادر به پاسخگویى به این تهدید خواهد بود. طبعا روشن است که باید براى به میدان 
آوردن این نیرو علیه فاشیسم و راسیسم وسیعا تالش کرد. بنظر من در این شک نیست که فاشیستها تقویت 
میشوند و بصورت یک جریان متشکل و پرتحرك راست افراطى جاى معینى در صحنه سیاسى این کشورها 
پیدا میکنند. اما تصور نمیکنم بتوانند در آینده قابل پیش بینى به یک جریان غالب یا تعیین کننده در درون 

بورژوازى تبدیل شوند.

در مورد راسیسم مساله پیچیده تر است. راسیسم در این کشورها نهادى تر و ریشه دارتر است و عوامل 
متعددى وجود دارد که بر رشد بیش از این راسیسم در آینده، ولو در سطح رسمى توسط بورژوازى تقبیح 
شده باشد، داللت میکند. براى مثال یک لبه ایده اروپاى متحد کامال علیه ساکنین کشورهاى موسوم به جهان 
سوم عمل میکند. هویت اروپایى نه صرفا در تمایز با هویت ملى انگلیسى و آلمانى بلکه در برابر آسیایى و 
آفریقایى معنى پیدا میکند. رنگ راسیستى مساله وحدت اروپا اینجا و آنجا، و مشخصا در قبال مساله سیاست 
واحد در قبال مهاجرت و پناهندگى و یا در تعریف کارآکتر و فرهنگ اروپایى، بکرات بیرون زده. با توجه 
به سطح بیکارى موجود در خود اروپا و فقر و نابسامانى اقتصادى و سرکوب سیاسى در بسیارى کشورهاى 
آسیایى و آفریقایى و الجرم مهاجرت وسیع به اروپا، بنظر میرسد تفرقه افکنى نژادى و تحریکات راسیستى 
عرصه اى خواهد بود که بورژوازى به سادگى از آن دست بر نمیدارد. حداکثر کارى که سیاست رسمى در 
این کشورها مد نظر قرار میدهد این است که فاشیستها بیش از حد از این فضا نیرو نگیرند. در این میان 

قطعا قوانین مدنى به ضرر خارجیان تغییر خواهد کرد.

انترناسیونال: تحوالت چند ساله اخیر دو روند متناقض را پیش چشم همه گذاشته است. از یک طرف شاهد 
پاگیرى جنبشهاى ناسیونالیستى در کشورهاى بلوك شرق و شوروى هستیم که منجر به تجزیه شوروى و 
صف آرایى ملى و قومى و مذهبى در آن شده است. از طرف دیگر، اروپاى غربى در شرف برچیدن مرزهاى 
ملى و کشورى موجود و ایجاد یک اروپاى واحد است. کدامیک از اینها الگوى آینده را بدست میدهد، 

وحدت گرایى اروپاى غربى یا ناسیونالیسم و تجزیه ملى در اروپاى شرقى؟

منصور حکمت: بنظر من هیچکدام. ملى گرایى امروز در بلوك شرق نتیجه تجزیه این بلوك است و نه عامل 
آن. بنابراین رشد دوره اى تمایالت ناسیونالیستى در شرق یک روند قابل تعمیم در مقیاس جهانى مبنى بر 
رشد ناسیونالیسم و دوره جدیدى از حیات آن را نشان نمیدهد. از طرف دیگر تردید دارم طرح وحدت اروپا 
را بشود یک جدایى جدى از ناسیونالیسم در اروپا به حساب آورد. مساله بنظر میرسد بیشتر بر سر تشکیل 
یک بازار داخلى ادغام شده در اروپاى غربى بعنوان مبناى یک قطب اقتصادى در رقابت با آمریکا و ژاپن 
است تا گذار از هویت ملى به هویتى فراملى. خود شوروى مدتها یک بلوك ادغام شده، با پول و دولت و 
ارتش واحد و سیستم مدیریت اقتصادى متمرکز بود و امروز به کانون ملى گرایى تبدیل شده است. تا آنجا 
که براى یک ناظر عادى قابل مشاهده است طرح وحدت اروپا بر غلظت هویت اروپایى در تقابل با غیر 
اروپائیان افزوده بى آنکه تعلق خاطر ملى تک تک شرکاى اروپاى واحد را کاهش دهد. آنچه بنظر واقعى 
میرسد اینست که قطبهاى جدید اقتصادى و سیاسى، متشکل از ائتالف هاى مختلف کشورى، دارد جاى 

تقسیم بندى و قطب بندى پیشین را میگیرد و این روند اتفاقا اصطکاکهاى بیشترى را ببار میاورد.

بنظر من تجربه سرمایه دارى نشان داده است که اگرچه حرکت سرمایه و جهانى شدن پروسه کار در شاخه 
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هاى مختلف تولید مرزهاى کشورى را از نظر اقتصادى سست تر میکند، ناموزونى رشد سرمایه دارى در 
حوزه هاى مختلف، کمبود سرمایه در مقیاس جهانى و بى ثباتى عمومى اوضاع سرمایه دارى ناسیونالیسم 
را در سطح سیاسى و در استراتژى اقتصادى بخشهاى مختلف بورژوازى زنده نگاه میدارد. بنظر من سرمایه 
دارى اگر نه از نظر تجریدى، از نظر سیر تکوین مشخص تاکنونى اش به هویت ملى و ناسیونالیسم نیاز 
دارد. بنابراین هر وحدتى جز تعریف حدفاصل هاى جدید نخواهد بود. گرایش ذاتى سرمایه به جهانى شدن 
هرچه هم قوى باشد، بنظر میرسد که خالصى انسان از ناسیونالیسم و هویت ملى عمال کار انترناسیونالیسم 

و انقالب کارگرى خواهد بود.

در مجموع فکر میکنم دوره حاضر دوره ناسیونالیسم نیست. دوره زوال آنهم نیست. ناسیونالیسم نه پاسخ 
خاصى به مسائل سرمایه دارى امروز دارد و نه بطور ویژه اى زیر فشار است. آنچه دارد تغییر میکند آرایش 

ملى جهان سرمایه دارى است و نه جایگاه ملى گرایى در آن.

انترناسیونال: در شرایطى که بورژوازى الگوهاى خود را در اقتصاد و سیاست و فرهنگ در اشکال مختلف 
از از ناسیونالیسم و مذهب تا فاشیسم و نژادپرستى مقابل جامعه قرار میدهد، بنظر میرسد که طبقه کارگر 
مشغول دفاع از خود در محدوده اقتصادى است. این مساله چه در کشورهاى غربى و چه در اروپاى شرقى 
که علیرغم سیاسى تر بودن فضاى جامعه، فقر روزافزون احتمال فرورفتن کارگران در الك مبارزه اقتصادى 
را بیشتر میکند، قابل مشاهده است. فکر نمیکنید این وضعیت نگران کننده است؟ بنظر شما خروج از این 

وضع در گرو چیست؟

منصور حکمت: بنظر منهم این یک واقعیت ملموس و شدیدا نگران کننده است. ابراز وجود طبقه کارگر در 
قلمرو سیاسى امتداد خشک مبارزه اقتصادى نیست. "کارگران" به همین معنى جامعه شناسانه کلمه تاکنون 
کمتر در سیاست دخالت کرده اند. کارگر با احزاب کارگرى، چه اصالح طلب و چه انقالبى، در جدال 
سیاسى شرکت میکند. اکنون شرایطى بوجود آمده که همه سنتهاى سیاسى و حزبى اى که بهر نوع ظرفى 
براى دخالت سیاسى کارگر در جامعه بوده اند، نظیر سوسیال دموکراسى و شاخه هاى مختلف کمونیسم، 
در حضیض بسر میبرند. این انتظار که کارگران بدون سازمانیابى حول احزاب سیاسى میتوانند از قلمرو 
نمیکنم  تصور  شخصا  است.  مبنایى  بدون  تاریخى  نظر  از  و  پوچ  انتظار  بگذارند  بیرون  پا  زیاد  اقتصادى 
سوسیال دموکراسى حتى راغب باشد که از این پس بعنوان انعکاس سیاسى جنبش اتحادیه اى در جامعه 
تصویر شود. این جریان بنظر من بدرجه زیادى از کارگران دست کشیده و چشم به اقشار میانى جامعه 
دوخته است. از این گذشته سوسیال دموکراسى حتى فاقد یک برنامه اجتماعى و اقتصادى روشن است. 
مساله به این ترتیب به سرنوشت کمونیسم کارگرى گره میخورد. اینجاست که فکر میکنم بدون وجود تالش 
جدى براى اوال، دفع هجوم ضد کمونیستى امروز و ثانیا، ایجاد احزاب کمونیستى درگیر در سازماندهى 
طبقاتى کارگران و دخیل در مبارزات سیاسى، کارگران حتى اگر بتوانند در قلمرو اقتصادى سنگرهاى معینى 
را حفظ کنند، بهرحال با یک نقطه تعادل سیاسى و ایدئولوژیکى به مراتب ضد کارگرى تر از اوضاع تاکنونى 
مواجه خواهند شد. بنظر من دوره اى که به آن پا گذاشته ایم از نقطه نظر تحرك اعتراضى طبقه کارگر 
کمبودى نخواهد داشت. اما اینکه این مبارزات به چه سرانجامى میرسد و بطور مشخص در موقعیت عمومى 
کارگر در جامعه، اقتدار و حرمت او، چه تاثیرى میگذارد سوال دیگرى است. این دومى دیگر به وجود یک 

تحرك کمونیستى در سطح جامعه و در متن حرکت کارگرى گره میخورد. 
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کمک رسانى به پناهندگان ایرانى در ترکیه

فراخوان شخصى

رفقاى عزیز حزب کمونیست کارگرى، با سالم و آرزوى موفقیت، 
این نامه را در ظرفیت شخصى و بعنوان یک رفیق آشناى شما مینویسم. همانطور که میدانید دولت ترکیه از مدتى 
پیش طرح هاى مختلفى را براى اخراج پناهندگان ایرانى و در موارد زیادى تحویل آنها به ایران به اجرا گذاشته 
است. این سیاستها خوشبختانه چه به هّمت مردم محل و مقاومت خود پناهندگان و چه بخصوص با هوشیارى و 
تالش رفقاى فدراسیون شوراهاى پناهندگان و مهاجرین ایرانى خنثى شده است. در یک مورد بیش از صد پناهنده 
ایرانى از نزدیکى مرز ایران بازگردانده شدند. در بین این پناهندگان دهها رفیق حزب ما هم هستند که به لطف این 

تالشها، علیرغم حکم رد تاکنونى سازمان ملل، از اخراج و احتماال تحویل آنها به ایران جلوگیرى شده است.

موقعیت رفقاى ما در ترکیه مشغله جدى همه ماست. اما اینجا میخواهم توجهتان را به ارزش ابزار اصلى که 
تاکنون براى دخالت در این وضع داشته ایم جلب کنم .یعنى فدراسیون شوراها. بر طبق گفته رفیق فرهاد بشارت، 
مقامات سازمان ملل در ژنو بدنبال فشار فدراسیون باألخره تعهد کرده اند که خطر اخراج را از باالى سر آخرین 
دسته از پناهندگان، از جمله 53 نفر رفقاى حزبى ما که قبال جواب رد گرفته بودند، رفع کنند. از نظر سیاسى 
و معنوى و عاطفى ارزش چنین دستاوردى براى ما قابل اندازه گیرى نیست. و این بر ضرورت حمایت هرچه 
بیشتر حزب از فدراسیون و حضور مؤثرتر ما در صفوف آن حکم میکند. اما ارزش مادى این پیروزى کامال قابل 
اندازه گیرى است. فقط بعنوان یک نمونه، در غیاب تالش فدراسیون مبلغى که ما، دوستان و اقوام و همسنگران 
این رفقا، میبایست براى نجات آنها از این مهلکه پیدا کنیم و مایه بگذاریم، با توجه به نرخ رایج بازار که همه از 
آن اطالع دارید، چند صد هزار دالر میبود. این یعنى، خیلى ساده، فدراسیون تنها ابزار ما بود و هست. اینجا از 
نقش سیاسى فدراسیون در ایجاد یک صف رادیکال و پیشرو در میان پناهندگان ایرانى و ایجاد سمپاتى نسبت 

به سوسیالیسم میگذرم.

جاى تأسف خواهد بود اگر سازمانى با این نقش سیاسى و این جایگاه عملى بدلیل کمبود امکانات مادى زمین 
بخورد. و این خطرى است که امروز در غیاب یک اقدام مؤثر از جانب دوستداران فدراسیون این سازمان را تهدید 

میکند. با این نامه میخواهم رفقا را به یک کمک مالى فوق العاده به فدراسیون فرابخوانم.

فعالیتهاى  از  وسیعى  و طیف  حزب  خود  اول  درجه  در  بلکه  فدراسیون،  فقط  نه  مالى  بار  اکنون  هم  تا  میدانم 
سیاسى جریان ما بر دوش شما بوده است. میدانم که عضو حزب کمونیست کارگرى در خارج کشور عموما به 
قشر کم درآمد و کم امکانات جامعه تعلق دارد. با این حال فکر نمیکنم اگر هر یک از ما مسئول تأمین بخشى 
از هزینه نجات یک رفیق از ترکیه میشد، در مقابل چنین وظیفه اى به زانو در میآمد. بعنوان یکى از کسانى که در 
این مسئولیت مشترك همه مان شریک است، پیشنهاد میکنم الاقل یک درصد آن چند صد هزار دالر را از هر جا 
که ممکن است براى فدراسیون پیدا کنیم. مشخصا پیشنهاد میکنم تا الاقل معادل یک روز از درآمد خود (اعم از 

مزد، بیمه بیکارى، کمک هزینه تحصیلى و غیره) را به فدراسیون اختصاص بدهیم.

همانطور که گفتم این یک فراخوان شخصى است. رفقا میتوانند کمکهاى مالى خود را مستقیما براى فدراسیون 
ارسال کنند. اما خوشحال میشوم اگر به هر طریق من را هم از اقدام خود مطلع کنید.

دستتان را میفشارم
منصور حکمت، 15 آوریل 92 (8 اردیبهشت 1371) 
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نوشته زیر متن تلخیص و تنظیم شده سخنرانى منصور حکمت در مبحث مبانى و چشم اندازهاى حزب 
کمونیست کارگرى در نخستین کنفرانس کادرهاى حزب است.

مبانى و چشم اندازهاى حزب کمونیست کارگرى
زمینه هاى تشکیل حزب

  
ظاهر مساله این است که این حزب بدنبال اختالفات و کشمکش هاى درون حزب کمونیست ایران تشکیل 
حزب  درونى  اختالفات  در  حزب  این  هاى  ریشه  کردن  جستجو  یعنى  تبیین،  این  من  بنظر  است.  شده 
کمونیست ایران، تبیین نادرستى است. هرچند میدانم که حتى برخى از رفقاى همین حزب کمابیش همینطور 
فکر میکنند. یعنى خود را در امتداد آن اختالفات و چپ و راست شدن ها و قطب بندى هاى درون حزب 
کمونیست ایران تعریف میکنند. بنظر من دیدن این حزب بعنوان نوعى محصول حزب کمونیست ایران 
اشتباه است. زیرا آن اختالفات و کشمکشهاى داخلى حزب کمونیست ایران و جدایى هایى که پیش آمد، 
خود محصول یک شرایط عینى تاریخى و اجتماعى بودند و این حزب هم در انعکاس به خود همان شرایط 

عینى تشکیل شده است و نه در امتداد آن اختالفات. 

اختالفات درون حزب کمونیست ایران ناشى از یک وضعیت جهانى خاص بود. ریشه آن در اوضاعى بود 
که جهان و کمونیسم بطور کلى در آن قرار گرفته است. طبعا ما هم مانند سایر احزاب چپ دنیا و مانند 
همه کسانى که مدعى کمونیسم بودند از این وضعیت تاثیر گرفتیم. خیلى جریانات منحل شدند، خیلى ها به 
انشعاب کشیده شدند و ما هم تغییر کردیم. بنابراین اگر در جستجوى عامل پیدایش این حزب در این دوره 

و مقطع معین هستیم، این عامل همان وضعیت عینى اجتماعى است که بیرون ما موجود بوده است. 
  
با سقوط بلوك شرق و تحوالت 7  - 6 سال اخیر چهره دنیا بشدت تغییر کرده است. معادالت اقتصادى .و 
سیاسى و وضعیت ایدئولوژیکى و روبناى فکرى و عقیدتى جهان دستخوش تغییرات اساسى شده و هنوز 
هم این روند در جریان است. آن موازنه قبلى که در جهان برقرار بود کامال در هم ریخته است. از اقتصاد 
ایدئولوژیکى  و  فکرى  وضعیت  تا  جهانى  بورژوازى  بلوکهاى  میان  جهان  تقسیم  و  معاصر  جهان  سیاسى 
همه بشدت تغییر کرده و سواالت جدیدى جلوى جوامع و طبقات اجتماعى قرار گرفته است. طبعا فلسفه 
وجودى احزاب سیاسى اى که در چهارچوب وضعیت پیشین و مطابق نیازهاى دوره هاى گذشته شکل 
گرفته بودند، زیر سوال میرود و معضالت جدیدى روبروى حرکتهاى سیاسى و حزبى قرار میگیرد که دیگر 
با توجه به پاسخى که به آنها داده میشود، میتوان از صف بندى و اتحادهاى حزبى در این دوره صحبت کرد. 
سواالت جدید وحدتها و شکافهاى جدید ایجاد میکند. پاسخ مشترك به معضالت پیشین، دیگر امروز لزوما 

کسى را با کسى متحد نگاه نمیدارد. 
   
شاخه هاى طرفدار شوروى چه در غرب و چه در شرق، بخشا یا منحل شده اند و یا بطور کلى تغییر مشى 
و تغییر نام داده اند، یا بخش اعظم نیروى خود را از دست داده اند و به حاشیه رانده شده اند. بقایاى این 
احزاب تالش میکنند با استفاده از فضاى نارضایتى از عملکرد بازار در شرق و یا نارضایتى عمیق جنبش 
تبدیل  کارگر  طبقه  تدافعى  اعتراضات  نماینده  به  جدید،  راست  حمله  سال  ده  بدنبال  غرب،  در  کارگرى 
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شوند و از این طریق در صحنه سیاسى باقى بمانند. یعنى روشى که تا قبل از این تحوالت اساسا با آن 
بیگانه بودند. این جریانات بهرحال بشدت منزوى شده اند و هیچیک دیگر احزاب مطرح و نیرومندى را 
تشکیل نمیدهند. البته بعید نیست احزابى نظیر حزب کمونیست فرانسه و حزب کمونیست روسیه هنوز 
دورنماى قدرتمندتر شدن را داشته باشند. اما این بهرحال منوط به تغییر جدى در جایگاه سیاسى و عملى 
و خط مشى تاکنونى اینهاست. آینده اینها را نه چون گذشته تعلق به یک بلوك جهانى مقتدر، بلکه رابطه 
میان  از  با  هم  رویزیونیستى  ضد  رادیکال  چپ  جنبش  میکند.  تعیین  طبقه  اعتراضى  جنبش  همین  با  شان 
رفتن موضوعیت خود "رویزیونیسم" بطور کلى قطب نماى حرکت و فلسفه وجودى خود را از دست داده 
است. جناح رادیکالى که در تقابل با بلوکهاى شوروى و چین و احزاب وابسته به آنها شکل گرفته بود، و 
طیفهاى گوناگونى را شامل میشد، امروز کال علت وجودى روشنى ندارد. بعالوه اینکه بخش عمده نیروى 
این احزاب از رادیکالیسم اقشار غیر کارگرى مایه میگرفت که این رادیکالیسم هم با تحوالت سالهاى اخیر 
دود شده و به هوا رفته است و آن نیروى اجتماعى که اینگونه احزاب میتوانستند حول شعارهاى رادیکال 
خود گرد بیاورند، امروز دیگر ناموجود است. این دیگر دوره اى نیست که احزاب رادیکال دانشجویى و 
خرده بورژوایى از هر نوع، مائوئیست، تروتسکیست و غیره، بتوانند کسى را دور خود و کمپینهاى سیاسى 
تاکنونى شان جمع کنند و متحد نگاه دارند. همان نیروى اجتماعى محدود این جریانات هم دارد از دور 

آنها پراکنده میشود. 
  
در جهان سوم شاهد نوعى کمونیسم و سوسیالیسم جهان سومى بوده ایم، از آمریکاى التین تا فیلیپین و 
ایران، که مستقیم و غیرمستقیم بیشتر تحت تاثیر استالین و مائوئیسم و یا در واقع ناسیونالیسم بوده اند. اینها 
هم از هم گسیخته اند، زیرا اوال، از نظر افق و برنامه اقتصادى با سقوط شرق زیر پاى این جریانات خالى 
شد. افق عمومى اینها اقتصاد دولتى تحت کنترل یک جمهورى مردمى یا خلقى بود و این افق اقتصادى دیگر 
خریدارى ندارد. و بعالوه ناسیونالیسم رسمى بصورت صریح و عریان به صحنه آمده است و خود نیروى 
خود را مستقیما جذب میکند. جایى براى ابراز وجود اینگونه جریانات چپ به این ترتیب باقى نمیماند. 
بهررو در جهان سوم هم نیروهاى چپ رادیکال این چنینى، محلى از اعراب ندارند. واقعیتى که بخصوص به 
حزب کمونیست ایران مربوط میشود، اینست که در تعرض ضد کمونیستى سالهاى اخیر دو جریان اجتماعى 
بعنوان پرچمداران ایدئولوژیک و سیاسى این تعرض به جلوى صحنه آمدند. یکى ناسیونالیسم و دیگرى 
دموکراسى طلبى. هر دوى اینها جریاناتى بودند که در تعرض بورژوازى به کمونیسم میدان دار شدند. این 
درست است که فاشیسم نیز در این میان سر بلند کرد، اما رشد فاشیسم محصول بعدى این تحوالت بود و 
در تعرض اولیه نقشى نداشت. فاشیسم محصول فروپاشى موازنه قبلى است. اما آن جریاناتى که در تعرض 
ضد کموینستى بورژوازى، که تحت پوشش حمله بلوك شبه سوسیالیستى شرق صورت میگرفت، پرچم دار 
شدند، ناسیونالیسم و دموکراسى بودند. و وقتى دقت کنیم، مى بینیم هر دوى این جریانات از اجزاء متشکله 
اصلى چپ رادیکال و یا کمونیسم جهان سومى بوده اند. بعبارت دیگر دو سنت سیاسى اصلى اى که در 
اینگونه کشورها، در امتزاج با سوسیالیسم کارگران، چپ رادیکال و احزاب این سنت را شکل داده بودند، 
اکنون در صحنه اجتماعى در سطح جهانى صریحا در مقابل کمونیسم قرار گرفتند و به قالب اصلى جلب 
نیرو علیه سوسیالیسم تبدیل شدند. طبیعى است که اینگونه احزاب، احزابى که حامل این سنتهاى متخاصم 
هستند، در چنین موقعیتى از هم میپاشند. وقتى این جنبشها در صحنه اجتماعى در مقابل هم قرار گرفته 
اند دیگر، بر خالف دهه گذشته، باقى ماندن آنها در چهارچوب تشکلهاى چپ رادیکال غیر ممکن میشود. 
بخصوص اینکه ناسیونالیسم و دموکراسى طلبى این دوره را دوره خود میدانند و لزومى به سازش و کرنش 
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به سوسیالیسم، در هر نوع، نمیبینند. در چنین شرایطى طبعا حفظ چهارچوب هاى تشکیالتى خلقى براى 
احزاب چپ غیر ممکن میشود. دموکراتها و از آن روشن تر ناسیونالیستها در جهان بیرون دارند کمونیستها، 
و کال کمونیسم به هر تعبیر، را میکوبند و طبعا کسى نمیتواند حزبى داشته باشد که در آن کمونیست و 
مارکسیست و ناسیونالیست و دموکرات دور هم جمع شوند و یک سازمان چپ واحد را بسازند. چنین 
جریاناتى جبرا تجزیه میشوند و بهررو همین واقعیت است که پشت جدائى هاى اخیر در حزب کمونیست 
ایران قرار داشت. حزب کمونیست ایران از این نظر تافته جدا بافته اى نبود. شک نیست که سوسیالیسم 
کارگرى در حزب کمونیست ایران قوى بود و حزب کمونیست ایران ابزارى بود که توسط آن کل جنبش 
سوسیالیستى کارگرى در جامعه ایران خودآگاه تر شد و بویژه در شرایط سخت و خطیرى در صحنه سیاسى 
فعال ماند. اما حزب کمونیست ایران بعنوان یک حزب سیاسى، تابع همان قوانینى بود که بر همه احزاب 
چپ ناظر بود. یعنى با سقوط سوسیالیسم کاذب بلوك شرق و هجومى که بورژوازى بر متن این سقوط بر 
کل کمونیسم و آرمان سوسیالیسم آغار کرد، در حزب کمونیست ایران هم ناسیونالیسم و دموکراسى طلبى 
اى که زیر چتر سوسیالیسم جاى گرفته بود شروع کرد به اینکه ساز خودش را بزند. علت انتخاب جدایى 
از جانب ما این بود که گرایشات دیگر با این اوضاع بین المللى دیگر از تمکین به کمونیسم و به خط مشى 
کمونیستى در حزب سر باز میزدند. با توجه به قدرت سنت کمونیستى در حزب قبل از جدایى اخیر، این 
جریانات این توان را نداشتند که پرچم خود را صریحا بلند کنند و علنا افق و خواستهاى خود را مطرح 
کنند. اما این توان را داشتند که حزب را فلج کنند. فضایى از بدبینى و بى اعتمادى و غیر سیاسى گرى در 
آن ایجاد کنند و از پائین فعالیت مورد نظر خود را دنبال کنند. علت جدایى ما این بود که ما به عینه میدیدیم 
که این جنبشها دارند در سطح جامعه صریحا در مقابل هم قرار میگیرند. ظاهر مساله این بود که ما از آن 
حزب رفتیم. اما واقعیت این بود که آنها رفتند. گرایشات دیگر دو سال قبل از اینکه ما از آن حزب برویم، 
از نظر سیاسى حزب کمونیست ایران را ترك کردند. کمونیسم دیگر، از همان مقطع کنگره سوم، براى این 
جریانات وزن و اهمیتى نداشت. به همین ترتیب حزب کمونیست و خط مشى و رهبرى کمونیستى حزب 
هم ارزش خود را براى آنها از دست داده بود. دنبال مشروطه خودشان بودند، چرا که در صحنه جامعه 
میدیدند که دوره دوره دموکراتها و ملى گراهاست. این جریانات بدلیل استبداد و سرکوب در جامعه اى 
نظر ایران به کمونیسم و حزب کمونیست رو آورده بودند. اکنون دیگر از خود ابرقدرتها میشنیدند که عصر 
سقوط دیکتاتورى ها فرا رسیده. برخى را ملى گرایى سرکوب شده شان به سوسیالیسم و تشکل کمونیستى 
سوق داده بود. اما امروز که دیگر دارند به ناسیونالیستها جایزه میدهند، این انتساب خود به کمونیسم دیگر 
براى اینها نفعى دربر ندارد. با تحوالت بین المللى سالهاى اخیر، امیدهاى جدیدى در دل گرایشات دیگر 
در درون حزب کمونیست زنده میشود و ناگزیر رفتار سیاسى و اجتماعى آنها تغییر میکند. از این دوره 
میشود.  ملموس  و  محسوس  کامال  دیگر  ایران  کمونیست  حزب  بودن  ائتالفى  و  بودن  بنى  چند  که  است 
مباحثات دوره اخیر تاثیرى در اساس این روند نداشت. شاید روز و ساعت جدایى ما را تعیین کرده باشد. 
اما نفس این جدایى اجتناب ناپذیر بود. کمااینکه، صحبت ما خطاب به گرایشات دیگر از قبل این بود که 
اکنون که ظاهرا کمونیسم دیگر خیرى به شما نمیرساند، بروید و بگذارید این حزب یک حزب کمونیستى 
باقى بماند. این این اولین بار نبود که در حزب کمونیست ایران ما با کسى جدل و پلمیک میکردیم. تاریخ 
حزب کمونیست ایران تاریخ سقوط مکرر گرایشات اجتماعى دیگر در حزب بسوى اهداف اجتماعى واقعى 
شان و تور پهن کردن و جلوگیرى کردن از سقوط آنها توسط جریان مارکسیستى بود. این دور آخر اولین 
نمونه ابراز وجود ناسیونالیسم یا دموکراتیسم در حزب کمونیست نبود. در جنگ با حزب دموکرات، براى 
مثال، یک تبیین تماما ناسیونالیستى را بعنوان مبناى این درگیرى پیش کشیدند. عده اى هم با آغوش باز 



1347

برگزیده آثار  منصور حکمت

آن تحلیل را قبول کردند. این مارکسیستهاى حزب بودند که جلوى این نگرش ایستادند و تاکید کردند که 
علت این درگیرى برخالف تلقى آنها جدال بر سر کسب هژمونى در یک جنبش واحد ملى نیست، بلکه 
تقابل طبقات و جنبشهاى مختلف طبقاتى است. در جریان باال گرفتن جنگ شهرها میان ایران و عراق و 
یا بطور برجسته ترى در مقطع آتش بس ایران و عراق هم تحلیلها و خط مشى هاى غیر کمونیستى مطرح 
شدند. باز این مارکسیستهاى حزب بودند که جلوى سقوط آنان به مواضع و خطى مشى هایى را گرفتند. 
در همه این موارد، بجز مورد آخر بحث در مورد نظم نوین جهانى و اعتالى سیاسى در عراق، طرف مقابل 
از اینکه دستش را گرفته اند و مانع درغلطیدنش به اپورتونیسم و پوپولیسم و غیره شدند و اعتبار سیاسى 
اش را محفوظ نگاه داشته اند، ممنون هم شده است. اما این بار آخر، خودشان آگاهانه میخواستند سقوط 
کنند. تور ایمنى و ناجى سیاسى نمیخواستند. در یکى از تبلیغات کوکاکوال هواپیمایى از باالى کویرى عبور 
میکند و یکى از سرنشینان چشمش آن پائین به یک کیوسک کوکاکوال مى افتد، عنان از کف میدهد و با سر 
به سمت کوکاکوال از هواپیما بیرون میپرد. اینها اینبار خیلى روشن کوکاکوالى خودشان را روى زمین دیدند 
و به سمتش رفتند. تورى که ما زیرشان پهن کرده بودیم را مزاحم میدیدند. ما هم گذاشتیم بپرند. تفاوت 
این بار با دفعات قبل فقط در این بود. ما اینبار عالقه اى نداشتیم وحدت حزبى خود را با این جریانات 
حفظ کنیم. زیرا خودمان از سه سال قبل تاکید میکردیم که فقط یک حزب یکپارچه مارکسیستى میتواند 
پاسخگوى شرایط امروز باشد و ما به هیچ ائتالفى عالقه نداریم. شاید پیشتر تضمین دست باالى سوسیالیسم 
و مارکسیسم در حزب را هنوز کافى میدانستیم و به این گرایشات بعنوان عوامل بازدارندهاى نگاه میکردیم 
که میشود در چهارچوب یک حزب زیانشان را به حداقل رساند و به کار خود ادامه داد. اما در این شرایط، 
با تحوالت بنیادى اى که دنیا از سر گذرانده است، این دیگر نمیتوانست خط مشى ما باشد و عمال ما را از 

شکل دادن به یک حرکت حزبى و مارکسیستى که در شرایط امروز بتواند نقش بازى کند بازمیداشت. 
  
بهرحال اصل مطلب اینست که کشمکشهاى درون حزب کمونیست خود بر کشمکشهاى وسیع تر اجتماعى 
مبتنى بود. این، یعنى متحول شدن و تغییر کردن تحت تاثیر تحوالت اجتماعى، نشاندهنده خصلت واقعى و 
اجتماعى خود ما به عنوان یک جریان سیاسى است. کسى که مى پندارد حزب سیاسى اش بدلیل اختالفات 
میان اشخاص از هم پاشیده است، تصویر نازل خود از حزبش را نشان میدهد. این اوست که حزب سیاسى 
خود را نامربوط به دنیا و منزوى تلقى میکند. ما برخالف این طرز تلقى، تبیینى اجتماعى و مادى از جدایى 
هاى حزب کمونیست ایران داریم. ما بسادگى میگوئیم بدلیل روندهاى مهم اجتماعى سالهاى اخیر در حزب 
کمونیست ایران هم شکاف افتاد و کسى که میخواهد این جدایى را بفهمد باید آن روندها را درك کند. 
حزب کمونیست کارگرى ایران هم دقیقا در انعکاس به همین روندها و تحوالت اجتماعى تشکیل شده 
است. براى ما چند نفرى که فراخوان تشکیل این حزب را دادیم، این فاکتور اصلى بود. اسناد این شیوه 
برخورد مدون است. از همان کنگره دوم و سپس کنگره سوم حزب کمونیست ایران مشخص است که 
در  اینکه  به  علم  با  ما  میکند.  تالش  خاص  مشخصات  با  حزبى  براى  که  دارد  وجود  حزب  در  جریانى 
پیوستگى با سنتهاى تاریخ گذشته آن حزب، و با ترکیب و بافت سیاسى و کادرى آن، نمیتوان به جنگ 
مسائل و معضالت کمونیسم در این دوره رفت، بر آن شدیم که حزب دیگرى تشکیل بدهیم. فراخوان ما 
هم خطاب به هیچ شاخه و جناحى در حزب کمونیست ایران نبود. بلکه خطاب به همه کسانى بود که خود 
را در این اهداف شریک میدانند. ما ابدا تمایلى نداشتیم که حزب جدید، انشعابى از حزب قدیم تلقى شود. 
رفقایى که در کنفرانس کمونیسم کارگرى در حزب پیشین حاضر بودند یادشان هست که ما ایده تشکیل 
حزب توسط فراکسیون را رد کردیم. این حزب پاسخى است از جانب عده اى کمونیست با نگرش و افق 
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معین به معضالت کمونیسم و جهان سرمایه دارى امروز و دیگر نباید به آن در چهارچوب تکوین و تکامل 
چپ ایران نگاه کرد. حتى اگر از نظر تقویمى چنین بنظر بیاید که این حزب بهرحال توسط فعالین پیشین 
هر  ما،  از  یک  هر  ما،  نیست.  گذشته  آن  در  حزب  این  ریشه  است،  شده  تشکیل  ایران  کمونیست  حزب 
دستخوش  دنیا  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  مقطعى  در  بهرحال  داشتیم،  که  تشکیالتى  و  سیاسى  تاریخچه 

تحوالت و تغییرات اساسى اى است و ما باید بعنوان کمونیست پاسخ خود را بدهیم.
  

مشخصات اساسى حزب کمونیست کارگرى
   
مبناى وحدت ما و پاسخى که میخواهیم به مسائل امروز کمونیسم بدهیم چیست؟ گمان میکنم در این چند 
ساله درباره تفاوت هاى خود بعنوان کمونیستهاى کارگرى با گرایشات دیگر چپ به اندازه کافى گفته ایم 
و نوشته ایم. میخواهم اینجا رئوس مهم این تفاوتها را بشمارم. طبعا دقیق تر و جامع تر از این صحبت من 
هم میشود چهارچوب هویتى خود را تعریف کنیم. بهرحال من شاخصهایى را که به گمان من خصلت نماى 

سیاسى حرکت ماست و بنیاد سیاسى حزب کمونیست کارگرى است میشمارم. 
   

1 - خصلت عینى  - اجتماعى سوسیالیسم کارگرى
   
اولین نکته اى که ما در این دوره بر آن تاکید کرده ایم این است که سوسیالیسم کارگرى یک جنبش اجتماعى 
قائم به ذات است و مشتق فعالیت مارکسیستها و کمونیستها نیست. این یک حرکت تاریخا براه افتاده و در 
جریان است. حال اگر روز اول این نیاز وجود داشته است که کسى چهارچوب فکرى این جریان را خاطر 
نشان کند، بهرحال امروز، سالها پس از این اقدام مارکس، سوسیالیسم کارگرى یک حرکت موجود و در 
جریان است. مبارزه علیه سرمایه دارى براى جایگزینى آن با سوسیالیسم، از طریق یک انقالب کارگرى، یک 
افق زنده و جا افتاده کارگرى است و یک سنت مبارزاتى زنده در درون طبقه کارگر را تعریف میکند. تئورى 
و خود آگاهى این جنبش در هر دوره میتواند دقیق یا نادقیق، درست یا نادرست باشد. اما این طیف و این 
گرایش در جنبش کارگرى بهرحال همیشه وجود دارد که میخواهد و دائما تالش میکند کل طبقه را به این 
سمت بکشاند. اولین وجه تمایز ما اینست که میگوئیم کمونیسم و سوسیالیسم و حزب کمونیست کارگرى 
بر بستر یک چنین مبارزه واقعى و چنین تالش عینى اى در این جامعه در درون خود طبقه کارگر، هر چند 
گاه محدود و ضعیف، شکل میگیرد. سوسیالیسم یک الگو، اتوپى و یا طرحى خردمندانه براى جامعه نیست 
که ما قصد پیاده کردن آن را داشته باشیم. البته سوسیالیسم هم عاقالنه است و هم ما قصد پیاده کردن آن را 
داریم. اما سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى قبل از هر چیز چهارچوبى براى یک مبارزه اجتماعى است که 
مستقل از اینکه حزبى هست یا نیست به ناگزیر در جریان است. اگر یادتان باشد در ابتداى طرح بحثهاى 
کمونیسم کارگرى تاکید ما بیشتر روى این جنبه بود. ما تاکید کردیم که کمونیسم یک طرح دلبخواهى و یا 
نسخه صادراتى از قلمرو عقل به قلمرو عمل نیست. سوسیالیسم یک تالش اجتماعى است که کمابیش در 
تمام طول دو قرن نوزدهم و بیستم در جریان بوده است و امروز نیز به روشنى قابل مشاهده است. تردید 
نیست که گرایشات مختلف اجتماعى میکوشند بر این جنبش و این تالش طبقاتى اعمال نفوذ کنند و آن 
را به سمت افق مورد نظر خود سوق بدهند. اما خود این تالش طبقاتى علیه سرمایه دارى و براى برابرى 
اجتماعى، در وراى رنگى که جنبشهاى سیاسى و حزبى مختلف به آن میزنند مستقال قابل مشاهده است. 
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این جنبش را میشود بر مبناى اهداف اجتماعى عمومى اش، اعتراضش در این جامعه، و منشاء طبقاتى و 
را  مختلف  کارگرى  نشریات  اگر  شما  از  هریک  داد.  تمیز  حاضر  عصر  جنبشهاى  سایر  از  اش  اجتماعى 
بخوانید، حتى نشریات اتحادیه ها را، و یا در فعالیت جارى خود در رابطه با جنبش کارگرى دقیق شوید، 
میبینید که همیشه بخشى از طبقه کارگر هست که به یک مبارزه تدافعى قانع نیست، که معتقد نیست حق 
واقعى خود را میتواند در نظام موجود بگیرد، فکر میکند که سرمایه دارى باید جاى خود را به سوسیالیسم 
بدهد، معتقد است وسائل تولید را باید از تملک طبقه بورژوا در آورد و فکر میکند که براى همه اینها باید 
متحد شد و انقالب کرد. و این چیزى جز تعریف سوسیالیسم کارگرى نیست. تاکید به وجود ابژکتیو و 
مادى یک تالش سوسیالیستى در خود طبقه کارگر، مستقل از قالب فکرى اى که در هر مقطع ممکن است 
بخود پذیرفته باشد، یک مشخصه متمایز کننده جدى جریان ماست. ما حتى در وراى فعالیت راست ترین 
اتحادیه ها، حقایقى را در مورد تمایالت و تکاپوى سوسیالیستى طبقه کارگر مى بینیم که سایر گرایشات 
چپ قادر به دیدن آنها نیستند. ما در وراى سخنان رهبران عملى جنبش کارگرى در مبارزات اعتراضى، ولو 
این سخنان خود سست و توهم آمیز باشند، حقایقى از موجودیت سوسیالیستى طبقه کارگر را میبینیم. چرا 
که این توهمات اکتسابى است، اما تمایالت ضد کاپیتالبیستى در درون طبقه کارگر که رهبران کارگرى را 
به سخن در میاورد قائم به ذات و واقعى است. سوسیالیسم کارگرى آن گرایشى در طبقه است که رهبران 
کارگرى  جنبش  در  رادیکال  غیر  رهبران  روى  را  رادیکالیسم  دائمى  فشار  و  میسازد  را  کارگرى  رادیکال 
حفظ میکند. این یک مشخصه اساسى گرایشى است که در وراى تحرك روزمره جنبش کارگرى و فعل و 
انفعاالت سیاسى و مبارزاتى در درون طبقه کارگر، وجود ابژکتیو یک رگه سوسیالیستى را میبیند و برسمیت 
مى شناسد و معتقد است که حزبیت کمونیستى باید خود را در متن این سنت مبارزاتى واقعى در جامعه 
شکل بدهد و از اینجا مایه بگیرد. حزبى که ما امروز تشکیل میدهیم به این سنت تعلق دارد و نه به سنت 
اپوزیسیون رادیکال ایران یا چپ رادیکال بطور کلى. مبارزه ضد سلطنتى، مبارزه ضد رژیم اسالمى، مبارزه 
ضد استبداد و دیکتاتورى، مبارزه ضد امپریالیستى، هیچکدام سرچشمه سیاسى و اجتماعى این حزب را 
تشکیل نمیدهد. این حزب در سنت مبارزه کارگرى براى برابرى اقتصادى، که مداوما در متن جامعه سرمایه 

دارى جریان داشته است، تشکیل میشود و قدرت و نیروى خود را اینجا جستجو میکند. 
  

2 - انترناسیونالیسم
   

یک وجه مشخصه دیگر جریان ما انترناسیونالیسم است. نه فقط نگرش ما و تبیین ما از جهان، بلکه روش و 
پراتیک سیاسى ما مبنایى انترناسیونالیستى دارد. همین امروز به وضوح پیداست که کسى که کوچکترین تعلق 
خاطرى به مقوله میهن دارد و آن طیفى از چپ که وقتى از کارگران حرف میزند و مطالبه اى براى کارگران 
مطرح میکند هنوز آنها را"کارگران میهن ما" اطالق میکند، به این حزب نپیوسته و نمیپیوندد. ناسیونالیسم 
در سنت ما بار منفى زیادى دارد و راستش مشکل ما اینست که کارى کنیم رفقا در حمله به ناسیونالیسم 
جانب اعتدال را رعایت کنند! ما امروز با زبانى درباره میهن و میهن پرستى و ناسیونالیسم حرف میزنیم که 
دهسال قبل براى چپ ایران غیر قابل تصور بود. خود ما کلمه "ملى" را بعنوان کلمه اى با بار مثبت از زبان 
چپ ایران انداختیم. اما در واقعیت تنها لفظ ملى از زبانشان افتاد و خط مشى سیاسى و هویت اجتماعى 
شان عمدتا همچنان ملى و ناسیونالیستى باقى ماند. حزب کمونیست کارگرى مطلقا سمپاتى ملى ندارد. ملت 
مقوله اى نیست که ما مردم را با آن دسته بندى کنیم. ما از مقوله انسان بطور کلى که فراتر میرویم به کارگر 
میرسیم. در این میان هیچ تقسیم بندى دیگرى اعتبار مطلق براى ما ندارد. ما خواهان رفع تبعیض بر اقشار و 
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تقسیم بندى هاى مختلف جمعیت بشرى هستیم. ما براى این رفع تبعیض مبارزه میکنیم. اما خود این تقسیم 
بندى ها نقطه عزیمت و یا پایه فعالیت سیاسى و تشکیالتى ما را تشکیل نمیدهد. ما از هیچ مبارزه ملى اى 
بر نخاسته ایم. ما هیچ مرز ملى و کشورى را نه در تبلیغ و ترویج و نه در کار سیاسى به رسمیت نمیشناسیم 
و هرجا باشیم مبارزه طبقاتى را موضوع فعالیت خود قرار میدهیم. این آن جنبه اى است که سنت سیاسى 
ما را به بلشویسم دوره لنین شبیه میکند. ما در تبیین سیاسى خود انترناسیونالیست هستیم. موقعیت جهانى 
مبارزه طبقاتى نقطه عزیمت ما در تعریف وظایف ماست. هویت سیاسى، ایدئولوژیکى و مبارزاتى خود را به 
هیچوجه به تقسیم بندى هاى ملى و کشورى ربط نمیدهیم. یک استراتژى جهانى را تعقیب میکنیم و بعنوان 
بخشى از آن استراتژى جهانى در ایران که آشنایى و نفوذ مستقیم داریم برنامه عمل سیاسى مستقیم تر و 
جامع ترى را دنبال میکنیم. ما طبقه کارگر را به آحاد ملى تقسیم نمیکنیم. ویژگى هاى شرایطى را که بخش 
هاى مختلف طبقه بدلیل وجود مرزها و بازارها و دولتهاى جداگانه تحت آن بسر میبرند در نظر میگیریم. 
اما هرگز طبقه کارگر را به آحاد ملى تقسیم پذیر نمیدانیم و در تالش سیاسى مان از منفعت کل طبقه کارگر 

جهانى و کلیه بخشهاى آن حرکت میکنیم. 
    
این انترناسیونالیسم مشخصه اساسى و غیر قابل چشم پوشى این حزب و این سنت سیاسى است. و بنظر 

من هر کس کوچکترین تعلق خاطر ملى حس میکند نباید به این حزب بپیوندد. 
   

3 - سوسیالیسم به عنوان هدف نهایى
   

تبیین ما از سوسیالیسم، جریان ما و مارکس را از همه گرایشات چپ و مدعى سوسیالیسم متمایز میکند. 
امروز تنها جریانى که تاکید میکند منظورش از سوسیالیسم، برانداختن مالکیت خصوصى بر وسائل تولید 
و از بین بردن مزد و پول بعنوان اشکال اقتصادى و لغو کار مزدى است ما هستیم. سوسیالیسم به اشکال 
مختلف تعریف و تعبیر شده است. ما از معدود جریاناتى هستیم که مصرانه تاکید میکنند که سوسیالیسم به 
معناى برانداختن نظام مزدبگیرى و ایجاد برابرى اقتصادى میان انسانها، به معنى یکسان شدن جایگاه انسانها 
در تولید اجتماعى است. این ما را به روشنى از جریاناتى که سوسیالیسم را به صورت اقتصاد برنامه ریزى 
شده دولتى، رشد صنعت، توزیع ثروت و غیره ترسیم میکنند تمیز میدهد. ما سوسیالیسم را مستلزم لغو کار 
مزدى و تبدیل وسائل تولید و کار به دارایى جمعى جامعه میدانیم. رفاه اجتماعى و امنیت اقتصادى انسانها 

نتیجه چنین انقالبى در بنیاد اقتصادى جامعه خواهد بود. 
   

4 - جهان نگرى و انتقاد مارکسیستى
   

سوسیالیسم  و  کمونیسم  من  بنظر  میشود.  تشکیل  مارکس  از  دفاع  در  و  مارکسیستى  سنت  در  حزب  این 
کارگرى بدون مارکس به هیچ جا نمیرسد. دفاع ما از مارکس و از مارکسیسم، بعنوان یک انتقاد اجتماعى، 
یک وجه مشخصه و متمایز کننده سنت ماست. در این دوره خیلى ها ممکن است بخواهند احزاب چپ 
خود را نگاه دارند، بخواهند در صحنه سیاسى با اهداف سوسیالیستى خود باقى بمانند، اما در عین حال فکر 
کنند که شرط الزم این کار تعدیل و تجدید نظر در مارکسیسم و براى مثال وفق دادن دموکراسى و یا بازار 
با سوسیالیسم و مارکسیسم است. اینها براى ما بى معنا و بى ارزش است. ما آن جریانى هستیم که انتقاد 
مارکسسیتى از جامعه سرمایه دارى و جوانب مختلف آن را از کف نمیگذاریم. چرا که این انتقاد، صحت و 
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حقانیت خود را از نظر ما به ثبوت رسانده است. شخصا نمیتوان تصور کنم که چه واقعه اى در دنیا میتواند 
من را از اعتقاد به آنچه عمیقا به صحت آن پى برده ام منصرف کند. چطور میشود حقیقتى را "ناآموزى" 
کرد؟ ما به علت رنج و مشقت انسانها در این جامعه پى برده ایم. ما مکانیسم استثمار و سرکوب و تخدیر 
کنار  را  خود  دانسته  این  که  کند  مجاب  این  به  را  ما  میتواند  چیز  چه  حال  ایم.  شناخته  را  جامعه  این  در 
بگذاریم و تبیین دیگرى را براى توضیح دنیاى پیرامون خود اتخاذ کنیم. چه چیز میتواند ما را از مارکسیست 
به چیز دیگرى تبدیل کند. ممکن است انسانها منفعتشان ایجاب کند که اعتقادى را کنار بگذارند و حرف 
دیگرى بزنند. اما انتقاد مارکسیستى به جهان چیزى نیست که کسى بتواند از ذهن خود پاك کند. در مقایسه 
با عمق و شمول انتقاد مارکسیستى، تئورى هاى اجتماعى دیگر، چه انتقادى و چه توجیه گرانه، کودکانه 
و سطحى بنظر میرسند. کسى که یکبار در این نقد اجتماعى با مارکس شریک شده باشد، دیگر نمیتواند 
از یک روز صبح تصمیم بگیرد خود را به حماقت تئوریک بزند و جهان را طور دیگرى توضیح بدهد. 
بنظر من تمام کسانى که دست از مارکس و مارکسیسم میکشند، کسانى هستند که از ابتدا مارکسیسم را نه 
بعنوان یک نگرش روشنگر و انتقادى، بلکه بعنوان یک مکتب مد روز و یا تحمیلى پذیرفته بوده اند. خیلى 
ها کسانى بوده اند که قالب و اصطالحات مارکسیستى را براى ارائه تمایالت اجتماعى و نظریاتى بیگانه با 
مارکسیسم بکار میبردند. تا این اواخر جهان پر از اینگونه مارکسیستها بود. انتقاد اجتماعى مارکسیسم بنظر 
من براى کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست کارگرى غیر قابل جایگزینى است. و شخصا یک اختالف 
خودم با اکثر گرایشات درون جنبش کارگرى را بى اعتنایى آنها به مارکسیسم و انتقاد مارکسیستى میدانم. ما 
مارکسیستهاى جنبش کارگرى هستیم. ما باید گریبان خطوط دیگر را بگیریم و تبیین آنها از وضعیت طبقه، 
از جامعه، از اقتصاد، از دولت، مذهب، رژیم سیاسى و غیره را از موضع مارکسیستى نقد کنیم و بخواهیم 
و بکوشیم کارگران و رهبران کارگرى مارکسیست باشند. این تالش یک وجه مشخصه جریان ما و حزب 

ماست. 
   

5 - سیر سوسیالیسم و علل ناکامى کمونیسم کارگرى
   
تبیین ما از تاریخ تالش سوسیالیستى طبقه کارگر و علل ناتوانى تاکنونى کمونیسم خود یک وجه مشخصه 
و معرف سنت ماست. سوالى که امروز هر کمونیست قدیمى باید به آن جواب بدهد اینست که چرا چنین 
شد؟ به سر کمونیسم چه آمد؟ خیلى ها دارند همین امروز به این سواالت پاسخ میدهند و همه میشنویم و 
میخوانیم. میگویند تئورى مارکسیسم غلط بود، مارکس اشتباه میکرد، لنینیسم درافزوده غلطى به مارکسیسم 
بود، سوسیالیسم بطور کلى یک اتوپى بوده است، سوسیالیسم عملى نیست و غیره و غیره. در پاسخ به این 
نوع تبیینها و در واقع در توضیح علل موقعیت امروز کمونیسم، ما بحث دیگرى داریم. ما میگوئیم آنچه 
که عمال به بن بست رسید جنبش اجتماعى  - طبقاتى دیگرى بود که قرابتى، جز در اسم، با سوسیالیسم 
و مارکسیسم و جنبش اجتماعى طبقه کارگر نداشته است. آنچه ما شاهد آنیم شکست تاریخى یک جنبش 
اجتماعى خاص در قرن بیستم است. آنچه ما باید پاسخ بدهیم علل ناتوانى تاکنونى جنبش سوسیالیستى 
کارگرى است و نه شکست بلوك شرق و رگه هاى مختلف شبه سوسیالیستى که با درجات مختلف نزدیکى 
سوسیالیستى  جنبش  بر  زیانبارى  تاثیرات  بلوك  این  پیدایش  بودند.  گرفته  شکل  بلوك  این  گرد  دورى  و 
کارگرى داشته است. انقالب 1917 در روسیه محصول جنبش ما بود. اما ما در شوروى شکست خوردیم. 
نه امروز، بلکه مدتها پیش. ما مدتها پیش در شوروى شکست خوردیم، به انزوا رانده شدیم و نفوذ وسیعى 
را که در جنبش کارگرى و در صحنه سیاسى داشتیم از دست دادیم. بنابراین اگر از ما بپرسند چرا کمونیسم 
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یک قرن و نیم پس از مارکس به جایى نرسیده است، پاسخ ما اینست که ما در تجربه انقالب روسیه شکست 
شکست  گواه  شرق  بلوك  پیدایش  نکردهایم.  راست  قد  آن  از  امروز  تا  که  خوردیم  بورژوازى  از  سختى 
کمونیسم کارگرى بود و نه فروپاشى آن. و لذا آنچه ما باید توضیح بدهیم دالئل و عوامل آن شکست و 
ناتوانى ما از تجدید قوا و ابراز وجود مستقل و موثر در تمام طول قرن بیستم است. این تبیین که تاریخ 
سوسیالیسم کارگرى و مارکسیستى را از تاریخ شوروى و چپ حاصل آن جدا میکند و آنها را در تقابل با 
هم بررسى میکند، مختص سنت ماست. بنظر من جنبش کمونیستى طبقه کارگر سرجاى خودش در کنار 
حرکت کمونیسم رسمى وجود داشته است و دقیقا به همین خاطر باید به جاى کلمه کمونیسم که این بستر 
رسمى و غیر پرولترى را به ذهن میاورد ما از عبارت کمونیسم کارگرى براى اشاره به جنبش طبقاتى خودمان 
استفاده کنیم. کمونیسم کارگرى براى دوره هایى در اوائل قرن بیستم زنده و به شدت فعال و موثر بود. در 
قبال جنگ اول، در انقالبات روسیه و آلمان این جنبش بشدت فعال و موثر است. در مقاطع مختلف میتوان 
دید که حتى اگر این جنبش با پرچم مستقل خود در راس کارگران نبوده است، رهبران موجود کارگران را به 
سیاست و عمل رادیکال سوق داده است. این جنبش در ابتداى قرن توسط جنبشهاى اجتماعى دیگر منکوب 
میشود. ما علت این شکست را میتوانیم توضیح بدهیم. میتوانیم نشان بدهیم که جنبشهاى دیگر چرا آرمانها و 
زبان جنبش ما را بعاریه گرفتند. ما میتوانیم توضیح بدهیم که چگونه، برمبناى کدام نقاط ضعف و ناآمادگى 
ها جنبش ما در تجربه شوروى در مقابل ناسیونالیسم شکست خورد. و باالخره ما این را هم میتوانیم توضیح 
بدهیم که چرا خود این قطب مسلط نهایتا شکست میخورد و فرو میپاشد، اهداف این سوسیالیسم کاذب و 

پایه هاى اجتماعى آن چه بود و غیره. 
   
بنابراین بعنوان یک کمونیست کارگرى من این را یک وجه متمایز کننده خود از سایر گرایشات میدانم 
که بحران قطب رسمى کمونیسم را بحران کمونیسم کارگرى و مارکسیسم نمیدانم. مشکالت ما قدیمى تر 
است. انزواى ما قدیمى تر است. ناتوانى ما از پاسخگویى به مسائل جهان معاصر قدیمى تر از اینها است. 
همانطور که گفتم پیدایش خود بلوك شوروى گواه منزوى شدن خط اجتماعى ما بود. بنابراین پاسخ عملى 
ما نه تجدید نظر در مبانى فکرى و عملى جنبش طبقاتى مان، بلکه اینست که ما باید به تالشمان شدت 
بدهیم. در خصوص این تالش اجازه میخواهم به یک ارزیابى شخصى هم اشاره کنم که ممکن است رفقایى 
ناپذیر  اجتناب  ابدا  را  کارگرى  کمونیسم  جنبش  این  پیروزى  من  باشند.  داشته  متفاوتى  نظر  آن  مورد  در 
نمیدانم. حتى رشد آن را هم اجتناب ناپذیر نمیدانم. این جنبش میتواند 70 سال دیگر هم به همین شیوه 
توسط جنبشهاى اجتماعى دیگر بازیچه قرار بگیرد، تحریف شود و یا رسما سرکوب شود. اعتراض کارگر 
علیه سرمایه دارى اجتناب ناپذیر است. اما هیچکس ادعا نکرده است که اعتراض ضد کاپیتالیستى کارگر 
تحت پرچم کمونیسم کارگرى بعنوان جنبشى با نگرش و استراتژى سیاسى و اقتصادى مشخص اجتناب 
ناپذیر است. من به این اجتناب ناپذیرى اعتقاد ندارم و به همین دلیل براى من انتخاب آگاهانه انسانها و 
پراتیک مشخص جنبش ها در دوره ها و مقاطع مختلف اهمیت پیدا میکند. این انتخابها و این پراتیک ها 
باید درست و کمونیستى باشد تا جلو برویم. انسانهاى زنده و نسلهاى زنده طبقه کارگر سرنوشت کمونیسم 
و سوسیالیسم را تعیین میکنند. تحقق سوسیالیسم جبر تاریخ نیست. چرا که بورژوازى ممکن است اساسا 
صورت مساله در جهان را براى دوره هاى طوالنى تغییر بدهد. شاید در قرن نوزدهم دست و بال بورژوازى 
بسته تر از این حرفها بنظر میامده است. انسان ممکن بود فکر کند اینها در برابر فشار طبقه تحت استثمار 
باالخره مثال چکار میتوانند بکنند. اما امروز بورژوازى بطور مادى میتواند جهان را به ورطه نابودى بکشاند. 
میتوانند کره زمین را غیر قابل استفاده کنند. میتوانند کارى کنند که آنقدر همه محتاج نان و اکسیژن باشند 
که کسى به صرافت سوسیالیسم نیافتد. یک برده دارى مدرن هم میتواند سرنوشت آتى جهان، الاقل براى 
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چندین نسل، باشد. 
  

بحث من بنابراین اینست که سوال بر سر مقدرات یک جنبش معین است: جنبش سوسیالیستى کارگرى. 
علت وضعیت امروز جهان و بقاء بربریت کاپیتالیستى اینست که این جنبش در لحظات خطیرى در تاریخ 
معاصر شکست خورده است. ما اساسا در تجربه شوروى شکست خوردیم و این سرنوشت جهان را براى 
دهها سال رقم زد. ما در مباحثات سرنوشت ساز مربوط به روند حرکت شوروى پس از انقالب از نظر 
فکرى و سیاسى بدرست نمایندگى نشدیم و حاضر نبودیم. آمادگى قبلى جنبش ما براى پیروزى در آن مقطع 
معین کافى نبود. هیچیک از رهبران جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر روسیه با چنین نگرشى وارد این دوره 
نشد و لذا مقاومتى در برابر پیشروى ناسیونالیسم و افق بورژوایى در شوروى از موضع کمونیسم کارگرى 
سازمان نیافت. نیروى جنبش ما میان دو جناح اصلى در آن مباحثات تقسیم شد. جریان استالین پرچم امکان 
گرایى و واقع بینى و دوام و ثبات شوروى را بدست گرفت و بخشى از جنبش ما را، که بهرحال امیدوار به 
حفظ دستاوردهاى انقالب خویش بود، به سمت خود کشید و تروتسکى و جناح چپ هم انترناسیونالیسم، 
یعنى یک آرمان اساسى سوسیالیسم کارگرى، را به میان کشید و بخش دیگرى را به خود جلب کرد. ما 
نتوانستیم نیروى طبقاتى خود را زیر پرچم خود حفظ کنیم، زیرا در یک مقطع تعیین کننده و در قبال یک 
مساله محورى دوران پس از انقالب، عمال پرچم و برنامه مستقلى نداشتیم. آینده ما هم بنابراین کامال به 
این بستگى دارد که جنبش ما، و فعالین آن، در نقطه عطفها و مقاطع تاریخى مختلف عمال چه میکنند و چه 
افقى جلوى جنبش کارگرى میگذارند. خوب کار کنیم میشود و بد کار کنیم نمیشود. هیچ جبر تاریخى اى 
اینجا وجود ندارد. کمونیسم مورد نظر مارکس و ما، وارد دور جدیدى از حیات خود شده است و آینده آن 
را هم خود مبارزه و پراتیک طبقاتى تعیین میکند. ما ابهامى نداریم و غور و تفحص خاصى نباید در باب 
مبانى نظرى و مقدرات آتى کمونیسم بکنیم. سقوط بلوك شرق سقوط یک حرکت اجتماعى معین در تاریخ 
معاصر است که دالئل خودش را دارد و بخودى خود هیچ حکمى راجع به کمونیسم و آینده سوسیالیسم 

کارگرى نمیدهد. 
   

6 - انقالب و اصالحات
    
مولفه دیگر سنت سیاسى ما درك خاصى از رابطه انقالب و اصالحات است. این بنظر من بسیار مهم است. 
مشخصه جریانات رادیکال چپ تاکنونى انزوا از جنبشهاى عملى و ریشخند شدن آنها توسط فعالین این 
رادیکال  جریانى  هرچه  است.  شده  تر  منزوى  است  بوده  تر  رادیکال  جریانى  هرچه  است.  بوده  جنبشها 
و  سیاسى  اصولیت  گویى  است.  مانده  تر  ناتوان  خود  زمان  اجتماعى  اوضاع  در  تغییر  ایجاد  در  بوده،  تر 
رادیکالیسم در آرمان و برنامه با نیرو و دخالتگرى اجتماعى نسبت معکوس داشته است. گویى تفکر انقالبى 
با فعالیت عملى تناقض داشته است. بنظر من واقعیت اینست که در دیدگاه اینها واقعا چنین تناقضى وجود 
داشته است. مارکسیسم براى اینها صرفا نظریه است و نه یک جنبش اجتماعى که باید در ابعاد مختلف ابراز 
وجود کند. وجه مشخصه سنت ما، که حتى هم اکنون بارقه هایى از آن را در فعالیت برخى رفقایى که در 
همین حزب گرد آمده اند میتوان دید، اینست که انقالبیگرى کمونیستى اش نه فقط با فعالیت روزمره براى 
بهبود اوضاع مردم، اوضاع طبقه کارگر و وضعیت اقتصادى و سیاسى و حقوقى و فرهنگى جامعه سازگار 
است، بلکه رابطه تنگاتنگى با آن دارد. براى ما این بدیهى است که انسانها از نظر سیاسى هرگز ساکن و 
بى چهره نیستند، بلکه در هر مقطع در یک تالش اجتماعى براى بهبود اوضاع خویش و جامعه خویشند. 



1354

برگزیده آثار  منصور حکمت

انسانها، و طبقات بعنوان مجموعه هم سرنوشت و هم موقعیت انسانهاى زیاد، مدام از نظر سیاسى در حرکت 
و در تکاپو هستند. یک کمونیست نمیتواند مبارزه اى که فى الحال در جریان است را ندیده بگیرد، براى مثال 
به مبارزه اى که براى جلوگیرى از کاهش سطح رفاه کارگر در جریان است بى اعتنا باشد، و در همان حال 
فراخوان یک انقالب بدهد که ظاهرا ربطى با مبارزه موجود ندارد. کارگران سنتا چنین چپ پا در هوایى را 

به ریشخند گرفته اند. 
   

بحث رابطه انقالب و اصالحات، و الجرم رابطه عنصر انقالبى با جنبشها و سازمانهایى که حول اصالحات 
شکل گرفته اند، یکى از لوالهاى اساسى دیدگاه ماست. این بحث سرچشمه یک سلسله احکام برنامه اى، 
تاکتیکى و سبک کارى براى ماست. رابطه انقالب کارگرى با خیزشهاى حق طلبانه و آزادیخواهانه متعددى 
که در متن همین جامعه موجود با اهداف محدود شکل میگیرد، رابطه حزب و اتحادیه ها، برنامه انقالبى ما 
و مطالبات فورى ما در عرصه هاى مختلف، رابطه فعالیت قانونى و غیر قانونى و نظیر اینها، همه مبتنى بر 

شناخت معینى از رابطه انقالب و اصالحات است. 
   

امروز میشود گفت که در تمایز با سنت چپ رادیکال، چه در ایران و چه در کشورهاى پیشرفته سرمایه 
دارى در اروپا، بنظر میرسد که فعالین ما ارزش و اهمیت حضور در مبارزه براى اصالحات اجتماعى و 
اقتصادى را بدرستى دریافته اند. هرچند تصور میکنم ما هنوز باید روى این وجه مساله انقالب و اصالحات، 
یعنى ضرورت حضور دائمى نیروى انقالبى در صف مبارزه براى اصالحات تاکید بگذاریم. این باید به یک 
خصوصیت پایدار و خودبخودى و غریزى احزاب کمونیستى کارگرى تبدیل بشود. از این نظر حزب ما، 
اساسا به دلیل تاریخچه مشخص تشکیل حزب و رشته هاى مرئى و نامرئى که در عرصه عملى حتى حزبى 
را که آگاهانه از سنن سیاسى پیشین میبرد به این گذشته متصل نگاه میدارد، هنوز در یک مرحله انتقالى بسر 
میبرد و ما باید براى تحکیم این سنت فعالیت هنوز زحمت بکشیم. اما درك اهمیت مبارزه براى اصالحات 
به  آن  درك  که  است  اصالحات  و  انقالب  رابطه  از  وجهى  این  نیست.  اصالحات  در  شدن  حل  معنى  به 
همان اندازه حیاتى است. اگر این درست است که عنصر کمونیست انقالبى در طبقه کارگر بدون حضور 
در متن اعتراض جارى در جامعه، در حاشیه و غیر اجتماعى باقى میماند و لذا انقالبیگرى سوسیالیستى 
اش زمینه اى براى بروز و تاثیر گذارى بر کل طبقه پیدا نمیکند، به همان درجه این هم درست است که 
گرایش سوسیالیستى کارگرى بدون نمایندگى کردن سوسیالیسم و انقالب کارگرى در درون طبقه کارگر 
نه فقط به هدف انقالبى خود نزدیک نمیشود، بلکه جنبش هاى اصالح طلبانه را هم در اسارت افق و خط 
مشى محدود نگرانه بورژوایى باقى میگذارد. تمام مساله بر سر درك این واقعیت است که حضور در جنبش 
هاى جارى، تقویت و هدایت مبارزه براى اصالحات اقتصادى و سیاسى و فرهنگى با ابراز وجود بعنوان 
کمونیستهاى منتقد، آرمانخواه و مدعى نه فقط تناقضى با هم ندارند، بلکه مجموعا ارکان فعالیت کمونیستى 
را تشکیل میدهند. این کافى نیست که اتحادیه هاى کارگرى و رهبران عملى جنبشهاى کشورهاى مختلف 
امروز ما را بعنوان یک جریان صمیمى و دخیل در اعتراض کارگرى، بعنوان جریانى که یک پاى مبارزه 
جارى کارگرى و جزئى از خود این جنبش است بشناسند. تا اینجا ما تفاوت خود را با چپ رادیکال غیر 
اجتماعى به ظهور رسانده ایم. اما کمونیسم ما آنجا شروع میشود که در خود همین جنبشها، در درون طبقه 
خود، بعنوان یک جریان انتقادى از گرایشات غیر سوسیالیستى، جریانى که امر اساسى تر و تحولى ریشه اى 
تر در نظام اجتماعى را دنبال میکند، بعنوان یک جریان مارکسیست که نگرش خاصى را به درون طبقه کارگر 
میبرد ظاهر شویم. گرایشات دیگر، با این فرض که برادرى و حق آب و گل خود در جنبش طبقاتى را به 
روشنى ثابت کرده باشیم، باید فشار دائمى ما بعنوان کمونیستهاى منتقد را روى خود حس کنند. حمایت از 
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اتحادیه ها و رابطه نزدیک با جناح چپ آنها، تقویت کل جنبش کارگرى در برابر بورژوازى حیاتى است. 
اما ما باید افق و سیاست و نگرش سازمانها و رهبران کارگرى را بعنوان کارگران کمونیست زیر سوال ببریم. 
دموکراتیزه کردن فالن اتحادیه صنعتى در آمریکا کار خوبى است. اما کمونیست کارگرى باید رهبرى چنین 
جنبشى را با این سوال هم روبرو کند که باالخره وقتى پس از 30 سال اتحادیه دمکراتیزه شد بعدش چه 
چیست،  جامعه  براى  آلترناتیوشان  چیست،  مارکسیسم  و  سوسیالیسم  و  کمونیسم  درباره  آنها  نظر  میشود، 
رهایى نهایى کارگر به زعم آنها باالخره چگونه بدست میاید. رهبر رادیکال کارگران آمریکا و کانادا و آلمان 
و انگلستان، تا چه رسد به ایران که همان جنبش اتحادیهاى اش هم هنوز گل قابل ذکرى به سر کارگران 
نزده است، باید با این سوال ما روبرو باشد که چرا کمونیست نیست، چرا در قبال بنیادهاى اقتصادى نظام 
موجود، دولت، مذهب، آموزش و پرورش، برابرى زن و مرد، جنگ طلبى قدرتها، و غیره و غیره کم حرف 
و بى وظیفه است. ما انزوا طلبى اجتماعى چپ غیر کارگرى را نقد نمیکنیم تا در گام بعد به نگرش صنفى و 
به همان درجه انزواطلبانه جنبشهاى اصالح طلبانه کارگرى و به انزواى آنها از کل امر انقالب طبقاتى تمکین 
کنیم. ما آن گرایشى در جنبش کارگرى هستیم که طبقه کارگر را صاحب صالحیت و موظف به دخالت 
اجتماعى در مقیاس وسیع، در قلمرو اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژى، میداند و میخواهد کارگر در 
قامت ارائه کننده آلترناتیوى براى کل جامعه بشرى ظاهر شود. افق، نقد اجتماعى، تئورى، اتحاد براى انقالب 
اجتماعى از نظر ما مهم است، همانطور که افزایش دستمزد، بیمه بیکارى، آزادى اعتصاب و متحد شدن براى 
بهبود اوضاع اقتصادى و سیاسى اقشار کارکن جامعه در هر مقطع براى ما مهم است. هر یک از این وجوه 
مبین بعدى از حیات و مبارزه و ابراز وجود طبقه کارگر است و از نظر ما قابل تفکیک و قابل چشم پوشى 
نیست. تمام آن گرایشات اجتماعى، اعم از کارگرى و غیر کارگرى، که این کلیت را میشکنند، که انقالب 

اجتماعى را از کارگر و کارگر را از انقالب اجتماعى دور نگاه میدارند، باید زیر انتقاد ما باشند. 
   

7 - حزب و طبقه
   
یک شاخص دیگر جریان ما درك مشخصى از رابطه حزب و طبقه است. حزب ما حزب سنت مبارزاتى 
خاصى در خود طبقه است. رابطه این حزب با طبقه کارگر در واقع مبتنى بر رابطه آن گرایش درون طبقاتى 
با کل طبقه کارگر است. این یعنى اوال، این حزبى نیست که یک عده مصلح اجتماعى براى نجات طبقه 
کارگر تشکیل داده باشند. بلکه حزبى است که بخش و گرایشى در درون خود طبقه کارگر براى متحد کردن 
و هدایت کل طبقه کارگر در جهت اهداف طبقاتى اش تشکیل داده است. رابطه حزب و طبقه به این ترتیب 
براى ما به معنى رابطه سوسیالیسم کارگرى با گرایشات دیگر در درون طبقه کارگر و کل توده هاى این 
طبقه است. ثانیا، به این ترتیب معلوم است که حزب کمونیست کارگرى حزب "همه کارگران" مستقل از 
نگرش و اهداف سیاسى و اجتماعى شان نیست. کارگرى جایش در این حزب است که در نگرش و اهداف 
اجتماعى این حزب شریک است. بعبارت دیگر حزب کمونیست کارگرى نه حزبى است مشتق از ایده و 
نظریه اى از پیشى که اکنون با طبقه کارگر مواجه میشود و نه حزب همه کارگران است مستقل از نظریه و 
نگرش اجتماعى آنان. این حزب کارگران سوسیالیستى است که انتقاد بنیادى تر و جامع ترى را در مقابل 
نظام موجود قرار میدهند. ما خود را یک حزب سیاسى خارج طبقه نمیبینیم، بلکه حزب یک گرایش انتقادى، 
با نگرش اجتماعى معین، در درون خود طبقه میبینیم. مواجهه فکرى و سیاسى و عقیدتى با گرایشات دیگر 

درون طبقه کارگر به این ترتیب براى ما جایگاه مهمى دارد. 
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8 - جنبش شورایى
   
در زمینه سازمانیابى عمومى مبارزاتى طبقه کارگر ما به سنت شورایى تعلق داریم. و این نیز یک وجه متمایز 
کننده جریان ماست. ما حزبى هستیم مدافع سازمانیابى شورایى و عمل مستقیم کارگرى و از زاویه این سنت 
به اشکال دیگر سازمانیابى طبقه کارگر برخورد میکنیم. اینجا نمیخواهم در مورد رابطه ما با حرکت اتحادیه 
اى در درون طبقه کارگر صحبت مفصلى بکنم. قبال در این مورد گفته ایم. اگر بخواهم اشاره مختصرى بکنم 
باید بگویم که اگر جریانى واقعا بخشى از طبقه کارگر و در پى سازمان دادن و متحد کردن طبقه باشد، فقط 
وقتى و به درجه اى میتواند اشکال دیگر سازمانیابى طبقه را رد کند و خواهان جدا شدن کارگران از این 
اشکال، مثال اتحادیه ها، باشد که در همان حال بتواند یک آلترناتیو موجود را نشان کارگران بدهد که به آن 
بپیوندند. مادام که آلترناتیو شما یک تشکیالت واقعى و موجود نیست، مادام که یک سازمانیابى واقعى و 
در دسترس براى کارگران نیست که بتواند همان مسائل را بدست بگیرد و پاسخ بدهد، فراخوان دادن علیه 
اتحادیه ها بنظر من کارى جدا ضد کارگرى است. اما اگر جنبش شورایى پاگرفته باشد و عمال بتواند آن 
وجوهى از مبارزه تدافعى را که اتحادیه ها سازمان میدهند را بر عهده بگیرد، آنوقت کامال درست و اصولى 
است که از کارگران بخواهیم از اتحادیه ها بیرون بیایند و به شوراها و جنبش شورایى بپیوندند. هیچکس 
حق ندارد هیچ دو خشتى را که کارگران از نظر سازمانى در مبارزه جارى و عمدتا دفاعى شان روى هم 
گذاشته اند را با این نوع استدالالت که این یکى دموکراتیک نیست و یا به اندازه کافى چپ و رادیکال نیست 
و غیره برچیند. برخورد به اتحادیه ها نمیتواند از نوع برخورد به نهادهاى دولتى و یا مذهبى باشد. هیچکس 
نمیتواند خواهان انحالل اتحادیه ها باشد. اگر جنبش دیگرى توانسته باشد آلترناتیو بهترى را عمال شکل 

بدهد، کارى که میشود کرد اینست که کارگران تشویق به پیوستن به این جنبش بهتر و اصولى تر بشوند. 
   
به یک معنى این به بحثى که قبال در مورد ارزش اصالحات و رابطه انقالب و اصالحات کردم برمیگردد. 
اتحادیه بهرحال اصالحات و دستاوردهاى کارگرى و اجتماعى خاصى را به هر شکل حفظ میکند. سازمانى 
بهتر  سازمانى  آلترناتیوهاى  فقدان  در  امروز  که  کرد  تصور  میتوان  اصالحات.  حفظ  و  کسب  براى  است 
کارگرى، با قلم گرفتن اتحادیه ها چه وضعیت سیاهى بر دنیا حاکم میشود. از طرف دیگر، برسمیت شناختن 
مطلوبیت اتحادیه در غیاب یک آلترناتیو شورایى کارآمد به معنى این نیست که ما این تشکلها را تقدیس 

میکنیم و یا موضع مستقل خود در قبال آنها را از کف میگذاریم. 
  

اینها اهم نکاتى است که بنظر من وجوه تمایز ما و هویت اجتماعى و سیاسى و ایدئولوژیکى ما را تعریف 
میکند. طبعا میشود مولفه هایى را که هویت ویژه سنت سیاسى و حزبى ما، بعنوان کمونیسم کارگرى، را بیان 

میکند با جامعیت و دقت بیشترى از این تبیین کرد.
   

نکاتى درباره وظایف و شیوه هاى ما

بخشى از وظایف یک چنین حزبى طبعا عام و مستقل از دوره هاى تاریخى مشخص است و از کل بنیاد 
سرمایه دارى مایه میگیرد. وظایفى که از مقابله ما با سرمایه دارى بطور کلى ناشى میشود. از سوى دیگر 
قرار  ما  دستور  در  حال  زمان  مشخصات  دلیل  به  و  دارد  دورهاى  کامال  خصلت  که  هست  هم  وظایفى 

میگیرد. 
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به وظایف کلى و همیشگى حزب فقط به اختصار اشاره میکنم:

   
1 - مسلح کردن جنبش سوسیالیستى کارگرى به یک افق روشن و یک نگرش محکم و مستدل. این همیشه 
کار مارکسیستها بوده است. اساس این، بردن نقد روشن مارکسیستى از جهان و جامعه سرمایه دارى بدرون 

جنبش طبقه کارگر است. 
   

2 - متحد کردن جنبش طبقه کارگر به عنوان یک صف قدرتمند و موثر در سرنوشت جامعه در هر مقطع. 
تبدیل کردن جنبش طبقه کارگر تحت پرچم گرایش سوسیالیستى کارگرى به یک جنبش مدعى قدرت و 

به یک آلترناتیو اجتماعى. 
   

3 - ارائه آلترناتیوجامعه معاصر. 
  

4 - سازماندهى انقالب اجتماعى طبقه کارگر براى تحقق سوسیالیسم. 
   

5 - شرکت در همه سنگر هاى مبارزه کارگرى اعم از دفاعى و تعرضى در برابر بورژوازى و مبارزه براى 
رفع تبعیض و ستم از اقشار فرودست جامعه. دفاع از انسان در تمام وجوه در مقابل نظم ضد انسانى موجود 

و دفاع از هر ذره آزادى و برابرى. 
   
کمونیستى  فعالیت  اصلى  مضمون  و  میشود  ترجمه  متنوع  فعالیتهاى  سلسله  یک  به  طبعا  اینها  از  یک  هر 

کارگرى را تشکیل میدهد. 
  

وظایف مشخص ما از موقعیت خاص جهان امروز ناشى میشود. راجع به این موقعیت جهانى زیاد صحبت 
که  میشمارم  را  نکاتى  آن  فقط  من  نیست.  آن  به  راجع  تفصیلى  بحث  فرصت  اینجا  بهرحال  و  ایم  کرده 
مستقیما روى فعالیت ما به عنوان کمونیست کارگرى تاثیر میگذارد و اولویتهاى خاصى را در دستور ما 

قرار میدهد: 
   
1 - دنیا دستخوش یک تالطم و سردرگمى اجتماعى وسیع است. این دوره، دوره روشنى و قطعیت نیست. 
دوره اى نیست که مردم جهت حرکت اوضاع را تشخیص میدهند. دهه هشتاد براى مثال از این نظر بسیار 
روشن تر بود. در اروپا براى مثال، چهارچوب عمومى نظمى که میرفت جاى اوضاع دهه هاى قبل بنشیند 
کمابیش معلوم بود و عمدتا شاهد تالشهاى فردى مردم در سطوح مختلف براى محکم کردن موقعیت خود 
در رابطه با روندهاى اقتصادى و سیاسى ظاهرا معلوم بودیم. اما این دوره اى است که در آن همه معادالت 
پیشین به هم ریخته است. همه آن موازینى که تا چند سال پیش مفروض گرفته میشد زیر سوال رفته است. 
بطور کلى انسانها در ابهام و تردید هستند. چهره سیاسى و اقتصادى جهان دگرگون میشود و به این اعتبار 
محاسبات تاکنونى افراد در تالش براى بهبود زندگى و تامین منافعشان بهم میریزد. یک ناباورى عمیق به 
هر نوع ایده اى براى تغییر اساسى جامعه در بین مردم موج میزند. یک سلسله معضالت مشخص طرح 
شده است که هنوز پاسخى، که درست یا غلط خیال این نسل مردم را راحت تر کند، یافت نمیشود. بسر 
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محیط زیست چه دارد میاید، وحدت اروپا به کجا میرسد، شکاف شمال و جنوب چه عاقبتى پیدا میکند، 
رابطه آمریکا با اروپا و ژاپن چه میشود، نظم نوین چیست، دورنماى حرکت آلمان چیست، رشد فاشیسم و 
ناسیونالیسم دنیا را به کجا میبرد، فقر در جهان سوم چگونه عقب رانده میشود، دولت و آموزش و پرورش 
و  جنگ  میگیرد،  قرار  نظر  تجدید  مورد  مذهبى  جریانات  جدید  تحرك  فشار  زیر  حد  چه  تا  مذهبى  غیر 
آوارگى و مهاجرت دنیا را با چه موقعیتى روبرو میکند و غیره و غیره. دهها سوال حیاتى از این نوع طرح 
شده است که براى هیچیک حتى سرنخى از یک جواب در سطح عمومى وجود ندارد. این ابهام، سردرگمى 

و عدم اطمینان یکى از مشخصات اصلى این دوره است. 
   

هر نیروى سیاسى که بخواهد در یک چنین دوره اى عرض اندام کند باید حرف داشته باشد، باید پاسخ 
داشته باشد. 30 سال قبل شاید اوضاع اینطور نبود. سازمانهاى قالبى با جوابهاى حاضر و آماده و استاندارد 
وجود داشتند و هر یک سهمى از بازار سیاست را بخود اختصاص میدادند. امروز هر نیروى سیاسى، هر 
گرایش مبارزاتى و هر سیاستمدارى باید از نو پاسخهاى اساسى خود را به مسائل گرهى جهان امروز ارائه 
کند. مقوالت بنیادى اى دارند در دهه نود از نو تعریف میشوند. حق، برابرى، هویت ملى، بازار، جایگاه 
دولت در جامعه و غیره. و آن نیروى سیاسى که نتواند پاسخ خود را به این مسائل بدهد نیرویى اجتماعى 
نخواهد شد. سوسیال دموکراسى با آن یال و کوپالش فلج شده است. در انگلستان حتى وقتى روزنامه هاى 
سنتا محافظه کار از پشت دولت محافظه کار کنار میروند، باز سوسیال دموکراسى انگلستان راى نمیاورد. 

بدون پاسخ، بدون خط، هیچ جریان سیاسى اى در این دوره بجایى نمیرسد. 
    
بنابراین اولین نتیجه این وضعیت براى ما، بنظر من اینست که ما باید در قبال مسائل مهمى در مقیاس جهانى 
نظر و پاسخ داشته باشیم. این یعنى توان تحلیلى و نظرى این حزب باید باال باشد. مسائل جهانى باید مشغله 
این حزب باشد و صاحب نظر بودن راجع به آنها خصوصیت اولیه کادر و فعال این حزب باشد. ما به حزبى 

با صالحیت و توان نظرى و تئوریکى باال احتیاج داریم. 
   
2 - تعرض وسیعى به کمونیسم در جریان است. تا جایى که میکوشند کلمات سوسیالیسم و کمونیسم را 
به الفاظى زننده در افکار عمومى تبدیل کنند. بنظر من بورژوازى مصمم است که این تعرض به کمونیسم 
را تا آخر ادامه بدهد. در مقابل، باید از سوسیالیسم بعنوان یک جنبش، یک راه حل و یک بدیل قابل تحقق 
قاطعانه دفاع کرد. باید توان این دفاع را داشت. حزب ما باید حزبى باشد که بتواند بعنوان یک اتوریته در 
صحنه جدال نظرى و فکرى ظاهر شود. حزب باید مدافع قدرتمند آرمان سوسیالیسم باشد. بتواند ادعاى 
رایج مبنى بر پیروزى و جاودانگى سرمایه دارى را بکوبد و افشاء کند. وجود یک بلوك جهانى زندگى 
فکرى جهان بطور کلى زنده نگاه میداشت. نظرات چپ منتقد شوروى و چین، علیرغم کم نفوذى سیاسى 
است.  کرده  فرق  اوضاع  امروز  بود.  توجه  مورد  بهرحال  فضایى  چنین  در  جریانات،  این  خود  عملى  و 
کمونیسم کارگرى خود باید بار دیگر سوسیالیسم و کمونیسم و تئورى مارکسیستى را در دستور بحث و 
مبارزه فکرى در جامعه قرار بدهد. بورژوازى میخواهد مارکس و اندیشه سوسیالیستى به فراموشى سپرده 
شوند. ما باید توجه جامعه را به این جلب کنیم. این توان نظرى و فکرى باالیى میخواهد. در یک کلمه، 
دوره چپ کم اطالع، کلیشهاى، کم حرف و غرق در مباحثات فرقهاى و مشغله هاى تشکیالتى بسر رسیده 
است. کمونیست امروز باید نظیر کمونیست اول قرن برترى فکرى خود را در برابر سخنگویان درجه یک 

تفکر بورژوایى به کرسى بنشاند. 
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3 - یک واقعیت دیگر بحران یونیونیسم است. این بحران مدتهاست شروع شده است. اتحادیه ها در 
بسیارى کشورها بشدت عضو از دست میدهند و در موارد زیادى اتحادیه هایى که پیش از این بسیار با 
نفوذ بوده اند، امروز تنها بخش کمى از کارگران رشته خود را متشکل کرده اند. در اکثر کشورهاى اروپایى 
اختیارات  و  امتیازات  هشتاد  در طول دهه  است.  شده  ها افزوده  اتحادیه  خارج  کارگران  تعداد  بشدت بر 
قانونى اتحادیه ها یکى پس از دیگرى لغو شده است. کار به لغو اجازه اعتصابات حمایتى و یا ضبط اموال 
اتحادیه ها توسط دادگاهها کشیده. بجز در موارد معدود، مثال در آلمان، مبارزات اتحادیه ها دیگر کمتر به 
نتیجه میرسد و بسیارى از اتحادیه ها خود از تقابل جدى با کارفرما و دولت اجتناب میکنند. با این صف 
میلیونى بیکاران و ناامنى وضعیت شغلى و اقتصادى کارگران شاغل، دورنماى کار اتحادیه ها حتى از این 

هم تیره تر است. 

بحران اتحادیه و اشکال سازمانیابى دفاعى و غیر سوسیالیستى تاکنونى کارگران، موقعیت حساسى را ایجاد 
میکند. از یکسو تفرقه و اتمیسم و رقابت در میان کارگران افزایش پیدا میکند. و از طرف دیگر نیاز به 
یک آلترناتیو جدى براى سازمانیابى توده اى کارگران و متحد نگاه داشتن آنها در برابر بورژوازى بشدت 
محسوس میشود. اینجا هم یک فضاى خالى و یک نیاز جدى براى تحرك کمونیسم کارگرى بوجود آمده 
است. جنبش شورایى، بعنوان آلترناتیو اثباتى سوسیالیسم کارگرى در قبال سازمانیابى تودهاى میتواند و باید 
در این خالء با جدیت مطرح بشود. جنبش کمونیستى کارگرى و چپ بطور کلى بدون وجود یک جنبش 
توده اى و پر تحرك کارگرى به جایى نمیرسد. هیچ تشکل حزبى اى نمیتواند جاى خالى اعتراض متشکل 
و توده اى دائمى کارگران در مقیاس وسیع را پر کند. حزب کمونیستى کارگرى اى که میخواهد در این 
شرایط پیشروى کند باید بداند که یکى از مسائل مبرمى که با آن روبروست امر سازمانیابى تودهاى طبقه 
در اشکال مناسب و کارآمد است. امروز دیگر اتحادیه ها به صورت قبل ظرف این کار نیستند. ضربات دهه 
هشتاد و بیکارى و ناامنى اقتصادى اتحادیه ها را از متشکل نگاه داشتن اکثریت کارگران ناتوان کرده است. 

کمونیسم کارگرى باید آلترناتیو شورایى خود را با جدیت طرح کند. 
  
4 - یک وجه دیگر شرایط اخیر افسارگسیختگى جریانات ارتجاعى است. نظیر فاشیسم، راسیسم، ناسیونالیسم 
و مذهب. اینها بجان مردم و جامعه افتاده اند. بعنوان یک نیروى طبقاتى پیشرو، حزب کمونیست کارگرى 
باید در صحنه دفاع از بشریت در مقابل اینها حضور داشته باشد. این خود طیفى از وظایف و اولویتها را 

براى ما مطرح میکند. 
5 - نکته دیگر این است که هژمونى دمکراسى بعنوان عنصر اصلى ایدئولوژى رسمى بورژوائى تحکیم شده 
است. همینجا باید بگویم که این دموکراسى معادل آزادى و آزادیخواهى نیست و من نه اینجا و نه عموما از 
این کلمه با یک بار مثبت صحبت نمیکنم. دموکراسى مقولهاى است معین و مضمون جنبش اجتماعى معینى 
است. منظور از دموکراسى شیوه و رژیم سیاسى مشخصى است که بورژوازى براى تصمیم گیرى سیاسى 
در نظام سرمایه دارى تجسم میکند و محور آن پارلمان و انتخابات پارلمانى (هرچند نیم بند) و پلورالیسم و 
تعدد احزاب بورژوایى براى نمایندگى کردن خطوط مختلف در طبقه حاکمه است. این دموکراسى همانقدر 
به آزادى سیاسى ربط دارد که نظام شوروى به سوسیالیسم ربط داشت. هر دو حاصل مسخ آرمانهاى اصیل 
انسانى توسط طبقات حاکمه اند. دموکراسى، با این معنى معین، در قبال گرایشات دیگر جامعه بورژوایى، 
آورده  بدست  هژمونى  است،  درآمده  تحرك  به  دوره  این  در  خود  سهم  به  آنهم  که  ناسیونالیسم،  نظیر 
است. براى دوره اى طوالنى، آنچه که کمونیسم اطالق میشد در یک همزیستى و امتزاج سیاسى و فکر با 
دموکراسى و ناسیونالیسم بسر میبرد. اگر دقت کنیم میبینیم که در آن کمونیسم، مارکسیسم زبان و ظواهر را 
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تعریف میکرد اما دموکراسى و ناسیونالیسم مضمون واقعى سیاست و انتقاد و اعتراض را تامین میکردند. 
امروز دموکراسى و ناسیونالیسم در شکل مستقل و متعین خود و بدون پوشش چپ در سطح جامعه میداندار 
شدهاند. اجزاء متشکله چپ تاکنونى در مقابل هم قرار گرفته اند. این واقعیت، یعنى به پیش رانده شدن 
دموکراسى و ناسیونالیسم بعنوان گرایشاتى صریحا ضد کمونیست، بعنوان گرایشاتى که علنا و رسما خود را 
در تقابل با کمونیسم تبیین میکنند، امر تعریف کمونیسمى که آنهم صریحا منتقد ناسیونالیسم و دموکراسى 
باشد را صد مرتبه مبرم تر میکند. بدست دادن تصویرى از سوسیالیسم و جنبش کمونیستى که دموکراتیسم 
و ناسیونالیسم اجزاء متشکله آن نیستند حیاتى است. این به یک اعتبار به معنى زنده کردن انتقادهاى اولیه 
مارکس علیه این گرایشات بورژوایى و کوبیدن توهمات وسیعى است که در جامعه و در درون طبقه کارگر 
نسبت به دموکراسى و ملت گرایى وجود دارد. ما باید پوشالى بودن دموکراسى و پلورالیسم بورژوایى را 
بعنوان الگوهاى جامعه آزاد سیاسى افشاء کنیم. ما باید در مقابل دموکراسى تصویر واقعى آزادى اى را که 
طبقه کارگر نوید میدهد قرار بدهیم. در مورد ناسیونالیسم مساله حتى از این هم روشن تر است. همین امروز 
جنایاتى که بدست ناسیونالیسم در کشورهاى مختلف، فقط بعنوان نمونه در یوگوسالوى و جمهورى هاى 
شوروى سابق، صورت میگیرد ابعادى باورنکردنى و سرسام آور بخود گرفته است. نباید بگذاریم بشریت 
جنایات این جنبش سیاسى را که عقاید ارتجاعى اش را تمایالت ذاتى و قابل احترام بشرى قلمداد میکند 
فراموش کنند. طبقه کارگر باید گوش ملى گرایى را در انظار عام بگیرد و مسئولیت جنایاتش را بدوشش 

بگذارد. 
  
بر  که  فشارى  از  خروج  راه  میکنند  تصور  که  میکند  روبرو  چپهائى  آن  با  را  ما  حدودى  تا  این  بعالوه، 
سوسیالیسم وارد میاید، تسلیم به ایدئولوژى بورژوایى و اخذ مقوالتى است که دموکراتیسم و ملى گرایى 
امروز جار میزنند. کسانى که میخواهند سوسیالیسم را دموکراتیک کنند، با بازار وفق بدهند و غیره. بخشى 
از مبارزه ما علیه آن چپهایى است که زیر این فشار به صرافت اصالح مارکسیسم افتاده اند. باید جلوى این 

خود شیرینى هاى خرده بورژوایى را گرفت. 
  
6 - یک خصوصیت دیگر این دوره اینست که طبقه کارگر از نظر اقتصادى و معیشتى بشدت در منگنه است 
و مبارزاتش اساسا تدافعى است. ما باید نقشه و هدف و سیاست عملى و سازمان مان براى خروج از این 

وضعیت را به روشنى بیان کنیم و در این عرصه راه نشان بدهیم. 
7 - و باالخره، یک نکته اساسى اینست که ما بعنوان یک جریان، انترناسیونالیست هستیم و باالخره هرکس 
امروز این را فهمیده است که سرنوشت جوامع در یک مقیاس جهانى تعیین میشود. راه حل ما و استراتژى 
ما هم باید جهانى باشد. آلترناتیوهایى که ما در هر عرصه مبارزه ارائه میکنیم باید خصلتى جهانى داشته 
باشد. پاسخ ما به مساله وحدت بین المللى طبقه کارگر در سطوح مختلف چیست؟ چه حزبى و چه توده 
اى. این یک سوال عام است. اما معضالت عملى کنکرتى هم اکنون در این عرصه مطرح است. براى مثال 
در سال 1993 قرار است مرزهاى اقتصادى در اروپاى غربى برداشته شود. کاالها و انسانها قرار است آزادانه 
جابجا شوند، اما اتحادیه ها همچنان کشورى باقى میمانند. در آن شرایط با این اتحادیه دیگر اصال کارى 
مقیاس  در  کارگرى  تشکلهاى  فقدان  که  هایى  کمپانى  از  برخى  که  است  رسیده  بجایى  کار  کرد.  نمیشود 
اروپا، که بتوانند طرف مذاکره و قرارداد آنها باشند، نگرانشان کرده خودشان دارند به شاخه هاى اتحادیه 
اى التماس میکنند که نوعى ارگانهاى بین المللى بوجود بیاورند. بازار مشترك آمریکاى شمالى، آمریکا، 
کانادا و مکزیک، به همین ترتیب مسائل اساسى را مطرح میکند. جنب و جوش براى ایجاد بازار مشترك 
اسالمى توسط ایران و جمهورى هاى به اصطالح مسلمان نشین شوروى همینطور. حتى در غیاب این طرح 
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ها و نقشه هاى معین، خود بازار جهانى بشدت مشترك و ادغام شده است و سرنوشت کارگران در حوزه 
هاى مختلف به یکدیگر و به معادالت اقتصادى جهانى گره خورده است. همه اینها داشتن طرح هایى براى 

وحدت بین المللى طبقه کارگر را بعنوان یک نیاز مبرم و کنکرت طرح میکند. 
  
تکه اى که فعالیتهاى سوسیالیستى کارگرى در عرصه هاى مختلف را به هم ربط بدهد و وصل کند خالى 
گرفته  جدى  ما  حزب  توسط  باید  فعالیت  عملى  عرصه  یک  بعنوان  انترناسیونالیسم  کلمه  یک  در  است. 

شود.
  

موخره
   

قصد داشتم راجع اولویتهاى عملى و عرصه اى حزب، بویژه در ایران و در منطقه که عرصه مستقیم فعالیت 
سازمانى ماست هم اینجا صحبت کنم که ظاهرا تیتر جداگانه اى در کنفرانس به آن اختصاص داده شده 

است. بنابراین بحث امروزم را جمعبندى میکنم. 
  

الگویى که از حزب کمونیست کارگرى در ذهن من هست اینست:
یک حزب انترناسیونالیست مارکسیست، جایگیر در جنبش کارگرى و متشکل کننده بخش سوسیالیست و 
رادیکال این جنبش، مدعى، دخالت گر و بشدت روشن بین و مسلط به جنبه هاى نظرى فعالیت خویش، و 
طبعا منضبط، مومن و خوش بین. هر تصویرى کم تر از این نسخه اى براى شکست است. اگر ما نتوانیم به 
این تصویر از خودمان مادیت بدهیم، نمیتوانیم کارى صورت بدهیم. شاید باالخره بمانیم و یک سر و گردن 
هم از بقیه جریانات بهتر باشیم. اما اگر هدف ما این باشد که در طول این دهه تاثیر بر واقعیات اجتماعى 
بیرون خود بگذاریم بجز نزدیک کردن خود به این تصویر راهى نداریم. اینجا روى چند نکته بعنوان کمبودها 

و نواقص امروزمان انگشت میگذارم. 

1 - ما یک پشتوانه قوى نظرى که در سطح جهانى نمایندگى بشود نداریم. ما یک ستون فقرات و مرجعیت 
تئوریک معتبر در مقیاس بین المللى که الاقل وجود خود را به خطوط اجتماعى دیگر تحمیل کرده باشد و 
یک پاى مباحثات نظرى و جدال ایدئولوژیک در جامعه امروز باشد نداریم. بدون این کار ما پیش نمیرود. 
بحث من این نیست که این مرجعیت را حزب کمونیست کارگرى باید شکل بدهد. بلکه اینست که باید 
بعنوان یک جریان و نیز بعنوان افراد کمونیست کارگرى براى رفع این کمبود کار کنیم. بروز عقیدتى ما در 
سطح بین المللى ناچیز است و باید این مساله را حل کرد. باید در سطح جهانى ارگانها و تریبونهایى بوجود 
بیاید که مدام تبیین مارکسیستى از مسائل اجتماعى و مبارزه طبقاتى را با قدرت طرح کند و در مصافهاى 
میدهند  قرار  کارگران  و  سوسیالیسم  جلوى  بورژوایى  جامعه  اصلى  سخنگویان  که  ایدئولوژیکى  مختلف 

فعاالنه شرکت کند. ما هم به بلوك بین المللى خودمان احتیاج داریم. 
  
2 - الزم است خود ما بعنوان یک حزب و مجموعه اى از فعالین کمونیست، حزب مارکسیست ترى از 
آنچه امروز هستیم باشیم. بنظر من بافت عمومى ما از باال تا پائین، در قیاس با انتظارات و نیازهاى مبارزه 
و نه در مقایسه با جریانات دیگر چپ که از همین سطح هم برخوردار نیستند، کم مارکسیست است. یک 
تفاوت اساسى که در طول هفت هشت سال گذشته بخشا تحت تاثیر شرایط عینى و بخشا بخاطر مباحثات 
کمونیسم کارگرى ایجاد شده است اینست که تیپ نمونه وار فعال حزب ما کسى است درگیر در جنبش 
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کارگرى و کامال متفاوت با تیپ فعالیت چپ رادیکال. این دستاورد برگشت پذیر نیست. اما قابل تبدیل 
به وضعیت نامطلوب دیگرى هست. اگر ما به اندازه کافى مارکسیست نباشیم و هر فعال حزب کمونیست 
کارگرى یک فرد مسلط به نگرش انتقادى مارکسیستى به جامعه نباشد که به قطب فکرى در محیط فعالیت 
خود تبدیل میشود، گرایشات غیر سوسیالیستى ریشه دار در جنبش کارگرى نیرویى را که ما امروز در این 
جنبش فعال میکنیم را خواهند بلعید. اگر مارکسیست نباشیم، اگر جریانى نباشیم که فعالین آن عمیقا به یک 
آلترناتیو وسیع تر و یک نقد بنیادى تر از جامعه معتقد و مسلط هستند، آنوقت کار ما در درون طبقه کارگر 
جز کادر تربیت کردن براى جناح چپ جنبش اتحادیهاى به چیزى منجر نمیشود. فى الواقع شواهدى از 
این روند را هم اکنون میشود دید. این یک روش جنبش اتحادیه اى است که کارگر سوسیالیست پرشور 
را از جنبش کمونیستى بگیرد، مهار کند و گوشه اى از فعالیت خود را روى دوشش بگذارد و تمام آرمانها 
و اعتقادات رادیکال تر او را جایى بایگانى کند. اگر ما نسبت به هویت کمونیستى خود در جنبش کارگرى 
حساس نباشیم. اگر به بردن دیدگاه خود در این جنبش مصر نباشیم، آنوقت جنبش اتحادیه اى فعالین ما 
را میبلعد و هضم میکند. همین امروز ما اینجا و آنجا باید جواب کسانى را بدهیم که به یمن وجود همین 
جریان کمونیسم کارگرى و مباحثات چندین ساله اش در جنبش کارگرى فعال شدهاند و حال امروز از 
موضع اتحادیه با خود ما برخورد میکنند، تحزب کمونیستى از چشمشان افتاده است و حواسشان نیست 
که در غیاب کمونیسم، در غیاب یک نگرش مارکسیستى و یک تعلق سیاسى جدى به یک جریان حزبى 
درصد  که 09  میشوند  تبدیل  اتحادیه  فالن  محلى  رهبران  از  دیگر  یکى  به  حالت  بهترین  در  کمونیستى، 
اوقاتش را باید به آرام کردن کارگران و سرکار فرستادنشان بگذراند. کمونیسم کارگرى و حزب کمونیستى 
کارگرى مستلزم وجود یک نگرش پخته و عمیق مارکسیستى به دنیا و توانایى جدى براى متحول کردن 
ذهنیت کارگران است. بدون این، سنتهاى ریشه دار غیر سوسیالیستى در جنبش کارگرى به سهولت فعالین 
چپ در جنبش کارگرى را مهار میکند و به رنگ خودش درمیاورد. این را باید بفهمیم که ما حتى در جنبش 
کارگرى و در مقایسه با سایر گرایشات درون این جنبش، یک نیروى خالف جریان هستیم. پیروزى هر 
گرایش خالف جریان در گرو استحکام نظرى و اعتقادى و پختگى و وسعت افق سیاسى اش است. این را 

باید بدست آورد و کلید این، توجه هرچه بیشتر کادرهاى این حزب به مارکسیسم است. 
ما کمبود زیاد داریم. امکانات مادى و مالى ما کم است. امکانات ما براى تبلیغ وسیع توده اى در ایران 
بدلیل اوضاع سیاسى جامعه محدود است. براى مثال رادیو نداریم. اما مشکل اساسى بنظر من همانهاست 
که گفتم. اگر یک سنت قوى نظرى پشت ما باشد و اگر حزب از طیفى از کادرها و فعالین روشن بین و با 
افق تشکیل شده باشد، تنگناهاى مادى و عملى در سیر حرکت ما رفع میشود. پیروزى و شکست ما را نه 
این فاکتور هاى عملى، بلکه توانایى و عدم توانایى ما در بردن یک انتقاد اجتماعى عمیق مارکسیستى و یک 

افق سوسیالیستى شفاف به درون طبقه کارگر تعیین میکند. 
...



1363

برگزیده آثار  منصور حکمت

در پاسخ به فتواى آقاى جالل طالبانى علیه شوراهاى کارگرى در کردستان عراق

قبل از اینکه خود متن اظهارات آقاى طالبانى را ببینم دورادور شنیده بودم که ایشان در یک برنامه رادیوئى 
با اسم به من حمله کرده است. اما وقتى متن را خواندم دیدم ایشان ناخواسته فى الواقع از من تمجید کرده 
است. آقاى طالبانى در یک جمله دو رویداد مهم و باارزش در تاریخ معاصر کردستان را یکجا بپاى من 
نوشته است. یکى عروج جنبش شورائى کارگران و زحمتکشان کردستان عراق در جریان بحران و جنگ 
خلیج و دیگرى پیوستن کومه له زحمتکشان کردستان ایران" (کذا) به یک حرکت کمونیستى سراسرى و 
دور شدن آن از "جویبارهاى اصلى" ملى گرائى کرد  - چیزى که ایشان آن را همانطور که انتظار میرود 
"خراب کردن کومه له زحمتکشان ..." اطالق میکند. هر دوى این تحوالت فضاى سیاسى کردستان را براى 
ملى گرائى سنتى کرد و رهبران و سیاستمداران این جریان تنگ کردند. هر دوى این تحوالت زبان کارگر را 
بر سر بورژوازى و ملى گرائى کرد دراز کردند. طبیعى است که آقاى طالبانى از چنین روندهائى ناخوشنود 
باشد و از آنهم طبیعى تر است که بخواهد سیر اجتناب ناپذیر به میدان آمدن مستقل کارگر در کردستان 
و انزواى ناسیونالیسم را تخطئه کند و به سیاق همیشگى سیاستمداران بورژوازى در ممالک عقب مانده 
و مذهب زده، آن را کار شیاطین و توطئه افراد مشکوك قلمداد کند. اما اگر "جویبار اصلى" اى در صحنه 
سیاسى کردستان امروز هست، اگر نیروئى ماندگار هست که قرار است کردستانى آزاد و مرفه بسازد، همان 
جنبش شورائى و سوسیالیستى کارگران است. این "بهار" ملى گرائى است که دیگر بسر رسیده است. آقاى 

طالبانى میخواهد همین واقعیت را کتمان کرده باشد. 
  
بهرحال بهر درجه سخنان آقاى طالبانى در تداعى کردن من با شوراها و کمونیستى شدن کومه له صحت 
داشته باشد، بهمان درجه بعنوان یک کمونیست باید خود را مفتخرتر و سربلندتر احساس کنم. در پاسخ به 
القابى که به من داده اند هم فقط میگویم که چه من مشکوك باشم و چه نباشم، خود آقاى طالبانى و رهبران 
ملى کرد ابدا افراد مشکوکى نیستند. موقعیت و منافع سیاسى آنها، موتلفین و طرف هاى داد و ستد سیاسى 
شان، اهدافشان، برنامه شان، روش حکومت شان، برخوردشان به طبقه کارگر، جنگ و آشتى روز و شب 
شان، و نسخه غم انگیزى که براى جامعه فرداى کردستان مى پیچند، همه و همه معلوم و معرفه است و با 
عکس و تفصیالت در روزنامه ها و رسانه هاى معتبر جهان منتشر شده و کارگر کرد و هر انسان آزادیخواه 
که به رهائى مردم زحمتکش کردستان میاندیشد مجاز به داشتن کوچک ترین توهم و تردیدى در این مورد 
نیست.اینها بهرحال نکاتى فرعى است. اصل موضوع در سخنان آقاى طالبانى خط و نشان کشیدن و تهدید 
کارگران و جنبش شورائى است. همان زبانى که مدعى است از "طپانچه کشیدن" بروى شوراها خبر ندارد، با 
فصاحت تمام شوراها را مشکوك و آلت دست عراق میخواند و با این کار فتواى سرکوب خشن هر حرکت 
جنبش شورائى در آینده را صادر میفرماید. این فرمول قدیمى و نخ نماى ناسیونالیسم علیه کارگران است. 
این جمالت را فردا، اگر کارگران شکست بخورند و اینها به مشروطه شان برسند، در ادعانامه دادگاههاى 

"انقالب کردستان" علیه شریف ترین مبارزین سوسیالیست طبقه کارگر خواهند نوشت. 
  
طبقه کارگر در کردستان باید این قبیل اظهارات را جدى بگیرد. این اظهارات خود تاکیدى بر ضرورت 
جدائى سیاسى قطعى و کامل طبقه کارگر در کردستان عراق از ناسیونالیسم و جماعت هاى ناسیونالیستى 
و پا به صحنه گذاشتن آن بعنوان یک نیروى مستقل و قدرتمند طبقاتى است. صحنه سیاسى عراق و بویژه 
کردستان متحول و ناپایدار است. اگر اوضاع به نفع دولت مرکزى عراق و یا جریانات ملى در کردستان تعیین 
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تکلیف شود، اولین قربانى کارگر و سوسیالیسم در کردستان خواهد بود. عدم تعادلى که امروز وجود دارد 
یک فرصت تاریخى براى کارگر و کمونیست است که خود را محکم کند، حزب بسازد و جنبش شورائى 
و توده اى خود را روى بنیادهائى ادامه کار استوار کند. آقاى طالبانى دیگر باید به چه زبانى بگوید که در 

این کار باید تعجیل کرد. 
 

و باالخره گوشه اى از صحبت آقاى طالبانى هم معطوف به کومه له امروز و رهبران فعلى آن است. عکس 
العمل این تشکیالت و این افراد در مقابل اینگونه حمالت آقاى طالبانى به شوراها، و به چرخش به چپ 
کومه له در گذشته (که در ظاهر ناسزاگوئى به من بیان میشود)، بهترین محک درجه آمادگى امروز آنها براى 
بازگشتن زیر سایه پر محبت و پدرانه احزاب سنتى ملى کرد خواهد بود. آقاى طالبانى دارد از قول کومه له 
امروز نسبت به تجربه ده سال گذشته این سازمان ابراز ندامت میکند. عکس العمل کومه له روشن خواهد 
کرد که در این عواطف شریک است یا خیر. کارگر و کمونست در کردستان بیشک دیر یا زود این سوال را 
جلوى کومه له و رهبران آن میگذارد که پاسخشان به اینگونه حمالت و سمپاشى ها علیه شوراها و مدافعان 

و فعالین جنبش کارگرى در عراق چیست. 
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کمونیسم کارگرى در عراق به یک حزب واحد نیاز دارد

پاسخ آرى یا نه به تشکیل حزب کمونیست کارگرى عراق در آینده نزدیک، بنظر من اساسا به موضعگیرى 
در قبال سواالت زیر بستگى دارد: 

  
1 - آیا ما میتوانیم از وجود یک سنت کمونیسم کارگرى فعال در عراق و یا الاقل در محدوده کردستان 
صحبت کنیم یا خیر. و اگر آرى، سازمانهاى کمونیستى موجود که خود را متعلق به این سنت اعالم میکنند 

تا چه حد در واقع به این سنت تعلق دارند؟ 
 

پاسخ من به بخش اول سوال (تا آنجا که به کردستان عراق برمیگردد) مثبت است. البته سازمانهایى در بخش 
عربى نیز وجود دارند که در ارتباط نزدیک با سازمانهاى بخش کردستان هستند و آنها هم خود را متعلق به 
این گرایش میدانند. اما وجود این سازمانها هنوز دامنه فعال بودن این گرایش را در صحنه مبارزه اجتماعى 
من  پاسخ  نسبت،  این  به  سازمان  هر  مشخص  تعلق  عینى  هم،  سوال  دوم  بخش  مورد  در  نمیکند.  روشن 
علیرغم داشتن مالحظاتى، که در مورد خود حزب کمونیست کارگرى ایران هم صدق میکند، مثبت است. 
مالك هاى اصلى بنظر من اینهاست: اول، رابطه سیاسى و عملى این تشکلها در مرحله قبل با طبقه کارگر 
و مطالبات کارگرى بطور کلى و با جنبش شوراها بطور اخص. ثانیا، جدایى اساسى و آگاهانه این سازمانها 
از اعتراض ملى و ناسیونالیستى در جامعه. ثالثا، درك ضرورت و مبرمیت حضور سوسیالیسم کارگرى در 
عراق امروز بصورت یک حرکت حزبى و متشکل مارکسیستى. این مشخصات این سازمانها را به روشنى 
از جناح چپ جنبش ملى در کردستان و یا از اپوزیسیون غیر کارگرى رژیم استبدادى حاکم جدا میکند. 
دو فاکتور اول، گویاى مکان اجتماعى و پراتیکى این احزاب در جدال طبقاتى جارى در جامعه و تعلق این 
احزاب به سوسیالیسم طبقه کارگر در عراق است. عامل سوم، مارکسیسم و تحزب، مشخصا تعلق آنها را به 
کمونیسم کارگرى بعنوان یک حرکت معین در جنبش اعتراضى طبقه کارگر تاکید میکند. بنظر من، مستقل 
از تبیین این سازمانها از یکدیگر و از عمق و دامنه اختالفاتشان، عواملى که شمردم حاکى از یک فصل 
مشترك جدى و یک بنیاد فکرى و عملى مشابه میان آنهاست. سایه روشنهاى سیاسى و تاکتیکى میان این 
جریانات و یا تفسیر آنها از جوانب مختلف خط مشى کمونیستى کارگرى، تا این مقطع در محدوده یک 

سنت واحد جاى میگیرند. 
  
عینى  ضرورت  یک  واحد  حزب  یک  تشکیل  مرحله  به  عراق  در  کارگرى  کمونیسم  سنت  ورود  آیا   - 2

سیاسى و اجتماعى در این مقطع هست یا نه؟ 
   
در این مورد هم قبال و هم در نوشته هاى دیگرى در همین شماره نشریه صحبت کرده ایم و من لزومى به 
تکرار آن استدالالت نمیبینم. فقط به تاکید این نکته بسنده میکنم که اگر کمونیسم کارگرى در عراق دراین 
مرحله حزب سیاسى خود را پایه نگذارد، نه فقط از پس معضالت و وظایف این دوره بر نخواهد آمد، بلکه 
فرصت تاریخى اى را براى وارد میدان کردن کارگر بعنوان یک نیروى مستقل و سوسیالیست در صحنه 

سیاسى عراق از دست خواهد داد. 



1366

برگزیده آثار  منصور حکمت

3 - آیا کمونیسم کارگرى قادر به شکل دادن به یک رهبرى معتبر و یک ستون فقرات کادرى توانا در بدو 
تشکیل حزب هست یا خیر؟ 

  
بنظر میرسد همه قبول دارند که از نظر کادر کمبود اساسى اى وجود ندارد. اتفاقا اگر چیزى بشود راجع به 
چپ عراق، بویژه در کردستان، در دوره اخیر گفت اینست که، برخالف مورد انقالب 57 (1979- 1978) 
در ایران، نه فقط کادرهاى سوسیالیست از جنبش و مشخصات طبقاتى آن عقب نبودند، بلکه از نظر سیاسى 
و ایدئولوژیکى به استقبال آن رفته بودند. در ایران بحرانى انقالبى در یک جامعه کاپیتالیستى جنبشى را به 
میدان کشید که کارگر صنعتى و شهرى مرکز ثقل آن را تشکیل میداد. اما بستر اصلى سوسیالیسم رادیکالى 
که به این انقالب پا گذاشت، سوسیالیسم خلقى بود و بافت کادرى آن آشکارا از مشخصات جنبش عینى 
عقب و فى الواقع به آن نامربوط بود. کمونیسم کارگرى کادر نداشت. در عراق، بویژه در کردستان، چنین 
نبود. کادر کمونیست و انترناسیونالیست و مرتبط با محیطهاى فعالیت کارگرى تیپ نمونه فعال کمونیست 

در این دوره بود. 
   

اما در مورد مساله رهبرى وضعیت فرق میکند. شکل گیرى کانونها و جلو آمدن کادرهایى که عمال نقش 
سخنگویان فکرى و سیاسى جنبش و ترسیم کنندگان افق آن را بعهده بگیرند و به این عنوان در سطوح 
مختلف جنبش برسمیت شناخته شوند، ارادى و دلبخواهى نیست. این محصول خود پروسه مبارزه سیاسى 
و فکرى است. اما گره کار توانایى و صالحیت کادرهاى جنبش براى تامین این رهبرى نیست، این توانایى 
بنظر من، و به گواهى سطح فکرى و سیاسى کادرهاى کمونیسم کارگرى عراق ، وجود دارد. مساله بر سر 
مشروعیت رهبرى و پذیرش عمومى آن است. اگر کسب این مشروعیت بخواهد به روند مبارزه سیاسى و 
ایدئولوژیکى در درون چپ عراق واگذار شود  - و این برداشتى است که بنظر میرسد سازمانهاى کمونیستى 
عراق امروز دارند  - مساله رهبرى به سرعت و سهولت قابل حل نیست. اما چنین سناریویى نه فقط الزم 
نیست، بلکه غلط است. در این سناریو، خصلت فراملى و نفوذ منطقه اى و سرنوشت منطقه اى جنبش 
کمونیسم کارگرى فراموش میشود. باید حزب کمونیست کارگرى ایران را به بحث تکوین جنبش کمونیستى 
عراق اضافه کرد و از نو به مساله فکر کرد. رشد کمونیسم در عراق در یک دهه و نیم اخیر مستقیما از 
حرکت کمونیسم در ایران تاثیر پذیرفته است. وجود سازمانهاى کمونیستى  - کارگرى در عراق امروز رابطه 
مستقیم با پیدایش یک خط مستقل کمونیستى کارگرى در کمونیسم ایران داشته است. آینده این پروسه را 

هم فقط میتوان در یک مقیاس منطقه اى بدرستى شکل داد. 
   
جنبش ما در کلیت خود مشکالت و ابهاماتى را که سازمانهاى کمونیستى عراق در زمینه رهبرى دارند، ندارد. 
علیرغم فاصله گذارى هاى سازمانهاى عراقى با هم، خوشبختانه و به دالیل قابل فهم جریان ثالثى وجود دارد 
که مورد تائید همه آنهاست. علیرغم ناروشنى ها و ابهامات تاکتیکى و روشى در بخش عراقى جنبش، افق 
عمومى و پرنسیپهاى برنامه اى و اصول تاکتیکى و سبک کارى جنبش کمونیسم کارگرى بطور کلى از هر 
جریان دیگرى روشن تر است. در متن کل این توافقهاى عمومى و افقهاى مشترك، شکل یافتن یک رهبرى 

معتبر در بخش عراقى جنبش میتواند به شیوه اى سریع تر و آگاهانه تر جلو برود.
   
بنظر من اگر ماهیت فراملى جنبش ما در نظر گرفته شود، اگر پروسه تشکیل حزب کمونیست کارگرى 
عراق با فرض وجود حزب کمونیست کارگرى ایران و راهى که فى الحال کلیت جنبش ما طى کرده است 
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در نظر گرفته شود، آنوقت روشن میشود که مساله رهبرى باافق و قابل قبول یک مشکل برطرف کردنى 
است. اعتبار حزب کمونیست کارگرى ایران نزد سازمانهاى کمونیست کارگرى عراق، انعکاس معتبر بودن 
اعتقادات و افقهاى مشترك خود این سازمانها و کانونها و پشتوانه اعتبار و مشروعیت رهبرى حزبى است 

که باید تشکیل شود. 
   
4 - آیا کانونها و کادرهاى کمونیسم کارگرى عراق میتوانند بر سر پروسه عملى تشکیل حزب به توافق 

برسند؟ 
   
جواب این سوال هم بنظر من مثبت است. من مانع برطرف نشدنى اى در این میان نمیبینم. این البته منوط به 
این است که حزب کمونیست کارگرى ایران به وظیفه خودش عمل کند. بنظر نمیرسد سازمانها و کانونهایى 
که تابحال در این مورد اظهار نظر کردهاند، در مورد خود پروسه عملى تشکیل حزب مواضع قطبى اى گرفته 

باشند و یا موانع دشوارى را طرح کرده باشند. 
  

عراق،  در  کمونیستى  کانونهاى  و  کمونیسم  به  حاکم  فضاى  کنم.  اشاره  نکته  یک  به  است  الزم  پایان  در 
موقعیت عینى این سازمانها در عرصه اجتماعى و واگرایى اى که میان سازمانهاى این خط وجود داشته 
است، تا حد زیادى از سیر تکوین حزب کمونیست ایران و کشمکشهاى داخلى آن تاثیر پذیرفته است. اگر 
در مقطع بحران خلیج و باالگرفتن اعتراض توده اى در عراق، حزب کمونیست ایران یک حزب یکپارچه 
کمونیست کارگرى بود، اگر گرایش کمونیسم کارگرى در حزب کمونیست ایران درست در همان مقطع در 
یک مرحله تعیین تکلیف سیاسى و تشکیالتى با گرایشات دیگر در درون آن حزب قرار نداشت، اگر یک 
حزب کمونیست کارگرى مصمم، با امکانات آنوقت حزب کمونیست ایران در کردستان، همانموقع وجود 
میداشت که به رشد کمونیسم در عراق نه بعنوان یک موضوع جانبى در دیپلوماسى بقاء بلکه بعنوان یک 
هدف سیاسى مستقیم و محورى مینگریست، بخش زیادى از ابهامات، تشتت و مشکالت بعدى کمونیستها 

در عراق قابل اجتناب بود. 
   

امروز دیگر ما حزب مستقل خود را تشکیل داده ایم. تشکیل حزب کمونیست کارگرى عراق یک اصل 
"سیاست خارجى" حزب کمونیست کارگرى ایران نیست. مرحله اى تعیین کننده در رشد یک جنبش واحد 
و یکپارچه طبقاتى در منطقه است. ما بعنوان یک حزب به این حقیقت و به تمام وظایف سیاسى و عملى 

ناشى از آن متعهدیم. 
...
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نوشته زیر بدنبال بحث و تصمیم کمیته اجرایى حزب در مورد ضرورت دخالت فعال حزب کمونیست 
کارگرى در رابطه با تحوالت چپ عراق، بعنوان توضیحى بر سیاست مصوب کمیته اجرایى نوشته شده 

است. در این نوشته طبعا وارد بحث اقدامات عملى نشده ام. منصور حکمت

وظایف ما در قبال چپ عراق
  
با جنگ خلیج و بحران داخلى عراق، همچنین شاهد عروج یک چپ رادیکال و انقالبى بودیم که بویژه در 
کردستان عراق در ارتباط نزدیکى با اعتراضات توده اى و بخصوص حرکت شورایى کارگران و زحمتکشان 
قرار داشت. دو مشخصه مهم حرکت کمونیستى دور اخیر بویژه در کردستان عراق توجه جدى ما به این 

جنبش را طلب میکند: 
  
1 - رابطه نزدیک و دخالت فعال سازمانها و محافل متعدد کمونیست در کردستان عراق در جنبش شورایى 

و به عبارت دیگر برجستگى نگرش و خودآگاهى سوسیالیستى در جنبش کارگرى در کردستان عراق. 
 

2 - تاثیر وسیع کمونیسم کارگرى در ایران بر این جنبش و نزدیکى اعالم شده بخش اعظم (و یا شاید همه) 
این سازمانها و محافل با جریان ما از نظر ایدئولوژیک، سیاسى و حتى سازمانى. 

  
این واقعیات وظایف مهمى را در قبال تحول و تکامل بعدى کمونیسم عراق بر دوش حزب کمونیست 
کارگرى ایران قرار میدهد. در رابطه با جنبش کمونیستى عراق، ما یک شخص ثالث و یک ناظر سمپاتیک 
نیستیم. خوشنودى و تعقیب کردن جریان عمومى اوضاع و یا اعالم همبستگى و دادن کمکهاى جانبى، که 
شاید براى یک نیروى کمونیستى دورتر سیاست کافى اى باشد، ابدا جوابگوى وظایف ما نیست. ما یک 
نیروى درگیر در این واقعیات هستیم، جزئى از عروج کمونیسم در عراق و بویژه کردستان هستیم و به این 
اعتبار موظف به دخالت مستقیم و فعال در ابعاد مختلف این جنبش در جهت تقویت و شکل دادن به صف 

کمونیسم کارگرى در این کشور هستیم. 
   
بر مبناى اطالعات تاکنونى اى که از موقعیت نیروها و مسائل مبارزه طبقاتى و کمونیستى در عراق داریم، 
بنظر من اساس سیاست ما در برخورد به جنبش کارگرى  - کمونیستى عراق در این دوره اینست: تالش 
براى ایجاد یک حزب (سازمان) کمونیست کارگرى در عراق (یا کردستان عراق) در ظرف مدت معین. 
بدیهى است که چنین سیاستى تنها با یک سلسله اقدامات تشکیالتى و نشستها و غیره به نتیجه نمیرسد و 
طیفى از وظایف نظرى و سیاسى و غیر تشکیالتى را نیز در دستور ما قرار میدهد. آنچه مورد تاکید من است 
اینست که مرکز ثقل و قطب نماى مجموعه این فعالیت ها باید تشکیل یک حزب واحد کمونیستى کارگرى 

در عراق، آنهم در یک آینده نه چندان دور، باشد. 
  

بعنوان استدالل در دفاع از این سیاست به اختصار به چند نکته اشاره میکنم: 
  
محدوده  در  صرفا  حال  کارگرى،  کمونیستى  نیروى  کل  بتواند  که  سازمانى،  چنین  تشکیل  ماتریال   -  1
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کردستان عراق، را متحد کند و به فعالیت با برنامه در صحنه سیاسى بکشاند وجود دارد. نه فقط سازمانها و 
گروههاى متعدد کمونیستى که خود را جریانات کمونیست  - کارگرى میخوانند، بلکه طیف وسیع محافل 
کارگرى فعال در متن جنبش شورایى، ماتریال عمومى چنین حزبى را تشکیل میدهند. رابطه این نیروها 
و گروهها با طبقه کارگر به مراتب نزدیک تر از تجربه تاکنونى جنبش چپ ایران است، و حتى اگر ریشه 
سازمانها و گروههاى اصلى به خود جنبش و اعتراض کارگرى بر نمیگردد، در متن جنبش شورایى و بواسطه 
مباحثات کمونیسم کارگرى، پیوند بسیار نزدیک ترى، از نظر عملى و برنامه اى و مطالباتى، میان گروهها 
با خود اعتراض طبقاتى وجود دارد که در مورد ایران در این مقیاس، مگر در محدوده کردستان ایران که 
هنوز فرصت بروز آشکار در یک اعتالى سیاسى نیافته است، وجود نداشته است. شرایط اگر گواه وجود 
یک جنبش یکپارچه و طبقاتى کمونیستى کارگرى نباشد، که نیست، بهرحال دال بر وجود یک نقطه عزیمت 

فوق العاده مناسب براى شروع تحزب کمونیسم کارگرى است. 
   

آشفته  اى  درجه  از  حاکى  عراق  کردستان  در  کمونیستى  جریانات  مکتوب  مباحثات  و  اسناد  اگرچه   - 2
فکرى، فاصله با نگرش کمونیستى کارگرى بویژه در جنبه هاى روشى و تاکتیکى و همینطور قطب بندى ها 
و مجادالت اغراق شده اى است که ظاهرا بیشتر در تاریخچه تشکیالتى گروهها ریشه دارد تا در اختالفات 
سیاسى فکر شده در مقطع کنونى، مجموعا جنبش کمونیستى کردستان عراق درك خوبى را از کمونیسم 
مبارزه  اصالت  به  اعتقاد  اکید  اعالم  من،  بنظر  درك،  این  مهم  هاى  شاخص  میگذارد.  نمایش  به  کارگرى 
طبقاتى و اعتراض کارگرى، وجود یک نگرش جهانى در بررسى اوضاع محیط خویش، مرزبندى فعال با 
ناسیونالیسم و تلقى اى مارکسیستى از سوسیالیسم بعنوان لغو کار مزدى و امحاء سرمایه است. این ادراکات 
ابدا قابل مقایسه با فضاى عمومى چپ ایران در مقطع تشکیل حزب کمونیست ایران نیست. نوسانات و 
نواقص نظرى این جنبش، تفسیرهاى مبهم و متفاوت جریانات مختلف از خود مباحثات ما و نظیر اینها، 
اوال هنوز محدودتر از دامنه نوسانى است که امروز حتى در خود جریان ما میشود سراغ کرد، و ثانیا، بیش 
از آنکه مبین ناآمادگى معرفتى و نااستوارى نظرى چپ عراق باشد، ناشى از فقدان یک خط رسمى و یک 
رهبرى معتبر در خود این جنبش است که اینگونه تعابیر را فیلتر کند و سر جاى خود قرار بدهد. در هر 
مقطعى در طول تاریخ جریان خود ما اگر خط رسمى، و رهبرى نظرى معتبر، قلم گرفته میشد، نوسانات و 
تعابیر رنگارنگ بسیار بیشترى بروز میکرد. این خاصیت هر جنبش سیاسى است که یک مرجعیت فکرى 
و سیاسى و یک خط رسمى ایجاد میکند و تعابیر مختلف از اهداف و وظایف را، که همواره در سطوح 
مختلف هر جنبش وجود دارد، تابع آن میکند. این دومى، یعنى یک رهبرى معتبر و پذیرفته شده فکرى و 
سیاسى، که تنها حزبیت میتواند تامین کند، وجود ندارد و الجرم تعابیر و تفاسیر مختلف میدان زیادى براى 
طرح شدن پیدا میکنند. بعبارت دیگر تحزب منوط به تعمیق نظرى و همفکرى و همسویى نظرى بیشتر در 

میان کمونیستهاى عراق نیست، بلکه خود پیش شرط آن است. 
   
3 - دوره حاضر دوره تعیین کننده اى در عراق است. کشمکش نیروهاى سیاسى و اجتماعى هنوز به یک 
تعیین تکلیف دراز مدت تر منجر نشده است. اوضاع سیاسى بى ثبات است و نیروهاى بورژوایى، از جمله 
احزاب ملى کردستان، قادر به کنترل قطعى اوضاع و تحمیل تمام و کمال برنامه خود به جامعه نیستند. کل 
عراق در یک بحران و بالتکلیفى سیاسى بسر میبرد. در طى همین فرجه است که کارگران باید به وضع 
خود سر و سامان بدهند. اگر در این دوره طبقه کارگر در عراق یا الاقل در کردستان عراق از نظر حزبى و 
تشکیالتى دستاورد تعیین کننده اى نداشته باشند، کل این فرصت از کف میرود و تنها شاید در آینده اى 
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بسیار دورتر امکاناتى که امروز براى تشکیل یک حزب کارگرى وجود دارد مجددا پیدا شود. بعالوه، اگر 
نیروهاى بورژوایى بحران را بسود خود فیصله بدهند، کارگر کرد و عرب در عراق نه فقط از نظر عینى 
بلکه همچنین از نظر فکرى و روحى دچار یک عقب نشینى اساسى میشود. همسویى امروز حول نگرش 
کمونیسم کارگرى چیزى نیست که تا ابد باقى بماند. شکست با خود تجدید نظر و یاس و ناباورى ببار 

میاورد و کار کمونیستها در عراق بمراتب دشوارتر خواهد شد. 
   
4 - بعالوه، حزب کارگرى کمونیستى براى دخالت موثر در صحنه سیاسى امروز عراق و کردستان حیاتى 
است. مسائل مهمى دارد در این کشور تعیین تکلیف میشود که در غیاب یک حزب موثر کمونیستى کارگرى 

تنها میتواند بسود بورژوازى و ارتجاع حل و فصل شود. 
   
5 - و باالخره، آنطور که از تماسهاى وسیع رفقاى ما با جنبش کارگرى و چپ کردستان عراق و نیز از 
و  برجسته  بسیار  کادرهاى  دوره  همین  در  جنبش  این  میاید،  بر  جریانات  این  سیاسى  ادبیات  و  نشریات 
توانایى را از خود بیرون داده است. حزبى که امروز تشکیل شود بنظر من از نظر کادر هیچ کمبودى نخواهد 
داشت. تعداد فعالین سوسیالیست با مطالعه، آگاه و مستقیما درگیر در جنبش کارگرى در کردستان عراق 

ابدا کم نیست. 
   

به چند مالحظه دیگر هم الزم است اشاره کنم: 

1 - بنظر من تشکیل چنین حزبى آینده کمونیسم کارگرى در کل منطقه را تا حدود زیادى روشن میکند. گام 
اول از یک حزب به دو حزب گام بسیار تعیین کننده اى است. این شروع پیدایش یک بلوك کمونیستى در 
خاورمیانه است که بسرعت بر چپ در تمام کشورهاى منطقه تاثیر میگذارد. این گام بفوریت به جنبش ما 
عمال یک خصلت انترناسیونالیستى (ولو مقدماتى) میدهد و همراه خود ایجاد ارگانهاى رهبرى بین المللى را 
ضرورى میکند. وجود این ارگانها فعالیت انترناسیونالیستى ما را وارد فاز جدیدى میکند و درهاى جدیدى 

را بروى کمونیسم کارگرى باز میکند. 
   

2 - اینکه حزبى که باید تشکیل شود یک سازمان در مقیاس عراق است یا کردستان عراق مساله اى است که 
باید در خود همین پروسه و در طى تبادل نظر با رفقاى عراقى روشن بشود. شناخت ما از گروههاى فعال 
در کردستان بیشتر است و بنظر میرسد سمپاتى به کمونیسم کارگرى در این منطقه وسیع تر است. هرچند 

که شواهدى از فعال شدن این گرایش در مناطق عربى هم وجود دارد. 
    
3 - تالش ما طبعا نباید به سر هم کردن فرمال یک سازمان منجر شود. اگر روشن شود که زمینه هاى الزم 
براى تشکیل چنین حزبى در این دوره وجود ندارد، آنگاه طبعا باید تالش کرد که بیشترین دستاورد ممکن 
در جهت تحزب آتى کمونیسم کارگرى در عراق بدست بیاید. بهرحال منظور من از این بحث ارائه یک 
فرمول دگم که "حتما باید حزب تشکیل شود" نیست. بلکه تاکید این نکته است که تالش ما باید در درجه 

اول، و تا وقتى امکان ناپذیرى این کار مسجل نشده است، این هدف را دنبال کند. 

اولین بار در اسفند 1371، فوریه 1993، در شماره 4 انترناسیونال منتشر شد. 
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جنایت اتحادیه میهنى علیه مردم کردستان محکوم است!
ما مى مانیم و شما رفتنى هستید 

قتل بیشرمانه 6 کمونیست انقالبى کردستان بدست جالل طالبانى و اتحادیه میهنى، قتل شش انسان پاك و 
شریف که زندگى خود را وقف مبارزه براى رهایى محرومان و آزادى و برابرى انسانها و سعادت جامعه 
کردستان کرده بودند، دیگر تکلیف مردم کردستان را با این مرتجعین بطور قطع روشن میکند. فاصله زیادى 
است میان تهدید کردنها و گرفتن ها و آب و برق قطع کردنها و لومپن بازى هاى دست راستى تاکنونى این 
جماعت، با حمله مسلحانه به دفتر یک حزب سیاسى بقصد قتل و کشتار و آر پى جى زدن به ماشین سازمان 

زنان و بخون کشیدن سرنشینان آن و سفارش آدمکشى گرفتن از تهران. این لکه ننگ پاك شدنى نیست.

رفقاى ما را چرا کشتند؟ برگردید و به "ادعا نامه" چندماه قبل "دادستانى "حکومت عشیرتى-لومپنى طالبانى 
علیه حزب کمونیست کارگرى عراق نگاه کنید. سیاه روى سفید نوشته اند که جرم ما اینست که برابرى زن 
و مرد را تبلیغ میکنیم، که از زنان در برابر تروریسم اسالمى و عشیرتى دفاع میکنیم، که مردم را به حمایت 
از حزب فرا میخوانیم، که در مقابل جریانات مرتجع اسالمى ایستاده ایم و با اسالمیزه شدن جامعه کردستان 
و حاکم شدن بختک سیاه مذهب بر زندگى میلونها مردم مبارزه میکنیم، که خواهان اعالم استقالل کردستان 
عراق و پایان بیحقوقى و بى هویتى و بى آیندگى اى هستیم که امثال طالبانى قریب دهسال است بنا به 
خواست وزارت خارجه آمریکا و دول مرتجع منطقه به مردم کردستان عراق تحمیل کرده اند. جرم ما اینست 
که آقاى طالبانى و طایفه اش پول و تفنگ و ماموریتى از اطراف گرفته اند، جرم ما اینست که مردم کردستان 
را شایسته چیزى بهتر از این میدانیم، جرم ما اینست که مزاحم لفت و لیس و حکومت کردن یک عده 

رئیس قبیله و گانگستر در کردستانیم و میخواهیم مردم حکومت کنند و سرنوشت خود را بدست بگیرند.

طالبانى و اتحادیه میهنى اولین مرتجعینى نیستند که علیه کمونیستها دست به اسلحه میبرند. اولین کودن هایى 
نیستند که فکر میکنند با زور اسلحه میتوان به کمونیسم فائق آمد. حزب کمونیست کارگرى عراق از این 
معرکه مصمم تر بیرون خواهد آمد. رابطه ما با مردم کردستان بیش از پیش تحکیم خواهد شد. اینها براى 
بار صدم روى اسب بازنده شرط بندى کرده اند. کمى آنطرف تر از نوك دماغ جناب طالبانى و همراهانش، 
مردم کردستان ایران دارند جمهورى اسالمى را که طالبانى به پابوسش رفته بزیر میکشند و پرچم کمونیسم 
و آزادیخواهى و حزب کمونیست کارگرى را بلند میکنند. میخواهم بدانم وقتى بزودى جمهورى اسالمى 
رفت و مردم آمدند، وقتى انقالب در کردستان ایران، کردستان عراق را بار دیگر صحنه پرشورترین جنبش 
آزادیخواهانه مردم کرد، وقتى متحدین و مشتریان طالبانى در تهران تار و مار شدند، وقتى پرچم هاى سرخ 
تمام کردستان را گرفت، آقاى طالبانى و کسانى که به امر ایشان ماشه ها را علیه کمونیسم و فرزندان پاك 

این مردم چکاندند کجا پنهان میشوند و به چه کسى پناه میبرند.

است.  مردم  ما و  نوبت  نیست.  سلیمانیه  در  ساختمانى  صرفا  است.  وسیع  جنبش  یک  کارگرى  کمونیسم 
دوران حکومت طوایف و دارودسته هاى مسلح وابسته به دولتهاى متفرقه در کردستان به سر رسیده است.
آمرین و عاملین قتل رفقاى ما باید فورا معرفى و در پیشگاه مردم و توسط دادگاههاى مردمى محاکمه شوند. 
اتحادیه میهنى باید از سیاست ارتجاعى تهدید و ایجاد محدودیت براى حزب کمونیست کارگرى عراق 

دست بردارد.
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مردم کردستان، 

علیه این جنایات و عامالن آن به میدان بیائید. این مرتجعین را سرجایشان بنشانید. پشیمانشان کنید. به حزب 
کمونیست کارگرى بپیوندید. 

درود به یاد پاك کمونیستهایى که در دفاع از محرومین و براى آزادى و سوسیالیسم در خیابانهاى سلیمانیه 
به خون کشیده شدند! 

ننگ و نفرت به آمرین و عاملین این جنایت کثیف! 

زنده باد حزب کمونیست کارگرى عراق! 

منصور حکمت ، عضو حزب کمونیست کارگرى عراق 

16 ژوئیه 2000 ، انترناسیونال هفتگى شماره 21- 31 تیر 1379 - 21 ژوئیه 2000 
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از تهران، با تشکر! 

کیهان بند را آب میدهد
کیهان، سه شنبه 11 مرداد، صفحه 2

مقر حزب کمونیست کارگرى ایران در سلیمانیه عراق برچیده شد 
سنندج- خبرنگار کیهان:

مقر حزب کمونیست کارگرى کردستان به وسیله نیروهاى اتحادیه میهنى کردستان عراق در 
سلیمانیه برچیده شد.

در جریان اخراج این حزب از منطقه سلیمانیه، که منجر به درگیرى بین طرفین شد، و 10 روز ادامه داشت، 
تعداد 10 نفر از حزب کمونیست کارگرى ایران به هالکت رسیدند و 10 نفر دیگر نیز زخمى شدند.

به گفته وى در این درگیرى یکى از مشاوران مرکزى حزب نیز به هالکت رسیده است. وى 
یک صهیونیست  شاگردان  از  یکى  حکمت"  "منصور  مستعار  نام  با  حزب  این  رهبر  افزود: 
معروف انگلیسى است و منابع مالى این حزب به وسیله این صهیونیست تامین میشود. وى 
افزود: مراتب تقدیر و تشکر دولت ایران از این اقدام طالبانى در جریان دیدار اخیر یک هیات 
از حزب سوسیالیست کردستان به سرپرستى" محمد حاجى محمود" با رمضان زاده استاندار 

کردستان به آنان اعالم شد.

بهار شماره 60، شنبه اول مرداد
در پى فشار اتحادیه میهنى کردستان عراق به حزب کمونیست کارگرى و درگیرى میان این دو 
حزب، چهار نفر از اعضاى اصلى حزب کمونیست کارگرى کشته و بیش از 15 نفر زخمى شدند.

گزارشهاى دریافتى حاکى است این درگیرى ها به دلیل فشار اتحادیه میهنى کردستان بر حزب 
کمونیست براى ترك مقرهاى خود در مناطق تحت حاکمیت این حزب رخ داد.

در این درگیرى ها تعدادى از اعضاى مسلح حزب کمونیست کارگرى توسط نیروهاى اتحادیه 
میهنى کردستان عراق دستگیر شدند. همچنین تمامى مقرهاى حزب کمونیست کارگرى در 
اصلى  علت  گفته میشود  شد.  برچیده  عراق  کردستان  میهنى  اتحادیه  حاکمیت  تحت  مناطق 

درگیرى روابط گسترده حزب کمونیست کارگرى با اسرائیل است.

این دو بریده روزنامه از کیهان (ارگان جناح راست) و بهار (بلندگوى دوم خرداد)، را بخوانید. آیا واقعا 
در مورد ماهیت اتحادیه میهنى (ببخشید،" شهربانى فخیمه سلیمانیه") و وقایع پشت پرده هجوم اخیر این 

دارودسته به کمونیسم کارگرى در کردستان عراق به توضیح بیشترى نیاز هست؟ 

فشار اتحادیه میهنى به حزب کمونیست کارگرى عراق و تالش آن براى ممانعت از فعالیت آزادانه این 
حزب تازگى ندارد. اتحادیه میهنى براى ضدیت با کمونیسم کارگرى در عراق احتیاجى به تحریک خارجى 
و اسپانسور در خارج مرزها نداشته است. یک حکومت خودگمارده و مرتجع عشایرى-گانگسترى طبعا 
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دل خوشى از کمونیستهاى رادیکالى که پرچم یک جامعه انسانى و برابر و امروزى و تحقق برنامه اجتماعى 
کارگران را بلند کرده اند و علیه مذهب و زن ستیزى بپاخاسته اند ندارد.

اما اکنون مسجل شده است که حمله اخیر و آدمکشى هاى اتحادیه میهنى در سلیمانیه اینبار با شرکت مستقیم 
رژیم اسالمى و بنا به سفارش مشخص اراذل حاکم در ایران طراحى شده است. یک فاکتور مهم در تعیین 
زمان این تهاجم، گشت یک ماهه نیروى پارتیزانى حزب کمونیست کارگرى ایران به رهبرى مجید حسینى 
حزب  گشت نیروهاى  از  پس  قبل نیز  دور  در  است.  بوده  مریوان  منطقه  و  شهر  در  ایران  خاك  در عمق 
به رهبرى عبداهللا دارابى، فشار اتحادیه میهنى به حزب کمونیست کارگرى عراق شدت گرفت. اسالمیون 
نتوانستند در ایران دست به مجید حسینى و نیروهاى حزب بزنند. الجرم آدم شان آنطرف مرز را خبر کردند، 
سکه چرکینى کف دستش گذاشتند و جنایتى را بعهده اش سپردند. و اکنون از او تقدیر میکنند .براستى که 
امروز عضویت در اتحادیه میهنى چقدر باید مایه افتخار باشد!! بعد از مطلب کیهان، کجا میخواهند پنهان 

شوند؟ 

در این میان یکسانى موضع و خط و زبان و الفاظ در مطلب بهار و کیهان یکبار دیگر تعلق دو جناح به یک 
گنداب واحد را یادآورى میکند. اتهام "استراتژیک" و" مخوف" و صد البته نخ نماى "رابطه با صهیونیسم"، 
بیان دیگرى براى همان فتواى قدیمى مهدورالدم و الزم القتل خواندن مخالفین است که این قمه کش هاى 
اسالمى بیش از دو دهه است عادت کرده اند بروى هر مخالف اسالم و رژیم اسالمى و هر انسان آزاده اى 
پرتاب کنند. حکمى که در دهها هزار مورد عمال به اجرا در آورده اند. کیهان البته پنهان نمیکند که ارگان 
چاقوکش هاست .اما نوشته بهار دوم خردادى و ولتریزه شده هم دارد براى بار صدم نشان میدهد که زیر عباى 
کریستین دیور "دوم خرداد" هم عینا همان حاکم شرع ها و شکنجه گران و اسالمیون تبهکار النه کرده اند. بهار 
و کیهان بلندگوهاى یک جنبش تروریستى و کثیف اسالمى هستند که در منگنه مردم دست و پاى خود را گم 
کرده است .بگذارید در پاسخ این اراذل فقط بگویم که احمق ها کار از این حرفها گذشته است، این مزخرفات 
دردى از شما دوا نمیکند. بزودى در تهران گوش همه تان را میگیریم و به عدالت مردم مى سپاریمتان.

انترناسیونال هفتگى شماره 14

14 مرداد 1379 - 4 اوت 2000
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دمکراسى: تعابیر و واقعیات
مصاحبه با انترناسیونال

است.  دموکراسى  پیروزى  از  صحبت  جا  همه  شرق  بلوك  فروپاشى  و  سرد  جنگ  پایان  با  انترناسیونال: 
میگویند براى اولین بار در تاریخ، دموکراسى در بالغ بر 170 کشور برقرار شده است. سقوط یکى پس از 
دیگرى دیکتاتورى هاى نظامى در کشورهاى آمریکاى التین در چند سال اخیر، روى کار آمدن دولتهاى 
جدیدى در نتیجه انتخابات عمومى در برخى کشورهاى اروپاى شرقى و یا این اواخر در آفریقا، موید این 
امر در نظر گرفته میشود. تفسیر شما از این واقعیت چیست؟ آیا آنچه اتفاق افتاده واقعا پایان دیکتاتوریهاى 

نظامى و حکومتهاى مستبد و توتالیتر است؟

منصور حکمت: اتفاقا بنظر میرسد بحث پیروزى دموکراسى این اواخر فروکش کرده باشد. دو سه سال پیش 
در اوج این بحث استنباط خودم را گفتم. "عصر سقوط دیکتاتورى ها" همان موقع هم فرمول توهم آمیزى 
بود که ورد زبان سیاستمداران لیبرال و روشنفکران ناراضى کشورهاى عقب مانده و بلوك شرق بود. این 
گواه دلخوشى هایى بود که اینها نسبت به گرفتن پاداشى به مناسبت پیروزى غرب بر شرق داشتند. خیلى 
زود معلوم شد که از این خبرها نیست. اگر یادتان باشد براى مثال جمهوریخواهان ایرانى حتى کفش و کاله 
کرده بودند که به تهران بروند و آغاز این عصر را در رکاب "پرزیدنت رفسنجانى" جشن بگیرند. امروز 
دارند تلفاتشان را میشمارند. بهرحال با این فرمول این تیپ اجتماعى و به دنبال آنها بخشى از مردم محروم 
چه در غرب و شرق و چه به اصطالح در جنوب، پشت آلترناتیوهاى دست راستى جدید و دورنماى نظم 
نوین جهانى آمریکا و غرب به خط شدند. این توهمات امروز بشدت تضعیف شده. معلوم شد که پایان 
جنگ سرد با گسترش آزادى ها و حقوق انسانى و یا صلح و صفاى اجتماعى مترادف نیست. برعکس همه 
دنیا دارد از رویدادهاى هولناك سه سال اخیر و نا امنى سیاسى و اجتماعى در سطح بین المللى حرف میزند.

این واقعیت دارد که تعدادى از رژیمهاى نظامى، عمدتا در آمریکاى التین، جاى خود را به دولتهاى سیویل 
داده اند. اما این بخودى خود هنوز چیز زیادى راجع به شدت و ضعف استبداد و توتالیتریسم نمیگوید. 
رژیمهاى نظامى تنها شکل و یا حتى رایج ترین شکل استبداد سیاسى نبوده اند. در اغلب موارد جایگزینى 
حکومتهاى نظامى با حکومتهاى غیرنظامى تغییر فاحشى در راه و رسم دولت و حتى بافت آن بوجود نیاورده 
است. تا آنجا که به توتالیتریسم، یعنى تسلط نهاد دولت بر همه فعل و انفعاالت سیاسى و فرهنگى، مربوط 
میشود با عروج حکومتهاى اسالمى و نیز با گسترش قدرت رسمى کلیسا در کشورهاى مختلف، این جنبه 
در  سیویل  حکومتهاى  با  پیشین  نظامى  حکومتهاى  جایگزینى  است.  شده  تقویت  رژیمها  بعضى  در  اتفاقا 
برخى کشورهاى فقیرتر، که عمدتا بر طبق برنامه و تقویم مصوب خود رژیمهاى نظامى جلو رفته است، 
بیش از آنکه ناشى از تعرض آزادیخواهى باشد، ناشى از فاکتورهاى اقتصادى در این کشورها و نتیجه ته 
کشیدن کاربست اجتماعى رژیمهاى نظامى در این کشورها بوده است. مشکل قدیمى این کشورها اساسا 
توسعه اقتصادى است. خاصیت رژیمهاى نظامى براى بورژوازى این کشورها از میان بردن تشتت سیاسى 
در درون خود طبقه حاکمه، برقرارى اختناق و سرکوب شدید طبقه کارگر و الجرم ایجاد زمینه سیاسى 
و اجتماعى براى افزایش سودآورى سرمایه و نرخ رشد اقتصادى بوده است. امروز در مجموع استراتژى 
هاى توسعه اقتصادى در این کشورها به بن بست رسیده است. نظرها متوجه مکانیسم بازار و الجرم آزادى 
عمل سرمایه خصوصى شده. حکومت نظامى باعث نارضایتى عمومى و بى ثباتى سیاسى است، بى آنکه 
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فعال دیگر دردى از بورژوازى این کشورها دوا کند. بهرحال دموکراسى، به این معنى اى که میگویند امروز 
پیروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نیست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمایندگان 
بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است. این حتما به حکومت علنى ارتش و پلیس ترجیح دارد 
چون حتى تظاهر بورژوازى به آزاد بودن جامعه هم از نظر سیاسى و فکرى فرجه هایى براى طبقه کارگر 
و اقشار محروم و مدافعان آزادى فراهم میکند. اما این در آن حد نیست که رقص و پایکوبى اى الزم داشته 
باشد. مشخصات اصلى حکومتهاى بورژوایى در کشورهاى آسیا، آفریقا و آمریکاى التین که ارکان اصلى آن 
عبارت است از ممنوعیت و یا محدودیت جدى جنبش ها و سازمانهاى کارگرى و سوسیالیستى، محدودیت 
آزادى بیان، فعالیت سیاسى، تشکل و اعتراض، وجود دستگاههاى نظامى و پلیسى قهار و سرکوبگر و ماوراء 
قانون، دادگسترى گوش بفرمان دولت، فقدان حقوق سیاسى و مدنى تضمین شده براى فرد، رواج شکنجه، 
وجود مجازات اعدام و در یک کلمه بیحقوقى و دست بستگى شهروند در مقابل قدرت دولتى، در اساس 
سر جاى خود مانده است. میشود از اقیانوسیه و آسیاى جنوب شرقى تا شمال آفریقا و آمریکاى جنوبى یک 

یک کشورها را شمرد و قضاوت کرد.

راستش من حاضرم بپذیرم که دموکراسى پیروز شده و هم اکنون در صد و هفتاد کشور، یعنى در همه 
کشورهایى که کسانى هم بعنوان نماینده مجلس از کیسه مردم حقوق میگیرند، برقرار است. این البته شامل 
لیتوانى و استونى و لتونى که قریب نیمى از جمعیت آنها بجرم الالیى گفتن به زبان روسى براى کودکانشان 
فاقد حق راى هستند، مصر، اردن، ایران، کره جنوبى، اخیرا کویت، کنیا، و امثالهم هم میشود. کاسه از آش 
داغ تر نمیتوان شد. اگر از نظر دموکراتها اوضاعى که در دنیا برقرار است اسمش دموکراسى است، بسیار 
خوب، فقط معلوم میشود که مشکل مردم بر سر این دموکراسى نبوده، بلکه سر آزادى و برابرى بوده است. 
آمار سرکوبهاى سیاسى، اعدامها، شکنجه ها، محدودیتها و ممنوعیت هایى که بر بخشهاى مختلف مردم 
اعمال میشود، تا چه رسد به فقر و بیخانمانى و آوارگى و مرگ و میر ناشى از بى غذایى و بد غذایى در 

همین چند ساله پیروزى دموکراسى، حکم جالبى در مورد دنیاى تحت سیطره دموکراسى نمیدهد.

دموکراسى  شما  نظر  از  است.  رایج  دموکراسى  از  متفاوتى  برداشتهاى  و  تفاسیر  و  تعبیرها  انترناسیونال: 
چیست؟

منصور حکمت: فکر نمیکنم منظورتان این باشد که من تعبیرى از دموکراسى "واقعى" و "اصیل" بدهم. 
دموکراسى مقوله اى کلیدى در سیستم فکرى من بعنوان یک سوسیالیست و مارکسیست نیست. ما از آزادى 
حرف میزنیم و این یک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، همانطور که قبال هم گفته ام، تبیین 
طبقاتى خاص و یک درك تاریخى  - مشخص از مفهوم وسیع تر آزادى است. دموکراسى مقوله اى است 
که بخش معینى از جامعه بشرى در بخش معینى از تاریخ از مجراى آن مفهوم وسیع تر آزادى را تجسم کرده 
است. بنابراین تعبیر من از دموکراسى فقط میتواند یک تعبیر ابژکتیو و تاریخى باشد. یک لیبرال یا دموکرات، 
کسى که دموکراسى یک ایده آل و آرمانش را تشکیل میدهد، میتواند تعبیرى "داخلى" و سوبژکتیو از این 
مقوله بدهد، میتواند بگوید که از نظر او دموکراسى واقعى چه هست و چه نیست. اما یک مارکسیست، بنظر 
من، باید معنى تاریخى و پراتیکى دموکراسى و عملکرد اجتماعى آن را بحث کند. دموکراسى، نه بعنوان یک 
لغت در این یا آن رساله قدیم بلکه بعنوان واقعیتى که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شده اند، محصول 
عروج سرمایه دارى است. دموکراسى نگرش بورژوا به امر آزادى است. منظورم ابدا این نیست که تنها یک 
روایت از دموکراسى وجود دارد و تاریخا تنها بورژوازى دموکراسى خواسته و یا آن را تبیین کرده است. 
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اقشار  و  طبقات  خواست  زیادى  موارد  در  دموکراسى  گذشته،  نسل  دو  زندگى  طول  در  بخصوص  اتفاقا، 
فرودست بوده و توسط متفکران و جنبشهاى این طبقات و اقشار به اشکال مختلف تفسیر و تبیین شده. اما 
این نه غیر بورژوایى بودن این مفهوم، بلکه برعکس سلطه ایدئولوژى و ترمینولوژى بورژوایى بر مبارزه براى 
آزادى و رهایى را نشان میدهد. جامعه بورژوایى موفق شده مقوله دموکراسى را جاى آزادى و آزادیخواهى 
بنشاند و به این اعتبار حد نهایى تعرض آزایخواهانه طبقات فرودست و شکل نهایى پیروزى آنها را از پیش 

تعریف کند. شما براى آزادى میجنگید و پس از "پیروزى"، پارلمان و "پلورالیسم" تحویل میگیرید.

وجود روایتهاى مختلف از دموکراسى، حتى روایتهاى طبقاتى مختلف، این مقوله را به یکى از مبهم ترین 
و تفسیر بردارترین و نامعین ترین مقوالت در فرهنگ اصطالحات سیاسى تبدیل کرده است. جنبشها و 
سیاستمداران مختلف، با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از دموکراسى حرف زده اند و میزنند و قطعا 
منظورشان یک چیز نیست. وضعیت هاى سیاسى مختلف توسط جریانات مختلف دموکراسى اطالق شده 
است. از تعبیرات ضد کمونیستى و جنگ سردى، تا تعبیرات انساندوستانه و حق طلبانه، وجود داشته اند 
آن  که  را  طلبى  دموکراسى  و  دموکراسى  ابژکتیو  و  مشترك  جوهر  میتوان  تفاسیر  این  همه  پشت  دارند.  و 
را، در تمام اشکال اش، براى مثال از سوسیالیسم و آزادى خواهى سوسیالیستى متمایز میکند، شناخت و 
تعریف کرد. اما در صحنه سیاسى نفس مفهوم دمکراسى، به همین صورت کلى، چیز زیادى را بیان نمیکند 
و کمکى به تفکیک جنبشها و جریانات اجتماعى نمیکند. به این دلیل صفتها و پسوند و پیشوندهایى که 
به دموکراسى اضافه میشود، تازه اجازه میدهد این کلمه معنى دقیق ترى پیدا کند، نظیر دموکراسى لیبرالى، 
پارلمانى یا وکالتى  و نماینده اى(representative) ، دموکراسى مستقیم،  دموکراسى خلق، دموکراسى 
دموکراسى غربى و غیره. این عبارات از نظر سیاسى کامال مفهوم و قابل تعریفند و تفاتهایشان و در موارد 
زیادى تناقضاتشان قابل توضیح است. جنبشها و نیروهاى مدافع هر یک از اینها هم قابل تعریف است و در 

بسیارى موارد کامال قابل تفکیک اند.

انترناسیونال: به این تفاوتها بر میگردیم. بخصوص بد نیست بیشتر درباره دموکراسى غربى و پارلمانى و 
لیبرالى صحبت کنیم. اما اول بهتر است به "جوهر مشترك و ابژکتیوى" که گفتید بهرحال پشت همه روایات 

از دموکراسى وجود دارد بپردازیم. این را چطور تعریف میکنید؟

منصور حکمت: به چند مولفه میشود اینجا اشاره کرد. طبعا بحث مفصل تر اینجا مقدور نیست. دموکراسى 
مبتنى  استبدادهاى  و  مطلقه  سلطنتهاى  در برابر  و 19  در قرن 18  تعبیرى بود که  معنى حکومت مردم  به 
ایدئولوژیکى  نظر  از  که  موجود  حکومتهاى  مقابل  در  کرد.  پیدا  میدان  مسیحیت  کلیساى  و  سلطنت  به 
مشروعیت و منشاء قدرت خود را از منبعى ماوراء مردم و جامعه میگرفتند، بورژوازى رو به رشد، توده 
مردم و مصلحین اجتماعى دولتهایى خواستند که منبعث از مردم باشند. البته خود این خواست، همانطور که 
مبارزات دو قرن بعد تا همین امروز به روشنى نشان داده است خیلى مبهم است. اوال، فرم عملى دخالت 
مردم در قدرت سیاسى و دولت چه باید باشد، و ثانیا، مقوله "مردم" شامل چه کسانى هست. تا همین نسل 
ما، بخشهاى زیاد و در مواردى حتى اکثریت آدمها، مانند زنان، سیاهان، مهاجرین، و غیره در این یا آن 
دموکراسى جزو "مردم" به حساب نیامده اند. خیلى وقت نیست که آدم مزدبگیر از نظر پروسه دموکراتیک 
جزو مردم تعریف شده است. هر دوى این عرصه ها، یعنى ساختار حکومت و رابطه عملى مردم با قدرت 
دولتى، و دامنه شمول دموکراسى به اقشار مختلف مردم، عرصه هاى جدى مبارزه سیاسى بوده اند و نتایج 
این مبارزات چهره عملى دموکراسى را در خود جامعه اروپایى و آمریکایى تا حد زیادى تغییر داده است. 
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اما بهرحال یک واقعیت ابژکتیو در مفهوم دموکراسى وجود دارد و آن رد حاکمیتى است که منشاء قدرت 
در آن ماوراء جامعه و یا غیر قابل توضیح باشد. نه فقط زور شمشیر و خون اشرافى یا نبوت و امامت و 
امثالهم از نقطه نظر دموکراسى و تفکر دموکراتیک بعنوان منشاء قدرت سیاسى نامشروع است، بلکه قدرت 
غیرقابل پس گیرى بطور کلى، حتى اگر در منشاء اولیه خود انتخابى بوده باشد، غیر دموکراتیک محسوب 
میشود. بعبارت دیگر تفکر دموکراتیک و رژیم دموکراتیک، در هر شکل، قدرت دولتى را منبعث از مردم، 
جوابگو به مردم و به نحوى از انحاء قابل تغییر توسط مردم اعالم میکند. حال این ادعا در این یا آن مکتب 
و این یا آن کشور چقدر توخالى و یا واقعى است، امر دیگرى است. هر تعبیر از دموکراسى بهرحال خواهان 
نوعى مراجعه به آراء مردم در امر تعیین دولت است. دوم و مهمتر اینکه، دموکراسى و دموکراسى خواهى 
به خودى خود در قبال ساختار اجتماعى و روابط اقتصادى کور است. بعبارت دیگر وضع موجود اقتصادى، 
نقش دولت، موقعیت انسانها در تولید و روابط ملکى، تقسیم مردم به اقشار و طبقات مختلف و نظیر اینها، 
نهادهاى سیاسى و ادارى موجود، از نظر دموکراسى و دموکراتیسم فرض گرفته میشود. تالش براى لغو 
شرط مالکیت در انتخابات پارلمان، براى مثال، یک حرکت دمکراتیک است، نفس مالکیت و رابطه بخشهاى 
مختلف مردم در رابطه با مالکیت مورد سوال نیست. از زاویه دموکراتیک میشود خواهان شرکت زنان در 
ارتش اعزامى آمریکا به خلیج شد و به نقش و جایگاه این ارتش و این عملیات کارى نداشت. و یا به سازمان 
سیا اعتراض کرد چرا به اندازه کافى سرخپوست در مقامات باالى آن وجود ندارد. تقسیم کردن مردم به 
شیعه و سنى و مسیحى و بعد براى مثال خواستار دولتى در لبنان شدن که این "اقشار" همه در آن سهمى 
داشته باشند، هرچند حال آدم را بهم میزند، اما موضعى دموکراتیک است. مطالبه دموکراسى صنعتى، براى 
مثال، به نوبه خود در ازاى اختیاراتى که براى اتحادیه کارگرى مطالبه میکند تقسیم مردم به کارگر و کارفرما 

را فرض میگیرد و در سیستم خودش ابدى میکند.

به این ترتیب روشن است که کور بودن در قبال روابط اقتصادى و طبقه بندى مردم در جامعه به این معنى 
نیست که دموکراسى به قلمرو سیاسى محدود میماند و دموکراسى طلبى امرى صرفا سیاسى است. بلکه، 
برعکس، به این معنى است که کل بنیاد اقتصادى جامعه موجود، یعنى مالکیت بورژوایى و تولید کاپیتالیستى 
با همه ابعاد اجتماعى و طبقاتى اش، توسط این تفکر و این جنبشها اخذ شده و به مبناى اجتماعى دموکراسى 
تبدیل میشود. دموکراسى یک رژیم سیاسى، و یا مطالبه کردن یک رژیم سیاسى، برمبناى وجود اقتصادى  - 
اجتماعى کاپیتالیسم است. چه از نظر تئوریک و چه در واقعیت تاریخى، خواست دموکراسى معادل مطالبه 

کردن "کاپیتالیسم دموکراتیک" است.

خالصه کالم، محتواى مشترك و ابژکتیو دموکراسى و دموکراسى خواهى اینست که در هر مقطع، با فرض و 
بر مبناى وجود مناسبات اجتماعى کاپیتالیستى و غلبه اقتصادى، سیاسى و فکرى طبقه بورژوا، خواهان تعمیم 
پایه فرمال و حقوقى قدرت سیاسى به بخش بیشترى از اقشار و تقسیمات موجود در همین جامعه است. 
از نظر عملى دموکراسى فرمولى است که قشرى که میخواهد به محرومیت قانونى و یا دوفاکتوى خود از 
حق شرکت در پروسه تصمیم گیرى اعتراض کند، با آن حرکت خود را توصیف میکند. بنظر من خصلت 

مشترك و عام دموکراسى همین است و نه بیشتر.

دموکراسى به خودى خود یک وضعیت یا یک رژیم سیاسى و قانون اساسى قابل تعریف و منحصر بفرد 
نیست، بلکه یک حرکت دائمى از جانب اقشار بیرون مانده براى کسب اختیارات حقوقى مشابه با دیگران 
از  که  دارد  بستگى  این  به  نتیجه  در  هم  دموکراتیسم  و  دموکراسى  ماهیت  است.  سیاسى  قدرت  قبال  در 
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چه قشرى، در چه جامعه اى و در چه تالقى سیاسى اى، مایه میگیرد. بورژوازى خصوصى در جدال با 
بوروکراسى ادارى و صنعتى دولتى در بلوك شرق از زبان سخنگویانش در غرب و شرق خواهان امکان 
شرکت در قدرت سیاسى میشود. اسم جنبش خود را هم چه در غرب و چه در خود بلوك شرق دموکراسى 
خواهى میگذارد. سیاهپوست آفریقاى جنوبى هم خواهان حق شرکت مساوى در انتخابات است، او هم 

دموکراسى میخواهد. افق و آرمانهاى اجتماعى این دو جنبش بسیار با هم فرق دارند.

انترناسیونال: شما میگوئید دموکراسى فرمولى است براى قشرى که میخواهد درهاى بسته قدرت را برروى 
خود باز کند، یا بعبارتى بسط و گسترش پایه حقوقى قدرت و شرکت اقشار هرچه وسیعترى در قدرت. 
این همان چیزى است که به دموکراسى در افکار عمومى مشروعیت و مطلوبیت میدهد، یعنى اختیار فرد در 

دخالت در امور جامعه و آزادى فردى. این بنظر شما چه ایرادى دارد؟

منصور حکمت: تعمیم پایه حقوقى و فرمال قدرت سیاسى، یعنى آنچه که من گفتم، با "شرکت اقشار هرچه 
وسیعترى در قدرت" و یا "اختیار فرد در دخالت در امور جامعه و آزادى فردى" ابدا یکى نیست. اتفاقا آنچه 
که به دموکراسى نه فقط مشروعیت داده است بلکه آنرا به یک کالم مقدس در فرهنگ سیاسى مردم و جامعه 
امروز تبدیل کرده همین است که تعمیم حقوقى و فرمال اجازه شرکت در قدرت به اقشار مختلف جامعه، 
با آزادى فردى و اختیار فرد در دخالت واقعى در امور جامعه یکى تصور میشود. اینها یکى نیستند. در مورد 
اینکه دموکراسى با تعریفى که شما در انتهاى سوال از آن بدست دادید، که در واقع تصویرى از دموکراسى 

لیبرالى است، "چه ایرادى دارد" بعدا صحبت میکنم.

نکته اصلى مورد بحث محدوده کاپیتالیسم براى شرکت یافتن اقشار اجتماعى در پروسه حقوقى شکل گیرى 
دولت و قدرت سیاسى نیست. دموکراسى به این معنى حتى هنوز مبین یک نظام و آئین نامه سیاسى خاص 
براى جامعه نیست. معادل خواستن یا دادن آزادى بیشتر به فرد یا به "مردم" نیست. تمام کشورهاى دنیا، بجز 
معدودى، مستقل از دامنه آزادى هاى مدنى در آنها، خود را دموکراتیک میخوانند زیرا میتوانند یک پروسه 
فرمال و حقوقى که طى آن "مردم" در تعیین دولت شرکت میکنند را نشان بدهند. با تعبیر دموکراسى لیبرالى 
خیلى از این کشورها، از جمله حکومتهاى سیویل و پارلمانى طرفدار غرب در آمریکاى التین و آسیاى 
جنوب شرقى دموکراتیک نیستند و نبوده اند. با تعبیر دموکراسى خلقى، خود دموکراسى لیبرالى دموکراتیک 
نیست. اما این تفاوت تعبیرهاى لیبرالى، جنگ سردى، خلقى، آنارشیستى، سوسیال دموکراتیک، تکنوکراتیک 

و غیره از دموکراسى را نشان میدهد و نه "واقعى" نبودن دموکراسى در این یا آن کشور را.

و باالخره تاکید من این بود که ما، بعنوان سوسیالیست، قبل از اینکه هنوز این پیشوند و پسوندها را وارد 
بحث کنیم، با جوهر مشترك پشت سر همه این روایات، یعنى پذیرش بنیاد اقتصادى موجود و تنزل دادن 
مساله رهایى سیاسى به شرکت فرد یا "اقشار" در پروسه فرمال و حقوقى تشکیل دولت، فاصله جدى داریم. 
دموکراسى در اشکال و تبیین هاى مختلف تاکنونى آن مکانیسم مشروعیت مردمى بخشیدن به حکومت 

طبقاتى و ماهیتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.

معنى  همان  به  را،  قدرت  ابدا  اروپا  در  مطلقه  حکومتهاى  بر  دموکراسى  پیروزى  اوال،  که  میکنم  یادآورى 
فرمال هم، در دسترس "فرد" قرار نداد. تا دهها سال شهروند صاحب حق انتخابات در دموکراسى هاى 
اروپا مرد سفید پوست "آزاد" و صاحب زمین یا سرمایه است. حق راى کارگران، زنان، رنگین پوستان و 
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قس علیهذا جزو ارگانیک تعریف دموکراسى نیست و همراه آن زائیده نشده، بلکه حاصل مبارزه حق طلبانه 
طبقات و اقشار مختلف در جامعه دموکراتیک موجود بوده است. مبارزاتى که تحت پرچم فکرى و سیاسى 
جنبشهاى دیگر نظیر جنبش سوسیالیستى، جنبش برابرى زنان، جنبش ضد تبعیض نژادى و قومى و غیره) 
معنى اخص  عبارت دموکراسى به  ثانیا، خود  پیش رفته.  قانونى  عمدتا به شیوه غیر دموکراتیک و غیر  و 
کلمه، درست نظیر استقالل یا خودمختارى، لزوما مترادف با گسترش عدالت اجتماعى و برابرى و یا حتى 
آزادى فردى بیشتر نیست. دموکراسى، استقالل و غیره قالبهاى سیاسى و ادارى معینى هستند که میتوانند 
محتواهاى متفاوتى را در خود جا بدهند. از پیش معلوم نیست که استقالل بنگالدش یا لیتوانى و تاجیکستان 
و یا باسک لزوما به معنى گسترش حقوق بشر و رفاه و برابرى اجتماعى در این کشورها بوده و یا باشد. از 
پیش معلوم نیست که وقتى "خود" کرواتها و صرب ها و بوسنى ها در خطه هاى مربوطه حکومت کنند آدم 
متوسط زندگى بهتر یا بدترى در جغرافیایى که قبال یوگوسالوى نام داشت خواهد داشت. واقعیت اینست 
که در موارد زیادى در تاریخ معاصر، و از جمله در همین دوره خود ما، مردم همان نیمچه حقوق سابق خود 
را هم تحت لواى استقالل و خودمختارى و "حکومت خودمان" از دست داده اند. در مورد دموکراسى به 
معنى اخص کلمه، یعنى دموکراسى بى پیشوند و پسوند، هم همین نکته صادق است. امروز در بخش اعظم 
کشورهاى اسالم زده، هر پارلمان منتخب اکثریت و هر رفراندم توده اى به احتمال قریب به یقین موقعیت 
زن را بعنوان شهروند درجه 2، و حتى بدتر از آن، در قانون تثبیت میکند. آراء عمومى و مجالس نمایندگى 
آمریکا و انگلستان و در واقع تمام اروپاى دموکراتیک به لشگرکشى و آدم کشى در خلیج راى دادند. نود 
و چند درصد از مردم ایران در یک رفراندم عمومى به برقرارى جمهورى اسالمى در ایران راى داد و در 
الجزایر هم داشت همین اتفاق میافتاد که در محل جلویش را گرفتند. پارلمانهاى آزاد در اروپا، و هر رفراندم 
توده اى در این کشورها، امروز بسادگى به نقض حق پایه اى مردم جهان به نقل مکان و اسکان در هر جا 
که بخواهند راى خواهند داد. اینگونه تصمیمات ناقض بشر دوستى، آزادیخواهى، برابرى طلبى و حرمت 
انسانى هست، اما ناقض دموکراسى و پروسه دموکراتیک نیست. دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسه 

تصمیم گیرى است، نه الگو و معیارى براى محتواى خود تصمیمات.

خود دموکراسى فى نفسه به معناى حکومت مردم است و همانطور که گفتم این مقوله در برابر حکومتهاى 
دینى و اشرافى و سلطنتى و قداره بندى شکل گرفت. اینکه جامعه اى که در آن دموکراسى برقرار است 
چه تبیینى از آزادى فرد، عدالت اجتماعى، برابرى انسانها و حقوق بشر و امثالهم دارد موضوع بحث خود 
دموکراسى نیست، بلکه موضوع جدال سنتهاى فکرى و سیاسى طبقات اجتماعى مختلف در جامعه است. 
بخش زیادى از مطالباتى که امروز با دموکراسى تداعى میشود، نظیر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، 
گرایشات  تاثیر  بلکه  ندارد،  دموکراسى  به  ربطى  نفسه  فى  اینها،  نظیر  و  جمعى  و  فردى  مدنى  آزادیهاى 

اجتماعى و سنتهاى فکرى و سیاسى خاصى نظیر لیبرالیسم یا سوسیالیسم است.

انترناسیونال: آیا منظورتان اینست که دموکراسى خود مفاهیم مستقلى در زمینه حقوق و آزادیهاى فردى و 
مدنى و یا حکومت مردم ندارد؟

منصور حکمت: مساله اینست که تبیینى از دموکراسى، مستقل از جنبش و مکتبى که دارد از دموکراسى 
کاغذ،  روى  نشده.  نوشته  جایى  سیاسى  مکاتب  از  مستقل  دموکراسى  طالیى  اصول  نداریم.  میزند،  حرف 
تعبیر مکتب لیبرالیسم از دموکراسى تعبیر رایج و مسلط بوده است. میگویم روى کاغذ، زیرا در واقعیت امر 
در بخش اعظم قرن بیستم، تا همین اواخر، دو تعبیر دیگر از دموکراسى زندگى اکثریت عظیم کره ارض را 
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عمال تحت تاثیر قرار داده، یکى تعبیر جنگ سردى ("دمکراسى غربى")، که علیرغم خویشاوندى نزدیکش 
با تعبیر لیبرالى ابدا نباید با آن یکى گرفته شود، و دوم، تعبیر خلقى ("دموکراسى خلق")، یعنى روایتى که 
تلقى تودههاى وسیع مردم کشورهاى تحت سلطه و عقب مانده را از مفهوم دموکراسى شکل داده است. 
مفاهیم این مکاتب در مورد قدرت سیاسى و حقوق مدنى و آزادى فردى بسیار با هم فرق میکند. در بخش 
اعظم دوران پس از جنگ دوم در حالى که دموکراسى غربى و دموکراسى خلق در اقصى نقاط دنیا سر معنى 
عملى این کلمات براى مردم با هم شمشیر میزدند، دموکراسى لیبرالى در محیط هاى فرهنگى و سازمانهاى 

خیریه و حقوق بشرى خطاهاى طرفین را در دفاتر خود ثبت میکرده است.

آنچه بین همه اینها مشترك است و همانطور که گفتم حکم مستقل و محتواى ابژکتیو دموکراسى را تشکیل 
میدهد، مبنا بودن مناسبات کاپیتالیستى و برقرارى یک مکانیسم حقوقى براى شرکت مردم (با هر تعریف) در 
پروسه تعیین و تغییر دولت است. نفس دموکراسى را حکومت اکثریت تعبیر کرده اند و نه برقرارى معیارها 
و ارزش ها و حقوق خاص. وارد کردن این معیارهاى خاص در مفهوم دموکراسى کار مکاتب و جنبشهاى 
سیاسى مختلف بوده است. این کار را لیبرالیسم، سوسیالیسم، کنسرواتیسم، آنارشیسم و غیره همه کرده اند. 
در این شک نیست که دموکراسى، بعنوان نظامى که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز 
تعریف میشود، فرجه بیشترى نسبت به اشکال حکومتى غیر دموکراتیک براى جنبشهاى مختلف اجتماعى 
باز میکند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و براى ایجاد تغییراتى که مایلند تالش کنند. اما این بخودى 
خود کارآکتر جامعه را تعیین نمیکند. نتیجه پروسه دموکراتیک لزوما آزادى فردى یا جمعى بیشتر، برابرى 
و عدالت اجتماعى، رعایت حقوق بشر و غیره نیست. آزادى هاى سیاسى و عدالت اجتماعى محصول خود 
پروسه دموکراتیک نیست، بلکه محصول جنبشها و نیروهاى اجتماعى آزادیخواه و عدالت طلبى است که 
در طول تاریخ توانسته اند، چه از درون یک پروسه دموکراتیک و چه از بیرون آن، تناسب قواى اجتماعى 
را به نفع خود و ایده آلهایشان بر هم بزنند و گوشه هایى از این ایده آلها را به قانون و نرم تبدیل کنند. در 
بسیارى موارد، همانطور که در دهه هشتاد با رشد تاچریسم دیدیم و امروز با رشد نیروهاى فاشیستى و 
راسیستى در عرصه سیاست پارلمانى اروپا شاهدیم، خود پروسه دموکراتیک، و یا الاقل اشکال معینى از آن، 
میتواند محمل رشد و حتى قدرت گرفتن نیروهاى ضد انسان و تاریک اندیش و مستبد هم باشد. آن تصویر 
طالیى که کاپیتالیسم در ایدئولوژى رسمى و در تبلیغات سیاسى اش از دموکراسى بدست میدهد، تصویرى 
که در آن آزادى عمل و اختیار فرد و همینطور نوعى حقوق پایه اى انسان تضمین شده است، تصویرى 
مبتنى بر تبیین لیبرالیسم (و به درجه اى سوسیال دموکراسى) از دموکراسى است. براى خیلى ها این تصویر 
آبستره و تئوریک از دموکراسى، با مشخصات زندگى طبقه متوسط کشورهاى اروپاى غربى و آمریکا و با 
عدم تعصب و تحمل فرهنگى بیشترى که بدالئل مختلف در این کشورها وجود دارد، تلفیق میشود و یک 
تصویر رویایى از دموکراسى را میسازد. وقتى براى مثال یک روشنفکر ایرانى یا روسى و یا مصرى و غیره 
دموکراسى میخواهد، این تصویر را میخواهد. اما این عکس روى جعبه است. البته حتى اگر محتوى آن 
همان بود که تصویر میشود، باز ما بعنوان کارگر و بعنوان مارکسیست به آن ایرادات اساسى داشتیم. ما منتقد 
لیبرالیسم و روایت لیبرالى از آزادى هستیم. دموکراسى لیبرالى مسخ اندیشه آزادى بشر است، فرمولى براى 
اتمیزه کردن انسانها در برابر سرمایه در قلمرو سیاسى و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتورى مافوق مردمى 
طبقه سرمایه دار است. این یک وجه اصلى بحث ما در مورد دموکراسى است که باید بطور سیستماتیکى 
به درون جامعه برده شود. اما این تصویر لیبرالى نه فقط در نسخه هاى صادراتى دموکراسى، بلکه در خود 
کشورهاى پیشرفته غربى هم ربط زیادى به واقعیت ندارد. دموکراسى بالفعل، دموکراسى آنطور که هست، 
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توخالى تر و ریاکارانه تر از حتى تصویر لیبرالى آن است. در موارد زیادى، براى مثال در کاربرد این ترم در 
جنگ سرد با بلوك بوروژایى رقیب و یا در کارزار تبلیغاتى علیه سوسیالیستها و مارکسیسم در کشورهاى 
غربى، دموکراسى رسما به معنى قدوسیت مالکیت خصوصى و بازار بکار میرود. براى مثال یکى از ارکان 
تاچریسم تصویر کردن نهادهاى کارگرى بعنوان عوامل محدود کننده دموکراسى و آزادى فرد (براى پذیرش 
هر شغلى و هر شرایطى) بود. براه بودن بساط شکنجه در دستگاههاى پلیسى کشورهاى غربى بارها گزارش 
شده است. وجود محافل غیر رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعیین سیاستهاى کشورى، محاکمات 
مخفى و دادگاههاى فرمایشى، دستگاهها و نهادهاى مخفى و مسلح کنترل مردم، رسانه ها و ژورنالیسمى که 
هنر ارعاب و تحریک و تحمیق را با انقالب در تکنیک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دست 
راستى مورد حمایت دولت و متصل به پلیس که کارشان سربزیر نگهداشتن اقشار محروم و جناح چپ در 
جامعه است، و دهها نهاد و راه رسم دیگر حقوق و اختیار فردى و حقوق بشر را در خود جوامع غربى به 
شوخى تبدیل کرده است. فرد متوسط این کشورها، که تازه وضعش از مردم بقیه کشورهاى جهان بهتر است، 

بطرز رقت آورى بیحقوق، ترسیده و در سرنوشت خویش بى تاثیر است.
اگر میخواهیم راجع به مفاهیم و مقوالت دموکراسى در مورد حقوق فردى و مدنى و غیره صحبت کنیم، یا 
باید مشخصا در مورد مکاتب مختلف و تعبیرات ویژه این مکاتب از دموکراسى صحبت کنیم و این اساسا 
ما را به بحث دموکراسى لیبرالى و سیستم پارلمانى میرساند. و یا باید دموکراسى را در عملکرد مشخص آن 
در تاریخ معاصر قضاوت کنیم. در هر دو این حاالت یک مارکسیست خود را در موضع منتقد دموکراسى، 

چه بعنوان یک مفهوم و چه بعنوان یک واقعیت، پیدا میکند.
انترناسیونال: از نظر تئوریک و همینطور از نظر تصویر ایده آلى که سخنگویان سرمایه دارى از مناسبات 
سیاسى در این نظام میدهند، دموکراسى لیبرالى و سیستم پارلمانى جایگاهى کلیدى دارد. دمکراسى لیبرالى 

در همین تصویر تجریدى و بیان فرمال اش چه مشخصاتى دارد؟

منصور حکمت: دموکراسى لیبرالى یک مفهوم (و بعبارتى یک مدل) ترکیبى و پیوندى است متکى بر دو 
بنیاد متفاوت: دموکراسى، بعنوان حکومت مردم یا حکومت اکثریت و لیبرالیسم بعنوان یک سلسله اعتقادات 
و احکام خاص در مورد رابطه سیاسى و حقوقى فرد و جامعه. تلقى عمومى و اولیه خیلى از مردم از این 
عبارات اینست که دموکراسى بعنوان یک رژیم سیاسى و لیبرالیسم بعنوان یک سلسله ارزش ها و معیارهاى 
سیاسى و مدنى الزم و ملزوم یکدیگر هستند، اولى فرم و دومى محتواى نظام سیاسى را بیان میکند، بطور 
یک به یک از هم نتیجه میشوند و غیره. واقعیت اینست که میان این دو جزء دموکراسى لیبرالى یک تنش 
دائمى و در تحلیل نهایى یک ناسازگارى جدى وجود دارد که در عمل منشاء کشمکشها و تناقضات سیاسى 

مهمى در جامعه بورژوایى و در صحنه سیاسى کشورهاى اروپاى غربى بوده است.

سد هر تصمیمى که اکثریت مردم در طى پروسه دمکراتیک، براى مثال از طریق نمایندگان شان در پارلمان 
بگیرند، از نقطه نظر مفهوم دمکراسى مشروعیت دارد. حال آنکه لیبرالیسم ارزشهاى سیاسى و مدنى از پیشى 
اى دارد که آنها را حقوق طبیعى و یا حقوق مدنى غیر قابل نقض آحاد بشر اعالم میکند. بعبارت دیگر از 
نقطه نظر لیبرالیسم، دامنه عمل دموکراسى و حاکمیت مردم باید کنترل و محدود بشود. تصمیم دموکراتیکى 
که حقوق طبیعى مورد نظر لیبرالیسم را ملغى اعالم کند و یا خدشه دار کند، از نظر این مکتب مشروعیت و 
اصالت ندارد. لیبرالیسم نه به عنوان محتواى حکومت دموکراتیک، بلکه بعنوان شرط کنترل کننده و محدود 
کننده آن عمل میکند. موضوع لیبرالیسم تعریف حقوق فرد و حفاظت از آنها در مقابل حاکم، دولت و یا 
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بعبارتى "جامعه" است. لیبرالیسم حکومت پارلمانى و یا به هرحال منتخب را از این لحاظ مورد استقبال قرار 
میدهد که بقول جان استوارت میل فرض میکند حکومت "خود مردم" به حقوق مدنى مردم دست اندازى 
نمى کند. براى لیبرالیسم کالسیک این حقوق اصل و فرم حکومت ثانوى است. اما این فرض لیبرالى هم 
در تئورى و هم در دنیاى واقعى چندان قابل اتکاء نیست و دو رکنى بودن سیستم، التقاط و تناقض درونى 
در خود تئورى دموکراسى لیبرالى ببار میاورد و در سیر حرکت دموکراسى هاى لیبرالى کشمکشهاى سیاسى 

مهمى را باعث میشود.

اگر دقت کنید، عموما به یک قانون اساسى متکى هستند که در مراحل اولیه شکل گیرى این نظام در هر 
کشور نوشته شده و برخالف قوانین دیگر جرح و تعدیل آن به تصمیم اکثریت نسبى نمایندگان پارلمان 
ممکن نیست. نفس وجود قانون اساسى نهایتا محدودیتى است که بر پروسه دموکراتیک گذاشته شده است. 
معنى این حرف اینست که راى امروز نمایندگان مردم یک کشور چند ده میلیونى به نسبت مصوبات مجلسى 
در بیش از یک قرن قبل، با 10 درصد جمعیت امروز و با حق راى به مراتب محدود تر براى افراد، فرعى 
محسوب میشود. اکثریت مردم این نسل دارند به مصوبات تعداد به مراتب کمترى از مردم چهار نسل پیش 
گردن میگذارند. این از نظر دموکراسى یک محدودیت و مانع است، اما از نظر لیبرالیسم، که احکام و ایده 
آلهاى خود را بر متن مبارزات داغ اجتماعى و سیاسى در قرنهاى گذشته در قانون اساسى نظامهاى پارلمانى 
کاشته، یک دستاورد و ضامن بقاء آزادى فردى و مدنى در دموکراسى هاى پارلمانى محسوب میشود. این 

تنش در بطن دموکراسى لیبرالى، چه بعنوان یک مفهوم و چه بعنوان یک نظام اجتماعى، وجود دارد.

انترناسیونال: به این ترتیب کدام این دو رکن، لیبرالیسم و یا ایده حکومت اکثریت، قرار است منشاء و ضامن 
اصلى آزادى در دموکراسى پارلمانى باشد؟

منصور حکمت: هر دو و هیچکدام. از نظر تئورى حکومت بورژوایى در سرمایه دارى مدرن، هر دو، و 
از نظر عمل سیاسى طبقه بورژوا و دولت او، هیچکدام. از نظر تئوریک هر دو رکن حیاتى هستند. یک 
دیکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پایبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نمیتواند آزاد تلقى بشود 
چون حق اولیه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض میکند. و این 
اولین داعیه تفکر دموکراتیک در مورد آزادى سیاسى است که قدرت در رژیم دموکراتیک در دست مردم 
قرار میگیرد. از طرف دیگر، هیچ تضمینى نیست که اکثریت مردم در پروسه دموکراتیک تصمیمات ناقض 
حقوق طبیعى و اولیه بشر، آنطور که لیبرالیسم تعریشان میکند، نگیرند. "استبداد اکثریت" مفهومى است که 
منادیان مکتب لیبرالى، نظیر میل، در مورد آن هشدار میدهند. بنابراین از نظر تئوریکى هر دو این اجزاء براى 
دموکراسى لیبرالى حیاتى اند و همانطور که گفتم ایدئولوژى رسمى اینها را در تلفیق با هم بعنوان مبناى 
فکرى نظام سیاسى سرمایه دارى امروز در اروپا و آمریکا ارائه میکند. این حقیقت که این یک التقاط است تا 
امروز در تبلیغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سیاسى حاکم در غرب مشکلى بوجود 
نیاورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هیچکدام اینها قرار نیست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. 
بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، یعنى دیکتاتورى یک اقلیت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعیت 
بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر یک از این دو جزء را جدى بگیرند، آنوقت بورژوازى 
معنى واقعى اینها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اینجاست که دو رکنى بودن دموکراسى لیبرالى 
خاصیت عملى خود را آشکار میکند. هرجا این خطر وجود داشته است که مردم، یا یک نسل رادیکال، براى 
مثال از همان پارلمان نیم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدودیت 



1384

برگزیده آثار  منصور حکمت

اختیارات پارلمان و تقدس احکام از پیشیاى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتیازات طبقاتى بورژوازى 
را حراست میکند را یادشان انداخته است. و هرجا حاکمیت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است 
جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترین اعتبارى براى آزادى هاى مدنى  که مرتجع ترین 
باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدایى ترین حقوق پذیرفته شده انسانها 
را در مقیاس میلیونى نقض کرده اند. اهمیت و خاصیت دموکراسى و لیبرالیسم در کارکرد عملى حکومت 
بورژوایى نه در محتواى آزادیخواهانه این مفاهیم، بلکه برعکس در جدایى این مفاهیم از آزادى واقعى و 

نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبیر هردوى آنها از مقوله آزادى است.

انترناسیونال: احکام پایه اى لیبرالیسم و حقوق "طبیعى" مورد نظر این مکتب در خطوط اصلى چیست؟ 
چگونه لیبرالیسم در تعریف این حقوق امتیازات بورژوازى را حراست میکند؟

منصور حکمت: بخشى از این احکام همانهاست که امروزه بعنوان بدیهیات حقوق بشر و آزادى هاى مدنى 
از آن صحبت میشود. آزادى بیان و اندیشه، آزادى تجمع و تشکل و لیستى از آزادیهاى فردى از جمله احکام 
اساسى لیبرالیسم کالسیک هستند. یادآورى میکنم که اینجا دارم از لیبرالیسم کالسیک بعنوان یک مکتب 

حرف میزنم و نه از لیبرالها و احزاب لیبرال که ممکن است به هیچیک از اینها سرسوزنى متعهد نباشند.

لیبرالیسم و مطالبات و اصولى که با لیبرالیسم تداعى میشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج علیه قیود 
فئودالى و موازین سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى این حقوق، و یا حتى برقرارى نیم بند این 
حقوق و پذیرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبیعى در جامعه یک پیشرفت اساسى به نسبت اوضاع پیشین 

تلقى میشود.

اما مساله نه به اینجا ختم میشود و نه اینگونه حقوق جوهر اصلى لیبرالیسم را تشکیل میدهند. آزادیهاى 
مورد بحث مکتب لیبرالى در قلمرو سیاست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که این 
مکتب در زمینه اقتصادى و طبقاتى اعالم میکند. لیبرالیسم بعنوان ایدئولوژى سرمایه دارى و اصالت بازار در 
مقابل نظام اقتصادى فئودالى به میدان آمد. تقدس مالکیت خصوصى بورژوایى و آزادى فرد، بعنوان تجسم 
انسانى مالکیت خصوصى و یک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنیاد لیبرالیسم 
است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سیاسى لیبرالیسم، انعکاس دفاع این مکتب از آزادى 
عمل اقتصادى و سیاسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که این بنیاد صریحا طبقاتى، 
که آشکارا از اقتصاد سیاسى سرمایه دارى دفاع میکند، نه فقط دامنه جانبدارى این جریان از آزادیها و حقوق 
سیاسى را محدود و مشروط میکند، بلکه معنى و تفسیر خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سیاسى 
گفته میشود میبخشد. آنچه در میان همه احکام لیبرالیسم مقدس و خدشه ناپذیر است، آنچه که تعبیر و 
تفسیر برنمیدارد، مالکیت خصوصى بورژوایى است. مقدس ترین و "طبیعى ترین" حق فرد براى لیبرالیسم 
حق مالکیت است. وقتى به این فکر کنیم که مالکیتى که بدینسان تقدیس میشود، از یک طرف مبتنى بر نقد 
و رد نوع دیگرى از مالکیت، یعنى مالکیت اشرافى و فئودالى، است و از سوى دیگر وابسته به وجود یک 
طبقه عظیم فاقد مالکیت در جامعه جدید مورد نظر لیبرالیسم است، روشن میشود که چگونه موضوع بحث 
این مکتب در واقع توجیه و تقدیس موقعیت و قدرت بورژوازى و ترسیم یک روبناى سیاسى متناسب با 
کاپیتالیسم است. روشن میشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع لیبرالیسم چیزى بیش از انعکاس حقوقى 
بازار نیست و چگونه حقوق "طبیعى" مورد نظر لیبرالیسم حقوق بورژوایى فرد و در تحلیل نهایى امتیازات 
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فرد بورژواست. لیبرالیسم، در نسخه اولیه و انگلیسى آن، مبتنى بر آنچیزى است که اصطالحا، و بنظر من با 
تفسیرى مکانیکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. یعنى آزادى از موانع و قیود (و از جمله قوانین و مقررات) 
خارجى که میتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. لیبرالیسم نقطه عزیمت خود را حراست از اختیار و 
آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعریف میکند. از این مجرا آزادى هاى 
فردى و حقوق مدنى معنى جدید و البته جالبى پیدا میکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا 
به نبود قوانین و نهادهایى تعبیر میشود که مانع آزادى عمل سرمایه و فرد سرمایه دار در فعل و انفعاالت 
اقتصادى باشند. از طرف دیگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکیت و اختیار داشتن فرد بر وسائل 
میشود.  ترجمه  سرمایه  برابر  در  کارگر  فرد  اتمیزاسیون  و  انفراد  ضرورت  به  فرد  اصالت  نیست،  تولیدش 
لیبرالیسم کالسیک در رابطه با سرمایه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع 
کردن سرمایه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانین بازار است. از طرف دیگر 
قبال کارگران، لیبرالیسم مخالف ابراز وجود دسته جمعى و مخالف تابع شدن فرد کارگر به سیاست  در 
اتحادیه و تشکل کارگرى است. من و شما ممکن است خیال کنیم اتحادیه داشتن به امر تحقق بخشى از 
حقوق "طبیعى" و مدنى کارگران کمک میکند. لیبرالیسم کالسیک، اما، این را ناقض آزادى فرد کارگر براى 
تصمیم گیرى در مورد نحوه فروش و استفاده از نیروى کارش میداند. این وجه آشکارا ارتجاعى لیبرالیسم و 
این تفسیر دست راستى از آزادى فردى، که تحت لواى ارج گذاشتن به اختیار فرد و تالش و ابتکار فردى، 
مسئولیت مطلق هر فرد در قبال سهم و سرنوشت اش در دنیا و رها شدنش به تقالى فردى را تبلیع میکند، 
در مکتب لیبرتاریانیسم، که با تاچریسم و گل کردن مکتب اقتصادى مانتاریسم به جریان مسلط در دهه 08 
تبدیل شد، به کمال میرسد. لیبرالهاى به اصطالح متمدن تر و انسان تر در اروپا و آمریکا که جناح مرکز 
در سیاست در این کشورها را تشکیل میدهند، آنهایى هستند که بخشا تحت فشار سوسیالیسم و سوسیال 
دموکراسى، که سنت هاى سیاسى اصلى اروپاى قاره در تمایز با انگلستان بودند، مقوله آزادى منفى را تا 
نتیجه نهایى و افراطى آن دنبال نمیکنند. در این مکاتب دیگر، آزادى نه فقط به عدم وجود موانع بیرونى و 
مقررات محدود کننده، بلکه به وجود امکان مادى و معنوى براى انتخاب فردى ربط پیدا میکند. همه ما در 
این دنیا اجازه داریم خیلى کارها را بکنیم که هرگز امکان مادى و یا شناخت و اطالعات کافى براى دست 
زدن به آنها را پیدا نمیکنیم. این وجه مقوله آزادى، یا اصطالحا "آزادى مثبت"، یعنى برخوردارى از امکان 
انتخاب آزادانه، جزو سیستم فکرى لیبرالیسم نیست و اساسا میراث سنت هاى جامعه گرا و سوسیالیستى 
است. عروج سوسیال دموکراسى و دولت رفاه بخشا این جنبه را در فرهنگ سیاسى جوامع پیشرفته غربى 
براى دوره اى تقویت کرد. این قرار بود مبناى سرمایه دارى "با چهره انسانى" باشد. شاید براى خیلى از 
تحصیل کردگان و روشنفکران جوامع عقب مانده این آن وجهى بوده است که به نظام سیاسى در اروپاى 
غربى، و به این اعتبار به مقوله دموکراسى که فى نفسه ربط مستقیمى به این "چهره انسانى" ندارد جذابیت 
میداد. لیبرتاریانیسم به رهبرى جریان تاچر، بر متن معضالت اقتصادى سرمایه دارى رفاه در دهه هشتاد، پایه 

این سیستم را، دقیقا با استناد به مقوله "حکومت مردم" و با گرفتن راى مردم، به لرزه انداخت.

انترناسیونال: آیا به این ترتیب نمیشود گفت که مقوله آزادى مثبت، که بنظر میرسد براى امکانات برابر افراد 
و مسئولیت جامعه و آگاهى جا باز میکند، نقطه عزیمت بهترى براى تعریف آزادى سیاسى است؟

منصور حکمت: همانطور که قبال گفتم بنظر من نفس این تفکیک بعنوان یک تعریف پایه اى در شناخت 
سنت  تاکنونى،  جامعه  سیاسى  عمل  در  همینطور  و  نهایى،  تحلیل  در  ندارد.  چندانى  اعتبار  آزادى  مقوله 
لیبرالیسم انگلیسى و سنت سوسیال دموکراتیک اروپا، هر دو نشان داده اند که به یکسان میتوانند آزادى 



1386

برگزیده آثار  منصور حکمت

واقعى انسانها را تحریف کنند، به یکسان میتوانند تحت لواى ایجاد رژیم سیاسى آزاد یک انقیاد بنیادى تر 
طبقاتى در جامعه و یک بیحقوقى سیاسى مشهود در سطح عمومى را سازمان بدهند. آزادى مثبت و منفى هر 
دو در چهارچوب یک درك بورژوایى از انسان و آزادى انسان و بر متن یک جامعه تقسیم شده به طبقات 
تعریف میشوند. نبود موانع سیاسى و حقوقى براى اعمال اراده آزاد فرد جایى که اقتصاد سیاسى جامعه قبال 
انسانها را به دو طبقه حاکم و فرودست تبدیل کرده معنایى جز آزادى بى مهار طبقه حاکم در تاخت و تاز 
علیه طبقه کارگر و اتمیزه بودن و دست و پا بسته بودن مطلق افراد طبقه فرودست در مقابل شرایط اجتماعى 
و اقتصادى اى که تغییرشان کامال از حیطه اراده آنها خارج بنظر میرسد، ندارد. آزادى منفى لیبرالیسم به 
این ترتیب، حال هر نقشى در برابر سلطنتهاى مطلقه قرون گذشته داشته است، در دنیاى امروز با هر مالك 
آزادیخواهانه جدى مقوله اى مخدوش و بى اعتبار است. "آزادى مثبت"، از طرف دیگر، ایجاب میکند که 
یک نهاد و یک مرجع اجتماعى وجود داشته باشد که نیازهاى مادى و معنوى انسانها را براى داشتن شانس 
انتخاب آزادانه در قلمرو سیاسى و مدنى تفسیر کند. چقدر سواد و چه نوع سوادى الزم است تا انسان بتواند 
در یک انتخابات تصمیم واقعا آزادانه خود را بگیرد؟ چقدر اطالعات و چه نوع اطالعاتى الزم است تا آدم 
بتواند آزادانه تشخیص بدهد در قبال فالن سیاست دولت، از اعالم جنگ تا سیاست مالى، کجا میایستد؟ 
طول و عرض مسکنى که اجازه میدهد آدم در محدوده آن حق "طبیعى" خود مبنى بر داشتن یک حریم 
شخصى غیر قابل تعرض را جامه عمل بپوشاند، چیست؟ چه بخشى از روز فرد میتواند به کار اختصاص 
یابد بدون آنکه خدشه اى بر حق طبیعى هر فرد در پرداختن به نیازهاى معنوى و عاطفى اش وارد بشود؟ 
مقوله آزادى مثبت، و سوسیالیسم بورژوایى، سنتا پاى دولت را بعنوان مسئول تامین این حداقل ها، و الجرم 
مرجع تشخیص اندازه ها و حد نصابها، به میدان کشیده است. اما فراموش نکنید که جامعه فى الحال طبقاتى 
است و دولت دولت بورژوازى است. بنابراین همه چیز در این خالصه میشود که محدودیتهاى بورژوایى 
بر حقوق و آزادیهاى مردم اینبار نه توسط قوانین کور بازار، بلکه توسط نهاد دولت اعمال میشود. تحت 
پوشش مصون داشتن فرد از بى حقوقى ناشى از عملکرد خودبخودى سرمایه دارى و بازار، اینجا قالب 
زدن رسمى نحوه زندگى و طرز تفکر و انتخاب انسانها توسط نهادهاى سیاسى و فرهنگى جامعه بورژوا 

در پیش گرفته میشود.

بعالوه، بخاطر بیاوریم که چگونه، بخصوص با انقالب انفورماتیک و الکترونیک چند دهه اخیر، رسانه هاى 
جمعى و ژورنالیسم رسمى بار اصلى تحمیق و تهدید مردم را، که قبال کار کلیسا و ارتش و پلیس بود، به 
اشکال مدرن تر و "بدون دخالت دست" بر عهده گرفته اند. تحت لواى دسترسى به اطالعات براى تصمیم 
گیرى آزادانه و صحیح، که یک شرط در تعریف آزادى مثبت است، رسما سوء اطالعات را به جزء الیتجزاى 
زندگى مردم تبدیل کرده اند. صفحه تلویزیون تان هرچه بزرگتر، اختیار و اراده سیاسى تان به همان درجه 
خالص  لیبرالى  مدل  از  کمتر  آزادى  امر  قبال  در  مکاتب  این  عملى  محصول  تر.  توخالى  و  سازتر  دست 
ترسناك نیست. در کشورهایى که سوسیالیسم بورژوایى در اشکال مختلف دست باال داشته، شوروى سابق یا 
اروپاى شمالى براى مثال، فرد ایمن تر و مطمئن تر است، اما به همان درجه به دولت بورژوایى وابسته تر و 
در زندگى خود از آن متاثرتر است. اختیارات حقوقى دولت بورژوایى در دست بردن به پارامترهاى اقتصادى 
و سیاسى و فرهنگى زندگى مردم وسیع تر است. دولت رابطه اى قیم مآب با توده کارکن جامعه برقرار 
میکند که به آن امکان میدهد بدرجه زیادى حرکت آنها را در مبارزه طبقاتى مشروط کند. در این جوامع فرد 
بى چهره تر و قالب زده شده تر است. بشدت در مقابل "حقایقى" که از باال صادر میشوند، روش زندگى 
اى که بنامش رقم زده میشود و سناریوهاى سیاسى و اقتصادى اى که جلویش گذاشته میشود بى دفاع و 
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تسلیم است. مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که دولت و ایدئولوژى حاکم بورژوایى و ابزار سیادت 
طبقه بورژواست، مکاتب بورژوایى هر تعریفى از آزادى بدهند جزئى از مکانیسم و دم و دستگاه محدود 
کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعه اند. نمیتوان طبقه حاکمه داشت و آزادى سیاسى واقعى هم داشت. 
جامعه طبقاتى نمیتواند جامعه اى آزاد باشد. در این شک نیست که در سیستمهاى پارلمانى، فرد با انتخابهاى 
سیاسى روبرو میشود و یا مخیر است به این یا آن شکل در حیات سیاسى جامعه دخالت کند. و باز تردید 
نیست که فرد مخیر است که در محدوده انتخابهایى که در مقابلش قرار میگیرد آزادانه آنچه را مایل است 
انتخاب کند. مشکل اینجاست که در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى سیاسى اى که جلوى افراد قرار میگیرد، 
خود مجراهایى که براى دخالتگرى سیاسى جلوى او باز میشود، با مالك آزادى واقعى انسان، قالبى و بى 
اعتبار است. بدوا من و شما را بعنوان صرب و کروات و عرب و کرد و مسلمان و مسیحى و سفید پوست 
و سیاه پوست، زن و مرد، شاغل و یا بیکار و غیره تعریف میکنند، بدوا خودآگاهى و هویت هر یک از ما را 
بعنوان یکى از آحاد یک قوم، نژاد، مذهب و کشور معین و یا عضوى از یک گروه اجتماعى معین تعریف 
میکنند، بعد این انتخاب "آزاد" را جلوى ما، یعنى این مخلوقین زبان بسته ایدئولوژى حاکم، میگذارند که 
حال بعنوان یک عده انسان متعصب و تحریک شده و ترسیده میخواهیم با ملت و یا نژاد بغل دستى دشمن 
خونى باشیم یا صرفا رقیب اقتصادى. بدوا صحنه سیاسى جامعه را بصورت مسابقه پارلمانى احزاب چپ 
و راست بورژوایى، زیر سایه سنگین رسانه ها و دستگاه هاى عقیده سازى طبقه حاکم، میچینند و بعد از ما 
میخواهند، آنهم نه با اصرار، که هر چند صباح به یکى از آنها راى بدهیم. وجود رفراندوم استقالل لیتوانى، 
رفراندم رد و قبول پیمان ماستریخت، انتخابات الجزایر و امثالهم البته نشان وجود دموکراسى و اختیار فردى 

است. اما نفس انتخابهایى که جلوى مردم قرار میگیرد اسارت آور است.

بنظر من شرط الزم آزادى، انقالب علیه انقیاد طبقاتى و استثمار طبقاتى است. جامعه نابرابر، جامعه اى که 
نابرابرى را بعنوان یک مشخصه اساسى خود بازتولید میکند، نمیتواند ظرف آزادى و اختیار انسان باشد. 
دموکراسى لیبرالى و نظام پارلمانى، هر مفهومى از آزادى هم که پشتوانه نظرى آن را تشکیل بدهد، رژیم 

سیاسى اى براى سازمان دادن این جامعه و تبعیضى است که بنیاد آن را تشکیل میدهد.

انترناسیونال: قبال به مقوله دموکراسى غربى اشاره کردید و گفتید که باید تفاوتهاى این مفهوم با دموکراسى 
لیبرالى را شناخت. در مورد این بیشتر توضیح بدهید.

منصور حکمت: برخالف دموکراسى لیبرالى یا لیبرالیسم و پارلمانتاریسم و غیره، "دموکراسى غربى" مقوله 
اى است فاقد یک نقطه رجوع فلسفى و تئوریک. این مقوله محصول یک کشمکش سیاسى مشخص در 
تاریخ معاصر یعنى رقابت بلوکهاى غرب و شرق و وجود جنگ سرد میان آنهاست. مقوله دموکراسى غربى 
در درجه اول نه به یک نظام، بلکه به یک بلوك سیاسى اشاره میکند. این عبارت را ماشین ایدئولوژیکى 
غرب، و در درجه اول سیاستمداران غربى، در رقابت علیه شرق و سیستم اقتصادى و سیاسى حاکم در بلوك 
شرق بکار برده اند. قبال این را بگویم که در این چند سال اخیر با باال گرفتن تب هویت غربى و هویت 
اروپایى و بخصوص با سقوط شرق مقوله دموکراسى غربى تاحدودى از نظر محتوایى تدقیق شده است. 
پیش از این، تعلق یک کشور به اردوى دموکراسى غربى، که قبال جهان آزاد اطالق میشد، لزوما نه به معنى 
اروپایى و آمریکایى بودن کشور مربوطه بود و نه پارلمان داشتن و قانونى بودن حکومت آن. نفس تعلق به 
اردوى غرب با درجه اى اغماض براى اطالق این عنوان به یک کشور کافى بنظر میرسید. دموکراسى غربى 
یک پراتیک سیاسى معین نبود، بلکه اعالم جانبدارى از یک سلسله معیارها و ارزشهاى بنیادى سیاسى و 
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فرهنگى، و از آن مهمتر اقتصادى، بود که آمریکا و اروپاى غربى سمبل ها و مدافعان اصلى آن بودند. محور 
اساسى این مفهوم به این ترتیب تقدس مالکیت خصوصى و تعلق به اردوى غرب در جنگ سرد تا حد 
تعلق به یکى از پیمانهاى نظامى وابسته به آمریکا بود. واضح است که مدلهاى سیاسى آمریکا و اروپاى غربى 
پارلمانى بود و از لیبرالیسم تاثیر پذیرفته بود. اما راجع به اسرائیل و ایران سلطنتى و فیلیپین و ژاپن و شیلى و 
یونان و ترکیه و امثالهم، یعنى اعضاء افتخارى و یا على البدل دنیاى دموکراسى غربى، با همین اطمینان خاطر 
این حرف را نمیشد زد. خالصه حرفم اینست که مقوله دموکراسى غربى بیشتر ابزارى در جدال سیاسى و 

ایدئولوژیکى میان دو بلوك بود تا مفهومى در حقوق و تئورى سیاسى.
مقوله  این  هم  هنوز  البته  میکند.  پیدا  ترى  تئوریک  محتواى  دارد  مفهوم  این  امروز  گفتم  که  همانطور  اما 
بیش از آنکه اشکال و ساختارها و نرم هاى سیاسى اى را توصیف کند، نوع مشخصى از "تمدن" و سطح 
زندگى و "فرهنگ" را تداعى میکند. دموکراسى غربى معرف نوع مشخصى از زندگى است و نه صرفا یا 
لزوما یک رژیم سیاسى خاص. بنظر میرسد که امروز مفسرین سیاسى غربى عمدتا مقوله دموکراسى غربى 
عقب  سنتهاى  آن  در  که  کشورهایى  مصرف،  باالى  سطح  با  صنعتى  پیشرفته  هاى  دارى  سرمایه  براى  را 
و  است،  گرفته  قرار  صنعتى  دارى  سرمایه  رقابتى  و  فردگرایانه  فرهنگ  تابع  مذهبى  و  ملى  و  قومى  مانده 
بخصوص ایدئولوژى بورژوایى به آنچنان نیروى مادى اى تبدیل شده باشد که بتواند تالطم هاى سیاسى 
و فرهنگى حاد در این کشورها را کنترل کند، بکار میبرند. هندوستان هر قدر هم پارلمانش پارلمان باشد و 
انتخاباتش کم تقلب، با این سر و وضع مردمش و جدالهاى قومى و مذهبى که سراپایش را گرفته است نمونه 
"دموکراسى غربى" محسوب نمیشود. اما ژاپن، حتى اگر تمام سیاستمدارانش نوچه گانگسترها و جیره خوار 
کمپانى ها باشند، یک جزیره دموکراسى غربى در شرق دنیا محسوب میشود. تایوان و کره جنوبى هم احتماال 
به همین ترتیب. بنظر من مقوله دموکراسى غربى از این نظر جالب است که به ما نشان میدهد که "باال" از 
دموکراسى چه میخواهد و به اسم دموکراسى چه میسازد. این مقوله خیلى جدى تر و واقعى تر از اسطوره 
دموکراسى است که روشنفکران لیبرال جامعه، چه در عالم سیاست و چه در آکادمى ها، بخورد مردم میدهند.

انترناسیونال: اساس انتقاد مارکسیستى به دموکراسى لیبرالى و پارلمانى بعنوان چهارچوبى براى پیاده شدن 
عملى آزادى سیاسى در جامعه چیست؟

مدل  مورد  در  اما  میگویم.  اى  کلمه  چند  تر  اثباتى  قدرى  آزادى  مقوله  مورد  در  بعدا  حکمت:  منصور 
دموکراسى لیبرالى اولین نکته اى که باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که علیرغم اینکه لیبرالیسم و اندیشه 
دموکراسى پارلمانى مانند همه اشکال ایدئولوژى و تئورى اجتماعى بورژوایى میکوشد پایه و بار طبقاتى 
خود را پنهان کند و بعنوان اصول و حقایقى عام و "بشرى" ظاهر بشود، محتواى طبقاتى و جایگاه آن در 
سازماندهى حاکمیت بورژوایى به سهولت قابل مشاهده است. همانطور که گفتم، لیبرالیسم یک ایدئولوژى 
مشتق از مالکیت بورژوایى و مدافع مالکیت بورژوایى است. لیبرالیسم ترجمه مکانیسم بازار و ملزومات آن 
به زبان تئورى سیاسى و حقوق است. دموکراسى لیبرالى با پارلمان و انتخابات و غیره آن، یک نظام و روبناى 
سیاسى جامعه اى است که مشخصات بنیادى آن از نظر رابطه بخشهاى مختلف جامعه با قدرت سیاسى در 
سطح پایه اى ترى تعیین شده است. ایدئولوژى حاکم، ماهیت قدرت سیاسى را تعیین نمیکند بلکه از آن مایه 
ـّدموکراسى لیبرالى بهمردم در امر دولت و قدرت سیاسى نیست، بلکه توجیه  میگیرد و آن را توجیه میکند
و پوششى براى اعمال قدرت یک طبقه، یک اقلیت، بر جامعه است. ضامن مصونیت حقوق بنیادى انسانها، 
چه جمعى و چه فردى، در برابر دست اندازى ها و خودکامگى هاى صاحبان قدرت نیست، بلکه مقررات و 
موازینى براى نحوه مشروع انکار و یا سلب این حقوق است. دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعیت 
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و  مشروعیت  که  است  دولتى  دموکراتیک  دولت  آن.  سیاسى  کارآکتر  تعیین  یا  و  آن  استقرار  نه  و  دولت، 
قانونیت اش را از راى مردم میگیرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال میکند و طبقه اى که 
آن را در دست دارد از طریق راى و پارلمان تعیین نمیشود و از طریق پارلمان محفوظ داشته نمیشود. این 

دیگر خارج پروسه دموکراتیک در متن مبارزه وسیع تر طبقاتى و با ابزارهاى متفاوتى انجام میشود.

دمکراسى لیبرالى فرمولى است براى مشروعیت بخشیدن به حاکمیت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان 
است.  آزادى  با  متناقض  و  آزادى  ناقض  که  است  حاکمیت  این  نفس  اما  ـ  آن  طبقاتى  خصلت  کردن 
دموکراسى لیبرالى، و یا هر مکتب سیاسى دیگرى که چهارچوب فکرى و ادارى این حاکمیت باشد، به 
همین اعتبار با آزادى بیگانه است. پارلمان، قانون اساسى، سنت ها و قوانین لیبرالى و غیره حتى در تکامل 
یافته ترین دموکراسى هاى غربى هم ارکان قدرت سیاسى و ظرف اصلى مادیت یافتن آن نیستند. حاکمیت 
بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و یا تهدید به اعمال خشونت علیه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب 
و تحمیق محور حکومت بورژوایى است. نیروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پلیس علنى یا نهادهاى 
سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سیستم محاکمه و مجازات، اینها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و 
ضامن حفظ آن هستند. تصمیمات سیاسى اصلى در آرایش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از 
طریق نهادها و مراجع غیر رسمى بورژوایى گرفته میشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى 
براى خبر شدن وکیل مربوطه از فعل و انفعاالت آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نیست. مجلس حتى 
در بسیارى موارد ابزار اصلى خوراندن این سیاستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتیک هم نیست. این 

اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبلیغاتى طبقه حاکم است.

تا آنجا که به حقوق پایه مردم مربوط میشود، دوام و بقاء اینها ربط مستقیم با فراغ خاطر و تحمل اقتصادى و 
سیاسى بورژوازى دارد. هیچ دموکراسى اى در دنیا نیست که مفهوم "وضعیت فوق العاده " و حکومت نظامى 
و لغو حقوق مدنى در قوانین و یا سنت حقوقى آن تعبیه نشده باشد. هیچکس نباید یک لحظه هم در این 
تردید کند که حتى در صورتیکه براى مثال در یک انتخابات معمولى در کشورى مثل انگلستان جناح چپ 
خود حزب کار (کارگر) سرکار بیاید، شمارش معکوس براى دخالت ارتش و پلیس مخفى براى سرنگونى 
قهرى و ماوراء قانونى دولت مربوطه از همان لحظه پایان انتخابات شروع میشود. خاصیت این پادشاه ها و 
ملکه هایى که در کاخهاى دموکراسى غربى به هزینه گزاف ترشى انداخته شده اند اینست که در روز مبادا 
بعنوان سمبل هاى غایى کشور و میهن و ارتش علیه "سوء استفاده چپ " از دموکراسى به میدان بیایند. 
حاکمیت  حقوقى براى  فرمال  قالب  بعنوان یک  حتى  لیبرالى  دموکراسى  مورد مصرف  منظورم اینست که 
بورژوایى و یا ضامن حقوق فردى و مدنى ، محدود به دوره هاى متعارف و غیر بحرانى است. در دوره 
بحرانى، در دوره اى که کشمکش طبقاتى حاد میشود و پیروزى سوسیالیستى طبقه کارگر حتى بصورت یک 

تهدید بالقوه براى طبقه حاکم مطرح میگردد، این بساط یک شبه جمع میشود.

نظام پارلمانى بهرحال یک مکانیسم غیر مستقیم دخیل شدن مردم است. نه مردم، بلکه کسانى به نمایندگى 
آنها قرار است در حاکمیت دخیل شوند. این نماینده ها در نظام پارلمانى "نماینده مقید" نیستند، به این 
معنى که موظف به انعکاس تمایل انتخاب کنندگان خود در مورد موضوعات مختلف نیستند، بلکه نظر و 
راى خود را در پارلمانها و مجامع مقننه و غیره اعالم میکنند. بعبارت دیگر، مردم آنها را نه به نمایندگى و 
سخنگویى خود بلکه بعنوان جانشین خود در امر حاکمیت انتخاب میکنند. پروسه انتخابات به این ترتیب 
به معنى پروسه مشروعیت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سیاست. و این، همانطور که قبال گفتم، 
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موضوع اساسى دموکراسى است: یعنى برقرارى حکومتى که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد.انتخابات این 
را براى طبقه حاکم تامین میکند. چند سال یکبار این مهر تائید را میگیرند و پى کار خودشان میروند. راى 
دهنده، همانطور که قبال در بحث دیگرى توضیح داده ام، نه بعنوان آدم معین با نظر معین، که در فاصله دو 
انتخابات همچنان زنده است و حرف دارد، بلکه بعنوان یک واحد قابل شمارش در این سرشمارى متناوب 
حضور بهم میرساند. نه کسى حرفش را میپرسد و میشنود، نه دست ایشان به جایى بند است و نه در مورد 
قوانینى که نمایندگان مربوطه در مورد زندگى او تصویب میکنند تا چهار سال بعد که دوباره راى ناقابلش 
کند،  اعتراض  فاصله  این  در  میتواند  البته  میآید.  بر  دستش  از  کارى  بیاندازد  صندوق  به  نوبت  یک  در  را 
مشروط بر اینکه شهر را شلوغ نکند و اعتراض او مخل امور متعارف جامعه نشود و مزاحمت جدى اى 
براى بورژواى سیاستمدار و بورژواى کاسب درست نکند. وگرنه، مانند معدنچى انگلیسى، صالحیت خود 

را براى برخوردارى از حقوق مدنى از دست میدهد.

انترناسیونال: به مدل پارلمانى از موضع مطالبه پیگیرانه تر دموکراسى ایرادات مختلفى گرفته میشود. مثل 
پرخرج  تبلیغاتى،  دستگاههاى  بر  بورژوازى  انحصار  کنندگان،  انتخاب  توسط  نمایندگان  نبودن  عزل  قابل 
بودن امر شرکت در انتخابات بعنوان کاندید و بعضا حتى بعنوان راى دهنده، انتخاب شدن دولتهایى که 
عمال بخش کوچکى از مردم به آنها راى داده اند، چه بدلیل درصد پائین شرکت کنندگان در انتخابات و چه 
شکل معین تخصیص کرسى هاى پارلمانى برحسب آراء احزاب و غیره. اینگونه انتقادات به دموکراسى چه 

جایگاه و اهمیتى در بحث شما دارند؟

منصور حکمت: اینها انتقاداتى ریشه اى به این سیستم نیستند. برخى، مانند اعتراض به سیستم هایى نظیر 
انتقاد  حتى  اساسا  نمیشود،  توزیع  آراء  درصد  مستقیم  نسبت  به  پارلمان  هاى  کرسى  آن  در  که  انگلستان 
محسوب نمیشوند. بهرحال، خود متفکرین بورژوایى در راس دیگران این نواقص را با فصاحت تمام بحث 
میکنند و له و علیه این نکات با ارجاع به اصول دموکراسى و لیبرالیسم براى هم استدالل میاورند. ایراد 
اصلى، نکته اى که بنظر من محور نقد مارکسیستى به این سیستم است، جدا قلمداد شدن مساله دولت و 
قدرت سیاسى از اقتصاد سیاسى و مبارزه طبقاتى در جامعه و دادن تبیینى صرفا حقوقى و ادارى از دولت 
بورژوایى است. این تصویر که این مردم هستند، که ، حال در یک پروسه کم یا بیش آزاد و منصفانه، با 
راى خود دولت را انتخاب میکنند، تصویرى قالبى است. صاحب طبقاتى دولت قبال بر مبناى تقسیم قدرت 
اقتصادى، بر مبناى حاکمیت سرمایه بر زندگى تولیدى و اجتماعى و بر مبناى موازنه ایدئولوژیکى جامعه 
پارلمان، نیروى اعماب قهر مسلح بورژوایى  مقدم به انتخابات و  و خودآگاهى مردم، تعیین شده هست. 
براى حراست قهرآمیز این قدرت و این دولت سازمان یافته و وجود دارد. قوانین و حقوق جزایى ، اعم 
از نوشته یا ننوشته، در دفاع از قدرت بورژوازى و قدوسیت تصویر بورژوا از جامعه، و دادگاهها و زندانها 
مجموعه  و  حزب  و  جریان  کدام  که  میکند  تعیین  را  این  انتخابات  دارد.  وجود  آنها  اجراى  تضمین  براى 
افراد، با کدام سایه روشن هاى برنامه اى و روشى، اداره این سیستم و تعیین اولویت هاى اجرایى آن را 
براى دوره اى برعهده میگیرند. انتقاداتى از این دست، که بهرحال از موضع دلسوزى بحال چپ مطرح 
چپ  پارلمانى  توهمات  بر  و  میپوشاند  را  پارلمانى  نظامهاى  در  رادیکال  چپ  ناکامى  اصلى  علل  میشود، 
بویژه در کشورهاى اروپایى صحه میگذارد. علت اصلى اینکه چپ رادیکال در انتخابات بندرت به جایى 
میرسد برخالف تصور منتقدین دموکرات دموکراسى پارلمانى، این نیست که پول ندارد تبلیغات کند، پروسه 
انتخابات دموکراتیک نیست و یا فرمول ریاضى تخصیص کرسى ها در رابطه با تعداد آراء به نفع احزاب 
بزرگ کار میکند و غیره. علت اینست که راى دهنده، و قبل از همه توده وسیع خود طبقه کارگر، تصویر 



1391

برگزیده آثار  منصور حکمت

واقعى تر و بى توهم ترى از جایگاه انتخابات و پارلمان در زندگى شان دارند. میدانند که انتخابات وسیله 
تغییرات بنیادى در جامعه نیست، میدانند که صاحب طبقاتى قدرت سیاسى از طریق انتخابات پارلمانى تعیین 
نمیشود، میدانند که حداکثر انتظار از پارلمان کمک به امر رفرم هاى موضعى است، میدانند که انتخابات بر 
سر بود و نبود سرمایه و سرمایه دارى نیست، بلکه بر سر کم و زیاد شدن جزئى سهم آنها از امکانات جامعه 
موجود در دوره بعد است، میدانند که نتیجه انتخابات پارلمان تنها انعکاس کمابیش وفادارانه موازنه قوایى 
خواهد بود که فى الحال، بیرون پارلمان و بیرون دموکراسى، میان طبقات برقرار است. کارگر ممکن است 
آگاهانه دشمن سرمایه دارى باشد ولى در انتخابات پارلمانى على العموم نه به احزاب خواهان انقالب علیه 
سرمایه، بلکه به جناح چپ خود بورژوازى راى میدهد. به حزبى که به زعم او اتفاقا میتواند موقعیت او را 
در رابطه با سرمایه اى که در حال کار است بهبود بدهد. اگر تغییرات بنیادى منتفى تلقى شده باشد (که نفس 
اجراى انتخابات و اصالت پارلمان و وجود اوضاع غیر انقالبى این را به مردم میفهماند) آنوقت خیلى طبیعى 
است که اقشار محروم که دیگر باید به رفرم رضایت دهند، به شخصیتها و احزاب اصالح طلب خود طبقه 
حاکمه راى بدهند که به زعم آنها از امکان مادى به کرسى نشاندن آن اصالحات برخوردارند. مشکل چپ 
این نیست که چرا تخصیص کرسى ها به نسبت مستقیم آراء نیست و چرا حزب تروتسکسیت سر کوچه 
امکان مساوى تبلیغ تلویزیونى ندارد تا بلکه یک نماینده در میان 400 نفر را بخود اختصاص بدهد. مشکل 
اینجاست که کارگر در اوضاع متعارف على القاعده کسى را که از موضع انقالب علیه سرمایه میخواهد به 
مدت 4 سال نماینده مجلس شود، وکیل خوبى براى دنبال کردن منافع روزمره اش از این مجراى خاص 
نمیبیند. مردم، مگر در دوره بحران انقالبى ( که در آن حالت پارلمان هم دیگر مرجع قانون گذارى در یک 
جامعه با ثبات نیست، بلکه تریبونى براى آژیتاسیون و مانور سیاسى است) کامال مقررات بازى پارلمانى را 
میدانند و رعایت میکنند. از اهم این مقررات یکى هم این است که برنده طبقاتى بازى از پیش معلوم است 

و در غیر اینصورت کل این بساط برچیده میشود.

انترناسیونال: به این ترتیب از نظر شما اینگونه اصالحات در نظام پارلمانى آن را به تصویر مارکسیستى از 
آزادى نزدیک تر نمیکند.

منصور حکمت: مبحث آزادى از نقطه نظر مارکسیستى کال در صفحه متفاوتى جریان پیدا میکند. موضوع 
دموکراسى "دولت مشروع" است. اما آزادى مقوله اى مربوط به فرم حکومت و رابطه فرد و دولت نیست، 
بلکه مربوط به نفس حکومت و وجود و عدم وجود دولت است. مفهوم گرهى در مبحث آزادى، طبقه و 
استثمار و سرکوب طبقاتى است. این منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى انسان محو تقسیم طبقاتى، 
پایان استثمار بخشى از جامعه توسط بخشى دیگر، از میان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتیجه 
زوال دولت بعنوان ابزار تحمیل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى به این 
مفاهیم نزدیک نمیشود، بلکه خود یکى از موانعى است که جامعه انسانى در مسیر آزادى کامل و واقعى باید 
از آن عبور کند. مفهوم آزادى در مارکسیسم تجزیه پذیر به قلمرو سیاست و اقتصاد و یا به جامعه و ذهن 
نیست. رهایى، یک رهایى کامل است. بیرونى و درونى. همان پروسه اى موانع بیرونى اى را که اراده آزاد 
انسانها را مانع میشوند از بین میبرد، از خود بیگانگى انسان و تمام آن منافع مادى و معنویات واژگونه اى را 
که انسانها را به پذیرش اخالقى نابرابرى و انقیاد و قبول نقش سرکوبگر و سرکوب شونده سوق میدهد از 
میان میبرد. قوانین و نیاز به قوانین با هم از میان میروند. همان پروسه اى که برابرى ایجاد میکند، نوعدوستى 
و احترام عمیق به سعادت و آزادى یکدیگر را بوجود میاورد. نمیتوان مزد بده دنبال سود و مزد بگیر مجبور 
به کار داشت و در قلمرو سیاسى آزاد بود. نمیتوان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت 
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و ستمگرى و جنایت نداشت. آزادى واقعى تنها حاصل دگرگونى سوسیالیستى جامعه و خروج انسان از 
دوران توحش طبقاتى اش است. آزادى واقعى مفهومى اجتماعى و فراگیر است و نه صرفا حقوقى و ادارى. 
به این اعتبار آزادى واقعى موضوع دموکراسى نیست زیرا دموکراسى و لیبرالیسم با فرض بنیاد اجتماعى و 
اقتصادى بورژوایى، با فرض وجود سرمایه و سود و مزد و بازار و مالکیت خصوصى، به مشخصات روبناى 

سیاسى و ادارى جامعه میپردازد.

انترناسیونال: آیا نقد شما به دموکراسى هیچ خصلت دورانى ندارد؟ منظورم اینست که آیا تاریخا پیدایش 
دموکراسى محملى براى گسترش آزادى واقعى انسانها نبوده است و یا هنوز نمیتواند در جوامعى چنین 
باشد؟ آیا انتقاد مارکسیست امروز به این تفکر و این نظام انتقادى به کهنه بودن آن است و یا به تناقض 

همیشگى و بنیادى آن با آزادى واقعى؟

منصور حکمت: به هر دو جنبه. بنظر من از این لحاظ انتقاد ما به لیبرالیسم و دموکراسى از نوع انتقاد ما 
به خود شیوه تولید سرمایه دارى است. وقتى تولید کننده از وابستگى به زمین و از کنترل ارباب فئودال 
خارج میشود و به یک " کارگر آزاد" تبدیل میشود که میتواند نیروى کارش را آزادانه بفروشد، این یک 
پیشرفت تاریخى است. اما هیچکس مفهوم " کارگر آزاد" را، که در واقع به معنى انسان فاقد مالکیتى است 
که ناگزیر به فروش نیروى کار خویش است، با آزادى واقعى انسانها در قلمرو اقتصادى اشتباه نمیگیرد. 
پیدایش دموکراسى و برقرارى حقوق مدنى اى در راستاى اصول لیبرالى، و پیدایش مقوله فرد و شهروند 
بعنوان مبناى فرمال کسب مشروعیت حکومت، یک پیشرفت تاریخى در برابر حکومتهاى مطلقه بود، اما این 
در قیاس با آزادى واقعى، و تصویرى که جنبش سوسیالیستى، با همه توهمات و ناروشنى هایش، همزمان با 
آن از آزادى واقعى میدهد، عقب مانده است. سوسیالیسم و دموکراسى ایده هایى بوده اند که در طول تاریخ 
سرمایه دارى دوشادوش هم وجود داشته اند و رشد کرده اند. دو جنبش در کنار هم و رقیب با هم و البته 
در بسیارى موارد در امتراج با هم. به این اعتبار انتقاد سوسیالیستى از دموکراسى و آلترناتیو سوسیالیستى به 
دموکراسى به اندازه خود دموکراسى قدمت دارد. انتقادات محتوایى سوسیالیسم به دموکراسى، که در واقع 
انتقاد به تلقى و تعریف بورژوایى از آزادى و از دولت و روبناى سیاسى در سرمایه دارى است، صد و پنجاه 
سال قبل همانقدر موضوعیت داشت که امروز. این تصور که برقرارى دمکراسى، با تعبیرى که من در این 
بحث از آن دارم، در برخى جوامع امروز هنوز میتواند محملى براى گسترش آزادى انسانها باشد، بنظر من 
خام اندیشانه و غیر انتقادى است. به این معنى که آزادیخواهى در این کشورها را دنبال نخود سیاه میفرستد. 
دموکراسى امروز یک سلسله حکم راجع به آزادى مطبوعات و عقیده و خوشرفتارى با اقلیت ها نیست 
(حتى اگر روزى این بوده باشد)، مدلى نیست که بتوان آن را دلبخواهى هرجا پیاده کردـ بلکه عنوانى است 
براى رژیم سیاسى بورژوازى امروز. نمیشود دموکراسى را بعنوان یک نهاد و یک روبناى سیاسى استوار 
خواست و حکومت بورژوازى را نخواست. و لذا این بورژوازى و منافع اوست که معنى عملى دموکراسى 
و سهم اتباع جامعه از آزادى را در هر مورد و در هر دوره تعیین میکند. اگر جایى بورژوازى مستبد باشد و 
به حقوق فردى و مدنى بى اعتنا، که در انتهاى قرن بیستم این کم کم یعنى همه دنیا، آنوقت گسترش آزادى 
را از دموکراسى انتظار داشتن گول زدن خود و مردم است. دموکراسى امروز دیگر خود را بعنوان آنتى تز 
فئودالیسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى تعریف نمیکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در 

برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزادیخواهانه ملهم از سوسیالیسم در جهان امروز است.

جنبش  و  کارگر  طبقه  براى  دموکراسى  مفهوم  و  کلمه  نفس  شما  بنظر  آیا  ترتیب  این  به  انترناسیونال: 
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کمونیستى کارگرى غیر قابل استفاده است؟ بگذارید اینطور سوال را طرح کنم، چرا نمیتوان در تقابل با تعبیر 
بورژوایى از دموکراسى، یک تعبیر پرولترى و سوسیالیستى از دموکراسى داشت، همانطور که در ادبیات 
کمونیستى و از جمله در اندیشه خود لنین وجود دارد و یک فرموالسیون قدیمى و پذیرفته شده در میان 

کمونیستها بوده است؟

این  از  مردم  موارد  خیلى  در  ندارم.  دموکراسى  کلمه  بردن  بکار  با  فناتیکى  مخالفت  من  حکمت:  منصور 
عبارت بجاى مفهوم آزادى، برقرارى حقوق مدنى متعارف، و یا حتى وجود تحمل سیاسى و اجتماعى در 
قبال آراء و رسم و آئینهاى مختلف و غیره استفاده میکنند. آنچه که من دارم میگویم اینست که این مفهوم، 
آنجا که بعنوان یک ایده آل سیاسى بکار میرود، و بخصوص آنجا که چپ به تعریف و تمجید آن میپردازد، 
یک مفهوم گمراه کننده و از نظر سیاسى زیانبار بحال مبارزه براى آزادى واقعى است. بحث من اینست که 
دموکراسى مترادف با آزادى نیست. دموکراسى یک فرم حکومتى و یک سلسله ایده ها و پراتیکهاى سیاسى 
متناسب با وجود اجتماعى سرمایه و بیحقوقى سیاسى ناشى از آن است، که بویژه در دوره ما از هر رابطه 
اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى یک اسم رمز سیاسى، یک آرم، براى یک وضعیت 

سیاسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.

این درست است که کلمه دموکراسى مجموعا در ادبیات کمونیستى تاکنونى بار مثبتى داشته است و یک 
کلمه کلیدى در مبارزه سیاسى و در امر تاکتیک بشمار میرفته است. اما بنظر من این باید تغییر کند، چرا که 
وضعیت عینى و معنى عملى دموکراسى و همینطور برداشت ذهنى جامعه امروز از دموکراسى تغییر کرده 
است. این را هم بگویم که خود برخورد متفکرین کمونیست به مقوله دموکراسى از نوشته هاى اولیه مارکس 
و انگلس (47- 1843) در مورد روندهاى فکرى و تحوالت سیاسى اروپا تا شیوه برخورد لنین در متن 
انقالب روسیه و در رابطه با جنبشهاى توده اى در اوائل دهه بیست قرن حاضر، دستخوش تغییراتى شده که 
خود بیانگر درجه اى تدقیق تئوریک از یک طرف و از آن مهم تر تکوین کنکرت دموکراسى و دموکراتیسم 
در جهان عینى است. در نوشته هاى مارکسیستى پیشین تفکیک برجسته ترى، به نسبت آنچه که من امروز 
میگویم، میان اصل دموکراسى به معنى حکومت مردم یا حکومت مردمى با لیبرالیسم و پارلمانتاریسم بعنوان 
محتواى عملى دموکراتیسم بورژوایى وجود دارد. در حالیکه لیبرالیسم و دموکراسى بورژوایى به روشنى به 
مالکیت خصوصى و بازار و سرمایه ربط داده میشوند، دموکراسى به معنى عام بعنوان "جمهورى خواهى" 
و ختم سلطنتهاى مطلقه، بعنوان خواست تبدیل مردم به منشاء قدرت و ایجاد جامعه مدنى متکى به قانون 
و معطوف به سعادت شهروندان و غیره گرفته میشود. در آن مقطع دموکراسى کلمه روز است. در اذهان 
عموم معادل بیدارى مردم به حقوقشان و تمایلشان به بدست گرفتن امور خود است. اینجاست که مارکس و 
انگلس به دفعات از "دموکراسى کمونیستى"، از "ما دموکراتها"، از "دموکراسى واقعى"، از تمایز دموکراسى 
کارگران با دموکراسى بورژواها و نجبا، از سعادت و رفاه بشر بعنوان هدف دموکراسى و نظیر اینها صحبت 
میکنند. این بنظر من طبیعى است. چرا که نبرد اجتماعى براى معنى کردن کلمه دموکراسى در جریان است 
و اینگونه فرمولبندى ها خود بخشى از تالش کمونیستها و کارگران سوسیالیست براى گذاشتن سوسیالیسم 
در دستور عملى جامعه اى است که ترقى اجتماعى را در تقابل با استبداد، " دموکراسى " مینامد. بعدها، البته، 
تفکیک بسیار روشن ترى میان کمونیستها و سوسیالیستها با دموکراتها و دموکراسى در آثار مارکس و انگلس 
به عمل میاید و دموکراسى به کلمه اى تبدیل میشود که بیشتر در متن صحبت در مورد رادیکالیسم بورژوایى 
و تحرك خرده بورژوازى به میان میاید. بهرحال در اوائل کار، مارکس و انگلس تا حدودى حتى سوسیالیسم 
را به عنوان هدف و محتواى عملى پیروزى دموکراسى، بعنوان تحقق دموکراسى واقعى، بحث میکنند. دوره 
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لنین دوره متفاوتى است. دموکراسى عمال با تفسیر بورژوا  - لیبرالى خود به کرسى نشسته است و کمتر 
آن معنى عام و بیشکل "جمهورى خواهى" سابق را دارد. لنین حتى تالش کرده است مبانى دوام درجه اى 
تحمل سیاسى و آزادى هاى مدنى در کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته را بر مبناى وجود یک نظام جهانى 
و امپریالیستى و تقسیم بین المللى آزادى و اختناق توضیح بدهد. لنین خیلى بیشتر از رهبران قبلى کمونیسم 
خود را موظف میبیند که با دموکراسى واقعا موجود، با لیبرالیسم و نظام پارلمانى و انتخاباتى اش ، جدل 
کند و تصویر کنکرت ترى از دموکراسى کارگرى متکى به دیکتاتورى پرولتاریا و شوراها بدهد. اما خصلت 
نمایى حکومت کارگرى بعنوان "دموکراسى" کارگرى براى لنین بیشتر جنبه تدافعى دارد و اساسا در پلمیک 
با کسانى مطرح میشود که آزادى سیاسى تحت حکومت کارگرى را از موضع پیشداورى هاى لیبرالى و 
نظام پارلمانى زیر سوال میبرند. خود مفهوم دموکراسى براى لنین دیگر بیش از پیش در متن پراتیک سیاسى 
بورژوازى جا میگیرد. "دموکراسى انقالبى"، عبارتى که لنین دوست دارد در مورد رادیکالیسم تهیدستان غیر 
پرولتر بکار ببرد، در آثار او در حوالى انقالب اکتبر و بویژه بعد از آن دیگر کامال بعنوان تمایل و جنبشى 
با  کارگرى  آزادیخواهى  و  رادیکالیسم  میشود.  گرفته  بکار  کارگرى  سوسیالیسم  از  متمایز  و  پرولترى  غیر 

سوسیالسیم و رادیکالیسم غیر کارگرى با "دموکراسى انقالبى" توصیف میشوند.

دو نکته در تبیین لنین از دموکراسى قابل توجه است: اوال، دموکراسى بیش از پیش از یک ایده آل عام، از 
یک مترادف سیاسى براى مفهوم آزادى، تبدیل به یک وضعیت سیاسى مشخص و حتى گذرا میشود که 
ایستگاه بین راه و تخته پرشى براى انقالب سوسیالیستى به حساب میاید. تصریح میشود که سوسیالیسم 
یعنى فراتر رفتن از دموکراسى، رسیدن به آزادى واقعى. ثانیا، اوضاع دموکراتیک مورد نظر کارگران، بعنوان 
یک دوره گذار، بیش از پیش با فرم و قالبى غیر لیبرالى و شورایى توصیف میشود. عمل مستقیم و از پائین 
کارگران و اقشار فرودست و همینطور ارگانهاى توده اى این عمل مستقیم برجستگى پیدا میکند. بعبارت 
پایه  که  میگیرد  اى  اجتماعى  اقشار  از  را  خود  حقانیت  و  اصالت  دموکراسى  لنین  برخورد  شیوه  در  دیگر 
آن را در هر دوره تشکیل میدهند و آن وضعیتى دموکراتیک محسوب میشود که در آن موانع اعمال اراده 
سیاسى اقشار فرودست ازمیان برداشته شده باشد. براى لنین وجود و بقاى آزادى هاى سیاسى و مدنى (حتى 
بورژوایى) که از نظر او براى پیشروى طبقه کارگر حیاتى است، خود در گرو اعمال اراده طبقاتى است که 

برخالف بورژوازى در این حقوق ذینفع هستند.

تداعى شدن دموکراسى، نه در درجه اول با مجموعه معلومى از حقوق و آزادیهاى مدنى و ارگانهاى مقننه 
انتخابى نظیر پارلمان، بلکه با اعمال اراده مستقیم و از پائین توده اى و نهادهاى مستقیم و محلى این حرکت، 
اینهم به سهم خود با توجه به شرایط آن دوره قابل درك است. از یکسو دموکراسى پارلمانى در اروپا به 
نرم تبدیل شده و رابطه لیبرالیسم و پارلمانتاریسم بورژوایى با ارتجاع کاپیتالیستى و امپریالیستى روشن تر و 
قابل مشاهده تر شده ـ از سوى دیگر خیزش هاى سوسیالیستى به منظور کسب قدرت سیاسى عمال دارد 
در دستور جنبش طبقه کارگر قرار میگیرد. مقدورات جنبش بطور عینى از اصالحات پارلمانى فراتر رفته 

است.

در سیر تحریف مارکسیسم در شوروى دوره استالین و بعد و در تجربه چین و و عروج مائوئیسم، رابطه 
مقوله دموکراسى با حق و آزادى هاى مدنى از یک طرف و با اعمال اراده از پائین اقشار فرودست کامال 
گسیخته میشود. از یک طرف دموکراسى به اسم مستعار اقشار اجتماعى خاصى تبدیل میشود که مستقل از 
سیاست و اهداف اجتماعى و سیاسى شان به اعتبار جایگاه اقتصادى شان "دموکرات" محسوب میشوند، و 
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از طرف دیگر خود این اقشار، چه در تبیین سیاسى و چه در دنیاى واقعى با نیروهاى سیاسى و دولتهایى 
مکاتب  این  در  که  دموکراتیک،  وضعیت  ساده  خیلى  میشوند.  جایگزین  هستند  آنها  طبقاتى  "نماینده"  که 
قدرت را در دست  وضعیتى است که در آن احزاب "خلقى"  نامیده میشود،  دموکراسى خلق یا توده اى 
دارند. در این نوع دموکراسى ها، که فرم حکومتى اصلى کشورهاى مختلف در بلوك شوروى و چین و 
اقمار سیاسى دور نزدیک آنها بود، فرض خلقى بودن دولت است که توجیه دموکراتیک خوانده شدن رژیم 
به حساب میاید و نه وجود آزادیهاى فردى و سیاسى و مدنى و یا نهادهاى محلى تصمیم گیرى توده اى 
و غیره. این تبیین دولتى  - خلقى اساس درك چپ ضد امپریالیست جهان سومى از دموکراسى بود. شاید 
یادتان باشد که وقتى در اول انقالب 57 ما از آزادى هاى بى قید و شرط سیاسى نظیر آزادى بیان و مطبوعات 
و غیره صحبت کردیم، حتى رادیکال ترین بخش چپ آن روز، خط 3 و حواشى آن، شوکه شدند. ما را 
به این متهم میکردند که میخواهیم نشریه میزان را باز نگهداریم! در مکتب آنها، یا بهرحال در تعابیر شبه 
سوسیالیستى اى که خواه ناخواه از استالین و مائو ارث برده بودند، دموکراسى خلق به معنى بقدرت رسیدن 
جبهه واحد احزاب خلقى بود. اینکه حقوق فرد در این نظام چیست و تکلیف آزادى بیان و آزادى اعتصاب 

مردم چه میشود از نظر آنها یکسره به قلمرو لیبرالیسم تعلق داشت.

جز  چیزى  این  داشت.  را  خود  اجتماعى  هاى  زمینه  هم  دموکراسى  به  خلقى  و  دولتگرایانه  نگرش  این 
ناسیونال رفرمیسم ضد امپریالیستى خرده بورژوازى و روشنفکران ناراضى از عقب ماندگى اقتصادى در 
قطع  صنعتى،  و  اقتصادى  رشد  به  معطوف  سیاسى  رژیم  بود  قرار  خلق  دموکراسى  نبود.  کشورها  اینگونه 
وابستگى به غرب، کسب "استقالل" اقتصادى و ارتقاء حیثیت سیاسى کشور باشد. زیرا توسعه اقتصادى 
و استقالل سیاسى تمایالت مشخص کننده خلق و اقشار خلقى به حساب میامد. در مقابل، آزادى فردى، 
گشایش فرهنگى، باال رفتن سطح و تنوع مصرف، اینها تمایالت بورژوایى و مغایر با منافع خلق محسوب 
میشدند. پشت همه اینها میشد تالش بخشى از بورژوازى جهان سوم و کشورهاى عقب مانده را دید که 
میخواست با سازمان دادن یک دولت مقتدر و ملى، بر مبناى یک بسیج ایدئولوژیکى توده کارگر و زحمتکش 
جامعه براى پذیرش عسرت اقتصادى و محدودیت سیاسى، توسعه و صنعتى شدن اقتصاد ملى را جامه عمل 
بپوشاند. دموکراسى، دموکراسى خلق، ابزار سیاسى و ایدئولوژیکى یک چنین دولت بورژوایى بود. بنظر من 
با پیدایش و بعد ورشکستگى مقوله دموکراسى خلق دوران ور رفتن کارگر و سوسیالیسم با مقوله دموکراسى 
دیگر رسما تمام میشود. چرا که در دموکراسى خلقى، درست مانند دموکراسى لیبرالى، مقوله دموکراسى بار 

دیگر رسما به ابزار مشروعیت بخشیدن به دولت طبقاتى بورژوازى حاکم تبدیل میشود.

این واقعیت که دور جدید محبوبیت دموکراسى که در این چند ساله شاهد آن بوده ایم، رسما در متن تقدس 
بازار و تمجید کاپیتالیسم شکل میگیرد، خود گواه این است که دوران رادیکالیزه کردن و "اصیل" کردن و 
کارگرى کردن مقوله دموکراسى توسط سوسیالیستها دیگر بسر رسیده است. دموکراسى در هر دوره یک 
محصول مشخص تاریخى است و تا هر جا مفسرین آن بخواهند کش نمیاید. ما دیگر نه در دوره مارکس 
و چشم گشودن کارگر به حقوق سیاسى و مدنى هستیم و نه در دوره لنین و اولین انقالبات کارگرى براى 
کسب قدرت. این دوره جدیدى است. گند کار سرمایه دارى و اقتصاد و سیاستش درآمده است. هر کس 
مختار است هر کلمه اى منظورش را بیان میکند بکار ببرد. اما بنظر من، براى کمونیسم کارگرى مفهوم 
و مقوله دموکراسى راهگشا نیست. بیش از آنکه آگاهى ببار بیاورد توهم ایجاد میکند، بیش از آنکه صف 
آزادیخواهى دنیاى امروز را تعریف کند، آن را با خیل عظیمى از بدترین دشمنان آزادى انسان مخدوش 
میکند، بیش از آنکه نظام اجتماعى شایسته زندگى بشر را تعریف کند، به نظامهاى فاسد و سرکوبگر موجود 
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مهر تائید میزند. بنظر من ما باید این کلمه را کنار بگذاریم و در این خیمه شب بازى اواخر قرن بیست، 
و  انسان  مدافع  ما  سوسیالیستیم،  ما  خواهیم،  آزادى  ما  نیستیم،  دموکرات  ما  نکنیم.  شرکت  ناخواسته،  ولو 
حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام طبقاتى حاکم هستیم. هدف تاریخى ما دموکراتیزه 
کردن دولت نیست، از میان بردن پایه وجودى آن است. ما از آزادى هاى فردى و مدنى انسانها در مقابل 
تعدیات دولتها و احزاب اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک، پارلمانى و غیر پارلمانى، قاطعانه دفاع میکنیم 
و معتقدیم تنها انقالب سوسیالیستى کارگر و انسانهایى که حول پرچم این انقالب بسیج میشوند، میتواند 

جامعه اى به معنى واقعى کلمه آزاد ایجاد کند.

انترناسیونال: یک رگه تجدید نظر در میان سوسیالیستها بدنبال سقوط بلوك شرق، انتقاد به آنچه کمرنگ 
به  این  رفع  براى  تالش  و  میشود  خوانده  تاکنونى  سوسیالیسم  و  کمونیسم  در  دموکراسى  ایدهآل  بودن 
همچنین  است.  سوسیالیسم  در  دموکراسى  مفهوم  کردن  پررنگ  و  کردن  وارد  طریق  از  نقیصه  اصطالح 
گرایشات مختلفى استدالل میکنند که نبود دموکراسى در شوروى و کشورهاى بلوك شرق یک عامل اصلى 
در شکست این نظامها بوده است. نظر شما درباره این گونه نقدهاى دموکراتیک چه از مارکسیسم و چه از 

سیر توسعه و تکوین و نهایتا سقوط شوروى بعنوان یک بلوك مدعى سوسیالیسم چیست؟

منصور حکمت: بنظر من این نوع منتقدین دو دسته اند، یک عده منظورشان از دموکراسى همین معناى 
مشخص بورژوا  - لیبرالى آن است و بحث واقعى شان اینست که نه فقط تئورى سیاسى مارکسیسم، بلکه 
مبانى اقتصادى آن باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و هم بازار و هم دموکراسى به معنى پراتیک پارلمانى 
و غربى آن، باید به این نگرش اضافه شود و با آن امتزاج پیدا کند. پوچى و بورژوایى بودن چنین تالشى 
از نقطه نظر کمونیستى که اساسا منتقد اقتصاد بورژوایى و روبناى سیاسى جامعه بورژواست و مارکسیسم 
امتزاج  با  میخواهد  که  کسى  جلوى  ندارد.  توضیح  به  نیازى  است  پذیرفته  و  شناخته  ظرفیت  این  در  را 
مارکسیسم و بازار و مارکسیسم و لیبرالیسم مکتب ثالثى بسازد را نمیشود گرفت. اما چنین مکتب پیوندى 
اى بهرحال نه ربطى به رهایى از سرمایه دارى پیدا میکند و نه به آزادى بشر و نه در نتیجه توسط جنبش 
سوسیالیستى کارگرى بدست گرفته میشود. اما بحث آنها که معتقدند مقوله فرد و آزادى فردى به معنایى 
کلى تر در کمونیسم و مارکسیسم کمرنگ بوده است، باید مشخص تر جواب بگیرد. اینجا طبعا جاى بحث 
تفصیلى در این مورد نیست. من فقط به ذکر این نکته اکتفا میکنم که این انتقادات خواه ناخواه تحت تاثیر 
پراتیک بستر رسمى کمونیسم در شوروى و چین و اقمار آنها هستند و خواه ناخواه این پراتیک را کال یا 
بخشا پاى مارکسیسم مینویسند. در غیر اینصورت بنظر من خیلى ساده است که انسان با مراجعه به آرمانها 
و تحلیلهاى مارکسیستى، با مراجعه به تاریخ کمونیسم قبل از تغییر ریل شوروى، نشان بدهد که چگونه نه 
فقط مارکسیسم نیازى به اصالحات آزادیخواهانه ندارد، بلکه چه از نظر تحلیلى و چه در تاریخ واقعى جهان 
این جریان اساسا به دلیل آزادیخواهى افراطى و بدون تخفیفش همواره مورد حمله متفکرین و سیاستمداران 
بورژوایى بوده است. اگر تلقى جامعه از مقوله آزادى و ارزش و حرمت انسان در طول دو قرن اخیر تعمیق 
شده باشد این اساسا مدیون مارکسیسم و کمونیسم بوده است. مارکسیسم چنان تلقى ماکزیمالیستى اى از 
آزادى انسان دارد و جلوه هاى انقیاد انسانها را در چنان ظرائفى بیرون میکشد که بنظر من خنده آور است 
کسى با الهام از تجربه دموکراسى غربى قصد آزاد اندیشانه ترکردن آن را داشته باشد. کسى که انسانها را به 
صرف وابسته نبودن به زمین و داشتن حق معامله مال و کارشان در بازار و راى داشتن در انتخابات مجلس، 
آزاد میپندارد مشکل بتواند به دیدگاهى که حتى در آزاد ترین دموکراسى ها حقارت انسانها را در برابر قدرت 
تبیین مارکسیستى  کند. بهرحال شک نیست که  اضافه  میکند چیز بدرد بخورى  افشاء  جانبه سرمایه  همه 
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آزادى بنظر من عرصه اى است که ما، اگر واقعا میخواهیم جلوى عوامفریبى هاى ضد سوسیالیستى جارى 
بایستیم، باید جدا به آن بپردازیم. در مورد شوروى البته بحث چیز دیگرى است. روشن است که در شوروى 
دمکراسى لیبرالى حاکم نبود. این ابدا به این معنى نیست که شهروند اتحاد شوروى حتى در عرصه سیاسى 
لزوما حقوق کمترى از یک شهروند کشورهاى غربى داشت. در موارد متعددى، براى مثال در عرصه قوانین 
مربوط به برابرى زن و مرد، حق شهروندان به آموزش و بهداشت، حق دخالت در مقررات و موازین محیط 
کار و زندگى، این بلوك شرق بود که آزادى بیشترى براى افراد قائل بود. آنچه تفاوت میکرد نهایتا مکانیسم 
هاى بیحقوق کردن عملى مردم در هر یک از این دو قطب بود. این امر در نظام پارلمانى با ظرافت بیشتر و 
به شیوه غیر مستقیم ترى انجام میشود. اما بهررو سقوط بلوك شرق ناشى از فقدان دموکراسى لیبرالى نبود. 
اساس مساله، همانطور که قبال بحث کرده ایم، در بن بست اقتصادى مدل شوروى و ناتوانى اش از پیش 
آمدن در تحوالت تکنیکى دو دهه اخیر و پاسخگویى به نیازهاى یک جامعه صنعتى پیشرفته بود. شوروى در 
انتهاى دهه 05 میالدى به همین اندازه غیر لیبرالى بود و در عین حال رشد اقتصادى باالیى داشت و نشانى 
هم از فروپاشى در آن نبود. در چین امروز استبداد حاکم است و در همان حال نرخ رشدش مایه غبطه غرب 
شده. اگر بشود درباره رابطه دموکراسى با فروپاشى شوروى چیزى گفت اینست که چه بسا، آنطور که گارد 
قدیمى حزب کمونیست شوروى سابق امروز معتقد است، اگر تسلیم به بازار بدون چراغ سبز به حقوق 
لیبرالى انجام شده بود (کارى که چین دارد میکند)، یعنى "پرسترویکا بدون گالسنوست"، فروپاشى شوروى 

اینچنین کامل و دراماتیک صورت نمیگرفت.
و باالخره، ایراد به فقدان آزادى سوسیالیستى در جامعه شوروى پیشین بنظر من این ضعف را دارد که رسما 
یا تلویحا به اقتصاد شوروى و بلوك شرق مهر تائید سوسیالیستى میزند. آزادى سوسیالیستى تنها میتواند بر 
مبناى تحولى در بنیاد اقتصادى جامعه، در مناسبات تولید، شکل بگیرد. چنین آزادى اى در شوروى وجود 
نداشت چون چنین تحولى در بنیاد اقتصادى جامعه هرگز صورت نگرفت. انتظار چنین آزادى اى در بلوك 
شرق معنایى جز این ندارد که تجسم خود منتقد از مناسبات تولیدى سوسیالیستى تفاوت چندانى با همان 
نظم حاکم در این بلوك ندارد. این موضع جریانات تروتسکیستى اصلى و بخش اعظم چپ نو بوده است 
و بنظر من سراپا توهم آمیز و توهم برانگیز است. نبود آزادى به تعبیر کارگرى و مارکسیستى هم به طریق 
اولى علت فروپاشى بلوك شرق نبود. بنظر من باید معنى اجتماعى و تاریخى پشت این ترند، یعنى اشتیاق و 
مشغله دموکراتیزه کردن سوسیالیسم، را در این دوره فهمید. نظر مارکسیسم در مورد آزادى و جایگاه مقوله 
آزادى در جنبش کمونیستى در طول یک قرن و نیم دانسته تر از آن بوده که کسى ناگهان امروز به صرافت 
آزمایش آن و تصحیح آن بیافتد. آنچه که چنین مشغله اى را به مشغله مد روز تبدیل میکند، هژمونى فکرى و 
هیاهوى تبلیغاتى راست در مورد دموکراسى است. بخشى از چپ در جریان عقب نشینى دارد فرمان فاتحین 
را به اجرا در میاورد. دارد تاریخ تاکنونى سوسیالیسم و بنیادهاى اندیشه سوسیالیستى را به روایت جریان 
پیروز بازنویسى میکند و مورد بازاندیشى قرار میدهد. این یک کرنش سیاسى است و نه چشم گشودنى به 
حقایق علمى نویافته ـ بنابراین تمام این معضل و این مشغله بنظر من بى ارزش است. بى ارزش است اما 
بى اهمیت نیست. چون جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر را درمنگنه قرار میدهد و به حاشیه میراند. باید در 

مقابل آن ایستاد، اما نه با جدى گرفتن بار علمى آن، بلکه با افشاء حقیقت سیاسى اش.
انترناسیونال: چند و چون و ملزومات برقرارى دموکراسى در ایران یکى از مباحثات مهمى بود که در انقالب 
57 در درون چپ ایران جریان داشت. در آن مقطع شما، و اتحاد مبارزان کمونیست ، در نوشته هایى مانند 
" اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" و سایر متونى که بعدا مبانى برنامه اى حزب کمونیست ایران را ساخت، 
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کال وجود زمینه عینى براى برقرارى دموکراسى لیبرالى در ایران را با ارجاع به مشخصات اقتصاد سیاسى 
چنین کشورى مورد سوال قرار دادید. امروز، در پرتو تحوالت مهم بین المللى سالهاى اخیر و همینطور 

مباحثاتى که در مورد دموکراسى در جهان امروز مطرح میکنید، در قبال این مساله چه میگوئید؟

منصور حکمت: بحث ما در انقالب 57 و از جمله در نوشته هایى که به آن اشاره کردید چهارچوب روشن 
و قابل درکى داشت. مردم علیه رژیم استبداد سلطنتى انقالب میکردند و آزادى میخواستند و بخش اعظم 
چپ، عمال در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به این توهم مردم دامن میزد که گویا 
ایجاد یک رژیم سیاسى غیر سرکوبگر، و به تعبیر عامه دموکراتیک، بدون خلع ید از بورژوازى بطور کلى، 
بدون زدن ریشه سرمایه دارى در ایران ممکن است. حال یکى حکومت دمکراتیک را حکومت مخلوقات 
اساطیرى اى مانند بورژوازى ملى و یا خرده بورژوازى ضد  - امپریالیست میدید و دیگرى خودش و یا طبقه 
کارگر را عامل اجرایى این تحول دمکراتیک تلقى میکرد. یکى احتماال مدلش را از اروپا و غرب میگرفت و 
یکى از انقالبات خلقى در جهان سوم. یکى لیبرال بود و دیگرى دولت گرا و خلقى. بخشى از این جریانات 
یکسره منکر حاکمیت سرمایه دارى در ایران بودند و معتقد بودند که وظیفه انقالب تازه تحقق حاکمیت 
سرمایه دارى، البته از نوع "خودى و خوب و مستقل"، در برابر فئودالیسم استعمارى است که به زعم آنها 
بر کشور حاکم بود و مبناى استبداد سیاسى را هم تشکیل میداد. وجه مشترك اینها، بهرحال، این بود که 
سرمایه دارى غیر سرکوبگر در ایران را نه فقط یک امکان واقعى، بلکه هدف مبارزه انقالبى جارى قلمداد 
میکردند. همه به نحوى از انحاء استبداد را از حاکمیت سرمایه در ایران جدا میکردند و منشاء آن را خارج 
آن قرار میدادند. براى یکى منشاء استبداد فئودالیسم و استعمار بود، براى دیگرى امپریالیسم و "وابستگى" 
و براى یکى دیگر غیر صنعتى بودن و ناکافى بودن رشد سرمایه دارى در ایران، یا عدم رشد فرهنگ مدرن 
بورژوایى. در مقابل اینها ما استدالل کردیم که بى حقوقى سیاسى مردم و توحش دولتى و سرکوب در ایران 
معاصر نه تصادفى است، نه توطئه اجنبى است و نه ناشى از فرهنگ عقب مانده مردم و نه کمبود کارخانه و 
سرمایه دار خودساخته وطنى. ریشه این اختناق نیازهاى کلیت رژیم سرمایه دارى در ایران است. ما استدالل 
کردیم که وجود آزادى هاى مدنى که با دموکراسى تداعى میشود، نظیر آزادى بیان و تشکل و اعتصاب در 
همان حد غربى اش، با نیاز حیاتى سرمایه در ایران (مانند طیف وسیعى از کشورهاى جهان) به کار ارزان 
و کارگر خاموش تناقض دارد. اختناق در ایران نه ابزار خفه کردن بورژواها توسط فئودالهاست و نه زدن 
بورژواهاى "میهنى" توسط بورژواهاى "وابسته". این رژیمى است که کل بورژوازى در برابر طبقه کارگر 
ایران علم کرده و در سایه اش دارد انباشت سرمایه میکند. هر کس و با هر نیتى، با هر رنگ پرچمى و با 
هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمایه دارى ایران را بچرخاند قبل از هر چیز بناگزیر پایه 

این اختناق را محکم میکند.

این حرفها را ما وقتى میگفتیم که هنوز مسلمین در ایران سر کار نیامده بودند، تا چه رسد به اینکه 30 
از  سنتى  رادیکال  چپ  انتظار  حداقل  دموکراسى  و  آزادى  اعطاى  که  اى  دوره  باشد.  رسیده  فرا  خردادى 
بورژواها و خرده بورژواهاى "مترقى و ضد امپریالیست" شان بود که داشتند به قدرت میرسیدند. 15 سال و 
دهها هزار قربانى از آن زمان میگذرد. فکر میکنم حقانیت آن بحثها و آن هشدارها براى هر کس که آزادى 
سیاسى، ولو با تعبیر لیبرالى و دموکراتیک، درد واقعى اش باشد قابل مشاهده است. اگر تتمه چپ رادیکال 
بنظر میرسد باز دارد، اینبار حتى به شکل ساده لوحانه ترى ، وعده یک ایران بورژوایى دموکراتیک را به 
مردم میدهد از آن روست که حتى دموکراسى امر واقعى اش نیست. ناسیونالیسم و آرمان توسعه صنعتى 
رگه اصلى در تعریف هویت سیاسى اینهاست. دموکراسى براى اینها به معنى "دولت قابل تحمل" است و 
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برقرارى این به زعم خیلى هایشان از عهده جناحهایى از حکومت موجود و یا شاخه هایى از اپوزیسیون 
بورژوایى برمیاید. بنظر من تحوالت سیاسى در صحنه بین المللى، چه در عروج تاچریسم در دهه 80 و 
چه در تحوالت تاریخى و به مراتب مهم تر سالهاى اخیر، سقوط بلوك شرق و پایان جنگ سرد و عواقب 
پردامنه آن، بر حقانیت اساس نگرش ما در مورد ربط مستقیم دموکراسى با موقعیت اقتصادى بورژوازى در 
قبال طبقه کارگر صحه گذاشته است. انگلستان مهد لیبرالیسم و دموکراسى بوده است. اما وقتى طبقه بورژوا 
عرصه را از نظر اقتصادى به خود تنگ مییابد و تاچریسم را به ایدئولوژى رسمى خود تبدیل میکند، ابتدایى 
ترین حقوق سندیکایى کارگران و حقوق مدنى توده مردم لغو میشود. در سیر تحوالت بلوك شرق نه تنها 
مشخص شد که دموکراسى اسم رمز بازار و رقابت و تعدد سرمایه هاست، بلکه اینهم معلوم شد که گسترش 
کاپیتالیسم خصوصى و انباشت سرمایه در کشورهایى با بنیادهاى تکنولوژیک ضعیف جز با کاهش شدید 
سطح زندگى کارگر و سهم او از تولید اجتماعى مقدور نیست. این مساله فورا تعبیر متناسب خود از مقوله 
دموکراسى را هم ببار آورد. تعبیرى که رسانه ها و ژورنالیسم بیشرم دهه نود هر روز به مردم میخورانند. 
اینجا دیگر دموکراسى حتى در سطح فرمال معنایى معکوس پیدا میکند. اینجا "دموکرات" به نیروهاى مورد 
اعتماد دول غربى میگویند که آماده اند قیمتها را آزاد کنند و سطح معیشت مردم را بشدت پائین ببرند، و 
در مقابل موج نارضایتى مردم وضعیت فوق العاده اعالم کنند، حقوق مدنى را معلق کنند، استبداد فردى راه 
بیاندازند و اعتصاب و تحزب را ممنوع اعالم کنند. دموکراسى اسم مستعار دوستان دست راستى و دیکتاتور 
مآب بانک جهانى در این کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانى که بورژوازى غرب در ویترین 
آویزان کرده بود با موقعیت اقتصادى بورژوازى کشورهاى شرق و با نیاز این طبقه به سرکوب خشن هر 

ابراز وجود جدى کارگر در این کشورها تناسب ندارد.

انترناسیونال: به این ترتیب آیا بنظر شما برقرارى دموکراسى لیبرالى در ایران و ایجاد یک جمهورى پارلمانى 
با کمابیش همان درجه آزادى فردى و مدنى که امروزه در کشورهاى اروپاى غربى شاهدیم اساسا منتفى 
است؟ چقدر چنین دورنمایى، که بویژه مورد توجه اپوزیسیون لیبرال و طیف وسیعى از سازمانهاى چپ 

دوره قبل است، بنظر شما امکان وقوع دارد؟

امکان  سر  بر  بلکه  نیست،  وضعیتى  چنین  "پیدایش"  امکان  عدم  و  امکان  سر  بر  مساله  حکمت:  منصور 
بازتولید آن بعنوان یک روبناى سیاسى در جامعه است. دموکراسى لیبرالى در ایران از حکومت آخوندى دور 
از ذهن تر و ناممکن تر نیست. سوال، همچنانکه در مورد رژیم اسالمى هم طرح میشود، اینست که تا چه 
حد چنین رژیم سیاسى اى میتواند یک روبناى بازتولید شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل 
و انفعال سیاسى در کشور باشد. رژیم اسالمى یکبار بنا به شرایط سیاسى مشخص و در پاسخ به ضرورتهاى 
تاریخى معینى پیدا شده است. اما هرگز، حتى بعد از گذشت کمابیش یک و نیم دهـه به ساختار سیاسى 
پذیرفته شده و روتین کاپیتالیسم در ایران تبدیل نشده است. جمهورى اسالمى براى هر روز ماندنش باید 
از نو خون بریزد، سرکوب کند و طرح داشته باشد. پارلمان و قانون اساسى لیبرالى هم ممکن است تحت 
شرایط تاریخى دیگرى بعنوان یک واقعه و یک تصادف سیاسى در ایران ظهور کند. ممکن است زور نسل 
معینى از پارلمانتاریستها، بى آلترناتیوى اپوزیسیونها، مداخله نظامى حامیان بین المللى هیات حاکمه وقت 
و دهها فاکتور غیر قابل پیش بینى دیگر حتى اجازه بدهد که این پارلمان و موازین لیبرالى چند صباحى هم 
بر قرار بماند. اما واقعیتى که در این میان نباید فراموش شود اینست که این نظام پارلمانى در اقتصاد سیاسى 
جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سیاسى بورژازى ایران و نحوه مواجهه سیاسى طبقه حاکم با کارگر 
ریشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نمیشود. این پارلمان را هم باید کسانى بزور، و علیرغم میل بدنه اصلى 
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طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ یا راست چیز دیگرى جایش را 
میگیرد. مشکل بعدى، اما اینجاست که نفس پیدایش نظام پارلمانى و لیبرالى ولو بعنوان یک تصادف تاریخى 
بهرحال احتیاج به وجود احزاب لیبرال و سنت مبارزه لیبرالى دارد، و این در جامعه ایران ناموجود است. 
نظام لیبرالى بهرحال به چندتایى آدم لیبرال احتیاج دارد! کسانى که امروز در اپوزیسیون ایران سهوا به آنها 
لیبرال اطالق میشود، در واقع جمهوریخواهان ناسیونالیست و مکال (و نه حتى لزوما سکوالر و غیر مذهبى) 
هستند که تا امروز کوچکترین تعلق خاطرى به موازین و اصول لیبرالیسم، حال هر ارزشى که دارد، از خود 
نشان نداده اند. وقتى اینها از پارلمان و پلورالیسم حرف میزنند منظورشان چیزى شبیه کره جنوبى یا ترکیه 
است. بنابراین خالصه حرف من در پاسخ به این سوال اینست که دموکراسى و سیستم پارلمانى لیبرال نه با 
نیازهاى اقتصادى سرمایه و بورژوازى ایران خوانایى دارد، نه به هیچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از این 
طبقه مطالبه میشود. همه اینها یعنى احتمال پیدایش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعیتى پابرجا و بازتولید 

شونده در حیات سیاسى جامعه صفر است.

انترناسیونال: در طول این بحث مقوله دموکراسى را از یکسو در سایه روشن با آزادى به تعبیر سوسیالیستى 
و از سوى دیگر در رابطه با واقعیت عملى رژیمها و جوامع دموکراتیک نقد و رد کردید. در رابطه با ایران 
احتمال برقرارى یک رژیم دموکراتیک را اندك ارزیابى کردید. با این اوصاف آیا از نظر شما ایستگاهى بین 
استبداد عریان بورژوایى و آزادى سوسیالیستى در ایران قابل تصور نیست؟ آیا تحقق حقوق فردى و مدنى 
شرط  پیش  یک  خود  حقوق  این  دستیابى به  آیا  تبدیل میشود؟  کارگرى  انقالب  وظایف  از  یکى  خود به 

انقالب پیروزمند کارگرى نیست؟

سیر  در  بلکه  تصورند،  قابل  ایستگاههایى  چنین  فقط  نه  سوال،  اول  بخش  به  پاسخ  در  حکمت:  منصور 
تاریخ مشخص ایران بارها پیش آمده اند و خواهند آمد. بحث بر سر این نیست که آیا نفى استبداد عریان 
بورژوایى در کشورى مانند ایران عملى است یا نه، بلکه اینست که تا چه حد چنین وضعیتى میتواند یک فرم 
حکومتى ارگانیک و پایدار براى سرمایه دارى و حاکمیت بورژوایى در کشور باشد. درباره این مبحث طى 
چهارده پانزده سال گذشته زیاد نوشته ایم. فرق هست بین آزادى سیاسى دوفاکتو و تحمیلى اى که حاصل 
تناسب قوا و تالقى تاریخى مشخصى است و براى دوره معینى در یک کشور دوام میاورد، با روبناى سیاسى 
بورژوا  - دموکراتیکى که با کارکرد متعارف سرمایه دارى ایران سازگار و خوانا باشد. اولى واقعى و اجتناب 
ناپذیر و دومى توهم و یا فریبکارى آگاهانه است. این یک مساله آکادمیک نیست و مستقیما به زندگى و 
جان انسانهاى زیاد مربوط میشود. از این مقاطع "دموکراتیک" در زندگى همین نسل طبقه کارگر ایران پیش 
خواهد آمد. در چنان مقطعى تشخیص این واقعیت براى طبقه کارگر حیاتى خواهد شد. طبقه کارگرى که 
فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سیاسى دوره اى در جامعه ببیند و خصلت 
گذرا و انتقالى وضعیت را بشناسد، مکانیسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و دینامیسم 
نفى انقالبى و ارتجاعى این وضعیت را میفهمد. رفتار سیاسى بورژوایى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى 
هایى که بورژوازى برایش تدارك میبیند را درك میکند، ارزش هر لحظه تداوم شرایط آزادى نسبى را براى 
کسب آمادگى براى نبردهاى سیاسى جدى تر در آینده را میفهمد و در صحنه سیاسى میماند. در مقابل، 
طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ایران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمایه دارى 
پیوسته، باید خود را براى یکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زیادى زندانى و 
اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند.اما در مورد بخش دوم و سوم سوال، تحقق حقوق اجتماعى و فردى 
انسان به معنى واقعى و عمیق کلمه و سلب ناپذیر کردن آنها بیشک فقط میتواند کار انقالب کمونیستى 
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کارگرى باشد. انسان قرن بیستم انتها و نهایت گسترش آزادى تحت نظام سرمایه دارى را تجربه کرده است. 
هرچه هست همین است که میبینیم. قرار نیست معجزه جدیدى رخ بدهد. تازه اگر حرفى بشود زد اینست 
که روند پسرفت در تلقیات عمومى از آزادى و موازین حقوقى جامعه بورژوائى مدتى است بطور جدى 
شروع شده است. اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوایى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها 
و احزاب بورژوایى براى دوره معین و تحمیل شرایطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى 
طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه یک محور تاکتیکهاى ماست. سرنگونى جمهورى اسالمى، 
مسلح شدن توده کارگر و زحمتکش و حراست از حقوق سیاسى و مدنى مردم نه فقط ممکن بلکه حیاتى 
است. اما سر کار گذاشتن یک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى 
کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآمیز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و 
سر بریدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بیرون کنند، این یک توهم است. واژگونى استبداد و 
برقرارى آزادى هاى مدنى یک پیش شرط سیاسى گرد آمدن آنچنان نیرویى که ضربه نهایى طبقه کارگر به 
نظام سرمایه دارى را ممکن کند هست، اما تمام بحث ما در این سالها این بوده که این پیش شرط را باید 

کارگر به نیروى خود و در مواجهه با مقاومت جدى بورژازى تامین کند.

لحاظ  از  را  شما  شد،  پارلمانتاریسم  و  پارلمان  از  بحث  این  طول  در  که  نقدى  آیا مجموعه  انترناسیونال: 
اصولى به موضع تحریم پارلمان و مبارزه پارلمانى بطور کلى میرساند؟ آیا از نظر شما حزب کمونیست 
کارگرى باید کامال شرکت در هر نوع پارلمان و انتخابات پارلمانى در ایران را از پیش منتفى بداند؟ آیا میتوان 

شرایطى را تصور کرد که حزب در انتخابات و حتى احتماال در یک دولت پارلمانى شرکت کند؟

منصور حکمت: بحث اصولى من در زمینه برخورد حزب کارگرى به پارلمان و نظام پارلمانى اینست که 
این نهاد و این رژیم سیاسى نمیتواند ابزار و محمل پیروزى سوسیالسیم باشد. سوسیالیسم از مجراى پارلمان 
پیروز نمیشود، بلکه برعکس پارلمان را، هرقدر دموکراتیک و غیر فرمایشى هم باشد، بعنوان یک سنگر 
مقاومت بورژوازى در برابر خود خواهد یافت. من از نظر اصولى به تحریم پارلمان نمیرسم، به فرعى دیدن 
آن در تاکتیک کسب قدرت طبقه کارگر سوسیالیست میرسم. باید بگویم که بهرحال موضع من نسبت به 
پارلمان، حتى در کشورهایى مثل انگلستان یا فرانسه، تحریم گرایانه تر از درك عمومى چپ انقالبى و یا 
احزاب رادیکال کارگرى در این کشورهاست. پارلمان از نظر من براى کارگر یک قلمرو کشمکش و یک 

جبهه مبارزه است و نه دروازه قدرت.

از نظر عملى شرکت در انتخابات پارلمانى و غیره کامال بستگى به زمان و مکان دارد. شخصا فکر میکنم 
کمونیسم در اروپا بیش از حد معطوف به پارلمان و مبارزه پارلمانى است. در آمریکاى امروز بنظر من تحریم 
مجالس مقننه و انتخابات ریاست جمهورى بعنوان یک اصل که تنها در شرایط ویژه اى میتواند استثناء بردار 
باشد، تاکتیک اصولى ترى براى کمونیسم کارگرى است. در بخش اعظم کشورهاى عقب افتاده، و بویژه 
ایران و دیگر کشورهاى خاورمیانه، که در آن پارلمان یا دکور است و یا رسما و عمال ورود نماینده منتخب 
مردم به آنها غیر ممکن است بنظر من اصل بر تحریم است. حزب کمونیست کارگرى بنظر من باید دائما 
پارلمان و پارلمانتاریسم را در راستاى همان خطوطى که در همین بحثها هم طرح شد افشاء کند. اما از نظر 
تاکتیکى فعالیت انتخاباتى و پارلمانى حزب ابدا منتفى نیست. منتها بنظر من این برعهده حزب خواهد بود 
که در هر مورد ضرورت شرکت در پارلمان را بر مبناى تحلیل موقعیت سیاسى و منافع جنبش سوسیالیستى 
طبقه کارگر نشان بدهد. البته میتوان از پیش اصول و مبانى اى را بعنوان پیش شرط هاى مجاز شدن شرکت 
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حزب در پروسه پارلمانى بر شمرد. اما در نهایت، تحلیل مشخص حزب از موقعیت تاریخى  - مشخص 
هر دوره است که باید جواب این مساله را بدهد.

انترناسیونال: سوالى که امروز با از میان رفتن نظام دو قطبى قدرت در سطح جهان بسیار مطرح است و 
بویژه با جنگ آمریکا در خلیج و عملکرد و تبلیغات دخالتگرانه آمریکا و دول غربى برجسته شده است 
اینست که آیا برقرارى یک رژیم سوسیالیستى در کشورى مثل ایران با لشگرکشى فورى قدرتهاى سرمایه 
دارى مواجه نمیشود؟ آیا به این ترتیب انقالب کارگرى در چنین کشورى شانسى دارد؟ و آیا همین فاکتور و 
مالحظات محافظه کارانه ناشى از آن تبلیغات مدافعان نظام پارلمانى را، هر قدر هم وعده هاى آزادیخواهانه 

شان نوخالى باشد، براتر نمیکند؟

منصور حکمت: بنظر من این مالحظات جدى هستند و در پاسخ به آنها به چند نکته اشاره میکنم. در این 
شک نیست که امروز برقرارى هر رژیم سوسیالیستى کارگرى در هر گوشه دنیا فورا بورژوازى بین المللى 
و در راس آنها آمریکا و ائتالف سیاسى  - نظامى موسوم به غرب را به رافت دخالت و اعاده حاکمیت 
بورژوازى میاندازد. اینکه آیا چنین دخالتى اوال میتواند عمال صورت بگیرد و ثانیا، آیا قادر به درهم کوبیدن 
حکومت سوسیالیستى فرضى ما خواهد بود یا خیر امر دیگرى است. اتفاقا تجربه دخالتهاى نظامى چند 
سال اخیر، از جنگ خلیخ تا سومالى و بوسنیا، که چه به اسم غرب و آمریکا و چه بطور روزافزونى تحت 
نام سازمان ملل صورت میگیرد، این واقعیت را نشان داد که ظرفیت هاى عملى اینها در لشکر کشى و 
سرکوب حدى دارد و اگرچه از نظر تکنولوژیکى قدرت تخریب آنها بسیار وسیع است، از نظر اقتصادى و 
از نظر پشت جبهه اجتماعى شان، درگیر شدنشان در نبردهاى وسیع با انقالبات و جنبشهاى توده اى ساده 
نخواهد بود. بنظر من تجسم اینکه اینها نتوانند حتى در صورت دخالت مستقیم نظامى نهایتا یک حکومت 
سوسیالیست کارگرى در یک کشور متوسط الحال، از نظر اقتصادى و جغرافیایى و جمعیتى، را ساقط کنند 
سخت نیست. این بنظر من یک واقعیت است. منتهى بخودى خود نه جواب کافى اى براى سوال شماست 
نظامى  تهاجم  کردن  خنثى  جریان  در  است  قرار  که  کرده  انقالب  جامعه  یک  از  نسلى  براى  میتواند  نه  و 
بورژوازى جهانى به انقالب سوسیالیستى شان فدا شوند و یا زندگى حرامشان شود، مایه دلخوشى باشد. 
زیر نشریه یکى از شاخه هاى فدایى شعارى با این مضمون نوشته میشود که "خلق مسلح متحد در شوراها 
شکست ناپذیر است". گیریم اینطور باشد و این متافیزیک یک قانون مادى جهان باشد. اما پروسه اثبات این 
شکست ناپذیرى یک روند دردناك است که در آن انسانها و زندگى و موجودیت و عواطف شان در خون 
غرق میشود. جنبه انسانى مساله یک تنها یک بعد مساله است، جنبه دراز مدت تر و و سیاسى  - تاریخى تر 
مساله و عواقب این پروسه براى آن انقالب سوسیالیستى کمتر از جنبه انسانى اش هولناك نیست. نفس این 
تعرض معنى مادى انقالب سوسیالیستى را براى توده مردمى که قرار است از این طریق رها شوند عوض 
میکند. سوسیالیسم، انقالبى براى خوشبختى و پایان محرومیت بشر است. انقالبى است علیه خشونتى که 
خمیره اصلى جامعه تاکنونى را تشکیل داده است، انقالبى است براى آزادى، شادى و خالقیت انسانها. اما 
تعرض نظامى بورژوازى جهانى به این رویداد خون میپاشد، آن را با محرومیت و فقر و انزوا، با فداکارى و 
تحمل درد و غم و محرومیت بیشتر مترادف میکند. حتى پیروزى نهایى انقالب تا سالها نمیتواند این رنگ را 
از مقطع پیدایش جامعه نوین پاك کند. این فشار ها و محرومیت ها عواقب مادى براى انقالب و مسیر آن 
دارد. گرایشات عقب مانده، که ناسیونالیسم و قوم پرستى و مذهب و مرد ساالرى تنها نمونه هاى درشت 
و برجسته آن هستند را دامن میزند، احترام و ارزش جان و آسایش انسانها را براى خود آنها پائین میاورد. 
سوسیالیسم را به تقسیم فقر تنزل میدهد و غیره و غیره. بنابراین سوال بر سر شکست ناپذیرى ما نیست. 
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اگر چنین جنگى را به ما تحمیل کنند آنگاه موظفیم پیروز شویم. اما راه حل واقعى بنظر من منتفى کردن این 
خطر است. و این ما را به توجه به یک رکن اساسى انقالب کارگرى، یعنى خصلت بین المللى طبقه کارگر 
و سوسیالیسم کارگرى رهنمون میشود.بنظر من خصلت بین المللى طبقه کارگر و جوهر انترناسیونالیستى 
کمونیسم کارگرى آن عاملى است که سوسیالیسم را در دنیاى امروز به یک آلترناتیو مادى و قابل تحقق 
تبدیل میکند. بنظر انقالب کارگرى در کشورى مثل ایران باید به کمک نیروى طبقه کارگرى بین المللى و 
بخصوص طبقه کارگر کشورهایى که میلیتاریسم بورژوایى در سطح بین المللى را رهبرى میکنند، از تعرض 
و فشار نظامى و اقتصادى بین المللى مصون داشته شود. این یک امکان واقعى است. بنظر من کارگر در ایران 
باید به این فکر کند که کدامیک از اینها واقعى و کدامیک اتوپى است: اینکه پارلمان در ایران مستقر شود و 
آزادى اعتصاب و تشکل و فعالیت کارگرى و کمونیستى قانونیت پیدا کند و سرمایه دار داخلى و خارجى 
و ارتش بورژوایى و گانگسترهاى سیاسى مسلح، از جریانات پان اسالمى حزب اهللا تا ناسیونال اسالمى ها 
و سلطنت طلب ها و فاشیستها و عظمت طلبها این وضعیت جدید را قبول کنند و اسلحه شان را تحویل 
بدهند و اودکلن بزنند و به مجلس بیایند، یا اینکه کارگر قدرت را بدست بگیرد و به کمک کارگر آلمانى و 
فرانسوى و آمریکایى از درگیرى از موضع ضعف در یک جنگ ناخواسته اجتناب کند؟ بنظر من وضعیت 
امروز این را اثبات میکند که انترناسیونالیسم کارگرى تنها یک اصل، یک باور، یا یک اعتقاد و یک احساس 
یگانگى طبقاتى نیست،ـ بلکه یک اسلحه برنده و واقعى در نبرد طبقاتى است. باید این اسلحه را به میدان 
آورد و به کار انداخت. استراتژى ما براى اجتناب از تراژدى اى که بورژوازى بین المللى خواهد کوشید به 
انقالب کارگرى در کشورى چون ایران تحمیل کند، تالش براى ایجاد یک صف بین المللى کارگرى است 
که از چنین انقالباتى محافظت کند. ممکن است ترسى که آمریکا و غرب میکوشند در دل توده زحمتکش 
جهان بیاندازند، آنها را نسبت به مواعید شبه دموکراتیک اپوزیسیون بورژوایى در این کشورها متمایل تر 
کند. "ما شکست ناپذیریم" هرقدر باورى انقالبى و صمیمانه باشد، جواب این مساله را نمیدهد. پاسخ واقعى 

سازماندهى مادى انترناسیونالیسم کارگرى در سطوح مختلف است.

منظور من از این تاکید بر انترناسیونالیسم ابدا این نیست که انقالب کارگرى مگر آنکه در مقیاس جهانى 
صورت گیرد محکوم به فناست. من نظریه پیدایش سوسیالیسم از طریق یک انفجار بزرگ و همزمان بین 
قدرت  گوشه  یک  در  کارگران  که  است  تر  محتمل  بسیار  تاریخ  واقعى  سیر  در  نمیدانم.  واقعى  را  المللى 
را بگیرند بى آنکه در سایر نقاط جهان این توان را داشته باشند و لذا سوسیالیسم کارگرى ناگزیر خواهد 
بود در این یا آن کشور و یا فالن مجموعه کشورها کلیت برنامه خود، اعم از سیاسى و اقتصادى، را جامه 
عمل بپوشاند. آنچه که بنظر من حیاتى است اینست که طبقه کارگر در کشورهاى دیگر و بخصوص در 
سازمانیابى  و  خودآگاهى  این  هستند  جهانى  صحنه  در  بورژوایى  میلیتاریسم  پیشقراوالن  که  کشورهایى 
انترناسیونالیستى را داشته باشد که دست بورژوازى کشور خود را در اتخاذ سیاست تعرض و تجاوز نظامى 

ببندد. این عملى و قابل تحقق است. 

...

اولین بار از اسفند 1371 تا مرداد 1372، فوریه تا ژوئیه 1993، در شماره هاى 4 تا 7 "انترناسیونال"- نشریه 
حزب کمونیست کارگرى ایران منتشر شد. 



1404

برگزیده آثار  منصور حکمت

 همسوئى با کدام طرف؟ ایران یا آمریکا؟

امکان اعمال منگنه اقتصادى و یا عمل نظامى علیه جمهورى اسالمى از جانب آمریکا، مشغله ها، عواطف 
و الفاظ کهنه اى را دوباره در اپوزیسیون بورژوایى باب کرده است. براى برخى این حکم سرنگونى قریب 
الوقوع رژیم محسوب میشود. سوال قدیمى "همسویى با کدام طرف" باز در کریدورهاى سازمانهاى چپ 
سابق و دمکراسى طلب امروز پژواك پیدا میکند. مستقل از تفاوت در تلقیات و انتخاب "همسویى" هاشان 
حقیقتى  اینها را شکل داده است. اگر بناست  جدید، مفروضات مشترکى ذهن اکثر  آزمایى  در این بخت 

روشن شود باید این مفروضات را شکست. برخالف تصور اکثر این جریانات: 
  
 - آمریکا و غرب قصد سرنگونى رژیم را ندارند. بیشک نقض حقوق بشر و جنایات رژیم علیه مردم، 
دغدغه آمریکا نیست. اما مساله بر سر تروریسم رژیم اسالمى و یا خطر دستیابى آن به سالح هسته اى هم 
نیست. جمهورى اسالمى و هیوالى "بنیادگرایى اسالمى" به دالئل کامال قابل درك فعال کاندید بعدى پست 
اجتناب  و  سیاسى  ثبات  مانده.  خالى  شوروى  سقوط  با  که  است  غربى  مدنیت  تز  آنتى  و  شر  امپراطورى 
از اصطکاك نظامى در غرب و جهان صنعتى، علیرغم جنگ اوج گیرنده تجارى، و وجود فرجه اى براى 
رهبرى آمریکا بعنوان ابر قدرت نظامى چنین دشمن استرتژیکى را ایجاب میکند. آنچه امروز در دستور 
غرب است، علم کردن جمهورى اسالمى در این ظرفیت جدید است و نه سرنگون کردن آن. همان دستهایى 

که قرار است جمهورى اسالمى را بکوبند، زیر بغلش را هم گرفته اند که زمین نخورد. 
  
 - فشار غرب، بویژه اگر به عرصه نظامى کشیده شود، اتفاقا بر عمر رژیم میافزاید. چنین ضربه اى در 
درجه اول دست رژیم را در مرعوب کردن کارگران و زحمتکشان ناراضى باز میکند و آنها را از عرصه 
میشود.  منسجم  فاالنژیستى  و  راست  فوق  پالتفرم  یک  حول  حاکمه  هیات  میسازد.  دور  سیاسى  دخالت 
اقدام نظامى علیه جمهورى اسالمى در شرایطى که بن بست اقتصادى و فلج سیاسى رژیم دورنماى عمل 
ثمربخش توده مردم را محتمل تر کرده است، یک مائده آسمانى براى رژیم منحوس اسالمى خواهد بود. 
  
ما براى سرنگونى رژیم اسالمى و علیه برقرارى نظم نوین ارتجاعى در سطح جهانى هر دو مبارزه میکنیم. 
براى کمونیسم کارگرى تنها یک "همسویى" ممکن است و آن با منفعت انقالب کارگرى و امر آزادى است. 

اولین بار در مرداد 1372، اوت 1993، در شماره 7 انترناسیونال منتشر شد.
...  

بحران آخر:  ریشه هاى سیاسى بن بست اقتصادى رژیم اسالمى
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این واقعیت که رژیم اسالمى از نظر اقتصادى به بن بست رسیده و سیاست اقتصادى جناح رفسنجانى به 
نتایج مورد نظر منجر نشده حتى توسط خود برنامه ریزان رژیم چندان انکار نمیشود. برنامه دوم، در فضایى 
از ناباورى و دودلى نسبت به محورهاى اصلى سیاست اولیه رفسنجانى، نظیر خصوصى کردن ها، شناور 
کردن و یک نرخى کردن ریال، حذف سوبسیدها، آزاد کردن واردات و غیره، بعنوان یک برنامه براى بقاء 
اهللا  حزب  دولتگراهاى  نه  دیگرى،  جناح  هیچ  که  اینست  واقعیت  است.  شده  ارائه  وقت  دفع  و  اقتصادى 
سابق و نه افراطیون مدافع بخش خصوصى در جناح رسالت قادر نیستند و حتى تالش جدى اى نمیکنند 
آلترناتیوى به سیاستهاى اقتصادى جارى پیشنهاد کنند. جمهورى اسالمى در یک فلج برنامه اى در قلمرو 
اقتصادى گرفتار است. این را همه حس کرده اند و به طرق مختلف وحشتشان را از عاقبت سیاسى روندى 

که هیچیک راهى براى توقف آن سراغ ندارند ابراز میکنند. 
 

غالبا در تجزیه و تحلیل بن بست اقتصادى رژیم و در نقد ریشه ها و نتایج آن، تکیه یکجانبه و به اعتقاد 
من فرمال و نابجائى بر پارامترهاى اقتصادى درون ایران و از آن بارزتر بر اجزاء عملى "سیاست رفسنجانى" 
گذاشته میشود. بنظر من ریشه بن بست اقتصادى رژیم اساسا اینجا نیست. فاکتورهاى بنیادى ترى خارج 
از قلمرو "اقتصاد ایران" و روندها و تضادهاى داخلى آن، رژیم اسالمى را بعنوان یک "پروژه اقتصادى" به 
شکست محکوم کرده اند. این فاکتورها جهانى و استراتژیکى اند، در اقتصاد سیاسى دوران حاضر ریشه 
دارند و به ماهیت و جایگاه خاص جمهورى اسالمى و جنبش اسالمى در جهان امروز برمیگردند. بعبارت 
دیگر این سیاست رفسنجانى نیست که اقتصاد جمهورى اسالمى را به بن بست رسانده است، بلکه برعکس 
این بن بست جمهورى اسالمى است که سیاست اقتصادى رفسنجانى را به شکست کشانده است. خروج 
سرمایه دارى ایران از این سیر قهقرایى نیز منوط به کشف یا غلبه سیاست اقتصادى "درست" نیست. راه 

خروج بورژوازى ایران نیز اساسا راهى سیاسى است. 
 

شکست "پدیده رفسنجانى"
 

یک حرکت  صرفا  او  رسید.  جمهورى  ریاست  اول به  دور  در  پالتفرم مشخص  یک  مبناى  رفسنجانى بر 
اقتصادى در محدوده بازار داخلى را نمایندگى نمیکرد. پالتفرم رفسنجانى، و یا بهرحال آن جهتگیرى و افقى 
که چه غرب و چه بورژوازى صنعتى ایران در سیماى رفسنجانى جستجو میکرد، بر ارکان زیر متکى بود: 
   
1 - انتقال از اقتصاد نیمه دولتى، دستورى و مدیریت شده و اضطرارى حاصل دوران خمینى به یک اقتصاد 

بورژوایى متعارف متکى بر بازار. 
  
2 - ایجاد ثبات و امنیت حقوقى و ادارى براى سرمایه. اعاده تقدس مالکیت و مصون بودن سرمایه از تعرض 

ماوراء اقتصادى دولت و نهادهاى اسالمى متفرقه. 
  
3 - بهبود رابطه با غرب. پیوستن به جامعه کشورهاى متعارف. از این طریق قرار گرفتن در حوزه مجاز 
توسعه اقتصادى و صدور سرمایه، دسترسى به بازار خرید و فروش، منابع سرمایه گذارى، تکنولوژى و 

تخصص در بازار جهانى. 
4 - درجه اى از تخفیف در فشار فرهنگى و اخالقى اسالم و رژیم اسالمى به مردم براى دادن نماى یک 

جامعه متعارف و قابل تحمل براى بورژوازى. 
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مستقل از اینکه رفسنجانى و مهره هاى اصلى این جناح خود تا چه حد صریح یا سربسته مواد این پالتفرم 
را بیان میکردند، این تصویرى بود که دول غربى، جمهوریخواهان و ملیون ایرانى در خارج کشور و مردم 
به عصیان آمده کشور از جناح رفسنجانى ساخته بودند. عبارت "جناح معتدل" که در میان دول غربى رواج 
یافت بر همین خصلت نمایى از جناح رفسنجانى متکى بود. باز به همین عنوان بود که رفسنجانى در میان 
اپوزیسیون ملى و لیبرال ایرانى در خارج کشور طرفدار پیدا کرد و براى توده مردم ایران سمبل "شر کمتر" 

شد. 
   
خام اندیشى است اگر فکر کنیم آمریکا، مردم ایران و یا حتى جمهوریخواهان و ملیون در اپوزیسیون به 
پدیده رفسنجانى بعنوان یک آلترناتیو در خود مینگریستند. براى همه، و هر یک به نوعى، جناح رفسنجانى 
مبین آغاز یک پروسه تغییر بازگشت ناپذیر در جمهورى اسالمى و نفى نهایى آن در آینده اى دور یا نزدیک 
بود. رفسنجانى بر مبناى این پالتفرم روندى را شروع میکرد. اما نه او و نه رژیم اسالمى آن را به پایان 

نمیبرد. 
   

این تبیین چند مشکل اساسى داشت. 
 

اوال بنا به ماهیت جمهورى اسالمى، موقعیتش در معادالت جهانى و نیز ترکیب جناحهاى داخلى اش، این 
سیر حرکت نمیتوانست تدریجى بماند و یا حتى مراحل اولیه اش را در آرامش طى کند. تغییرات مستتر در 
پالتفرم جامع رفسنجانى براى جمهورى اسالمى تکان دهنده تر از آن بود که بدون کشمکش حاد و تعیین 
تکلیف بنیادى در رژیم جلو برود. رفسنجانى براى پیاده کردن پالتفرم خویش میبایست در قدم اول، و نه 
حتى در قدم دوم، به یک نبرد سیاسى سرنوشت ساز بر سر خود جمهورى اسالمى، اسالم و والیت فقیه و 
جایگاه اینها در ساختار سیاسى ایران وارد بشود. نبردى که با توجه به ترکیب و موقعیت نیروهاى سیاسى 

بورژوازى حاکم در ایران هرگاه و از هر طرف آغاز شود، بشدت قهرآمیز و خونین خواهد بود. 
  

ثانیا، اساسا بخشى از این تغییر ریل در حیطه قدرت رژیم ایران نبود. موقعیت اسالم و اسالمیت در رابطه با 
غرب، براى مثال، تنها توسط رژیم ایران تعیین نمیشود. مساله اعراب و اسرائیل، مساله تروریسم اسالمى و 
غیره، اگر نخواهیم عقب تر برویم، جدایى هاى استراتژیک ترى میان سرمایه دارى هاى پیشرفته آمریکا و 
اروپا با کشورهاى به اصطالح مسلمان نشین خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد کرده است. کشورهاى اسالم 
زده، مستقل از جد و جهد و جانماز آب کشیدنهاى رهبرانشان، در این عصر حوزه مساعد انکشاف سرمایه 

و تکنولوژى غربى نیستند. 
   

ثالثا، براى اینکه سرمایه به صنعت پا بگذارد، بخصوص صنایع سنگین که دور گردش سرمایه در آنها طوالنى 
است و حتى راه اندازى و به سود رساندن آنها به طول میانجامد، ثبات سیاسى و امنیت سیاسى سرمایه براى 
یک دراز مدت اقتصادى الزم است. براى جمهورى اسالمى دادن چنین تصویرى از خود چه به سرمایه دار 

داخلى که فعال تجارت و داللى میکند و چه به سرمایه دار خارجى، بسادگى مقدور نیست. 
    
بعد  کند.  پیاده  را  خود  پالتفرم  نمیتوانست،  موجود  شکل  در  و  نتوانست،  عمال  رفسنجانى  اعتبار  این  به 
اقتصادى "سیاست رفسنجانى" از قضا ساده ترین و مورد توافق ترین بعد آن بود. هرچند وجوهى از این 
سیاست عمال ناکام باقى ماندند. آزاد کردن رابطه ریال و دالر به ثبات قیمتها و کاهش ارزش دالر منجر 
نشد، براى بنگاههاى دولتى مشترى پیدا نشد، علیرغم کاهش شدید سطح دستمزدها، بخصوص به معادل 
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دالرى آنها، تحرك جدى اى به سرمایه گذارى در بخش صنعتى در ایران مشاهده نشد. سرمایه تجارى پا 
به قلمرو صنعت نگذاشت. داللى و معامله گرى، بخصوص بازى با ارز، سودآورترین قلمرو براى سرمایه 
در بازار داخلى باقى ماند. اما علت این ناکامى ها در خود این سیاستها نبود. مشکل بر سر عدم توفیق در 

اجراى ابعاد دیگر پالتفرم رفسنجانى بود. 
   

شکست  عصر  در  جهانى،  سطح  در  سرمایه  کمبود  عصر  در  زیرا  است،  بست  بن  در  اسالمى  جمهورى 
استراتژى هاى توسعه مبتنى بر حمایت از بازار داخلى، در عصر جهانى شدن سرمایه و نقش کلیدى سرمایه 
و تکنولوژى غربى در تولید صنعتى، در عصر بازار آزاد و رقابت تکنولوژیک براى بازارهاى فراملى، هنوز 
یک "جمهورى اسالمى" است. کارگر ایرانى، با توجه به سطح عمومى توان صنعتى و فنى و عملى اش، 
جزو ارزانترین ها در دنیاست. اما حتى اگر مزد را به صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب بدهند، 
باز ایران به یک حوزه اقتصادى داراى رابطه ارگانیک با سرمایه دارى غربى تبدیل نمیشود. مشکل رژیم 
ایران نظیر مشکل برزیل نیست. به روسیه شبیه است. مشکل سرمایه دارى ایران اقتصادى نیست، سیاسى، 

ایدئولوژیکى و حکومتى است. 
   

برسمیت  رژیم  بست  بن  در  را  نفت  بهاى  کاهش  نیست  تر  معقول  آیا  ایم؟  نیانداخته  قلم  از  را  نفت  آیا 
بشناسیم. بنظر من به دو دلیل نفت فاکتورى محورى نیست. اوال، نفس سقوط قیمت نفت و ناتوانى تولید 
کنندگان از ایجاد ثبات در بازار نفت مستقیما به اوضاع سیاسى در خاورمیانه و بافت حکومتى آن ربط دارد. 
رونق نفتى سالهاى هفتاد میالدى بدون وجود یک ایران و یک عربستان سعودى پرو  - آمریکایى و غربى و 
طیفى از کشورهاى نفتى با دولتهاى متحد و مشترى آمریکا، عملى نبود. وجود جمهورى اسالمى و تکاپوى 
اسالمى و تضادها و کشمکشهاى اساسى میان دول منطقه، فاکتور مهم ترى در سقوط قیمت نفت در مقایسه 
با اشباع انبارهاى اروپاى غربى است. ثانیا، در غیاب این فاکتورهاى استراتژیکى و غیر اقتصادى (به معناى 
روزمره کلمه) اقتصاد ایران حتى در بدترین حالت به یک سوبسید چند میلیارد دالرى از محل نفت دسترسى 
دارد که بسیارى از کشورهایى که استراتژى صنعتى شدن را نسبتا با موفقیت پیش برده اند، یا الاقل از ثبات 
و رشد بادوام ترى برخوردار شده اند، از آن محروم بوده اند. بهاى نفت مهم است و حتى از نظر عددى 

حیات و ممات رژیم به آن گره خورده است، اما مبناى بن بست امروز رژیم نیست. 

بحران آخر
شکست سیاست رفسنجانى و شروع تجدید نظر در ابعاد اقتصادى این سیاست، بنظر من گویاى فلج رژیم 
اسالمى از نظر سیاست اقتصادى است. این البته دوران "نظم نوین" است و باید جا را براى محیرالعقول ترین 
تحوالت باز گذاشت. چه بسا شکاف در غرب، ظهور یک آلمان از ناتو جسته و اتمى و در تدارك جنگ 
با رقبا که دنبال متحدى در منطقه میگردد، نه فقط جمهورى اسالمى بلکه اسالم بطور کلى را برهاند. اما بر 
مبناى فاکتورهاى قابل پیش بینى دنیاى امروز، بنظر بن بست اقتصادى جمهورى اسالمى بن بست آخرش 
است. تجدید نظرها و سازماندهى اقتصاد صبر و دفع وقت شاید انفجار سیاسى محتوم را چند صباحى به 

عقب بیاندازد. اما مرحله مهم بعدى در سرنوشت جمهورى اسالمى، مرحله اى سیاسى است. 

اولین بار در بهمن 1372، فوریه 1994، در شماره 11و12 انترناسیونال منتشر شد.

زن، در زندگى و مرگ: 
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از فردریک وست تا آنتونى کندى
رویداد هولناکى در اوایل مارس انگلستان را بهت زده کرد. در شهر سربزیر و تاریخى گالستر، که به کافه 
هاى دنج و کلیساى بزرگ قرن یازدهمى اش شهرت دارد، خانه اى کشف شد که مدفن اجساد قربانیان 
قتل هاى مرموزى در طول بیست و پنج سال گذشته بوده است. تا نیمه مارس 9 جسد از کف زیر زمین 
و حیاط خلوت و حمام خانه شماره 25 کرامول استریت، که "خانه مرگ" و " تاالر وحشت" لقب گرفته 
است، کشف شده بود. به تخمین پلیس، برمبناى قرائنى نظیر گمشدگان سالهاى اخیر در منطقه، این عدد 

میتواند به 30 برسد.

با هر جسد یکبار دیگر نفس در سینه آنها که در این سالها گمشده اى داشته اند حبس میشود. با هر جسد، 
ازدحام خبرنگاران و توریستها و مردم کنجکاوى که در محل با دوربین و وسائل پیک نیک اطراق کرده اند، 
انبوه تر میشود. همسایه ها پنجره کرایه میدهند. هرکس به فراخور شغل و تخصصش چیزى میگوید. شهردار 
گالستر "مرگ یک شهر" را افسوس میخورد. خبرنگار "علمى" مفتون تکنولوژى رادارى مین یاب ارتش در 
جنگ فالکلند است که اینک ابزار اصلى پلیس در حفارى ها و کشفیاتش است. در حالیکه متخصصین عالئم 
شناسى پلیس در تالش کشف هویت قربانیان از روى ژن آنها و بازسازى چهره آنان هستند، روانشناسان در 
تقالى درك مخیله و ذهن قاتلند. کدام جانور، کدام موجود بیمار و در هم پیچیده اى میتواند مرتکب چنین 
جنایتى شود؟ اینکه عامل این جنایات باید "مریض" بوده باشد تقریبا یک فرض عمومى است. آخر، بقول 
پزشک قانونى در محاکمه پرونده مشابهى در آمریکا، کسى که قادر به ارتکاب این " قتل هاى غیر عادى" 

است چطور میتواند آدم سالمى باشد.

فردریک وست، بناى 52 ساله مالک و ساکن خانه مرگ به اتهام ارتکاب این جنایات دستگیر شد. روانکاوان 
متعدد بیشک به دهلیزهاى ضمیر او خیره خواهند شد و از حدسیات خود کتابها خواهند نوشت. اما یک 
نکته، که بعنوان یک جمله ساده در گزارشات پلیس و خبرنگاران ذکر میشود و میگذرد، به واقعیاتى فراتر 

از قاتل و دنیاى درونى او اشاره میکند: تمام قربانیان این جنایت زن بوده اند.
... و این ما را به آنتونى کندى میرساند.

در صفحه 4 روزنامه تایمز لندن، روز 9 مارس، و از قضا درست پشت گزارشى در مورد خراشهاى ماجراى 
کرامول استریت بر سیماى دوست داشتنى شهر گالستر، مطلبى در مورد تحوالت مهم اخیر در کلیساى 
انگلستان و نمونه اى از اصطکاکهاى درونى آن چاپ شده است. قهرمان ماجرا حضرت اقدس آنتونى کندى 
سر کشیش التون و توابع است. کلیساى انگلستان (که حدود 500 سال قبل از کلیساى رم جدا شد) باالخره 
در روز 12 مارس، دو دهه پس از تصویب اصل پذیرش زنان به مقام کشیشى در سینود مرکزى اش، 32 زن 
را در کلیساى اعظم بریستول به این کسوت در آورد. این را البته افکار عمومى در انگلستان، و قبل از همه 
خود زنان مربوطه، گام مهمى در احقاق حقوق زنان میدانند. یکیشان با شوق میگوید "تنها وقتى در خدمت 
کلیسا برابر باشیم میتوان گفت که در پیشگاه خداوند برابریم". آنچه مسلم است اینست که در ظرف چند 
ماه آینده حدود هزار و دویست کشیش زن هم در انگلستان خواهیم داشت که کنار همقطاران مذکرشان بر 
منابر، آموزش کهنه و مردساالرانه مذهب درباره زن و جایگاه ویژه او در پیشگاه خداوند را، که ترجمه الهى 

جایگاه ویژه او زیر لگد جامعه مردساالر است، به خورد مردم بدهند.

با همه ربطى که این موضوع به بحث ما دارد، باید بهرحال اینجا از آن بگذریم، چون منظور معرفى جناب 



1409

برگزیده آثار  منصور حکمت

کندى است.

ایشان نظیر بسیارى از کشیشان نر در کلیساى انگلستان، که بعضا حتى از سر انزجار به آغوش کلیساى رم 
برگشتند، از این تحول خشمگین است. میگوید:

آن  بر  حقى  هیچ  که  میبرند  دست  قدرتى  به  زیرا  شوند،  سوزانده  دار  بر  باید  زن  "کشیشان 
ندارند. در قرون وسطى نام این سحر و جادو بود. تنها راه مقابله با ساحره ها اینست که بر 

دار سوزانده شوند"

 "انجیل در این مورد کامال روشن است. مردان و زنان از نظر بیولوژیکى تفاوت دارند. ما 
هرگز نمیتوانیم مانند هم باشیم. نمیتوانم تصور کنم که یک زن چگونه میتواند تجسم مسیح 

باشد، جراحى عالج کار نیست".

فردریک وست، یا جانى خانه مرگ هر که هست، دوزخى است، پلیس میبرد و پنهانش میکند. تا سالها 
نامش و اعمالش پشت مردم را در خلوتشان میلرزاند. اما آنتونى کندى بهشتى است، میتواند بى هیچ جرح 
و تعدیلى مسیح را نمایندگى کند، کودکان کودکستانى ما در خیابان به او لبخند میزنند و سالم میکنند، کسى 
در خانه او دنبال جسدى و در مغزش در جستجوى معماى مخوفى نیست. اما این همان آدم و همان واقعه 

است.

خشم و نفرین آنتونى کندى کلید حل معماى جنایات گالستر را بدست میدهد. هر دو مورد باید بعنوان 
نمونه هاى جنایتکارانه خشونت علیه زنان و تبلیغ و تطهیر خشونت علیه زنان فهمیده شوند. این خشونت از 
مغز معلول وست و از دین معیوب کندى سرچشمه نمیگیرد. هر دو آنقدر عقل داشته اند که قربانیان خود را 
در میان اقشار بیحقوق تر جامعه جستجو کنند. منشاء این خشونت، دنیایى است که زن را در هزار و یک راه 
و رسم و قانون و سنت زمخت و ظریف، قابل ستم و کم ارزش تعریف کرده است .و آگاهانه و عامدانه، و 

در اغلب موارد به خشونت آمیزترین شیوه ها، راه رهایى زن و خروج او از موقعیت قربانى را سد میکند.

این قرون وسطى نیست. این عصر سرمایه دارى است. هرچه با بازار و سود تناقض داشته باشد، دیر یا زود 
کنار زده میشود. بسیارى از جان سخت ترین افکار و تعصبات و راه و رسمهاى کهنه در برابر نیازهاى پیش 
پا افتاده و روزمره تجارت و تولید ور افتاده اند. و الجرم، اگر زن آزارى و زن ستیزى و تبعیض و خشونت 
علیه زن هنوز یک واقعیت پابرجاى زندگى مردم این عصر است، اگر علیرغم جنبشهاى قوى و اجتماعى 
براى رهایى زن، هنوز ستم جنسى در چهار گوشه جهان حکم میراند، باید حکمتش را همینجا، در همین 

عصر و در مصالح همین نظام جستجو کرد.

جنایت از سر "جنون"، همیشه ممکن است وجود داشته باشد. اما آن نوع جنونى که قربانیانش، از خیابان 
و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند، دیگر جنون نیست، بلکه بیان جنون آمیز گوشه اى از عقل 

حاکم بر جامعه است. 

اولین بار در فروردین 1373، آوریل 1994، در شماره 13 انترناسیونال منتشر شد.
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رویاهاى ممنوع مجاهد 

چرا دولت مجاهدینى غیرممکن است؟

رهبرى مجاهدین بطرز غریبى مفتون قدرت دولتى و تشریفات و مراسم و ملحقات آن است. هر حزب 
به  را  اهدافش  و  برنامه  میدهد  امکان  که  ابزارى  میکند،  تالش  سیاسى  قدرت  براى  طبیعتا  جدى  سیاسى 
اجرا در بیاورد. اما عالقه مجاهدین به قدرت دولتى از این جنس نیست. زمینى نیست. سیاسى نیست. یک 
شیفتگى نیمه مذهبى نیمه کودکانه است. گویى رسیدن به دولت مرحله غایى تعالى خود سازمان یا سرنوشت 
براى  دولتى  قدرت  است.  بهشت  جهانى  این  مصداق  جمهورى  ریاست  کاخ  یا  و  است  آن  رهبران  مقدر 
مجاهد یک رویاى مجذوب کننده است. کلمات رئیس جمهور، رهبر، نخست وزیر، کابینه، وزیر، فرمانده، 
و امثالهم طنین عجیبى در میان اینها دارد. و درست مانند کودکانى که عروسکهایشان را گرد میچینند و 
رویاهاشان را بازى میکنند، اینها هم غالبا مشغول "دولت بازى" هستند: "حاال من رئیس جمهور"، "حاال تو 
نخست وزیر". پایان این بازى معلوم نیست. این دور اخیر، که قرار شده در آن "حاال مریم" رئیس جمهور 
شود و با تعدادى از عروسکها، در شکل هنرمند و شاعر و نویسنده و ورزشکار، در اروپا مهمان بازى کند، 
قطعا بازى آخر نیست. با سجده اى که اینها بر نام فامیل خود میکنند، آخر این ماجرا، چه در تهران و چه 
در واحه اى در جنوب عربستان، به احتمال قوى اعالم سلطنت و برگذارى خصوصى مراسم تاجگذارى 

خواهد بود. 
  
اما اگر این صرفا یک بازى بود، اگر صرفا کودکانه بود، شاید همه به تماشا مى نشستیم و با جست و خیز 
بازیگران و شیرینکارى هایشان سرگرم میشدیم. اما این عرصه سیاست و جنگ قدرت است که در جهان 
امروز معانى فوق العاده دهشتناکى پیدا کرده است. مساله جدى است، حتى اگر مجاهد خود جدى نباشد. 

عواقب زمینى براى انسانهاى واقعى دارد، حتى اگر مجاهد خود در عالم رویاهایش سیر کند. 
  
نکته اساسى اینست که به حکم شرایط عینى اجتماعى و سیاسى در ایران، به حکم مشخصات این دوره 
تاریخى خاص و باالخره از همه مهمتر به حکم خصوصیات خود سازمان مجاهدین و استراتژى مبارزاتى 
رسیدن مجاهدین یا  سازمان یک میوه ممنوعه است. این شرایط، به قدرت  اش، قدرت دولتى براى این 

شوراى ملى مقاومتشان بعنوان "دولت ایران" را منتفى میکنند. ببینیم چرا: 

بعد از جمهورى اسالمى: مجاهد، قهرمان کدام داستان؟
در تبیین کلیه نیروهاى سیاسى اپوزیسیون ایران از سیر اوضاع سیاسى آتى ایران تا امروز یک فرض مشترك 
و بسیار مهم وجود داشته است که اکنون متاسفانه باید بطور جدى زیر سوال قرار داده شود. همه نیروها، 
از راست و چپ، و با هر سیاست و استراتژى اى در صحنه مبارزه با رژیم موجود، روند آتى اوضاع را 
بصورت تغییر حکومت مرکزى در ایران و جایگزینى رژیم اسالمى با یک رژیم دیگر تصویر میکنند. یکى 
این را حاصل انقالب توده مردم و دیگرى محصول کودتاى نظامى یا تغییر تدریجى رژیم موجود میبیند، 
سیاسى  یکى حکومت آتى را چپ و آزادیخواه و دیگرى راست و مستبد تجسم میکند، یکى یک نظام 
سکوالر و مدرن و دیگرى حکومتى قومى یا مذهبى را انتظار میکشد. اما بهرحال در تبیین همه اینها یک 
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"دولت" جاى خود را نهایتا به "دولت" دیگرى میدهد. در این تبیین، بحران و کشمکش و انقالب و کودتا 
و غیره بهررو حلقه اى است که میان دو موقعیت "غیر بحرانى" و "متعارف" قرار میگیرد. در انتهاى این 
پروسه، جامعه سر جایش است، دولت سر جایش است، زندگى اقتصادى سر جایش است. دولت دولت 
است، مردم مردمند و ایران ایران است. اما در پرتو موقعیت سیاسى و اقتصادى ایران و رویدادهاى مهم بین 
المللى، این فرض دارد بطور روزافزونى ناموجه میشود. سیر محتمل دیگرى دارد بتدریج طرح میشود و 
آن اینست که روند فروپاشى جمهورى اسالمى به یک جنگ و کشمکش داخلى کشدار و کمابیش دائمى، 
ترکیب پیچیده اى از ملوك الطوایف نظامى، اشغال خارجى و تجزیه جغرافیایى و بعضا قومى کشور منجر 
گردد. سیر اوضاع سیاسى کشورهاى مختلف در دوره پس از پایان جنگ سرد، از یوگسالوى و افغانستان، تا 
رواندا و سومالى و کشورهاى شوروى سابق نشان دهنده ابعاد باور نکردنى مشقاتى است که این سناریوى 
دوم به توده میلیونى مردم تحمیل میکند. اگر سناریوى اول را سناریوى متعارف یا "سفید" نام بگذاریم، این 
سناریوى دوم تازه با ارفاق میتواند "سیاه" لقب بگیرد. این یک کابوس واقعى است که امکان وقوع آن روز 
بروز بیشتر میشود. شیوه برخورد نیروهاى سیاسى به این احتمال دوم، و بطور مشخص داشتن یک سیاست 
روشن براى اجتناب از وقوع سناریوى سیاه در جریان سرنگونى رژیم مرتج اسالمى، خود، مانند برنامه و 

اهداف اجتماعى احزاب، یک شاخص مهم ارزیابى آنهاست. 
  
بعالوه، مهم اینست که طیف وسیع نیروها و جریانات سیاسى چه در حکومت و در اپوزیسیون، هریک 
بنا بر مشخصات سیاسى و سازمانى اش، جایگاهش در جامعه و در رابطه با طبقات اجتماعى، استراتژى و 
اهداف و روشهایش، با یکى از این دو سناریو بیشتر تناسب دارد و وجود و فعالیتش به تحقق یکى از این 
دو بیشتر خدمت میکند. اگر دقت کنیم میبینیم مجاهد فقط میتواند شخصیتى، آنهم فرعى، در سناریوى دوم، 

یعنى سناریوى سیاه، باشد. 

استراتژى مجاهدین
استراتژى خود مجاهدین براى کسب قدرت و تشکیل دولت کودکانه و خیالى است. این استراتژى یش از 
هر چیز ملهم از شیوه قدرت یابى خمینى است، با این اشکال کوچک که تفاوتهاى بسیار مهمى که میان 
تقریبا تمام فاکتورهاى دخیل در جریان سقوط رژیم سلطنت با شرایط امروز وجود دارد را یکسره ندیده 

میگیرد. 
   
مفهوم کلیدى براى مجاهدین کلمه "آلترناتیو" است. اصل اساسى در استراتژى مجاهدین اینست که خود 
را، در هر بسته بندى تشکیالتى که مناسب باشد، نظیر شوراى ملى مقاومت و غیره، بعنوان آلترناتیو سیاسى 
و عملى رژیم موجود تثبیت کند. "آلترناتیو" مقوله اى است که در برابر ایده ها و فرمولهاى قدیمى نظیر 
قصد  مجاهدین  میشود.  علم  غیره  و  نظامى"  "پیروزى  هژمونى"،  "کسب  انقالب"،  رهبرى  و  "سازماندهى 
ندارند و قرار نیست شورش، انقالب، جنبش رهائیبخش، کودتا و غیره اى را علیه رژیم اسالمى برپا کنند و 
بر این مبنا به قدرت برسند. فرض اینست که خود مردم بهرحال از رژیم اسالمى به تنگ خواهند آمد، بحران 
سیاسى و اقتصادى دیر یا زود رژیم اسالمى را فلج میکند و به سراشیب سقوط میراند. وظیفه مجاهدین 
اینست که تا آن مقطع خود را بعنوان "آلترناتیو" طبیعى و بدیهى رژیم در شرف سقوط به کرسى نشانده 
باشند. خود پروسه سرنگونى، قدرت را در اختیار جریان اصلى اپوزیسیون قرار خواهد داد. مجاهد نباید 
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کسى را شکست بدهد، بلکه باید نفر اول در صف کاندیداهاى تشکیل حکومت بعدى باشد. و این البته 
مشابه پروسه اى است که خمینى و جریان اسالمى را بقدرت رساند. مسلمین جناح خمینى تا چند ماه قبل 
از قیام، جریان حاشیه اى در کل اپوزیسیون ضد سلطنتى بودند. سهمى جدى در براه اندازى انقالب 57 و 
از آن مشخص تر در مبارزات سیاسى یک دوره قبل از آن نداشتند، اما به ترتیبى، که پائین تر به آن میرسیم، 
توانستند شعارها و شخصیتها و جریانشان را به عنوان آلترناتیو رژیم شاه به کرسى بنشانند و حتى نتیجه 

قیامى را که خود تالش کرده بودند مانع آن شوند، به کیسه خود بریزند. 
   
اما چطور میتوان آلترناتیو شد؟ این عنوان را چه مرجعى اعطاء میکند؟ اعتبارنامه آدم را چه مقامى باید تائید 
کند؟ پاسخ مجاهد اساسا شبیه پاسخى است که جریان خمینى به مساله داد. قبله سیاسى اصلى، غرب و 
دول غربى هستند. این قدرتها هستند که باید نهایتا جریان مدعى حکومت بعدى در ایران را با منافع دراز 
مدت و احتماال بعضا حتى تاکتیکى خود سازگار بیابند. و همین ها هستند که از این توان تبلیغاتى، مادى، 
سیاسى و دیپلوماتیک برخوردارند که جریانى را که تائید میکنند بعنوان یک آلترناتیو سیاسى عرضه کنند و 
بشناسانند. رژیم خمینى محصول نشست گوادلوپ بود. آخوند نسبتا گمنامى، (در قیاس با شهرت جریانات 
چریکى فدایى و مجاهد، حزب توده، جبهه ملى، روشنفکران لیبرال چپ و غیره) را از عراق به فرانسه 
بردند و زیر نورافکن قرار دادند. انقالب را اسالمى و مردم ایران را یکجا مریدان و مقلدان حضرت آیت 
اهللا معرفى کردند. به اشکال مختلف، تلویحا و صریحا، اعالم کردند که به حکومت این جریان راضى اند و 
آن را آلترناتیو واقعى رژیم شاه میدانند. به ارتش دست ساز و جبهه ملى مطیع شان فهماندند که باید با آن 
کنار بیایند و باالخره آدم فرستادند تا قدرت را از شاه تحویل بگیرد و قبل از هجوم مردم تحویل اینها بدهد. 
مجاهد امیدها و انتظارات مشابهى دارد. آلترناتیو شدن از نظر مجاهد یعنى دریافت این بلیط از دول غربى. 
   
اما این استراتژى براى مجاهد یک بعد مهم داخل کشورى هم دارد. از نظر مجاهدین اوال، مردم ایران، و 
تجسم و تصور آنها از احزاب و جریانات سیاسى در سرنوشت آتى قدرت، بهرحال نقشى بازى میکنند 
و از این مهمتر ثانیا، نفس به کرسى نشاندن خود در اروپا و آمریکا، مستلزم ارائه خود بعنوان یک نیروى 
فعال اپوزیسیون داخل کشورى، با یک پایه مادى در میان مردم و اهرم هاى دخالت در داخل کشور است. 
اما به همین اعتبار، این فعالیت "داخل کشورى" باید پر سر و صدا و اساسا تبلیغاتى، نمایشى و مطبوعات 
پسند باشد. اینکه مردم ایران خود چه برداشتى از این سازمان دارند و چقدر در معرض فعالیت سیاسى آن 
هستند، نسبت به اینکه همین مردم از زبان رسانه هاى غربى راجع به مجاهد چه میشنوند فرعى است. به 
زعم مجاهد، باز همانطور که ظاهرا تجربه خمینى نشان داده است، تائید آمریکا و فرانسه و انگلستان، خود 
موثرترین حربه در جلب افکار عمومى در خود ایران است. فعالیت رو به ایران مجاهد هم الجرم باید در 
اساس جهتگیرى و مضمونى خارج کشورى داشته باشد. خمینى براى مثال میتوانست نشان بدهد که در خود 
ایران پایگاه دارد. میتوانست نشان بدهد که هنوز تعصبات مذهبى و اقشار قابل تحریک توسط مذهب وجود 
دارند. میتوانست نشان بدهد که شبکه وسیع مساجد و آخوندها و نماز جمعه ها میتوانند بعنوان یک ماشین 
فعالیت سیاسى بکار گرفته شوند. بعالوه خود غرب توان بالقوه اسالم و سلسله مراتب دینى در کشورهاى 

خاورمیانه را در براه اندازى حرکتهاى ارتجاعى و ضد کمونیستى به خوبى میشناخت. 
   
براى آلترناتیو شدن، مجاهد نیز باید اعتبار نامه داخل کشورى اش را تهیه کند. فعالیت مجاهد در خاك عراق 
و ژستهاى نظامى مختلفش قرار است به این خدمت کند. خود مجاهد هم میداند که چند گروهان متشکل 
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از فک و فامیل ها و هواداران اعزامى از اروپا، با سیزده هلیکوپتر و یازده تانک قرضى و غیر قابل سرویس، 
در دنیاى نظام امروز حتى براى فائق آمدن به نیروهاى وفادار به کدخداى اولین ده سر راه کفاف نمیدهد. 
اما مجاهد این را هم میداند که این دنیاى اپوزیسیون هاى مسلح در جوار مرزها و سخن گفتن از "اشغال" 
و "تعرض" و "آتش بس" و غیره است، و این ژستها براى مالقات گرفتن در پایتختهاى اروپا و جلب کردن 
ژورنالیستهاى نان به نرخ روز خور و جنجالى نویس، کارساز است. این هدفى است که مجاهد در دوره هاى 
مختلف به اشکال گوناگون براى مثال با خارج کردن رامبویى بنى صدر و اعالم حمایت ارتش از خویش، با 
جلوه دادن خود بعنوان نیروى مورد حمایت خودمختارى طلبان در کردستان و احزاب متفرقه در اپوزیسیون 
ایران و با دست زدن به "عملیاتهاى نظامى" و غیره دنبال کرده است. این فعالیتها اساسا تبلیغاتى  - نمایشى 
است و هدف آن کمک به برسمیت شناخته شدن مجاهد بعنوان نیروى اصلى اپوزیسیون و آلترناتیو حکومت 

از جانب دول و افکار عمومى در غرب است. 

تضادها و تناقضات
 مشکالت استراتژى مجاهدین و تناقضات آن با واقعیات عینى یکى و دو تا نیست. حقیقت اینست که 
این استراتژى از بنیاد بر یک تصور بچه مدرسه اى از دنیاى سیاست مبتنى است. بگذارید به برخى از این 

تناقضات فقط فهرست وار اشاره کنیم: 
    
1 - دوره عوض شده است. دول غربى، که شاید براى چند دهه اول اواسط این قرن آزادى عمل نسبتا 
وسیعى در شکل دادن به رژیمهاى سیاسى برخى کشورهاى تحت سلطه داشتند، اکنون فاقد آنچنان اهرمهاى 
جمهورى  عروج  خود  هستند.  کشورها  ترین  وابسته  و  ترین  مانده  عقب  حتى  سیاسى  عرصه  در  موثرى 
اسالمى و جریان اسالمى در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان دهنده شروع تغییر روابط عملى ابرقدرتها با دول 
و جریانات بورژوایى در سطح محلى بود. از اشغال سفارت آمریکا در ایران تا قضایاى اخیر سومالى و عراق 
و امروز هائیتى، نشان دهنده این است که قدرتهاى غربى حتى در قبال خودى ترین، وابسته ترین و مرتجع 
ترین رژیمهاى بورژوایى در کشورهاى کوچک، توان مانور زیادى ندارند. دوران پس از جنگ سرد این روند 
را به اوج رساند. امروز، بویژه در متن چرخشها و ابهامات عظیم بین المللى، کمابیش هر کانون و محفل 
بورژوایى، اعم از دولتى و غیر دولتى، متقاعد شده است که با اعمال فشار، با استقامت بر مواضع خویش، 
با جا نزدن، و بعضا حتى با ماجراجویى و اعمال خشونت، میتواند سهم بیشترى در تقسیم قدرت سیاسى و 
اقتصادى در صحنه جهانى از ابر قدرتها طلب کند. مجاهد هنوز در دوره استعمار نو و آموزشهاى جبهه ملى 

و نهضت آزادى سیر میکند و تصور خود از سیاست را از آن دوره میگیرد. اما دنیا عوض شده است. 
   

رژیم شاه در زمره آخرین حکومتهاى کودتایى و فرمایشى آمریکا در مناطق نفوذش، الاقل خارج آمریکاى 
التین، بود. نفس انتقال حمایت آمریکا از شاه به خمینى براى بسته شدن پرونده رژیم سلطنت کافى بود. 
اما رژیم اسالمى در این موقعیت نیست و مردم هم آن مردم نیستند. نه جمهورى اسالمى با آلترناتیو شدن 
فرضى مجاهد در انظار دول غربى، به تشتت کشیده میشود و نه مردم، در دنیاى امروز، نفس حمایت آمریکا 
و غرب از حزب و جریانى را مبنایى براى آلترناتیو دیدن آن میشمارند. بخصوص تجربه نیکاراگوئه، آنگوال 
و افغانستان و عراق و حتى خود ایران، نشان میدهد که غرب نیز بطور روزافزونى از این نوع "آلترناتیو" هاى 
"مسلح" برون مرزى صرفا براى اعمال فشار و ایجاد اصالحات و تعدیالتى در وضع موجود و رژیمهاى 
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موجود استفاده میکند. در یک کلمه مجاهد دیر به بارگاه غرب رسیده است. حتى برسمیت شناخته شدن 
مجاهدین بعنوان آلترناتیو غرب در مقابل جمهورى اسالمى، که بشدت نامحتمل است، آنها را چندان به 

تشکیل دولت بعدى در ایران نزدیک نمیکند. 
   

2 - مجاهد مشخصات یک آلترناتیو سیاسى و دولتى را ندارد. مجاهد امروز (در تمایز با مجاهد دوران مشى 
چریکى) یک فرقه صرف است. یک جریان با ریشه اجتماعى که اعتراضات و امیال و آرمانهاى اقشار و 
بخشهایى از یک جامعه، ولو بخشهایى عتیق و حاشیه اى، را منعکس بکند نیست. حتى برخالف انشعابات 
و  فکرى  اصول  نیست.  مشخص  رسمى  بستر  از  آن  خروج  علل  و  فرقه  این  عقیدتى  مشخصات  مذهبى، 
سیاسى این جریان کامال مواج و دلبخواهى است و بسته به مصالح فرقه در هر مقطع توسط قائد آن ابراز 
میشود. این جریان میتواند بسته به نیاز بعنوان یک جریان میلیتانت مذهبى با عکس خمینى، یا یک جریان 
لیبرال اسالمى با عکس طالقانى و یا یک جریان ناسیونالیستى با عکس مصدق ظاهر شود. براى مردم ایران 
نظام سیاسى و اقتصادى و معیارهاى فرهنگى و ضوابط ادارى جامعه اى که مجاهدین زمام امورش را بدست 
گرفته باشند، قابل پیش بینى نیست. اینها پرچم چیزى و کارى را در دست ندارند. نماینده چیزى و کارى 
و اعتراضى و آرمانى در خود جامعه نیستند. تنها ابعاد ثابت و قابل مشاهده شخصیت سیاسى اینها اینست 
که اوال، رهبرى آنها شیفته کسب قدرت دولتى است و ثانیا، مستقل از اینکه چقدر مذهب در تبلیغات شان 

کمرنگ و پر رنگ باشد، از اسالم برخاسته اند و تربیت اسالمى دارند. 
   

حتى در اوج نئوکولونیالیسم هم به تخت نشاندن یک فرقه فاقد هویت سیاسى در یک کشور 60  میلیونى 
غیر ممکن بود. امروز به طریق اولى این کار نشدنى است. تنها جریانات ریشه دار اجتماعى، جریاناتى که در 
بستر یک سنت بارزاتى و اعتراضى تعریف شده پا به حیات گذاشته اند میتوانند در نقطه عطفهاى تاریخى 
بعنوان آلترناتیوهایى در برابر کل جامعه ظاهر بشوند. جامعه دارالمجانین نیست. اردوى پیشاهنگى و خوابگاه 
دانشجویى نیست. سنت سیاسى دارد، حافظه تاریخى دارد و سیاست در آن به بنیادهاى اقتصادى و طبقاتى 

جامعه مرتبط است. 
   

باز مقایسه جریان خمینى با مجاهد میتواند گویا باشد. خمینى در متن سنتهاى سیاسى ریشه دار اما بعقب 
رانده شده در ایران، مشروعه چى گرى و پان اسالمیسم، ظهور کرد. اینکه چنین جریانى یک نوبت تاریخى 
مجدد براى ابراز وجود یافت، مدیون تقابل استراتژیکى در سطح جهان و معادالت جنگ سرد بود. اسالم 
خمینى در ظرفیتى جدید، بعنوان ابزارى نویافته در مقابله غرب با بلوك شرق و با رشد چپگرایى و کمونیسم 
کارگرى، به کار گرفته شد. جریان خمینى بر آنتى مدرنیسم و غرب ستیزى خرده بورژواى مستاصل یک 
کشور تحت سلطه آمریکا سوار شد. جریان اسالمى بطور واقعى در برابر الگوى جامعه پیشین، یک مدل 
قابل تشخیص از اقتصاد و سیاست را قرار داد که عناصر مهمى در آن، از خودکفایى اقتصادى تا سیاست 
خارجى غیر متعهد، از حمله به مدرنیسم و فرهنگ غربى تا هژمونى طلبى در منطقه، با پالتفرم سیاسى بخش 
اعظم اپوزیسیون بورژوایى رژیم شاه، از راست آریایى پرست تا چپ خلقى، مشترك بود، و لذا بطور عینى 
کل این اپوزیسیون را بدنبال خود کشید. با جمهورى اسالمى، جامعه براى دوره اى از سر توهم، استیصال 
و نهایتا اجبار، به یک سنت سیاسى کهنه در اپوزیسیون ایران فرصت داد تا در شرایط متفاوت و در اشکال 

استحاله یافته اى بعنوان یک آلترناتیو حکومتى عمل کند. 
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اما مجاهد در این عوالم نیست. یک سازمان بى ریشه غیر اجتماعى و نمایشى است. مجاهد نه فقط فاقد یک 
سیماى تعریف شده سیاسى، بلکه همچنین فاقد هرنوع مطلوبیت دورانى براى طبقات اجتماعى است. 

   
3 - مجاهد فاقد مشخصات عقیدتى و برنامه اى الزم براى نیل به قدرت است. نه فقط این، بلکه اثباتا داراى 
ایدئولوژى مزاحم و نامناسبى است. اینکه در تقابل با استبداد سلطنتى و طرفدار غرب مردم بهرحال آلترناتیو 
اسالمى را بیازمایند، امرى قابل تصور بود. اما معلوم نیست چگونه قرار است مردمى که حکومت اسالمى 
را بزیر میکشند، مجددا یک آلترناتیو اسالمى دیگر را سر کار بگذارند. معنى این حکم این است که مجاهد 
نمیتواند در همسوئى با مردم و یا توسط انقالب مردم به قدرت برسد. بلکه باید، اگر بخواهد و بتواند، 
علیه انقالب قدرت را کسب کند. اسالمیت نهضت آزادى، براى مثال، براى این جریان یک امتیاز محسوب 
میشود. زیرا آن را به یک کاندید واقعى کسب قدرت، در حالتى که رژیم اسالمى قرار باشد بتدریج و از 
درون تغییر کند، بدل میکند. اما اسالمیت مجاهد تماما نقطه ضعف است، زیرا میخواهد در شرایطى بقدرت 
برسد که مردم توانسته اند رژیم اسالمى را بزیر بکشند. جامعه فقط تا آنجا به بقاء اسالم در حکومت گردن 
خواهند گذاشت که سرنگونى و بزیر کشیدن رژیم اسالمى از دسترس آن دور باشد و مردم بهبود اوضاع 
را در استحاله رژیم فعلى دنبال کنند. اما قیام و سرنگونى رژیم اسالمى، به معناى محکومیت و انزواى هر 
نوع جریان منتسب به اسالم و اسالمیت در ایران خواهد بود. مجاهد به مثابه یک سازمان اسالمى و در عین 
حال خارج حکومت فعلى، نه در حالت استحاله رژیم و نه در حالت قیام و سرنگونى، آلترناتیو مورد توجه 

مردم نخواهد بود. 

4 - پروسه عملى به قدرت رسیدن مجاهد و تثبیت قدرت دولتى اش قابل تجسم نیست. مجاهد در این 
مورد مطلقا ساکت است. معلوم نیست از طریق چه مکانیسم مادى و در پى چه سلسله حرکاتى مجاهد 
قدرت را کسب میکند و مشروعیت و قانونیت آن را در کل کشور و در برابر موانع مهمى که وجود دارد، 
به کرسى مینشاند. اجازه بدهید براى سهولت بحث فرض کنیم مجاهد به قدرت رسیده است و اینک خانم 
رجوى در کاخ ریاست جمهورى سلطنت میکند و آقاى رجوى چند کوچه باالتر در ستاد مجاهدین به 
حکومت مشغول است. حال بگذارید چند سوال ساده در مورد راهى که طى کرده اند مطرح کنیم. براى 

مثال: 

 - مجاهد از طریق چه پروسه مشخصى به قدرت رسیده است؟ انقالب مردمى، کودتاى نظامى، اشغال 
نظامى توسط نیروهاى برون مرزى و فتح تهران، یا چه؟ با توجه به طیف وسیع نیروها و جناحها و احزاب 
سیاسى که همه داعیه قدرت خود را دارند، معلوم نیست که چرا هر یک از این پروسه ها باید مشخصا 
مجاهد را سر کار آورده باشد. مردم در چه پروسه اى مشروعیت مجاهدین و شوراى ملى مقاومت را قبول 
کردند. رهبران اعتصابها، اعتراضات خیابانى، تحصن ها و حتى قیام توده اى، آنهم در جامعه اى که عاقبت 
دولت  قانونیت  چگونه  است،  دیده  چشم  به  را    57 سال  هم"  با  "همه  توهمات  و  خوشباورى  و  خامى 

مجاهدین را به رسمیت شناخته اند. 
   

 - سرنگونى رژیم اسالمى، بر خالف رژیم شاه، قطعا با تبخیر آن و اعالم همبستگى بقایاى آن با رژیم 
جدید همراه نخواهد بود. جریان اسالمى در منطقه زنده است و بعالوه امروزه دوره خانخانى نظامى حتى در 
قلب اروپا است. جناحهاى مختلف رژیم اسالمى هم اکنون بشدت مسلح اند و بصورت احزاب متشکل در 
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درون یک دولت واحد عمل میکنند. شکست جمهورى اسالمى طیفى از احزاب مسلح اسالمى از خود بجا 
میگذارد که باید یک به یک خنثى و از دور خارج شوند. حتى ضعیف ترین اینها از نظر کمى و تسلیحاتى 
با نیروى مجاهدین قابل مقایسه نخواهد بود. مجاهد چگونه اینها را از صحنه حذف کرده است. چگونه بر 

اینها فائق آمده و کنترل دولت مجاهدین یا شوراى ملى مقاومت را بر سراسر کشور گسترده است؟ 
    
حکومت  براى  که  میگویند  خودشان  زبان  دارند به  امروز  که  جریاناتى  کل  و  کمونیستها  چپ،  سر   - به 
اسالمى فرضى مجاهد مشروعیت قائل نخواهند بود چه آمده است؟ اینها چگونه از صحنه حذف شده اند 

و یا قانونیت و رسمیت حکومت خانم و آقاى رجوى را پذیرفته اند؟ 
   

ابهام و تناقض در استراتژى مجاهدین براى کسب قدرت فراوان است. برخى از اینها را خود سرانشان حس 
کرده اند. براى مثال، فهمیده اند که اسالمى بودن یک نقطه ضعف جدى در عالم سیاست ایران و در جامعه 
اى است که یک موج برگشت وسیع علیه مذهب و حکومت مذهبى را تجربه میکند. مانورهاى اخیر براى 
مدرن و نیمه سکوالر جلوه دادن خویش قرار است به این نقطه ضعف فائق بیاید. یا براى مثال حدسهایى 
زده اند که نمیشود بعنوان یک فرقه معلق در فضا داعیه قدرت سیاسى داشت. باید به یک بستر مبارزاتى و 
اعتراضى در جامعه تعلق داشت. "تشیع سرخ علوى"، و "جامعه بى طبقه توحیدى" و آرمانهاى اقتصادى و 
سیاسى مقدس بازار تهران و تجار ملى، به دوره قبل از پرواز تاریخى و استحاله سازمان تعلق دارند و سهمى 
در تعریف هویت امروزى سازمان ندارند. و حتى اگر میداشتند، امروز دیگر باید بطور قطع کنار گذاشته 
میشدند. پس از تحقیقات زیاد و آزمون خطاهاى مختلف بر آن شده اند که خود را ناسیونالیست مصدقى 
معرفى کنند. این تمهیدات بچه گانه است زیرا تخیل خود را جاى واقعیت قرار میدهد. اخالقیات سازمان 
سازمان  دارد،  مذهبى  غلیظ  رنگ  خودش،  به  حتى  و  انسان،  به  جامعه،  به  حیات،  به  نگرشش  مجاهدین، 
خاستگاه مذهبى داشته است، سر و لباس فعالین و سخنگویانش اسالمى است و هنوز حتى افعال و احوال 
شخصیه رهبرانش را با ارجاع به "سنت پیغمبر" توجیه میکند. تا ده روز قبل ربطى به مصدق و جبهه ملى 
نداشته اند. جامعه و دنیاى بیرون، به صرف عکس انداختن خانمى با چارقد زیر پوستر مصدق، مجاهدین 
را با یک سازمان غیر مذهبى، مدرنیست و متعلق به سنت لیبرال  - ناسیونالیستى جبهه ملى و مصدق اشتباه 
نمیگیرد. و تازه اگر ناسیونالیسم لیبرال شانس قدرت گیرى در ایران داشته باشد، که فعال مورد بحث ما 
نیست، آنگاه نیروهایى در صحنه سیاسى عمال این حرکت را نمایندگى خواهند کرد و وزیر و وکیل خواهند 

داد که تاریخا واقعا در این سنت قرار داشته اند. بالماسکه را نمیشود جاى زندگى به مردم قالب کرد. 
   

این خوشخیالى ها و خودفریبى ها و این نوع جایگزین کردن "افه" هاى نمایشى بجاى عمل سیاسى واقعى، 
بى نیاز از هیچ استدالل دیگرى، شانس نداشتن مجاهد در آینده سیاسى ایران پس از جمهورى اسالمى را 

اثبات میکند. 

مجاهد و سناریوى سیاه
اگر مجاهد در چهارچوب سناریوى اول، سناریوى "سفید"، جایى ندارد، شانسش در سناریوى سیاه چگونه 
است؟ امکان اینکه مجاهدین در متن هرج و مرج و جنگ داخلى، و اضمحالل ایران بعنوان یک جغرافیاى 

سیاسى و ادارى واحد، به قدرت برسند چقدر است؟ 
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واقعیت اینست که حضور در سناریوى دوم هنر زیادى نمیخواهد. نه فقط مجاهد، و کلیه احزاب و گروههاى 
سیاسى که امروز وجود دارند و یا بخصوص میتوانند با انفجار رژیم اسالمى از درون آن بوجود بیایند، بلکه 
هر جک و جانور و هر ماجراجویى که بتواند صد نفر را با تامین رزق شان، با تراشیدن هویت قومى و 
مذهبى خاص برایشان یا صاف و ساده با ارعاب و تحریکشان، دنبال خود بکشاند، در کابوس سیاسى آینده 
ایران جایى خواهد یافت. در یک کشور بحران زده، در یک سرمایه دارى شکست خورده و به بن بست 
رسیده، زیر هر سنگى، ته هر لجنى، یک "رئیس جمهور" و "نخست وزیر" و "رهبر" و "امام" یافت میشود. 
   
مجاهد برخى از شرایط شرکت در سناریوى دوم، سناریوى سیاه، را فراهم کرده است. میداند چگونه میشود 
پول و حمایت این یا آن دولت را بدست آورد، با بازار اسلحه دست دوم آشنایى دارد، هنر فرقه سازى را 
یاد گرفته، از سکتاریسم و سازمان پرستى درجه یکى برخوردار است و بخصوص نشان داده است که "اهل 
بقاء" است و انعطاف پذیرى و قدرت تطبیق با شرایط را دارد. اما با همه اینها، در چنان شرایطى مجاهد 
همچنان جزو بازیگران فرعى صحنه خواهد بود. مجاهد میتواند در آن زمان رئیس جمهور هم داشته باشد. 
در واقع تنها در این حالت است که رویاى ریاست جمهورى اینها میتواند جامه عمل بپوشد، بعنوان بخشى 
از کابوس مردم. اما "رئیس جمهور رجوى" در آن حالت یکى از چندین و چند رئیس جمهور و نخست 
وزیر و رهبر خود گمارده در کشور خواهد بود که با توپ و خمپاره به سر و کله هم میزنند و شهر و خانه 

و کارخانه و بیمارستان و مدرسه مردم را روى سرشان خراب میکنند. 
   
از  یکى  است.  کابوس  این  به  متعلق  سازمانى  ماهیتا  اش،  آگاهانه  سیاسى  ترجیح  برخالف  حتى  مجاهد، 
حاالتى که اتفاقا این انفجار میتواند رخ دهد و این فاجعه آغاز شود، اینست که غرب بخواهد مجاهد و یا 
جریانى از این نوع را با فشار و بند و بست و معرکه گیرى در تهران سر کار بیاورد و به مردمى که رژیم 
اسالمى را بزیر میکشند تحمیل کند. جامعه و نیروهاى سیاسى مختلف آن در مقابل این برنامه عکس العمل 
حاد نشان خواهند داد. از نقطه نظر ترقى خواهى در کشور، تالش در تکرار سناریوى خمینى فراخوانى به 
ادامه مبارزه انقالبى است. از نظر ارتجاع سرنگون شده و شاخه هاى مختلف آن، سر کارآمدن یک حکومت 
فرقه اى مجاهدینى به معنى از نفس افتادن جنبش و انقالب مردم و چراغ سبزى براى باقى ماندن در صحنه 
رقابت و اعاده قدرت خویش است. استراتژى مجاهد براى تشکیل دولت، شاید بر خالف میل خود آنها، 
تنها یکى از چاشنى هاى ممکن براى انفجار اوضاع و شروع کابوس جنگ داخلى و هرج و مرج در ایران 

است. 

کدام آینده، کدام آلترناتیو؟
 آیا اصوال سناریوى سیاه قابل اجتناب است؟ کدام نیروها میتوانند جامعه را از این تنگنا عبور بدهند و یا 
حتى در صورت وقوع جنگ داخلى و هرج و مرج به سریعترین شکل به آن خاتمه بدهند؟ چه باید کرد؟ 
توجه به نفس همین دوراهى اساسى در اوضاع سیاسى آتى، براى هر نیروى سیاسى در اپوزیسیون ایران 
ضرورى است. خیلى چیزها در فرداى ایران، و از جمله نفس زندگى و بقاء میلیونها انسان، به این بستگى 
دارد که جریانات جدى در اپوزیسیون امروز چگونه به این مساله نگاه میکنند و تا چه حد نفس اجتناب از 
این سناریوى سیاه در جریان سرنگونى رژیم منحوس اسالمى یک محور تاکتیکهاى آنهاست. این بهرحال 
باید موضوع یک مقاله مستقل در شماره هاى بعد باشد. اما اینجا به اختصار به چند نکته میتوان اشاره کرد. 
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1 - بنظر من سناریوى سیاه اگرچه با توجه به داده هاى امروز محتمل تر است، هنوز قابل اجتناب است. 
   

2 - هر روند سیاسى که در آن جریانات قومى، فرقه اى، مذهبى، سرکوبگر، غیر سکوالر و غیر مدرن به 
قدرت نزدیک شوند، روندى در جهت تحقق سناریوى سیاه است. تنها یک دولت آزاد، مدرن، سکوالر، 
مبتنى بر برسمیت شناسى وسیعترین حقوق مدنى و رفاهى، مخالف هرنوع تبعیض در جامعه، و متعهد به 
فراهم آوردن یک چهارچوب سیاسى و قانونى آزاد براى کشمکش جنبشها و نیروهاى اجتماعى، میتواند 
تضمینى علیه کابوسى باشد که جامعه و مردم در ایران را تهدید میکند. هر رگه اى از ارتجاع و عقب ماندگى 
در حکومت و یا در آلترناتو حکومتى اى که شکل میگیرد وجود داشته باشد، مستقیما عاملى به نفع اوضاع 

سیاه خواهد بود. 
   

3 - کدام نیروها میتوانند اجزاء یک روند "متعارف" و "سفید" باشند؟ طبقه کارگر و کمونیستها باید ستون 
یک چنین آلترناتیوى باشند. اما دامنه نیروهاى اجتماعى اى که در چنین روندى ذینفع هستند، وسیع تر 
سیاسى  اقتصاد  در  اى  ریشه  که  است  احزابى  و  نیروها  جانب  از  واقعى  تهدید  که  اینست  واقعیت  است. 
سرمایه دارى ایران امروز ندارند. جریانات حاشیه اى، از نوع خود مجاهدین، که منافع محدود و غالبا فرقه 
اى را نمایندگى میکنند و در حرکت و مصالح اجتماعى طبقات اصلى یک جامعه سرمایه دارى ریشه ندارند. 
جریانات اجتماعى واقعى که مسائل و منافعى دیرپاتر و بنیادى تر در مبارزه طبقاتى را نمایندگى میکنند، 
همه در طى شدن یک روند "متعارف" ذینفعد. کمونیسم کارگرى، لیبرالیسم، و رفرمیسم چپى که اغلب 
سازمانهاى چپ سنتى را در بر میگیرد، منطقا نیروهاى یک سیر تحول "متعارف" هستند. بعالوه، و این نکته 
بسیار مهم است، یک نظام سیاسى آزاد، مدرن و سکوالر، خواست بخش بسیار وسیعى از مردم است. این 

مهم ترین درسى است که مردم از زندگى در جمهورى اسالمى گرفته اند. 
   

همانطور که گفتم، این مباحث باید در مطلب دیگرى، مستقل از مجاهد و ماجراهایش، مورد بحث قرار بگیرد. 
تا آنجا که به مجاهد مربوط میشود، باید گفت این جریان غیر مسئول، نابالغ، کم سیاسى و ماجراجوست. 
دروازه دولت و قدرت سیاسى در ایران به روى آن باز نیست. خیرى به مردم نخواهد رساند، اما مانند همه 
جریانات مشابه بخصوص در دنیاى پس از جنگ سرد، میتواند مایه دردسر جدى آنها باشد. براى کسى که 

کمى به فردا فکر کند، نمایش امروز اینها ابدا بامزه نیست. 
...

  اولین بار در شهریور 1373، سپتامبر 1994، در شماره 15 انترناسیونال منتشر شد.
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در پایان یک دوره، سخنرانى در جلسه افتتاحیه کنگره اول
  
بحث من راجع به موقعیت ویژه مقطعى است که این کنگره در آن تشکیل میشود. فکر میکنم چه از لحاظ 
سیر حرکت حزب  از نظر  حتى  و  چپ،  درونى  از نظر تحول  چه  و  جهانى  سطح  در  عینى  اوضاع  روند 
خودمان، ما در انتهاى یک فاز و در پایان یک دوره برزخ بسر میبریم. رسیدن همه این پروسه هاى مختلف 
جزئیات  برخى  در  هرچند  نیست،  تصادفى  اساس  در  خاص  مقطع  این  در  کننده  تعیین  عطفهاى  نقطه  به 
میتواند چنین باشد. فازى که دارد تمام میشود، جهات و ابعاد مختلفى دارد و من میخواهم توجه کنگره را 
به این ویژگى دوره حاضر و جوانب مهم آن جلب کنم و روى نتایجى که بنظر من باید از این موقعیت 

گرفت تاکید کنم. 
  
در طى چند سال اخیر ما شاهد یک سلسله از مهم ترین تحوالتى بوده ایم که در کل قرن بیستم رخ داده 
است. این دوره، که با الفاظى چون دوران پس از جنگ سرد، دوران فروپاشى بلوك شرق، مرگ کمونیسم، 
آغاز نظم نوین جهانى و غیره از آن سخن گفته میشد، از نظر اهمیت و تعیین کنندگى اش در تاریخ جامعه 
معاصر، قابل مقایسه با دوران دو جنگ جهانى و یا انقالب اکتبر است. از نظر سیاسى، از نظر اقتصادى، از 
نظر تحوالت ایدئولوژیکى که جامعه از سر گذرانده است، از نظر تاثیرى که بر جهان نگرى انسانها و تلقى 
آنها از فلسفه زندگى گذاشت، و باالخره طبعا از نظر مبارزاتى و تاثیرى که بر کمونیستها و چپ گذاشت، 

این دوره فوق العاده تاریخى و تعیین کننده بوده است. 
  
من  و  است  بوده  ما  هنر  چیز  یک  اما  نبود.  ما  هنر  البته  ایم  بوده  سازى  تاریخ  دوره  چنین  شاهد  ما  اینکه 

میخواهم توجه کنگره را قبل از هر چیز به این جلب کنم. 
 

این دوره تحول قربانیان بسیارى داشت. بصورت جنبشهاى مختلف، ایده آلهاى مختلف و افقهایى که از 
دست رفت، و ما جزو این قربانیان نبودیم. این دوره اى بود که در آن پایان کمونیسم را اعالم کردند. اگر 
80 درصد این ادعا هم دروغ بوده باشد، بهرحال 20 درصد آن به یک واقعیت عینى اشاره میکند، و آن به 
انزوا رانده شدن چپ، و چپ مارکسیست، در جامعه بود. این یک واقعیت بود. خود ما از سالها قبل، از 
کنگره سوم حزب کمونیست ایران، و حتى به یک معنى کلى تر از کنگره دوم آن، به استقبال این واقعیت 
رفته بودیم. این دورنما را دیده بودیم، زوال چپ موجود را پیش بینى کرده بودیم و در مقابل آن کمونیسم 
کارگرى را بعنوان آلترناتیو طرح کرده بودیم. در این دوره نه تنها جنبشهاى چپ و کمونیستى زیر منگنه 
قرار گرفتند، بلکه کال ایده آلهاى برابرى طلبانه، آزادى خواهانه، نفس خوشبینى به ذات آدمى، انتظار اینکه 
جامعه میتواند بسمت بهبود برود، و حتى هر جهان نگرى و نگرش فلسفى اى که به هر نحو آدم را عنصرى 
موثر در زندگى خویش تعریف کند، همه اینها عقب رانده شدند. در مقابل، یک دوره یاس، سردرگمى، و 
تاریکى نسبت به آینده بشر و مسیر جامعه بشرى آغاز شد. در این دوره شاهد پرتاب شدن عده زیادى، 
عده بیشمارى، از انسانهایى بودیم که در دوره قبل خود را مترقى، آزادیخواه، مساوات طلب، مثبت و مثمر 
ثمر تعریف میکردند. ما شاهد قربانى شدن اینها بودیم. شاهد بودیم که عده زیادى به این نتیجه رسیدند که 
هیچ چیز فایده ندارد، حتى دنبال دیگران دم گرفتند که این "پایان تاریخ" است، جهان همین هست و دیگر 
همین میماند. فرمولبندى هاى متنوعى راجع به اینکه دنیا همین است و باید با آن کنار آمد، از همه منافذ 
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جامعه از عالم هنر تا سیاست و تئورى و ایدئولوژى سر بر کرد. نتیجه ظاهرا انکار ناپذیرى که گرفته شد 
و حکمى که بعنوان ایده پیروز اعالم شد این بود که این جامعه سرمایه دارى است که پیروز شده است، 
این سهم بشر است، این دموکراسى است (همین که میبینید و نه ایده هاى قرن نوزدهمى)، این وضع کار و 
معیشت است، این ظاهر و باطن جهان است و آدمها باید با آن کنار بیایند. این کنار آمدن را هم هرکس باید 
در انزوا و تنهایى خویش انجام بدهد چرا که اتمیزه شدن کامل انسانها هم جزو مشخصات این دوره بود: 
مقهور شدن و تسلیم کامل فرد در مقابل اتفاقهایى که برایش میافتد، از مشاهده کردن هر روزه کشتار مردم 
در مقیاس دهها هزار نفر در روز و اینکه کارى از دستت برنمیاید، تا اینکه معلوم نیست همین فردا بر سر 
شغل و ساعت کار و دستمزد خودت چه خواهد آمد و یا سرنوشت حق زنده بودن یا حق مدرسه رفتن چه 

خواهد شد. این ابهام باالى سر جهان گرفته شد. 
  
من معتقدم ما فاز اول این دوران را پشت سر گذاشته ایم، بعدا توضیح میدهم چگونه و چرا. اما آنچه ما 
باید علیرغم همه چیز در این دوره به آن مفتخر باشیم، اینست که ما نه فقط جزو قربانیان این دوره نبودیم، 
بلکه از معدود اتفاقهاى مثبتى بودیم که در این دوره در جهان رخ میداد. ما از معدود پلهایى بودیم که در 
مقابل آینده تاریکى که بورژوازى عمال علیرغم همه مواعیدش جلوى دنیا و میلیونها انسان میگرفت، جامعه 
را به یک گذشته امیدوار کننده، به مبارزات حق طلبانه در گذشته و افقهاى انسانى وسیعى که از دهها سال 
قبل بشر به آن چشم گشوده بود متصل نگاه میداشت. اگر نوع ما را از صحنه حذف میکردید، ما و آدمها 
و جریاناتى چون ما که همچنان پاى فشردند که خیر، آزادى معنى دارد، برابرى انسانها معنى دارد، جنبش 
طبقه کارگر معنى دارد، آنگاه این دوره یک گسست اساسى در تاریخ جهان میبود. مانند یک جنگ اتمى که 
تمدن پس از آن باید از نو شروع شود. اما کسانى و نیروهایى بودند که مقاومت کردند و کوشیدند روى 
دنیا را از این حال کثیف و آینده کثیف ترى که وعده داده میشد به سمت گذشته اش بچرخانند و یادش 
بیاندازند که ایده آلهایى وجود داشته است، اصولى وجود داشته، پیشروى هایى وجود داشته، مارکسى وجود 
داشته است، آرمان سوسیالیسمى وجود داشته است، بیمه بیکارى اى وجود داشته است، حقوق مدنى و 
اجتماعى اى وجود داشته است. ما جزو این مقاومت ها بودیم، جزو پلهایى بودیم که دنیا را به رگه هاى 
انسانیت و مدنیت در گذشته اش مرتبط نگاه میداشت و در نتیجه تعرض دوباره در آینده را ممکن میکرد. 
ما جزو دریچه هایى بودیم که آن منظره هاى قدیمى تر و انسانى تر و بزرگ تر را جلوى چشمان این دنیا 

نگاه میداشت. 
   
وقتى میگویم "ما"، ممکن است کسى اینجا پیش خودش فکر کند "اما من که شخصا در این دوره کار زیادى 
نکردم". این مهم نیست. مهم اینست که همه ما خشت هاى جنبشى بودیم که در مجموع این چهره را از خود 
بروز داد و این نقش را بازى کرد. و بنظر من این نقش در محیط بالفصل فعالیت خود این جنبش، در ایران 
و منطقه، تعیین کننده بود و خارج از آن هم بى اهمیت نبود. در آینده خیلى ها برمیگردند و به این دوره نگاه 
میکنند و ناگزیرند از طریق ما، و از مجراى این دریچه ها و اتصال هایى که ما و امثال ما با انسانیت قبل از 
این برزخ اخیر و با ایده آلهاى انسانى و سوسیالیستى و برابرى طلبانه حفظ کردیم، به تاریخ خویش بنگرند. 
براى مثال ما کوشیدیم مارکس را زنده نگاهداریم. یک لحظه تصور کنید که اگر مارکس را از دنیا بگیرند 
چه چیز از آن باقى میماند. ما در صف کسانى بودیم که کوشیدند نگذارند دنیا را از مارکس، از لنین، از ایده 
مساوات و آزادى بطور کلى محروم کنند. و این دریچه هر قدر کوچک بود، هر قدر ما نافعال بودیم، هر قدر 
حزب و جنبشى محدود به یک کشور و یک منطقه کم اهمیت و فرعى در صحنه بین المللى بودیم، بهرحال 
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یک دریچه بودیم و از دریچه هاى کوچک میتوان به منظره هاى بزرگ نگاه کرد. کسى که بعدا به این منظره 
نگاه میکند، کارى به اندازه تالش ما نخواهد داشت، کار به ماهیت تالش ما دارد. این آن چیزى است که 
بنظر من ما میتوانیم مستقل از اندازه تالش فردى یا جمعى خود، به آن سربلند باشیم. میتوانیم برگردیم و 
بگوئیم که در این سال ها، در این دوره اى که توپى وسط جهان بورژوازى خورد و لجن به همه سو پرتاب 
شد، و عده زیادى هم پرتاب شدند، طوریکه دیگر تشخیص لجن از آن آدمها ممکن نبود، ما معلوم بود چه 
میگوئیم، ما ایستادیم و آن افقها را جلوى مردم نگاه داشتیم. و بنظر من این دارد امروز جواب میدهد. دوران 
برزخ دارد به حکم شرایط عینى و نیز با تالش هایى از این دست، به پایان میرسد و ما به نقطه اى میرسیم 

که بار دیگر میشود از پیشروى سخن گفت و براى پیشروى تالش کرد. 
  
این کنگره باید کنگره برسمیت شناسى این حقیقت درباره خودمان باشد. آنچه امروز میتواند براى ما شوق 
انگیر و افتخار آمیز باشد این نیست که گویا خیلى خوب کار کرده ایم، به یک حزب عظیم تبدیل شده ایم، 
صد ها هزار عضو گرفته ایم و غیره. حقیقت امروز ما این نیست. بلکه این است که ما به یکى از بهترین رگه 
هاى فکرى  - سیاسى دهه اخیر تعلق داشتیم و جنبش ما در این دوره یکى از بهترین، شیرین ترین، مثبت 
ترین و روشن بین ترین رگه هاى فکرى و سیاسى در جامعه بود. بنظر من کسى که در این سالهاى خطیر، 
به این جنبش تعلق داشته است میتواند امروز به راستى سربلند باشد. این سرافرازى حق این کنگره است. 
این کنگره تصادفى نیست. ما هم میتوانستیم پرتاب شده باشیم، اتمیزه شده باشیم، میتوانستیم درگیر خانگى 
ترین و احمقانه ترین کش و قوسها با خانگى ترین و احمقانه ترین جریانات شده باشیم. اما نشدیم. جلو 
رفتیم، و بنظر من حتى شفاف تر از هر زمان گذشته فکر کردیم و مسیر خود را تشخیص دادیم. آیا بعنوان 
یک حزب از خود راضى هستیم؟ بنظر من بعنوان یک حزب یا فعالین یک جنبش جاى رضایت زیادى براى 
ما وجود ندارد. اما موقعیت ما، جایگاه ما در جامعه در این 8  - 10 سال، موقعیت و جایگاه معتبرى است 

و ما باید بعنوان یک نقطه عزیمت حیاتى به آن نگاه کنیم و حزبمان را از اینجا بسازیم. 
  
اجازه بدهید به خصوصیات دوره اى بپردازیم که میرود به پایان برسد. این دوران از برخى جهات از نظر 
ابژکتیو به پایان خود رسیده است و از جهات دیگرى اکنون میتواند و باید به نیروى عنصر فعال، به نیروى 

جنبش هاى اجتماعى، به نیروى خود ما، به آن خاتمه داده شود. 
   

یک  آغاز  و  سرد  جنگ  پایان  کمونیسم"،  "سقوط  باشد،  یادتان  اگر  دوران،  این  نماى  خصلت  شعارهاى 
نظم نوین جهانى و یا در واقع لزوم یک تجدید آرایش جهانى در جهان بورژوایى بود. اما تحت لواى این 
شعارها بنظر من یک دوران برزخ شروع شد که در آن هیچکس نمیدانست چه خواهد شد. اینطور نبود 
که با سقوط بلوك شرق و باصطالح "پایان کمونیسم"، اکنون دیگر بورژوازى تکلیف خود را در دور بعد 
میدانست. ما همان موقع تاکید کردیم که اتفاقا این دوره، دوره روشنى براى بورژوازى نیست، دوره "صلح" 
و "دموکراسى" نیست، بلکه اساسا دوره اغتشاش است. گفتیم کانون این اغتشاش خود غرب خواهد بود که 
جهتگیرى ایدئولوژیکى و سیاسى خود را از دست میدهد و حتى باورهاى بنیادى اقتصادى اش زیر سوال 
خواهد رفت. دقیقا همین رخ داد. راست و چپ این جامعه به هم ریخت. محافل "راست جدید" دوران 
قبل، که نوکرى بانک جهانى و صندوق بین المللى پول را میکردند، در این دوره از ترس اغتشاش اجتماعى 
در کشورهاى مختلف و باال گرفتن ناسیونالیسم قومى، به جایى رسیدند که افسوس نبود یک جناح چپ 
بورژوایى موثر را میخوردند. متقابال بخش زیادى از چپ هاى دیروز، بر سر اتخاذ سیاستهاى راست با هم 
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مسابقه گذاشتند. قبال ظاهرا اروپا قرار بود به سمت اتحاد برود، اما بعد از این تحوالت، معلوم شد که نه فقط 
از اتحاد بیشتر خبرى نیست، بلکه شکافها عمق پیدا میکنند. امروز حتى سر تعیین یک رئیس براى کمیسیون 
اروپا کشمکش شدیدى در جریان است. پول مشترك که هیچ، حتى مکانیسم پولى مشترك موجود هم بهم 
میریزد. همین طرح وحدت اروپا براى نمونه، به دوره اى تعلق داشت که قطب بندى شرق و غرب بر جهان 
حاکم بود. امروز صورت مساله از اساس دگرگون شده و کل این طرح دارد دستخوش بحران میشود. حتى 
یک ایدئولوگ معتبر و یک محفل فکرى با نفوذ ندارند که نشان کسى بدهند. قرار بود بازار حالل همه 
مسائل و مشکالت بشود، اما امروز زدن پر و بال بازار از نو دارد در کشورهاى مختلف به مد روز تبدیل 
میشود. امروز در اکثر کشورها آن جناحهایى دارند راى میاورند که وعده تعدیل مکانیسم بى در و پیکر بازار 
را میدهند. خود غربى ها در روسیه پشت جناح مدافع بازار آزاد را خالى کردند و با طیب خاطر با سیاست 
جناحهاى معتدل تر کنار آمدند. در یک کلمه تبیین ها و پیش بینى هاى بورژوازى پوشالى از آب در آمد. 
آنچه واقعى از کار در آمد، و ما هم در روز خودش بر آن انگشت گذاشتیم، تشتت، خالء ایدئولوژیکى، 
خالء معنوى و بهم پاشى جنبشها و حرکت هاى حزبى اصلى خود بورژوازى بود. ایتالیا فقط یک نمونه 
است. جنگ در یوگسالوى در قلب اروپا نمونه دیگر است. دنیاى اینها و سیماى واقعى دنیاى پس از جنگ 
سرد این است که میبینیم. خصوصیت اصلى این دوره، اغتشاش بود. این دوره، دوره پیروزى این یا آن خط 
بورژوایى نبود. دوره برزخ و بالتکلیفى و ابهام بود. چهارچوبهاى قبلى شکست، فرمول قبلى بى خاصیت 
شد، فضا باز شد، و در این فضا نیروهاى اجتماعى به نبرد با یکدیگر برخاستند. هرکس در این فضا پرچم 

خود را بلند میکند و ساز خود را میزند و براى پیروزى و پیشروى خودش تالش میکند. 
   
اینجا امکان بحث در مورد عواقب اقتصادى و اجتماعى و سیاسى و فکرى این دوره برزخ نیست. آنچه 
میخواهم اینجا تاکید کنم اینست که فاز اول این دوره اکنون تمام شده است. معلوم شده است افقى که 
و  مفاهیم  است.  بوده  خالى  تو  میگذاشت  دنیا  جلوى  دوره  این  ابتداى  در  خویش  تبلیغات  در  بورژوازى 
فرمولهاى کلیدى اى از قبیل "پایان کمونیسم"،" بازار آزاد"، غلبه "دموکراسى"، "پایان دیکتاتوریها"، "صلح 
جهانى"، "دنیاى تک ابرقدرتى"، "پیروزى مدنیت غربى" و غیره و غیره، که از زبان رسانه ها و سیاستمداران 
و سخنگوهاى بورژوازى بعنوان محتواى دوران نوین طرح میشدند و در تمام این مدت باالى سر جامعه 
چرخ میزدند بى آنکه باالخره فرود بیایند، یکى پس از دیگرى کنار گذاشته شده اند. االن نه فقط صحبت 
شان بر سر پایان کمونیسم نیست، بلکه بر سر اینست که با این "کمونیستهاى سابق" که اسمشان را عوض 
کرده اند و حال یکى پس از دیگرى دارند سر کار میایند چه باید کرد. در مورد مدل اقتصادى بازار آزاد هم 
همینطور. درست است که مدل اقتصاد دولتى شکست خورد، اما تعرض راست به کنترل و دخالت دولتى 
چنان وسیع بود که امروز دیگر با یک موج برگشت روبرو شده است و بعضا تحت فشار مردم و بعضا 
بدلیل اینکه این خطر هست که کال شیرازه امور اقتصادى در بسیارى کشورها از هم گسیخته شود و عواقب 
سیاسى پیچیده اى پیدا بکند، جناحهاى مختلفى از خود بورژوازى "پیروز" هوادار اعمال کنترلهاى دولتى 
شده اند. سوسیال دموکراسى سرش را از الك خود بدر آورده است. آنهم صرفا و تماما با این قول که مانند 
جناح راست تاخت و تاز نخواهد کرد. این وعده اعتدال، تمام محتواى سیاسى و برنامه سوسیال دموکراسى 
امروز است. نه مدلى از حکومت بدست داده است و نه از اقتصاد. با این همه همین وعده اعتدال، وعده 
اینکه در خدمت بازار شمشیر را از رو نبسته است، آینده سیاسى این جریان را در خیلى کشورها روشن 

تر کرده است. 
این دوره برزخ بنظر من در درجه اول از این لحاظ به پایان رسیده است که آن گرد و خاك اولیه خوابیده 
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و نیروهاى کالسیک ترى وارد صحنه شده اند. همین واقعیت که در خیلى از کشورهاى بلوك شرق سابق 
رفرمیستها مجددا راى میاورند، و در غرب مردم بیشتر به این سمت میروند که به مرکز راى بدهند و سوسیال 
دموکراسى را بیشتر به بازى بگیرند، این واقعیت که راست جدید، که در لبه تیز حمله غرب در مراحل آخر 
جنگ سرد بود، اکنون عمال از صحنه کنار انداخته شده و رو به اضمحالل دارد، نشاندهنده فروکش کردن 
گرد و خاك و نمایان شدن الگوهاى قدیمى ترى در صحنه سیاسى جامعه است. تمایالت و برداشتها و 
رفتار سیاسى مردم دارد به یک معنا "عقالیى" تر و به گذشته شبیه تر میشود. نیروهایى هم که پا به صحنه 
گذاشته اند، نیروهاى کالسیک ترى هستند. چپ ها، کمونیستها، لیبرال ها، سوسیال دموکراتها، فاشیستها و 

غیره مجددا به جلوى صحنه پا میگذارند. آن هرج و مرج و بیشکلى دارد تمام میشود. 
   
در سطح جهان هم معلوم شده است که قرار نیست همه کشورها پارلمان داشته باشند. این میتواند مایه 
دردسر باشد. ژنرالهاى مستبد و آخوندهاى ارتجاعى هم میتوان داشت و سر کار نگاه داشت. این حرف 
بهم  و  نشده  مهار  هاى  تالطم  از  اجتناب  و  ثبات  ظاهرا  امروزشان  محاسبات  در  است.  بورژوازى  امروز 
شکوفایى  از  خبرى  فقط  نه  نتیجه  در  است.  دیگرى  فاکتور  هر  از  تر  مهم  موجود  وضع  رویه  بى  ریختن 
جهانى دموکراسى پارلمانى نشد، بلکه رژیمهاى سابق سر کار هستند و حتى بیشتر از گذشته احساس اعتماد 
میکنند. مردم در کشورهاى عقب مانده فهمیدند که از این خبرها نیست و قرار نیست اتفاق خاصى به لطف 
"نظم نوین" رخ بدهد. اگر کسى آزادى میخواهد باید مثل سابق خودش فکرى به حال خودش بکند. و این 
برعکس فضایى است که در ابتداى این دوره وجود داشت. یادتان هست که چگونه روشنفکران این کشورها 
کاسه بدست در صف ایستاده بودند تا سهم خود از دموکراسى را از آمریکا و قدرتهاى غربى دریافت کنند. 
االن، اما بار دیگر معلوم شده است که سرنوشت جوامع را نیروها و جنبش هاى اجتماعى میسازند. جست 
و خیزها و شعارهاى سبک و کم محتواى ابتداى این دوره اکنون کمرنگ شده اند و بجاى آن گوش شنوا 
براى برنامه ها و سیاستهاى نیروهاى اجتماعى بیشتر شده است. توجه مردم به سیاست بیشتر و سنجیده تر 

شده است. تمایالت و کشمکشهاى سیاسى بیان پخته ترى یافته اند. 
   
تعرض راست در دهه هشتاد را بخاطر بیاورید، آن فردگرایى وسیع، آن کاریریسم، آن تحقیر منفعت اجتماعى 
و نوعدوستى و بعد آن هیاهو و آتش بازى هاى تبلیغى و دلقک بازى هاى عقیدتى ابتداى این دوره برزخ 
را بخاطر بیاورید و با امروز مقایسه کنید، میبینید که نه فقط چرخش هاى مهمى نسبت به ابتداى این دوره 

اخیر در جریان است، بلکه مردم دارند بعضا حتى جواب راستگرایى عظیم دهه هشتاد را میدهند. 
  

بهرحال این استنباط من است، و لزوما نمیخواهم یک حکم تئوریکى شداد و غالظ از این فازبندى بسازم. 
ممکن است نظر رفقاى دیگر فرق داشته باشد. اما بهرحال ارزیابى من اینست که ما از دوره برزخ پس از 
سقوط بلوك شرق بیرون آمده ایم و محیط براى عمل نیروهاى سیاسى تعریف شده تر است. بخصوص این 
را میشود به روشنى دید که بار دیگر اعالم تعلق به یک نگرش انسانى و شکایت از جامعه موجود از یک 
زاویه انسانى، و بعضا حتى سوسیالیستى، دارد میدان پیدا میکند و مایه اعتبار افراد میشود. این را نه فقط در 

عالم سیاست بلکه در عرصه زندگى فرهنگى و هنرى یکى دو سال اخیر میتوان دید. 

بنظر من زمان تعرض مجدد مارکسیستى فرا رسیده است و کمونیستها میتوانند در قد و قامت واقعى خود به 
جلوى صحنه پا بگذراند. دوره عقب نشینى مارکسیسم و انزواى مارکسیستها با پایان جنگ سرد آغاز نشد، 
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بلکه به چندین سال قبل از آن برمیگردد. تحوالت شوروى در این میان تعیین کننده بود، نه به این معنى که 
شوروى کانون مارکسیسم و کمونیسم بود، بلکه به این اعتبار که وجود یک قطب قدرتمند مدعى کمونیسم 
در سطح جهانى، هر قدر دروغین، به مارکسیستها و منتقدین مارکسیست شوروى هم در صحنه سیاسى 
و فکرى در سطح جهانى مکان مهمى میداد و آنها را در مرکز توجه قرار میداد. رکود اقتصادى و جمود 
اجتماعى در شوروى در انتهاى دوران برژنف تا سر کار آمدن گورباچف غیر قابل انکار بود. با گورباچف 
و بحث پرسترویکا دوران اضمحالل این قطب آغاز شد. از همانجا مشخص بود، و ما هم در روز خودش 
پیش بینى کردیم، که مارکسیسم میرود تا در منگنه و در انزوا قرار بگیرد. با زوال شوروى، مارکسیسم واقعى 
و منتقد شوروى هم بهرحال براى مدتى از مرکز صحنه مبارزه فکرى و سیاسى بدور میافتاد و این اتفاقى 
بود که در دوران برزخ پس از ختم جنگ سرد عمال رخ داد. آنچه من امروز دارم میگویم اینست که فضا 
دارد براى فعالیت کمونیستها مجددا مناسب میشود. شک نیست که رجز خوانى هاى ضد کمونیستى سخن 
پراکنان بورژوازى و هیاهوى پایان کمونیسم حتى اگر فروکش کرده باشد، بهرحال ابدا تمام نشده و هیچگاه 
تمام نمیشود. اما واقعیت کامال محسوس اینست که امروز شرایط براى اینکه کمونیستها پا به میدان بگذارند، 
حرفشان را بزنند و نیرو جمع کنند کامال مناسب تر از 8 - 10 سال قبل است. آن دوره، دوره پسروى و 

افول چپ گرایى بود و امروز دوره عروج و پیشروى مجدد آن است. 
    
اجازه بدهید مختصرا به تاثیرات این دوره بر چپ و بویژه بر جریان خودمان بپردازم و صحبت را با این 
بحث تمام کنم. دوره برزخ و بالتکلیفى، الزاما دوره انفعال و رکود نیست. در واقع بیشتر اوقات عکس این 
است. چنین دوره هایى دوره سست شدن مهارها، باورها، نرم ها، و کنترل هاى سنتى است که به زندگى و 
پراتیک انسانها قالب میزده اند. دوره هاى برزخ و بحران در جامعه معموال دوره هایى هستند که فرد احساس 
آزادى عمل بیشترى میکند، سنتها و نهادها و احزاب و جنبشهاى جاافتاده بر ذهن افراد کمتر سنگینى میکنند 
و لذا فرد آزادى عمل و استقالل معنوى و عملى بیشترى حس میکند. بعضى از چشمگیرترین خالقیتها 
در عرصه هاى مختلف در چنین دوره هایى بروز کرده است. وقتى سنت رسمى، حال در هر قلمرویى، 
بى اعتبار میشود و زیر سوال میرود و پاسخ هاى رسمى و حقایق پذیرفته شده زیر سوال میروند، وقتى 
مسجل میشود که نرم هاى قبلى کارآیى و خاصیت و الجرم اعتبار خود را از دست داده اند، امکان بدعت 

و جستجوگرى و نقد فراهم میاید. 
   

محصول این تالشها البته لزوما همواره اصیل و پیشبرنده نیست. در این دوره این حرکت در مقیاس میلیونى 
در چپ رخ داد. خیلى ها رفتند تا نه فقط دگم ها بلکه آرمانهاى سابق خودشان را نقد کنند، نه فقط به کلیشه 
ها بلکه به نیات انقالبى سابق خود بخندند و نه فقط در اعتقادات، بلکه در حسن نیت تا کنونى شان شک 
کنند. در چپ ایران و در میان خود ما خیلى ها چنین کردند. بسیارى، اکثریت عظیمى از اینها، در امتداد 
تعقالت و تردید هاى خود به هیچ نوع چپ گرایى بازنگشتند و به کاشفان تازه به دوران رسیده فضایل 
جامعه سرمایه دارى بدل شدند. میکروفن را جلوى هرکس میگرفتند، از جمله کسانى که چه بسا خود ما به 
زحمت از سوسیالیسم دهاتى و جهان سومى کنده بودیمشان، یک منبر مفصل در مدح دموکراسى میرفت. 
به نشریات چپ جهان در این دوره نگاه کنید، ببینید چطور بسرعت این بحث که الزم است دموکراسى را 
در سوسیالیسم جا بدهیم میانشان باب شد. بخش اعظم اینها همراه موج رفتند. بنظر من رفتند چون قبال زیر 
فشار و بدلیل مطرح بودن و معتبر بودن کمونیسم و مارکسیسم در محیط سیاسى و دانشگاهى به آن پیوسته 
بودند. اکنون که کمونیسم و مارکسیسم رسما و علنا مورد هجوم بود و تحت منگنه قرار داشت اینها هم از 
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آن فشار رها شدند و شروع کردند به اینکه حرف خود و ساز خود را بزنند. بخش زیادى بخصوص جذب 
آن رگه هاى فکرى و سیاسى شدند که حاال به اصطالح در "بورس" بودند. 

   
این دوره تشتت را همه شاهد بوده ایم و هستیم و در جریان خودمان هم نقش بازى کرده است. این تاثیرات 
هم ابعاد مثبت داشته اند و هم منفى. استقالل در اندیشیدن و تصمیم گرفتن و اجتناب از پذیرش صاف و 
ساده نظرات رسمى و احکام مفروض تقویت شد، در عین حال حقایق سوسیالیستى و انقالبى مهمى مورد 
بى اعتنایى قرار گرفت. داشتن امر سیاسى بعنوان یک فرد و فعال متکى به خود این یا آن جنبش بودن و 
پروژه هاى سیاسى شخصى داشتن رواج پیدا کرد، در همان حال فضاى اشتراك عمل زیر چتر نقشه ها و 
طرح هاى مشترك حزبى، فعالیت بعنوان عضو یک سازمان و گوشه اى از یک نقشه وسیع تر، ضعیف شد. 
در یک سطح وسیع تر، بخصوص براى بخش وسیعى از چپ ایران که در سنت تقدیس عقب ماندگى ملى 
خویش پرورش یافته بود، این دوره، دوره تعمیق نگرش به زندگى، به جامعه و به فرهنگ بود. بعضى ها در 
این دوره دریافتند که بیرون دنیاى ملى و کشورى و جنبشى آنها، دنیاى وسیع ترى با تنوع، پیچیدگى، عمق 
و دستاوردهاى عظیم وجود دارد. این تعمیق نظرها ممکن شد، چون در این دوره کنترل و نفوذ جنبشها و 

سنتهاى عقب مانده هم از روى یک عده برداشته شد. 
   

این دوره از بسیارى جهات براى بسیارى دوره تجدید نظر بود. نه "تجدید نظر طلبى و رویزیونیسم"، نه 
ایجاد مکاتبى براى تفسیر افکار پیشین در خدمت مصالح اجتماعى خاص، بلکه یک دوره بازنگرى فردى، 
در فلسفه زندگى خویش، در افکار و امیدها و افقهاى خویش، در تاریخ زندگى خویش، در سیستم ارزشها 
و اعتقادات خویش. خیلى ها از نظر خود به نتایج جالبى رسیدند. منهم فکر میکنم بعضى ها واقعا به نتایج 
جالبى رسیدند. کالیبر آدمها عوض شد. خیلى ها توانستند بعد انسانى سوسیالیسم و نوعدوستى عمیق آن را 
بفهمند. خیلى ها رابطه سوسیالیسم را با آزادى و رفاه انسانى عمیق تر دریافتند. خیلى ها توانایى هاى واقعى 
خود را بهتر شناختند و به خود اعتماد پیدا کردند. برخى از احکام مارکسیستى که در دوران جنگ سرد و 
زیر سلطه آموزش هاى "کمونیسم" اردوگاهى، نه بدرستى و وضوح بیان میشد، نه با آسودگى و ذهن باز 
شنیده میشد و نه عمیقا درك میشد، از جمله بحثهاى خود ما در مورد کمونیسم کارگرى، در این دوره با 

شفافیت بیشترى طرح و جذب شدند. 
   

بنابراین تا آنجا که به چپ و مشخص تر به جریان خودمان برمیگردد هم بنظر من این دوران برزخ، دوران 
ابهام، تشتت، تردید و بازاندیشى، سپرى شده است. البته برخالف روندهاى عینى بیرونى، فکر میکنم واقعا 
ختم کردن این دوره و پا گذاشتن بیرون فضایى که دیگر به حکم شرایط عینى دوره اش سر رسیده است، 
هنوز یک مساله پراتیکى است. این دوره براى کمونیستها خودبخود تمام نمیشود، باید آگاهانه تمامش کرد. 
شرایط عینى اکنون دیگر به ما اجازه میدهد که برگردیم و نه فقط به این دوره آشفتگى خاتمه بدهیم، بلکه 
به عمق و تنوع و ظرفیت هاى رشد یافته اى که بدست آورده ایم در خدمت یک مبارزه هدفمند و متشکل 

قالب بزنیم. 
   
یکى از نتایج روندهاى چند ساله اخیر که در صفوف ما قابل مشاهده بوده است اینست که " کار مستقیما 
کمونیستى" به حاشیه رانده شده بود. بگذارید منظورم از کار مستقیما کمونیستى را در چند جمله و بصورت 
شماتیک بگویم. کار مستقیما کمونیستى یعنى راه افتادن و به انسانهایى که دردى دارند و در راس آنها به 
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طبقه کارگر گفتن که باید کمونیست باشید. میان خود و سایر کمونیستها اتصال و پیوند برقرار کنید، در 
عرصه سیاست از کمونیسم دفاع کنید و به کمونیستها راى بدهید. کتاب هاى مارکس را بخوانید. در مقابل 
سرکوب کمونیسم و سوسیالیسم مقاومت کنید. به گرایشات دیگر در جامعه و در درون جنبش طبقه کارگر 
نقد کنید و ضعفهاى آنها را نشان بدهید. بگوئید مواعید و راه حل هاى غیر کمونیستى در تاریخ جامعه و 
تاریخ کارگران زیاد بوده اما هیچیک جواب بنیادى به نیاز طبقه کارگر و جامعه به رهایى نداده است. این 
نوع کارها کار مستقمیا کمونیستى است. کارى که کمونیستها را زیاد میکند و بر قدرت سیاسى و اجتماعى 

کمونیسم میافزاید. 
   
این نوع فعالیت ها مرکز توجه حزب ما در این سالها نبوده است. و همه البته بسیار فعال بوده اند. همه 
کوشیده اند از طرق مختلف خیرشان را به جامعه و بخشهاى فرودست و تحت استثمار و تبعیض برسانند. 
اما خودتان کالهتان را قاضى کنید، کار مستقیما کمونیستى، کار بعنوان مارکسیست در جنبشهاى فکرى، 
بعنوان سوسیالیست در جنبشهاى کارگرى، کار بعنوان فراکسیون هاى کمونیستى در اتحادیه ها، کار بعنوان 
خصلت  چقدر  کارى،  و  زیست  محیط  هر  در  کمونیست  آدمهاى  و  خیابان  در  کمونیست  شلوغکارهاى 
مشخصه این فعالیتها بوده است. کار ما بیشتر این بوده است که "سرویس" سیاسى  - مبارزاتى بدهیم به 
طیفى از جنبشها در قبال طیفى از مسائل، که همه سرجمع، هم این کارى که من گفتم، یعنى کار مستقیما 

کمونیستى، نمیشود. 
   
این با توجه به فضاى حاکم بر جامعه و بر کل جنبش سوسیالیستى به یک اعتبار چندان اجتناب پذیر نبود. 
بنظر من تعرض وسیعى که به کمونیسم و اندیشه مارکسیستى در جریان بود چنان صورت مساله را عوض 
کرده بود که جریانى که میخواست مستقل از تناسب قوا و کشمکش نظرى بیرونى، اعتقادات درونى خود 
را صرفا براى خود تکرار کند و به همان اشکال به کار سابق خود ادامه دهد، به یک فرقه مذهبى شبیه تر 
میشد. بنظر من اینکه خیلى ها در چنان شرایطى از نظر فکرى و انتقادى خاموش تر شوند و خود را از نظر 
"پراتیکى" از منگنه درآورند و به خدمتگذارى در جنبشهاى بالفعل و متنوع مشغول شوند، عکس العملى 
بسیار طبیعى و قابل درك بود. قابل درك، اما نه قابل تائید. بهرحال صحبت امروز من اینست که آن دوره 

دیگر تمام شده است. 
  

هدف من از این بحث بهرحال جلب توجه کنگره به این سوال است که آیا حزب ما میتواند پرچمدار ختم 
کردن این دوره برزخ براى چپ، الاقل بخشى از آن که ما میتوانیم بر آن تاثیر بگذاریم، باشد؟ این سوال بازى 
است. بنظر من میتوانیم. موقعیت سیاسى ایدئولوژیکى ابژکتیو ما در چپ ایران، و در چپ سایر کشورها تا 
آن حد که با ما آشناست، یک موقعیت سالم و سرافرازانه بوده است. موقعیت مثبتى بوده است. شخصا با 
علم به این واقعیت، چندان نگران تاثیرات منفى و متشتت کننده اى که این دوره برزخ بر وضعیت حزبى 
و پراتیک حزبى ما میگذاشت نبودم. بنظر من نمیشد در آن دوره کامال و مطلقا خالف جریان یک واقعیت 
عظیم تاریخى حرکت کرد. نمیشد از بسیارى از این تاثیرات اجتناب کرد. میشد سنگرهاى اصلى را نگاه 
داشت و خود را براى موج برگشت آماده کرد، کارى که ما کردیم. اما نمیشد اشکال خاصى از مبارزه فکرى 
و عملى را به خیل وسیع کسانى که دقیقا بدلیل اوضاع جهان در مثمر ثمر بودن آنها تردید کرده بودند تحمیل 
کرد. کار مستقیما کمونیستى، چه بسا براى کسانى که حتى ضرورت آنرا بخاطر داشتند، در متن این دوره 
خاص احتماال "فرقه اى و بى ثمر" جلوه میکرد. حکم ما راجع به میشد و نمیشدها در دوره قبل هرچه باشد، 
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حرف من اینست که آن دوره دیگر تمام شده است. این کارها فرقه اى و بى ثمر نیست. 
   

این یک جنبش است و انسانهاى مختلف با ظرفیت ها و پیشینه ها و قلمروهاى تخصصى مختلف در آن 
شرکت دارند. بنظر من همه کسانى که میتوانند، بدون صرف انرژى هرکولى، در سازمانیابى هسته اصلى 
فعالیت مستقیم کمونیستى در عرصه هاى مختلف نقش بعهده بگیرند، باید حتما چنین کنند. بحث من این 
نیست که همه باید موظف شوند فعالیت خاصى را از این پس انجام بدهند، یا در واقع مانند نماز "بجا 
بیاورند". این وظیفه حزب است که توجه الزم را به این مبذول کنند تا نیروهاى یک چنین فعالیتى بسیج 
و آماده شوند. شخصا فکر میکنم مارکسیسم دیگر این دوره دشوار را پشت سر گذاشته است. وقتى نگاه 
میکنیم، ایدئولوژى هاى بورژوایى را در حال تعرض نمیبینیم. نه فقط این بلکه خود آنها در بحران هستند. 
بسترهاى ایدئولوژیک اصلى بورژوایى حتى قادر به یک صف بندى ساده جلوى رشد فاشیسم نیستند. حتى 
نمیتوانند از سکوالریسم دفاع کند، که براى دهه ها و بعضا قرنها نظام حاکم بسیارى جوامع غربى بوده 
است. نمیتوانند جلوى ورود آموزش مذهبى به مدارس را بگیرند. نمیتوانند پاسخ قوم گرایى را بدهند که 
دیگر مخل کار خود سرمایه شده است. و تازه حتى فاشیسم و ناسیونالیسم قومى که جریانات ایدئولوژیک 
عنان گسیخته و از قفس جسته این دوره در جهان سرمایه دارى بودند، نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته 
اند و دیگر دارند درجا میزنند. من هیچ رگه اى در ایدئولوژى بورژوایى را، در حال تعرض که سهل است، 
در موقعیت استوارى که امکان مقابله با مارکسیسم و کمونیسم کارگرى را به آن بدهد نمیبینم. کمونیسم 
کارگرى میتواند به قالب واقعى خودش برگردد، یعنى جریانى باشد که نقد میکند، تعرض میکند، و از جامعه 
نیرو میگیرد. جریانى که کارش تغییر جهان است و نه صرفا، مانند سالهاى اخیر، دفع تعرض بورژوازى. در 
این شش هفت سال گذشته ما توانستیم سنگرهایى را نگاه داریم. االن زمان آن رسیده است که بلند شویم 
و پیشروى کنیم. چه بسا چند گام آنطرف تر بازهم مجبور بشویم بایستیم و موقعیت بدست آمده را حفظ 

کنیم. اما قدر مسلم اینست که زمان پیشروى رسیده است. 
    
کار کمونیستى، کار مستقیما کمونیستى، این عبارت کلیدى این دوره است. اما، بدنبال این شاید باید یک 
تبصره هم اضافه کنم که نفس الزم شدنش خیلى دردناك است. راستش میترسم وقتى من از اهمیت حیاتى 
کار کمونیستى مستقیم حرف میزنم، باز کسى بلند شود و این تعبیر را از حرف من بدهد که گویا براى 
کارهاى دیگر، کار در فدراسیون شوراهاى پناهندگان، کار با کمیته هاى همبستگى کارگرى، کار با کارگر 
امروز و غیره دیگر اولویت قائل نشده ام. باید از قبل بگویم خیر، معنى این حرف این نیست. بارها تکرار 
کرده ایم که توانایى کمونیستها در سازمان دادن و هدایت کردن و تاثیر گذاشتن بر طیف وسیعى از مبارزات 
و کمپین هایى از این دست، دقیقا ناشى از کمونیست بودن و کار کمونیستى کردنشان است. کمونیست 
میکند،  کمونیستى  کار  و  میزند  کمونیستى  حرف  کارگران  میان  در  و  است  کمونیست  اینکه  بخاطر  دقیقا 
بخاطر اینکه تمام توان فکرى و عملى و تشکیالتى جنبش کمونیستى کارگرى را پشتوانه خود دارد، در 
سایر جنبشها و سایر ابعاد مبارزه اجتماعى نفوذ پیدا میکند. کمونیستها تنها بعنوان رهبرانى که به رادیکالیسم 
و سوسیالیسم و نقد رادیکال جامعه و جنبشهاى جارى شناخته شده اند، در اتحادیه و یا کمپین ها و جبهه 
هاى مبارزه آزادیخواهانه اعتبار و نفوذ کسب میکنند و منشاء اثر میشوند. کار کمونیستى و هویت کمونیستى 
نه فقط آلترناتیو ابراز وجود در سایر قلمروهاى مبارزه اجتماعى نیست، بلکه براى یک کمونیست شرط 
الزم موفقیت در این عرصه هاست. اگر کمونیست بخواهد در اتحادیه نقش بازى کند باید بعنوان کمونیست 
نقش بازى کند، وگرنه یونیونیست از ما بهتر زیاد پیدا میشود. کارگران دقیقا چون فکر میکنند کمونیستها 
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کمونیستند و پاسخ دارند جلب آنها میشوند. اتفاقا بنظر من الزم است فعالیت ما در عرصه هاى دیگر به 
مراتب تشدید شود چون قرار است بعنوان کمونیست، و نه فعال ساده همان عرصه ها، در آنها شرکت کنیم. 
مبارزه کردن در اشکال و عرصه هاى مختلف هیچگاه با داشتن یک ایدئولوژى و هدف اساسى، یک درك 
روشن از مبارزه طبقاتى و یک تعلق عمیق به جنبش و حزب کمونیستى کارگرى تناقض نداشته و ندارد. 
بنابراین این برداشت که تاکید به کار کمونیستى فراخوانى به کاهش فعالیتهاى متنوع جانبى حزب است، 
بیش از حد مکانیکى و ناموجه است. آدم باید بتواند هم دوچرخه سوارى کند و هم سوت بزند! الزم نیست 
کسى براى سوت زدن از دوچرخه پیاده بشود! جنبش ما هم دقیقا فقط به همت آدمهایى میتواند پیش برود 
که بتوانند زنده و متنوع کار کنند، کسانى که بتوانند سوار بر دوچرخه سوت بزنند! کمونیست باشند و در 
اتحادیه ها فعالیت کنند، کمونیست باشند و جلوى صف هر مبارزه جارى علیه تبعیض و محرومیت قرار 

بگیرند.... 
بهرحال همانطور که گفتم کمرنگ شدن کار کمونیستى به معنى اخص کلمه، و رضایت دادن و جاخوش 
دوره  یک  محصول  نبود،  تصادفى  متنوع،  هاى  کمپین  و  جنبشها  فعال  موقعیت  در  کمونیست  فعال  کردن 
خاص بود که اکنون دارد تمام میشود. اما ادامه آنچه که در متن دوره قبل قابل توضیح و قابل درك محسوب 

میشد در دوره آتى، در دوره اى که به آن پا میگذاریم، دیگر ناموجه و نابخشودنى خواهد بود. 
   

تا آنجا که به افراد و تعمق ها و بازبینى هایشان در دوره گذشته مربوط میشود، باید گفت فرصت طوالنى اى 
براى نگرش مجدد به خویش و به زندگى و به سیاست و به نقش خویش در مبارزه اجتماعى وجود داشته 
است. دیگر زمان آن رسیده است که محصوالت این تعمقها و تعیین تکلیفها را شاهد باشیم. براى آنها که 
در این میدان اند، جهت حرکت روشن است. راه براى فعالیت فشرده کمونیستى، بدون حاشیه روى، بدون 
تخفیف، باز است. موانع دیروز، شرایط دیروز و فشارهاى دیروز، دیگر دارند از سر راه ما محو میشوند. 
اگر کارى بود که دیروز به حکم شرایط نمیشد کرد، امروز دیگر امکان پذیر است. اگر در متن هجوم عظیم 
سیاسى و تبلیغاتى به کمونیسم در دوره قبل این توقع که فعالین حزب محافل خواندن مانیفست کمونیست 

و کاپیتال ایجاد کنند و گسترش بدهند دور از ذهن بنظر میرسید، امروز دیگر چنین نیست. 
   

آنچه من بعنوان یک شرکت کننده دوست دارم این کنگره با آن تداعى و معنى بشود، برجسته شدن کارآکتر 
کمونیستى حزب است. میخواهم بعدا اینطور گفته شود که در این کنگره، کار کمونیستى، نقشه ها و پروژه 
هاى کمونیستى و افکندن پرتو کمونیستى بر طیف وسیع فعالیتهاى ما جایگاه خود را بازیافت. امیدوارم 
کنگره به این سمت برود و این تمایل من مشابه خواست خیلى رفقاى دیگر باشد. بحث من بر سر صدور 

رهنمود و ابالغیه و قرار خاصى نیست. بلکه توجه اثباتى خود کادرهاى این حزب را میخواهم.... 
   

موضع  در  باید  میگوید  ما  به  سیاستهایمان،  و  مان  سابقه  اعتقاداتمان،  چیزمان،  همه  که  هستیم  حزبى  ما 
تعرض باشیم. حزبى که نمایندگانش در این کنگره حضور یافته اند، هیچ بدهکارى سیاسى و عقیدتى اى 
به هیچکس در هیچ گوشه دنیا ندارد. این یک جریان سرافراز است که امروز به شهادت همین کنگره، در 
پایان دوره اى که دوره "مرگ کمونیسم" نامیده بودندش، زنده بودن کمونیسم کارگرى را اعالم میکند و 
آغاز یک دوره تعرض کمونیستى کارگرى به نظام کهنه و آبروباخته سرمایه دارى را فراخوان میدهد. این 

کنگره باید کنگره این فراخوان باشد. 
اولین بار در شهریور 1373، سپتامبر 1994، در شماره 15 انترناسیونال منتشر شد.
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ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگرى
بخش اول: بازبینى حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

چهارده سال قبل، وقتى روى پیش نویس برنامه اتحاد مبارزان کمونیست و بعدا برنامه حزب کمونیست 
ایران کار میکردیم، بند مربوط به حق ملل در تعیین سرنوشت خویش یکى از سر راست ترین و بى ابهام 
ترین بخشهاى برنامه محسوب میشد. اگر اشتباه نکنم حتى یک رفت و برگشت جدلى ساده هم پیرامون این 
بند خاص صورت نگرفت. اتحاد مبارزان کمونیست و در مرحله بعد حزب کمونیست ایران، "حق ملل در 
تعیین سرنوشت خویش" را بعنوان یک فرمول بدیهى و بدون قید و شرط و تفسیر ناپذیر در برنامه هاى خود 
گنجاندند. بعد از سالها امروز دوباره در جریان تهیه یک برنامه حزبى با این فرمول روبرو شده ایم. اما اینبار، 
برعکس، هیچ چیز این فرمول سر راست و بى ابهام بنظر نمیرسد. در واقع هر تک کلمه این عبارت مشکل 
دار، نامعین و ابهام برانگیز است. این فرمول، با این شکل، بنظر من نمیتواند در برنامه حزب کمونیست 
کارگرى جاى بگیرد. هدف این نوشته، که در چند شماره انترناسیونال خواهد آمد، یک بازبینى انتقادى از 
ملت و ملى گرایى و مفاهیم کلى تر و واقعیات سیاسى اى است که زیربناى این فرمولبندى را میسازند. بر 
مبناى این مباحثات کلى تر، بعدا فرمول مشخصى که براى برنامه حزب درست میدانم را طرح خواهم کرد. 

 
چه چیز عوض شده است؟

  
هم ما و هم واقعیات بیرونى هر دو تغییر کرده ایم. بدون شک آن حقیقت سوسیالیستى که چهارده سال 
قبل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را بعنوان یک اصل بدیهى در برنامه ما گنجانده بود، امروز هم 
به روشنى قابل درك است. مصداق پراتیکى بند حق تعیین سرنوشت براى ما در آن مقطع مساله کرد و 
کردستان بود. فرمول عام حق ملل در تعیین سرنوشت در واقع یک مقدمه چینى اصولى براى صدور این 
حکم زمینى، صحیح و کامال کمونیستى بود که مردم کردستان از نظر کمونیستها در ایران حق دارند براى 
رفع ستم ملى حتى جدا شوند و دولت مستقلى تشکیل دهند، که تصمیم گیرى در این مورد با خود مردم 
کردستان است و نه کل مردم ایران و یا دولت و نهادهاى مقننه مرکزى، و باالخره اینکه کمونیستها هرنوع 
اعمال قهر علیه استفاده از این حق توسط مردم کردستان را محکوم میکنند و در مقابل آن مى ایستند. در 
متن انقالب 57 این معنى واقعى و عملى بند حق ملل براى جریان ما بود و بطور مشخص هدف آن کوبیدن 
ناسیونالیسم ایرانى و افشاى مبلغین رنگارنگ لشگرکشى براى "حفظ تمامیت ارضى کشور" در جناحهاى 

راست و چپ بورژوازى ایران بود. 
   
تا آنجا که به کردستان برمیگردد، در اساس موضع ما چیزى عوض نشده و نباید بشود (در بخش آخر این 
نوشته به نکاتى در نقد مقوله خودمختارى و نیز به طرح پالتفرم مشخص حزب براى حل مساله کرد خواهم 
پرداخت). اما مشکل فرمولهاى کلى، و در واقع حسن آنها، اینست که فراگیرند و محمل ها و کاربستهاى 
عملى مختلفى پیدا میکنند. مطمئنا در همان 41 سال قبل نیز فرمول عمومى ما از نظر خود ما دفاعى از 
فدرالیسم و یا خرد کردن کشورهاى بزرگ به اجزاء باصطالح ملى و قومى نبود. حتى همان زمان هم اگر 
کسى تذکر میداد که این فرمول عمومى فقط به مساله کرد و فلسطین منحصر نمیماند و حق تشکیل دولت 
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خواه ناخواه به فرانسوى زبانهاى کانادا در کبک، به باسکها، به کاتالونى ها، به صربها و کرواتها و چک ها 
و اسلواکى ها و مقدونى ها و گرجى ها و افخازى ها و اسکاتلندى ها و ولزى ها و آفریکانها و زولوها 
و با قدرى دستکارى به سیکها و شیعیان و مسیحى ها و یا حتى به "ملت سیاه" در واشنگتن و خالصه به 
هر عده که در دفاتر جایى و اذهان کسانى یک ملت محسوب شده اند تعمیم پیدا میکند، قطعا جدلى که 
سر این بند نداشتیم فورا براه میافتاد. اما این تذکر آن روز داده نشد و این جدل صورت نگرفت. و این 
آن راهى است که ما آمده ایم و تغییرى است که کرده ایم. با طرح مباحثات کمونیسم کارگرى، جریان ما 
نسبت به ماهیت اجتماعى و تاریخى جنبشها و گرایشات سیاسى مختلف، و از جمله و بویژه ناسیونالیسم، 
و تقابل تاریخى- جهانى آنها با سوسیالیسم کارگرى، حضور ذهن بسیار بیشترى یافت. ملت و ملى گرایى، 
حتى در مورد "ملل اقلیت" و یا تحت ستم، اکنون در چهارچوب تاریخى و تحلیلى وسیعترى ارزیابى و 
قضاوت میشود و لذا معانى وسیعتر فرمول عمومى حق تعیین سرنوشت با حساسیت و موشکافى بیشترى 
دنبال میشود. بعالوه، چه با فروکش تب و تاب و شتاب دوران انقالب 57 و چه با بلوغ نظرى و سیاسى 
جنبش ما، احکام برنامه اى اکنون هرچه بیشتر در یک چهارچوب جهانى سنجیده میشوند. فرمول عمومى 
حق ملل از زیر سایه مساله کرد و کردستان و سرنگونى رژیم اسالمى بیرون میاید و وزن عمومى و جهانى 
خود را پیدا میکند. در یک مقیاس جهانى فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خویش بهیچوجه قطب نماى 

سوسیالیستى اى براى عبور از درون جنگل منافع و تضادهاى "ملى" بیشمار نیست. 
  
اما بیش از ما، خود جهان مادى و واقعیت تاریخى تغییر کرده است. اشاره من به رویدادهاى دوران بحران 
و سپس فروپاشى بلوك شرق و جهان پس از جنگ سرد است. اگر از چرخش هاى جنبشهاى آزادیبخش 
سابق به سمت غرب و مدل بازار در سالهاى آغازین بحران بلوك شرق بگذریم (چرا که بهرحال جریان ما 
در توهمات چپ سنتى نسبت به ترقى خواهى ناسیونالیسم جهان سومى و ناسیونالیسم اقلیتها سهیم نبود)، 
حرکتهاى استقالل طلبانه و سپس جنگها و نسل کشى هاى "ملل" افسار گسیخته در اروپاى شرقى و مرکزى 
براستى مطالبه ملى و استقالل طلبى را حتى در چشم کسانى که از حداقلى از انساندوستى برخوردارند بى 
ارزش و حتى در موارد زیادى انزجار آور کرده است. همه میتوانند ببینند که چگونه ناسیونالیسم ترجمه 
مادى خود را در گورهاى دسته جمعى و "پاکسازیهاى قومى" و کوره هاى آدم سوزى پیدا میکند، و چگونه 
نه فقط مطالبه ملى، بلکه حتى خود مقوله ملت و هویت ملى در بسیارى موارد غیر اصیل و دست ساز 

محافل سیاسى خاص است. 
  
رویدادهاى ملى جهان پس از جنگ سرد فرمول على الظاهر خیراندیشانه و منصفانه "حق ملل در تعیین 
سرنوشت خویش" را باالجبار به بازبینى اى انتقادى میسپارد. بنظر من، براى کمونیسم کارگرى نتیجه این 

بازبینى جز رد فرمول در شکل کنونى اش نمیتواند باشد. 
   

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش: معمایى در پنج کلمه
   
بحث اصلى من درباره مساله ملى و "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" از شماره بعد و در نقد نفس 
هویت ملى شروع میشود. در این بخش، بگذارید کمى راجع به این فرمول با صداى بلند فکر کنیم. بیائید 
اجزاء این فرمول را در همین صورت ظاهر آن یک به یک وارسى کنیم. این کمک میکند تا الاقل یک سلسله 
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از سواالت و تناقضاتى را که میتواند نقطه شروع بحث ما باشد پیدا کنیم. 
   
1 - از آسان ترین و کم تناقض ترین جزء شروع کنیم: "تعیین سرنوشت خویش". منظور از این عبارت 
چیست؟ ملتى که حق تعیین سرنوشت خود را بدست میاورد (اگر فعال فرض کنیم معانى "حق" و "ملت" 
بر ما معلوم باشد) حق چه کارى را بدست آورده است؟ از نظر تاریخى و همینطور در سنت کمونیستى این 
عبارت به معنى حق جدایى و تشکیل یک کشور مستقل است که "ملت" مورد بحث در آن "ملت اصلى" 

یا "اکثریت" محسوب بشود. 
   
سنتا، دو رشته بدفهمى و یا سوء تعبیر وارد این بحث شده است. ایراد اول، که بخصوص در عبارت فارسى 
آزادیخواهانه  و  دموکراتیک  اصطالح  به  تلقى  میکند،  پیدا  هم  بیشترى  غلظت  خویش"  سرنوشت  "تعیین 
کاذبى است که در خود این عبارت تعبیه شده است. نفس عبارت، بخصوص در تبیین فارسى و استفاده 
از کلمه رومانتیک و حماسى "سرنوشت"، یک مشروعیت از پیشى را با خود یدك میکشد. و کدام انسان 
باشرف و آزادیخواهى هست که واقعا از اینکه کسى، هرکسى، "سرنوشت خویش" را خود تعیین کند به 
وجد نیاید و آن را یک امر مقدس و گامى به پیش در امور بشر نداند. عبارت self determination در 
زبان انگلیسى براى مثال فاقد این استنباط شورانگیز و حماسى است، اما بهرحال این مشروعیت از پیشى را 
تا حدودى با خود حمل میکند. اما تشکیل یک کشور جدید، براى مثال از مردم شمال ایتالیا که احیانا عده 
اى هم اکنون مشغول تدارك اسناد هویت ملى مستقل آن هستند، یا مردم موسوم به تامیل یا باسک، هنوز 
هیچ چیز راجع به اینکه این مردم، فردى یا جمعى، با این تحول سرسوزنى بیش از قبل اختیار "سرنوشت 
خویش" را بدست خواهند گرفت یا خیر نمیگوید. نظام داخلى کشور جدید، چه از نظر سیاسى و چه از نظر 
اقتصادى، تابع کشمکشها و تحوالت دیگرى است که تاثیرات نفس استقالل بر آن از پیش قابل پیش بینى 
نیست. کشور جدید میتواند ارتجاعى تر، نابرابرتر، سرکوبگرتر و مردم آن میتوانند بیحقوق تر و مستاصل تر 
از قبل از آب دربیایند. یک نگاه ساده به دنیاى پس از جنگ سرد که تابلوى عظیمى از "ملت" هاى مستقل 
شده و "سرنوشت خویش بدست گرفته" را به نمایش گذاشته است براى درك این مساله کافى است. بعدا 
در بررسى مقوله "ملت" به این خواهم رسید که چگونه در تبلیغات ناسیونالیستى، حاکمیت ملى بسادگى با 
حاکمیت آحاد آن "ملت" یکى جلوه داده میشود. این حقیقت پرده پوشى میشود که در واقع نفس حاکمیت 
بنام یک ملت و قرار گرفتن هویت ملى بعنوان مبناى حقوقى و معنوى وجود یک کشور، خود ناقض حق 

حاکمیت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعى در "تعیین سرنوشت خویش" است. 
  

خالصه کالم حق تعیین سرنوشت یعنى حق جدایى و تشکیل کشورى به نام یک ملت معین. صحبت بر سر 
تحقق حقوق مدنى و فردى و گسترش اختیارات مردم و یا دموکراسى به معنى رایج کلمه نیست. مشروعیت 

از پیشى مستتر در این عبارت زائد و غیر واقعى است. 
   

سوء تعبیر دوم عمدتا به مقوالت خودمختارى ادارى و فرهنگى و خودگردانى و نظایر اینها مربوط میشود. 
به رسمیت شناسى حق تعیین سرنوشت از نظر حقوقى و سیاسى و همینطور در تاریخ جنبش کمونیستى، 
براى مثال در تبیین لنین و برنامه سوسیال دموکراسى روس و بعد بلشویکها، به معنى حق جدایى است و 
نه هر سناریوى بینابینى که برقرارى رابطه متفاوتى میان ملت مربوطه با قدرت و دولت مرکزى را پیشنهاد 
میکند. بحث حق تعیین سرنوشت به معنى اخص به این مقوالت مربوط نیست. برسمیت شناسى این حق 
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به معنى قبول حق برقرارى رابطه حقوقى و ادارى ویژه اى میان یکى از "ملل" ساکن کشور با دولت و سایر 
شهروندان نیست. این نکته را بعدا در بخش آخر مقاله که به نقد خودمختارى میرسیم بیشتر توضیح خواهم 
داد. اینجا به این تاکید اکتفا میکنم که برخالف حق جدایى که الاقل از نظر صورى متوجه ارتقاء موقعیت یک 
"ملت" در روابط بین المللى و نیز حذف تبعیض ملى در رابطه میان شهروندان و دولت است، کسب خود 
مختارى و اتونومى، برعکس، بیانگر ایجاد نوعى نابرابرى جدید میان شهروندان یک کشور بر مبناى تعلق 
ملى است. این ادعا یا امید که خودمختارى متوجه جبران ستمهاى گذشته و تضمینى در برابر اعاده تبعیضات 
در آینده خواهد بود، تغییرى در این حقیقت که مبناى خودمختارى تعریف یک رابطه نابرابر جدید و زنده 
نگاهداشتن کشمکش و تمایز ملى در چهارچوب یک کشور است نمیدهد. بنابراین دفاع کمونیستها از حق 
ملل در تعیین سرنوشت خویش، با هر تعبیرى که از این شعار وجود داشته است، تکلیف مساله خودمختارى 
و خودگردانى و غیره را روشن نمیکند. حق ملل در تعیین سرنوشت خویش فرمولى براى مجاز دانستن 
قانون اساسى هاى "رنگین کمانى" و درجه بندى شهروندان بر حسب تعلقات ملى و قومى در کشورهاى 
"کثیرالمله" نیست. الاقل در سنت کمونیستى اى که این فرمول را براى برنامه هاى ما به ارث گذاشته است 

چنین تفسیرى از این حق به عمل نیامده است. 
    
بهرحال این تعبیرات امروزه ضمیمه این فرمول است. عبارت "تعیین سرنوشت خویش" تیتر خوبى براى 
جدل بر سر این استنباطات هست، اما قطعا مقوله کارسازى براى بنا کردن یک فرمول روشن و آزادیخواهانه 

کمونیستى در قبال ملت ها و مساله ملى نیست. 
   

بهررو ما در این بحث، حق "تعیین سرنوشت خویش" را منحصرا بعنوان حق جدایى و تشکیل یک دولت 
ملى مستقل بکار میبریم. 

   
2 - کلمه کلیدى دیگرى که باید در آن دقیق شویم کلمه "حق" یا عبارت "برسمیت شناختن حق" در شروع 
فرمول است. وقتى کسى "حق" ملل در تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت میشناسد، آن را چه نوع حقى 

میداند و خود را به چه فکر یا فعلى متعهد میکند؟ به رسمیت شناختن یک حق یعنى چه؟ 
   

در نظر اول ممکن است این سوال زائد و یا بهانه گیرانه تلقى شود. اما واقعیت اینست که مجادله بر سر 
این سوال، آنهم تنها از یکى از زوایاى آن، تاریخا یک عرصه مهم در مباحثات کمونیستى بر سر مساله ملى 
بوده است. منظور من مشخصا مباحثات پیرامون تبصره انترناسیونالیستى و پرولتاریایى است که دقیقا به دلیل 
تفسیر بردار بودن عبارت فوق فورا در پى آن آورده میشود: "برسمیت شناسى حق تعیین سرنوشت (حق 
جدایى) فى نفسه و لزوما به معناى توصیه جدایى نیست." این تبصره حاکى از قائل بودن به نوعى طبقه بندى 
از "حقوق" در جامعه است. فورا معلوم میشود که خود کلمه "حق" بخودى خود چیزى راجع به اهمیت، 
مطلوبیت و گاه حتى امکانپذیرى مادى تحقق آن به ما نمیگوید و قاعدتا از مایى که حقى را "به رسمیت" 
میشناسیم، بسته به اینکه این حق از چه نوع باشد، انتظارات مختلفى میرود. حق حیات، حق امرار معاش، 
حق تشکل، حق طالق، حق مصرف دخانیات، حق سفر به فضا، همه جزو حقوق مردم هستند. همه باید به 
رسمیت شناخته شوند، اما همه از یک منشاء در فلسفه سیاسى و جهان نگرى و آرمانهاى ما مایه نمیگیرند 

و مکان مشابهى را در سیستم فکرى و اولویتهاى اجتماعى ما اشغال نمیکنند. 
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش چه نوع حقى است؟ مقایسه رایج، مقایسه حق تعیین سرنوشت با حق 
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طالق است. حق طالق باید وجود داشته باشد، اما خود جدایى لزوما توصیه نمیشود. دفاع از حق طالق 
معادل توصیه طالق نیست. اما این قلمرو بنظر من بسیار خاکسترى است. مقایسه حق تعیین سرنوشت با حق 
طالق بنظر من از یک جنبه مهم قیاسى گمراه کننده است و این را پائین تر در بررسى مقوله ملت خواهم 
شکافت، اما اینجا الاقل این روشن است که حق تعیین سرنوشت از نظر کمونیستها از زمره "آن حقوقى" 
نیست که باید نظیر حق راى، حق سالمتى یا حق آموزش، هرچه بیشتر بطور مادى تحقق هم بیابد و پیاده 
شود. بلکه حقى است که باید برسمیت شناخت، و سپس، با توجه به مضمون اغلب کشمکشهاى ملى که 
تا بحال شاهد بوده ایم، آرزو کرد یا حتى کوشید حتى المقدور مورد استفاده قرار نگیرد. گفتن اینکه کسى 
حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را برسمیت میشناسد، الجرم، هنوز بخودى خود اینرا توضیح نمیدهد 

که وى چه جایگاهى براى این حق قائل است و آن را چه نوع حقى میداند. 
   
اما تفسیر بردار بودن مقوله حق به اینجا خاتمه نمییابد. برسمیت شناسى حق ملل در تعیین سرنوشت به 
معنى تعهد به چه عمل سیاسى اى است؟ تصویب یک نظام فدرال در صورت کسب قدرت و یا اعطاى 
حق جدایى به "ملل" ساکن کشور؟ همبستگى و یارى با جنبشهاى جدایى طلب؟ آیا برسمیت شناسى این 
حق به معنى قراردادن اتوماتیک جنبشهاى جدائى طلبانه در زمره جنبشهاى آزادى خواه و مترقى است؟ 
طبعا این یک دریچه دیگر براى ورود تفسیرهاى مختلف است. تبیین لنین از مساله، براى مثال، بدرست بر 
اصل اجتناب از جدایى متکى است و به حق تعیین سرنوشت بعنوان یک حق "منفى" نگاه میکند. برسمیت 
شناسى حق تعیین سرنوشت به اعتقاد لنین به این معناست که اوال، کمونیستها با الحاق اجبارى و "بکار 
بردن قهر و یا روشهاى غیرعادالنه" براى ملحق نگاهداشتن ملل مخالفند و ثانیا، معتقدند که این فقط حق 
و  هدف  از  حاکى  تبیین  این  بگیرد.  تصمیم  جدایى  عدم  و  جدایى  مورد  در  که  است  مربوطه  ملت  خود 
نگرشى کمونیستى و انترناسیونالیستى است که ما هم عینا در تنظیم برنامه هاى حزبى قبلى مد نظر داشتیم. 
اما از نظر حقوقى ابهام را کامال از میان بر نمیدارد. میتوان براى مثال به این اشاره کرد که حتى در صورت 
برسمیت نشناختن حق جدایى براى یک ملت، کمونیستها همچنان با بکار بردن قهر و روشهاى ناعادالنه در 
برابر مطالبات و حرکات استقالل طلبانه توده هاى مردم مخالفند و آن را محکوم میکنند. اما جنبه دوم این 
تعبیر، یک سوال بزرگ تر را پیش میکشد و تا حدودى باز جنبه اول را مبهم میکند. "خود ملت مربوطه باید 
تصمیم بگیرد". بسیار خوب. فرض کنیم هویت ملى آن ملت قابل تعریف باشد و بشود مردم و مراجعى که 
نباید در این تصمیم دخالت کنند را معلوم کرد. اما چگونه میتوان تشخیص داد، تا چه رسد به اینکه تضمین 
کرد، تصمیم به جدایى تصمیم خود آن ملت بوده است. مشکل این فرمول اینست که از یک طرف مفهومى 
از "اراده ملى" را در خود مستتر دارد و فرض میگیرد. این توهم میدان پیدا میکند که گویا در میان تمام 
مسائل جامعه بورژوایى که در آن اراده ها و منافع، طبقاتى هستند، موضوعى به نام جدایى ملل یافت شده 
است که در آن میشود یک اراده همگانى و ماوراء طبقاتى را، که دیگر نه اراده طبقه حاکمه، بلکه اراده کل 
"ملت" است، سراغ کرد و به اجرا درآورد. در سطح نظرى این یک آوانس ضمنى به ناسیونالیسم و جنبش 
ناسیونالیستى است. اما از طرف دیگر این تبیین دروازه را براى بحث از هر دو سو مبنى بر اینکه آیا تصمیم 
اتخاذ شده (له یا علیه جدایى) تصمیم خود ملت بوده است یا خیر باز میگذارد. پروسه اى که در آن تصمیم 
"خود ملت" معلوم و ثبت میشود چیست؟ چگونه میتوان براى مثال تحقیق و اثبات کرد که جدایى هاى 
اخیر در کشورهاى بالتیک یا چکسلواکى انعکاس اراده خود ملل جدا شده و تصمیماتى مشروع و اصیل 

بوده است یا خیر؟ 
این سوال که چه کسى در مورد اصالت و صحت پروسه اظهار نظر یک ملت در مورد جدایى و عدم جدایى 
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تصمیم میگیرد، بحث حق تعیین سرنوشت را مجددا به نقطه اول برمیگرداند. آیا دخالت دولت مرکزى یا 
کمونیستها و یا حتى توده مردم "ملت باالدست" در قضاوت اصالت حقوقى تصمیم "ملت پائین دست"، 
خود بنا به تعریف نافى برسمیت شناسى حق ملل در تعیین سرنوشت نیست؟ و متقابال، آیا چشم بستن بر 
این پروسه و عدم دخالت در آن به معنى عدول واقعى از "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" و جایگزین 
کردن آن با "حق ناسیونالیسم در تعیین سرنوشت ملل" نخواهد بود؟ به اندازه کافى مهمات براى یک مرافعه 

ملى جدید در همین سوال وجود دارد. 
   
و باالخره باید یادآورى کرد که پروسه معلوم کردن اراده ملت، که رفراندوم و مراجعه به افکار عمومى تنها 
یکى از اشکال آن است، بهرحال یک پروسه فرمال و حقوقى است. اعم از اینکه مانند کشورهاى بالتیک 
احزاب راست افراطى روى موج تبلیغات منکوب کننده غرب و با سلب راى از قریب نیمى از جمعیت، 
استقالل را عملى کنند، یا یک رفراندم آزاد و بدور از فشار و ارعاب فوق برنامه به چنین تصمیمى منجر 
شود، بهرحال براى کمونیستها نمونه مادى اى از اعمال اراده واقعى توده مردم زحمتکش در سرنوشت شان 
نخواهد بود. کلمات و عباراتى نظیر "حق"، "تصمیم آزادانه خود ملت"، و امثالهم این واقعیت را میپوشاند 
که آنچه عمال دارد اتفاق میافتد، حتى در دموکراتیک ترین پروسه ها، نه متحقق شدن یکى از حقوق قائم 
به ذات و همواره معتبر انسانها، نظیر آزادى بیان و یا حق طالق، بلکه انتخابى میان سناریوهاى مختلف 
بورژوایى براى سازماندهى ادارى و آرایش ایدئولوژیکى جامعه است و انسانها در این پروسه بعنوان آحاد 
یا آن  در این  میکنند. ممکن است  آگاهى هاى وارونه شرکت  کاذب و  هویتهاى  مبناى  یک "ملت" و بر 
مورد معین استفاده از حق تعیین سرنوشت زندگى مادى انسانهاى زیادى را براى دوره اى کم مشقت تر 
کند. اما توصیف این تحوالت و سخن گفتن از آنها در قالب مقوالتى مانند حق و آزادى و اعمال اراده، 
در  حق ملل  شناسى  الجرم برسمیت  میپوشاند. براى یک کمونیست  را  طبقاتى پروسه  ماهیت مشروط و 
تعیین سرنوشت منطقا موجب همان تکالیف و تعهداتى نمیشود که برسمیت شناسى حقوقى که مستقیما 
از آرمانهاى انسانى و مساوات طلبانه اثباتى کمونیسم برمیخیزد. بنظر من تبیین شیوه برخورد کمونیستها به 
استقالل طلبى ملى تحت عنوان "برسمیت شناسى" نوعى "حق" و الجرم قرار دادن این مساله در کنار سایر 
حقوقى که براى تحقق آنها در جامعه میجنگیم، بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، مایه ابهام و بدفهمى میشود. 

  
اند  نپرسیده  که  مادام  که  سوالهاست  آن  از  این  چیست؟  ملت  میرسیم.  "ملت"  مقوله  به  باالخره  و   -  3
میپنداریم پاسخشان را میدانیم. واقعیت اینست که ملل یا ملت مبهم ترین و پرمعضل ترین جزء این فرمول 
است. نقد مقوله ملت یک محور اصلى بحث من در این نوشته است و اساسا در بخش بعد به آن میپردازم. 
اما اینجا براى تکمیل مرور اجمالى مان بر اجزاء فرمول حق تعیین سرنوشت، بدون تفصیل و استدالل به 

تناقض محورى مقوله اشاره کوتاهى میکنم. 
   

به مثال حق طالق برگردیم. مثالى گویاست. تفاوت حق جدایى ملل با حق طالق اینست که بر خالف 
طالق که در آن دو طرف موجوداتى حقیقى و از نظر هویتى قابل ارجاع و معین هستند، هویت شان در 
زمان و در مکان استمرار دارد، در مورد حق ملل چنین تعبیرى از تعین و عینیت و استمرار هویت طرفین 
نمیتوان بدست داد. معلوم نیست که حق جدایى به چه موجودیتى دارد اعطا میشود. تالشهاى ناموفق زیادى 
براى بدست دادن تعریفى از ملت بعمل آمده است. تعابیر ابژکتیو، که به فاکتورهایى مانند اشتراك در زبان، 
سرزمین، تاریخ، رسوم و آداب و غیره اشاره میکند، و تعابیر سوبژکتیو، که به نحوى از انحاء تعلق ملى را 
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منتج از انتخاب خود توده مردم تصویر میکند. همه این تعاریف هنگامى که با تقسیم بندى ملى واقعى دنیا 
مقابل قرار داده میشوند، نادرستى و ناخوانایى شان با واقعیت را آشکار میکنند. 

    
ملت مقوله اى متعین و به سادگى قابل تعریف و بازشناسى نیست. این عدم تعین در سطوح مختلف قابل 
بررسى است. ملیت قابل ردیابى به نژاد و یا حتى قومیت نیست. قابل ردیابى به مشخصات بیولوژیکى مردم 
نیست، با حضور و زندگى در یک سرزمین واحد مشخص نمیشود. ملیت و تعلق ملى، زبان یکسان نیست، 
رسوم واحد نیست، ازلى نیست، ابدى نیست، محصول تاریخ است، بوجود میاید و از میان میرود، تغییر 
میکند و بازتعریف میشود. از نظر فیزیکى، ملت یک موجودیت یگانه با تنى واحد، با ذهنى واحد نیست، 
موجودیتى مرکب از آحاد انسانى متعدد و نسلهاى مختلف و دائما در حال تغییرى از انسانهاست. تا این 
زمان تعریفى از ملت که بتواند هویت مشترك ملى را بطور ابژکتیو، بر مبناى مشخصات قابل مشاهده و غیر 
قابل تفسیرى بیان کند بدست داده نشده است. هریک از فاکتورهاى فوق، یا هر مجموعه اى از آنها، نظیر 
زبان مشترك، تاریخ و فرهنگ مشترك، سرزمین مشترك و غیره را مبنا قرار دهیم با قدرى تعمق به غلبه 
استثنائات بر قاعده عمومى و به ذهنى بودن و اختیارى بودن کل دسته بندى ملى و حتى خود فاکتورها پى 
میبریم. در میان همه هویتهایى که در طول تاریخ براى دسته بندى انسانها تراشیده شده است، از تعلق خونى، 
قبیله اى، قومى، جنسى، نژادى و غیره، ملت از همه مواج تر، نامعین تر، غیر قابل اثبات تر و ذهنى تر و از 

نظر تاریخى مشروط تر است. 
   

ملیت برخالف جنسیت مخلوق طبیعت نیست، مخلوق جامعه و تاریخ انسان است. ملیت از این نظر به 
مذهب شبیه است. اما برخالف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نیست. بعنوان فرد 
نمیتوان به ملیت خاصى گروید و یا از آن برید. (هرچند برخى محققین ملت و ملى گرایى چنین تعابیر 
سوبژکتیوى از این مقوله بدست داده اند). این خصوصیت، ملیت و تعلق ملى را از کارآیى و برندگى سیاسى 
باورنکردنى اى برخوردار میکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسیع مردم که کسى منشاء آن را نمیداند 
و نمیتواند جستجو کند و با اینحال وجود آن آنقدر طبیعى و بدیهى است که همه آن را بخشى از پیکر و 
وجود خویش میپندارند. اما نسل ما این شانس را دارد که در زمان حیات خود بطور روزمره شاهد خلق 
ملتهاى جدید و بى اعتبارى مقوالت ملى قبلى باشد و لذا میتواند هویت ملى را بعنوان یک محصول اقتصاد 
سیاسى لمس کند و چه بسا نقد کند. ملیت یک قالب براى دسته بندى و آرایش دادن به انسانها در رابطه 
با تولید و سازمان سیاسى جامعه است. ملت جمع افرادى با یک ملیت یکسان نیست، برعکس، تعلق ملى 
فرد محصول نازل شدن هویت ملى جمعى بر اوست. این ملل نیستند که جدا و یا ملحق میشوند، بلکه این 
الحاق ها و جدایى هاى تحمیلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل میدهد. ناسیونالیسم محصول 

سیاسى و ایدئولوژیک ملتها نیست، برعکس، این ملتها هستند که محصول ناسیونالیسم اند. 
   

همانطور که گفتم بحث تفصیلى تر در نقد هویت ملى را باید به شماره بعد موکول کنیم. اینجا همینقدر 
الزم بود اشاره شود که مقوله ملت که محور فرمول "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" است، مقوله اى 
است نامعین و غیر ابژکتیو. این به این معنى نیست که تعلق ملى و هویت ملى غیر مادى و خیالى است. 
بلکه به این معناست که مستقال و در تفکیک از دوره تاریخى و روندهاى سیاسى و موازنه ایدئولوژیکى در 
هر مقطع در جامعه قابل تعریف نیست. ملت مقوله اى قائم به ذات نیست. محصول جارى و دائما در حال 
تغییر قلمرو سیاست است. به این اعتبار، حق ملل در تعیین سرنوشت خویش مبهم تر و نامعین تر از آن 
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است که یک اصل پابرجاى سیاسى و برنامه اى تلقى شود. 
   

با توجه به آنچه قبال بحث شد، اگر معنى تحت اللفظى این فرمول را مبنا قرار بدهیم، برسمیت شناختن 
حق ملل در تعیین سرنوشت به معناى سپردن حق تصمیم گیرى یکجانبه براى تشکیل یک دولت مستقل به 
هر مجموعه اى از مردم است که خود، یا جریانى به نیابت آن، داعیه هویت ملى مستقل داشته باشد. این را 

بسختى میتوان یک اصل آزادیخواهانه کمونیستى نامید. 
   

واقعیت این است که "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" براى کمونیستها به چیزى جز آنکه از کلماتش 
مستفاد میشود اشاره میکند و ما بعنوان کمونیست دقیقا تنها در این معنى غایب و غیابى این شعار است که 
واقعا ذینفعیم. برسمیت شناختن حق دسته بندى هاى ملى و قومى به اینکه هر یک کشور خویش را تشکیل 
دهد، از نظر من یک اصل پرنسیپى کمونیستها نیست، حتى اگر تعبیر مینیمالیستى و بنظر من صحیح لنین از 
تکالیف ناشى از این برسمیت شناسى را بپذیریم. اما نه براى لنین و نه براى ما صورت ظاهر این فرمولبندى 
و تعهدات حقوقى ناشى از آن اصل مساله نیست. شعار حق ملل در تعیین سرنوشت، فرمولى براى مقابله 
کمونیستها با یک واقعیت تلخ تاریخى و تضمین کم مشقت ترین راه پشت سر گذاشتن آن در مسیر مبارزه 
براى رهایى و آزادى انسان است. این واقعیت تلخ، ستم ملى است که از قضا فرمول حق تعیین سرنوشت 
حتى اشاره اى به آن ندارد. نقش این فرمول براى لنین و بلشویسم و براى ما تسهیل مبارزه براى وحدت 
طبقاتى علیرغم تفرقه افکنى ملى، مبارزه علیه ستم و تبعیضات ملى، و جلوگیرى از نشر سموم ملى گرایى در 
جنبش طبقه کارگر بوده است. امروز، در مقطعى که این تفرقه حکم میراند و تالش ما براى وحدت کارگران 
تالشى خالف جریان است، در مقطعى که ملى گرایى و ملت تراشى میلیونها انسان را در اقصى نقاط جهان 
و قبل از همه در قلب اروپا به خون میکشد و بیخانمان میکند، در مقطعى که جهانى شدن تولید، پوچى تعلق 
ملى و رابطه تنگاتنگ "سرنوشت" مردم کل جهان را جلوى چشم آنها گرفته است، شرط مبارزه واقعى با 
ستم ملى و تفرقه ملى، استفاده از شعارى است که خود میتولوژى ملت و "سرنوشت" هاى ملى جداگانه را 
تقویت نکند. اگر فرمول حق تعیین ملل در تعیین سرنوشت خویش روزى چنین مصرف سازنده اى براى 
جنبش کمونیستى داشته، امروز، در دوران دیگرى در حیات مقوله ملت، این فرمول چیزى جز خورجینى از 

تناقضات و ابهامات و توهم پراکنى ها نیست.

بخش دوم: لیست استالین
بخش اول این نوشته را با یک بازبینى مقدماتى از فرمول "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" آغاز کردیم. 
هدف البته حالجى این فرمول نبود، بلکه نشان دادن گوشه اى از تناقضات و ابهاماتى بود که کل مبحث 
ملت و ملى گرایى به آن آغشته است. در پایان بخش قبل به مقوله "ملت" رسیدیم. بنظر من این مقوله گره 
گاه اصلى است. مقوله ملت، نه فقط در تفکر چپ و یا در موازین برنامه کمونیستى تاکنونى در قبال مساله 
ملى، بلکه در بخش اعظم آنچه جامعه امروز بعنوان تاریخ خود و یا هویت و هستى اجتماعى خود به آن 

رجوع میکند، منشاء یک سردرگمى عمیق و یک وارونگى بنیادى در تحلیل و اندیشه است. 
   
نشان دادن اینکه مکاتب حاکم علوم اجتماعى و تئورى سیاسى، و گاه حتى علوم دقیقه و طبیعى، در انتهاى 
قرن بیستم تا چه حد با خرافه و اساطیر عجین اند چندان دشوار نیست. اینکه بشر انتهاى قرن بیستم، بویژه 
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از زبان اندیشمندان رسمى اش، پیدایش خود، فلسفه زندگى خود، علل افعال فردى و جمعى خود، منشاء 
سعادت و تیره بختى یا رفاه و محرومیت هاى خود و غیره را چگونه و با چه مقوالتى توضیح میدهد، بیشک 
مایه سرگرمى نسلهاى بعد خواهد بود. بعضى از این خرافات البته عمرشان را کرده اند. امروز، براى مثال، 
علیرغم موج برگشت آنتى سکوالریسم و رونق مجدد بساط مذاهب، برگرداندن "خدا"، الاقل خداى مذهبى، 
به دانشگاهها و مباحثه علمى، هنوز عملى نیست. اما بستر رسمى تبیین علمى دنیاى معاصر، بخصوص در 
رشته هایى مانند تئورى سیاسى، اقتصاد، جامعه شناسى و روانشناسى بر مقوالت و مفروضاتى متکى است 

که به همان درجه خرافى و غیر حقیقى هستند. مقوله ملت یکى از مهمترین اینها است. 
  

ملت چیست؟
   

این نقطه شروع بسیارى از مباحثات در مورد ملت و ملى گرایى است. در وهله اول چنین بنظر میرسد که 
مشکل اصلى دشوارى ارائه یک تعریف علمى و یا قابل توافق از مقوله ملت است. این درست است که 
بدست دادن یک تعریف جامع و مانع از مقوله ملت بر مبناى یک سلسله مشخصات مادى و قابل مشاهده 
(نظیر زبان مشترك، سرزمین مشترك، خلق و خوى مشابه و غیره) که بر مبناى آن ملل اصیل در جهان از 
ملل قالبى تمیز داده شوند، هرکه ملت هست در آن بگنجد و آنکه نیست نگنجد، تا امروز براى علما و 
سیاسیون مقدور نشده است. استالین، حتى به اذعان مخالفان سیاسى و مکتبى اش، از زمره کسانى است که 
لیست نسبتا جامعى از مشخصات تمیز دهنده ملل را گردآورى کرده است. اما، همانطور که پائین تر خواهیم 
دید، لیست هاى مشخصات ملل حتى در روایت جامع و استالینى و مکانیکى آن، همین ملل واقعا موجود 

جهان را به درستى دسته بندى نمیکنند و در اکثر آنها استثنائات بر قاعده غلبه دارد. 
    
اما بنظر من اشکال بر سر سختى تعریف ملت نیست. در مورد دو جزء دیگر فرمول "حق ملل در تعیین 
سرنوشت خویش" شاید بتوان با تعریف درست و یا بهرحال با توافق بر سر یک تعریف خاص، گره از 
کار باز کرد. براى مثال میتوان توافق کرد که "تعیین سرنوشت" در فرمولبندى ما به معنى تشکیل دولت 
مستقل است و "برسمیت شناسى" این حق همان معنى سلبى و حداقلى را دارد که مورد نظر لنین بود. در 
مورد مقوله ملت، اما، اصل مساله بنظر من ابدا اینجا نیست، بلکه یک قدم قبل تر است. مشکل اینجاست 
یا  "خدا"  مورد  در  نمیتوان  که  (همانطور  داد  بدست  "ملت"  از  مشخصاتى  لیست  و  تعریف  نمیتوان  که 
"سیمرغ" چنین کرد) بدون اینکه بدوا نفس وجود آن اثبات شده یا فرض گرفته شده باشد. چیزى را میتوان 
بر مبناى مشخصات آن تعریف کرد که خود مقدم بر تعریف ما و مستقل از تعریف ما وجود داشته باشد. 
اگر این پدیده یا شیئى، مستقل از تعریف ما غائب و ناموجود باشد، آنوقت اقدام ما به تعریف مشخصات و 
خصوصیات آن، در واقع تالش براى خلق آن است. تعریف مشخصات خدا یک تالش علمى نیست، بلکه 
یک اقدام مذهبى، و لذا سیاسى، براى خلق یک خالق قادر در اذهان و زندگى مردم است. ذکر مشخصات 
هیوالها و موجودات اساطیرى تالشى براى ایجاد تصویر آنها در تخیل شنونده و از این طریق تاثیرگذارى 
بر زندگى و عمل آنهاست. تعریف ملت و مشخصات ملى هم، یک تالش علمى براى بازشناسى و توصیف 
ابژکتیو یک موجودیت بیرونى و قابل مشاهده نیست، بلکه دخالتى فعال و سوبژکتیو در پروسه شکل گیرى 
ملت و ملتهاست. این اقدامى سیاسى است. تالش هاى علمى و دانشگاهى در تعریف مشخصات ملى، جزء 
و لحظه اى، در یک حرکت وسیع تر سیاسى براى خلق و یا ابقاء و بازتولید ملل اند. تفاوت اینجاست که 
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اگر دین نهایتا قادر نمیشود خدایى خارج از اذهان و باورهاى مردم خلق کند، ملت سازى، یعنى "تعریف" 
کردن "ملت" به معناى سیاسى و پراتیکى کلمه، در موارد زیاد واقعا به ایجاد دسته بندى هاى مادى ملى 

میان مردم منجر میشود. 
   

تلقى حاکم بر اذهان عمومى، بر تفکر دانشگاهى، بر چپ موسوم به کمونیست و حتى بر بخش اعظم جنبش 
کمونیستى کارگرى تاکنونى، این وارونگى را در خود مستتر دارد. حتى در درون چپ و جنبش کمونیستى 
تاکنونى، تعلق و هویت ملى فرد، نظیر جنسیت او، یک خصوصیت عینى و داده شده و غیر قابل تردید وى 
محسوب میشود (فعال از این میگذرم که تبدیل جنسیت و تفاوت جنسى به یک رکن هویت و خودشناسى 

اجتماعى فرد هم یک محصول تاریخى قابل نقد جامعه طبقاتى تاکنونى است.) 
   

اشاره من اینجا حتى به آن گرایشات متعددى در تاریخ کمونیسم نیست که انواع خاصى از ناسیونالیسم و 
عرق ملى و وطنپرستى را تقدیس کردند و بر تارك کمونیسم خود نشاندند. کمونیسم روسى و چینى و 
جهان سومى، کمونیسم ضد انحصارى و ضد امپریالیستى و ضد یانکى و کمونیسم سوسیال دموکراتیک  
از  رنگى  آنکه  از  بیش  همه  روئیدند،  اکتبر  انقالب  هاى  ویرانه  بر  که  غربى  نویى  چپ  و  سندیکایى   -

انترناسیونالیسم در خود داشته باشند، مشتقات ناسیونالیسم و ناسیونال رفرمیسم بودند. 
   

در ایران، کل چپ سنتى، از حزب توده پریروز، تا فدایى و راه کارگر و خط 3 دیروز و چپ هاى تازه 
دموکرات "پسا  - جنگ سردى"، همه در یک بستر قوى ناسیونالیستى و میهن پرستانه شکل گرفته اند که نه 
فقط پذیرش مقوله ملت بعنوان یک واقعیت ابژکتیو بیرونى، بلکه تقدس و تقدیس آن، و بنا کردن کل کائنات 
سیاسى خویش حول آن، وجه مشخصه اصلى اش است. ملت، براى این جریانات، یک ظرف عمومى است 
که مردم یک کشور قبل از هر تقسیم بندى دیگرى بعنوان طبقات و غیره در آن جا میگیرند. کارگر و بورژوا 
و زن و مرد و سیاه و سفید، فقیر و غنى و پیر و جوان، به زعم اینها تقسیمات درونى یک "ملت" و جزو 
متعلقات آن هستند. عبارت چندش آور " کارگران میهن ما" که زینت بخش تقریبا تمام مطالب " کارگرى" 
گروههاى این سنت سیاسى است، یا اصرار ناسیونالیستى براى اطالق "کارگر تبعیدى ایرانى" به کارگر متولد 
تهرانى که در مرسدس بنز در خود آلمان 8 سال سابقه کار دارد، همه حاکى از این تقدم تحلیلى و عاطفى 

مقوله ملت بر سایر تقسیمات واقعى و یا فرضى توده مردم است. 
   

جالب اینجاست که براى اغلب اینها پله تحلیلى بعدى، پس از ملت، هنوز طبقه نیست. بلکه "خلقها" هستند. 
خلق در این نگرش، ملتى است بى دولت، بى قدرت و معموال تحت ستم، در متن یک ملت دیگر. براى چپ 
ایران، مقوله "خلق ها" الجرم با یک احساس ترحم و رافت و اغماض خاصى هم همراه میشود. فرهنگ 
و سنتهاى خلقها، راه و رسمى که خیلى از خود خلق مربوطه میخواهند هر طور هست از آن فرار کنند، به 
بخشى از فرهنگ انقالبى چپ سراسرى تبدیل میشود. اگر کشورى به حکم پروسه تاریخى "کثیر الملله" و 
چندخلقى از آب درآمده باشد، آنوقت کارگران ساکن آن کشور براى رسیدن به حداقلى از آگاهى طبقاتى 
باید از روى دو هویت ملى بپرند. مقوالتى نظیر " کارگران کرد"، " کارگران بلوچ"، " کارگران آذرى" نمونه 

هاى دیگرى از مقوالت ناسیونالیستى رایج در ادبیات چپ سنتى در ایران است. 

بهرحال همانطور که اشاره کردم اینها مرکز توجه ما در این بحث نیستند. مشکل این جریانات تحلیلى  - 
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تئوریک نیست، معرفتى یا نظرى نیست، بلکه ناسیونالیسم و ملت پرستى اثباتى آنهاست. 
   

اشکال اینست که در سنت کمونیسم انترناسیونالیستى نیز تلقى رایج از مقوله ملت و ناسیونالیسم به اندازه 
ملت  نگرش،  این  در  میشود.  تصویر  سروته  ناسیونالیسم  و  ملت  رابطه  بخصوص  و  نیست  انتقادى  کافى 
پدیده اى است داده شده و مفروض و قابل مشاهده، و ناسیونالیسم محصول عقیدتى و سیاسى انحرافى و 
فاسد یک ملت است. ناسیونالیسم خودآگاهى معوجى است که طبقات باالدست میکوشند بر آحاد یک ملت 
حاکم کنند. صورت مساله براى بخش اعظم کمونیسم انترناسیونالیستى، مبارزه با ناسیونالیسم و جلوگیرى 
از گسترش نفوذ آن در درون یک ملت بوده است. خود ملت، بعنوان یک مقوله، بعنوان یک پدیده، سرجاى 
خود باقى است و مورد سوال یا نقد نیست. ملت موجودیتى فاقد بار سیاسى و طبقاتى خاص تلقى میشود. 
مجموعه اى از انسانها که اشتراکشان در خصوصیات معینى، یک ملت شان میکند. مجموعه اى از انسانها که 
به همین عنوان، بعنوان یک ملت، میتواند بازیگر مستقل و قائم به ذاتى در تاریخ جامعه بشرى باشد. میتواند 

صاحب حق، صاحب دولت، صاحب استقالل و صاحب سرنوشت ویژه اى براى خویش باشد. 
   
در واقع رابطه بر عکس است. این ملت است که محصول و مخلوق تاریخى ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم 
بر ملت مقدم است. اگر این تعبیر را قبول کنیم، آنگاه فورا روشن میشود که مبارزه کمونیسم با ناسیونالیسم، 
نهایتا مبارزه اى بر سر کشیدن ملتها به این یا آن خودآگاهى و عمل سیاسى و اجتماعى نیست، بلکه بر سر 
نفس تعلق و یا عدم تعلق ملى انسانهاست. بر سر رد و قبول هویت ملى است. پیروزى بر ناسیونالیسم، 
بدون تحقق بخشیدن به یک گذار از مقوله ملت و هویت ملى، ممکن نیست. و باز روشن میشود که چگونه 
ملت،  مقوله  به  بخشیدن  شیئیت  و  شخصیت  با  خویش"  سرنوشت  تعیین  در  ملل  "حق  اى  برنامه  فرمول 
بعنوان موجودیتى که از پیش داراى حقوق خاص خویش است، عمال یک موضع تاکتیکى براى عقب راندن 
و خنثى کردن ناسیونالیسم را به یک برسمیت شناسى استراتژیکى هویت ملى بدل میکند و به این ترتیب 

به امر واقعى خود لطمه میزند. 
  

این تمهایى است باید بیشتر در آن دقیق شد. به این منظور باید چند قدم عقب برگردیم از بازبینى مشخصات 
و مولفه هاى تعریف کننده یک ملت شروع کنیم. 

   
”لیست استالین"

    
استالین تنها کسى نیست که تعریفى از ملت و لیستى از مشخصات آن بدست داده است. اما شروع کردن 
از استالین از این نظر مفید است که اوال اساس فرمولبندى او تبیینى است که چپ با آن آشناست و خواهى 
نخواهى تحت تاثیر آن است و ثانیا، لیست استالین یک لیست التقاطى کمابیش جامع از عمده مشخصاتى 
است که پیشینیان او براى ملتها بر شمرده اند. استالین از این درجه التقاط برخوردار بوده است که بتواند 
فاکتورهایى را که بعضا حتى با هم تناقض دارند زیر چتر یک فرمول و یک نظریه واحد در مورد مقوله 

ملت گردآورى کند. 

ملت چیست؟ به روایت استالین ملت به مردمى اطالق میشود که "در یک روند تکامل تاریخى و به شیوه اى 
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با ثبات، زبان مشترك، سرزمین مشترك، حیات اقتصادى مشترك، و سیما و قالب روانى مشترکى یافته اند 
که در یک فرهنگ مشترك بازتاب مییابد". استالین البته یادآور میشود که ملت بعنوان یک محصول تاریخ، 
ابدى و ازلى نیست، دستخوش تغییر میشود و آغاز و پایانى دارد. هیچیک از این مشخصات، از نظر استالین، 
به تنهایى براى ملت نامیدن این یا آن مجموعه مردم کافى نیست. اما غیبت هر یک به تنهایى براى سلب 
عنوان ملت از آنها کافى است. با این مانور تحلیلى، استالین میکوشد، به طرز ناموفقى، گریبان خود را از این 
مشکل خالص کند که بر مبناى هر یک از تک مولفه ها، ترکیب ملى جهان و لیست ملل واقعى، چه آنوقت 
و چه امروز، چیز دیگرى غیر از ترکیب کنکرت و آمپریکى که عمال دارد از آب در میاید. استالین خود 
مثالهایى را که تک مولفه هاى او را رد میکنند میشناسد و بعضا ذکر میکند. اما مشروط کردن صالحیت ملى 
به برخوردارى از جمیع این خواص نه فقط نقص هر تک مولفه را جبران نمیکند، بلکه ناخوانایى تعریف 

ملت با واقعیت کنکرت را به مراتب چشمگیر تر میکند. 
   

فاکتور زبان، ملت بودن مردم کشورهاى "با ثبات و تاریخا شکل گرفته" چند زبانى مانند سوئیس، بلژیک، 
ایاالت متحده امروز، کانادا، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، و بخش زیادى از کشورهاى قاره هاى آفریقا و آسیا را 
زیر سوال میبرد. جالب توجه است که براى مثال در مقطع وحدت ایتالیا و پیدایش ملت واحد ایتالیا، تنها 
دو و نیم درصد مردم به این زبانى که امروز ایتالیایى نامیده میشود تکلم میکردند. از طرف دیگر نه فقط 
ملتهاى چند زبانى، بلکه زبانهاى چند ملتى در دنیا فراوان است. یک نگاه ساده به نقشه جهان نشان میدهد 
که دامنه کاربرد زبانهاى انگلیسى و فرانسه و اسپانیایى بعنوان زبان اول و زبان "خانگى" مردم چقدر وسیع 

و جهانى است. 
   

این مالحظات تازه با این فرض است که خود مقوله زبان با دقت ریاضى قابل تعریف باشد، که در واقعیت 
امر چنین نیست. براى مثال میتوان پرسید آیا صربها و کرواتها به دو زبان مختلف سخن میگویند؟ و باز، 
مدافعان تشکیل کردستان واحد بعنوان اثبات ملت بودن کردها از جمله به وجود یک زبان مشترك استناد 
میکنند، حال آنکه بعضى تحلیلگران غربى عدم تشکیل تاکنونى کشور کردستان را از قضا به فقدان یک زبان 
کردى مشترك ربط میدهند. یک ناسیونالیست آلمانى دو آتشه که تعلق قومى و اشتراك در زبان را مالك 
هویت ملى خویش قرار میدهد، باید طاقت داشته باشد که یهودیان اشکنازى را که به زبان یدیش تکلم 

میکنند (که شاخه اى از آلمانى قدیم است) بعنوان آلمانى هاى اصیل برسمیت بشناسد. 
  

فاکتور زبان کمک زیادى نه به تعبیر استالین و نه به درك مساله ملت نمیکند. 
  
مقوله سرزمین، به همین درجه پیچیده است. نه فقط اقوام و ملیتهاى مختلف در سرزمینهاى مشترکى زیسته 
اند و به نوبت بر آن حکم رانده اند و یکدیگر را به اینسوى و آنسوى کوچانده اند، بلکه با رشد جمعیت دنیا 
و با گسترش تحرك و تردد و مهاجرت انسانها در پهنه جهان، هر تعریف ملى مبتنى بر اشتراك در سرزمین 
باید هر ساله مورد تجدید نظر قرار بگیرد. طول و عرض کره زمین ثابت است. انسانها اما، آنهم با شتاب هاى 
مختلفى در میان اقوام و ادیان گوناگون، دائما بر تعدادشان افزوده شده و میشود. در اکثریت کشمکشهاى 
ملى امروز، جدال بر سر سرزمین و دعاوى ارضى، یک موضوع اصلى مورد مشاجره است. فلسطین یک 
خطه  همان  بعضا  کرد،  ناسیونالیسم  نظر  مورد  سرزمین  نیست.  بفرد  منحصر  ابدا  اما  است،  برجسته  نمونه 
در  مربع  متر  هر  ملیت  سر  بر  که  کشمکشى  و  یوگسالوى  تالشى  است.  ارمنى  ناسیونالیسم  عالقه  مورد 
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بوسنى هرزگوین در جریان است، نمونه هاى زنده و حى حاضر بیشترى بدست داده است. مالك سرزمین 
بخصوص با نمونه یهودیان در دوران استالین، که فاقد سرزمین واحدى به نام خویش بودند، مقابل قرار 
داده میشود. با مالك استالین، یهودیان بنا بر فقدان سرزمین مشترك، یک ملت نبودند. براى نظریه پردازان 
دیگرى مثال "ملت یهود" متقابال ردیه اى بر مالك سرزمین (و البته همچنین زبان) در تعریف ملت است. 
  
تعبیر استالین از مالك زندگى اقتصادى مشترك و پیوند اقتصادى درونى بسیار مبهم و بخصوص بشدت 
غیر مارکسیستى است. از یکسو در بحث جنبشهاى ملى، عروج ملت را محصول عصر سرمایه دارى اعالم 
میکند و از سوى دیگر مالك پیوند اقتصادى را به دوران پیش از پیدایش سرمایه دارى تسرى میدهد و با 
این مالکها در دنیاى قبل از سرمایه دارى نیز دست به کار رد و قبول اعتبار نامه هاى ملى مردم مختلف 
میشود. براى مثال در رد ملت بودن گرجى ها (علیرغم زبان و سرزمین مشترك) به فقدان یک همبستگى و 
چسبندگى اقتصادى در میان مردم گرجستان در دوره سرواژ استناد میکند. اگر مقوله بازار داخلى در دوران 
سرمایه دارى را بتوان بعنوان مبنایى براى زندگى اقتصادى مشترك و منفک از دیگران تعریف کرد (که خود 
جاى بحث دارد) "زندگى اقتصادى مشترك" و "پیوند اقتصادى درونى" در دوران سرواژ یا در نظامى فاقد 

یک سیکل مبادله کاالیى گسترده میان جمعیت، دیگر ابدا قابل درك نیست. 
  
تا آنجا که به سرمایه دارى مربوط میشود، اقتصاد مشترك، و بازار داخلى، جدا از مقوله دولت واحد قابل 
بحث نیست. اگر چنین دولتى وجود داشته باشد، اگر مردمانى واقعا به تشکیل دولت "خویش" در یک رابطه 
اقتصادى کاپیتالیستى نائل شده باشند، آنوقت به همین اعتبار، ملت بودنشان فى الحال مسجل شده است و 
ارجاع به مالك دیگرى اصوال ضرورت نمى یابد. مالك اقتصاد مشترك به این اعتبار یک مالك زائد و از 

نظر تئوریک گمراه کننده است که عمال کل موضوع تعریف ملت را دور میزند. 
  

و باالخره فاکتور آخر استالین، مقوله کارآکتر و مشخصات روانى مشترك (فرهنگ مشترك) است. این شاید 
دلبخواهى ترین و غیر علمى ترین بخش تعریف است که از اساس کل مساله تعریف ابژکتیو ملت را لوث 

میکند. استالین مینویسد:
  
 ”البته مشخصات روانى یا بعبارتى " کارآکتر ملى" براى ناظر خارجى قابل تعریف نیست. اما تا آنجا که 
خود را در یک فرهنگ مشترك خاص آن ملت به ظهور میرساند، مقوله اى قابل تعریف است و انکار بردار 

نیست". 
   

این مقوله دریچه اى براى ورود اختیارى ترین دسته بندى هاست. نژاد، قومیت، مذهب، مجددا از این دریچه 
وارد بحث میشوند، چرا که هر یک آشکارا عوامل مشروط کننده ذهنیت و روانشناسى افراد هستند. قائل 
بودن به یک "فرهنگ ملى" فراطبقاتى که ذهنیت و موقعیت روانى انسانهاى متعلق به یک ملت را کال از 
سایرین متمایز میکند بشدت غیر مارکسیستى، غیر واقعى و خیالى است. استالین مشخصا از اختالف کارآکتر 
ملى آمریکایى ها و انگلیسیها، علیرغم زبان مشترکشان، سخن میگوید. دنیاى ذهنى کارگر آمریکایى، به زعم 

استالین شباهت بیشترى با ارباب صنایع این کشور دارد تا با کارگران ایرلندى و انگلیسى. 

قائل بودن به نوعى معنویات مشترك در میان آحاد یک ملت، فرموالسیون هاى دیگرى هم داشته است. 
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"تاریخ مشترك"، "خودآگاهى ملى"، "هویت ملى"، مقوالتى است که کمابیش به همان روانشناسى مشترك 
این  خود  پروبلماتیک  العاده  فوق  خصلت  است،  عیان  آنچه  فرمولها،  این  تمام  در  میکند.  اشاره  استالین 
بافتن  تاریخ  گفت  باید  یا  (و  خویش  تاریخ  گرفتن  عوضى  رنان  ارنست  بقول  هاست.  مولفه  و  مقوالت 
براى خویش) خود جزو مشخصات ملت بودن است. توضیح دادن ملت بر مبناى معنویات مشترك، تاریخ 
مشترك، حافظه تاریخى و کارآکتر ملى مشترك توضیح دادن اساطیر با اساطیر است. عینت و قابل ارجاع 

بودن مفاهیمى چون تاریخ، فرهنگ، روانشناسى و امثالهم خود باید بدوا اثبات شود. 
  

ملت و تاریخ
   

مشکل اساسى تر تعبیر استالین و تعابیر نوع استالین از مقوله ملت، خصلت غیر تاریخى و جامد آنهاست. 
استالین البته ملت را یک مقوله "تاریخا شکل گرفته" مینامد. جمود این فرمول، علیرغم اشاره به نقش تاریخ 
در شکل دادن به مقوله ملت، در تعبیر "تکاملى" و شبه بیولوژیکى است که از ملت و نحوه پیدایش تاریخى 
آن بدست داده میشود. ملت بعنوان یک موجود مرکب دیده میشود (با زبان مشترك، سرزمین مشترك و 
...) که تاریخ گام به گام اجزاء آن را بدست میدهد و مقدمات خلق آن را فراهم میکند. وقتى این آفرینش 
صورت گرفت، وقتى تاریخ محصول نهایى خود را بصورت یک ملت ساخت و سنتز کرد، ملت دیگر بیرون 
تاریخ، نظیر یک عمارت، یا یک جانور تاریخا شکل گرفته، حیات و موجودیت مستقل و قائم به ذات خود 
را پیدا میکند. ملتها تاریخا خلق میشوند و "خلق شده" میمانند. به نحوى که ناظر خارجى میتواند براندازشان 
کند و مشخصاتشان را بشمارد. درست همانطور که میتوان یک اردك را، بعنوان یک محصول تاریخ طبیعى، 

بر مبناى مشخصاتش توصیف کرد. 
   
ملتى که به این نحو خلق میشود و مشخصاتش را از تاریخ دریافت میکند، دیگر ظاهرا از پروسه تاریخى 
بى نیاز میشود و از گردونه "تکامل" بیرون مى افتد. چنین درکى عمیقا مکانیکى و بخصوص از ریشه غیر 
مارکسیستى است. ملت به هر شکل که تاریخا پیدا شده باشد، باید در زندگى معاصر جوامع مدام از نو 
بازتولید شود. باید ابقاء شود. آن چه مکانیسمى است که حس ملى و تلقى مشترك از تاریخ خویش، زبان 
مشترك، سرزمین مشترك، اقتصاد مشترك و شاخص دیگر ملت بودن را محفوظ میدارد و بازسازى میکند؟ 
در تعبیر مکانیکى ملت این پروسه مورد اشاره نیست. براى مارکسیسم، براى مثال، طبقه یک مقوله محورى 
در تبیین جامعه است. طبقات کارگر و بورژوا هم محصول تاریخ هستند. اما در هیچ مقطعى کار تاریخ با آنها 
تمام نمیشود. تمام داستان جامعه سرمایه دارى داستان بازتولید و بازآفرینى کارگر و سرمایه دار بعنوان کارگر 
و سرمایه دار در متن مناسبات اجتماعى و سیر هر روزه تاریخ است. ملت نیز به طریق اولى چنین است. 
شرایط ملت بودن و ملت نامیده شدن توده هاى مختلف مردم هر روز در متن تاریخ معاصر، و نه گذشته، باز 
تولید میشود. پروسه "تعریف یک ملت" یک پروسه علمى نیست، یک اتفاق مادى است که در قلمرو اقتصاد 

و سیاست و ایدئولوژى هر روز از نو رخ میدهد. دقیقا به همین دلیل است که ملت آغاز و پایانى دارد. 
   
در هیچ جاى این بحث ما منکر این واقعیت نشده ایم که مردم مشخصات نژادى، زبانى و قومى قابل تعریفى 
دارند، در سرزمین هاى مختلفى زندگى میکنند، فعل و انفعاالت اقتصادى و اجتماعى و معنوى میان انسانها 
در جهان آنها را بصورت تجمع ها و تمرکزهاى محلى و منطقه اى، که در هر یک زبان و رسوم خاصى رواج 
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بیشترى دارد، گرد هم آورده است. آنچه مورد نقد است مقوله ملت است. اگر از ما بپرسند آیا هر نژاد، یا 
هر قوم یا متکلمین به هر زبان خاص یا ساکنین هر سرزمین معین "حق" دارند کشور خود را تشکیل دهند، 
بیشک پاسخ ما منفى است. این مقوالت منشاء و توجیهى براى تعریف یک مجموعه و موجودیت مجزاى 
انسانى در تمایز با بقیه نیست. اهمیت مقوله ملت در اینست که این تفکیک را بوجود میاورد، مجاز میکند و 
مشروعیت میبخشد. تعلق ملى بنابراین اسم دیگرى براى قومیت و نژاد و زبان مشترك نیست. عنوانى براى 
ترکیب همه این مشخصات در یک مجموعه واحد انسانى نیست. بلکه یک تعبیر مجازى و اختیارى، یک 
پرچم سیاسى، براى تبدیل این مشخصات، و در اغلب موارد فقط یکى از آنها، براى ایجاد تمایز سیاسى و 

کسب حقوق سیاسى و کشورى متفاوت از سایرین است. 
   
نه فقط ملت، بلکه جدولبندى هایى از نوع تعاریف استالین هم محصول تاریخند. در نوشته استالین این 
واقعیت کامال به فراموشى سپرده میشود که لیست او در واقع کلکسیونى از مولفه ها و مشخصات ملى است 
که در مقاطع مختلف در تاریخ، توسط جریانات اجتماعى مختلف و در اغلب موارد در تضاد و تقابل با هم 
طرح شده اند. آن جریانات اجتماعى که تاریخا ملت را با زبان مشترك تعریف کردند و خواهان تشکیل ملتها 
از مردم همزبان شده اند خود را در مقابل مدافعان نظریه ملت بر حسب سرزمین و یا بخصوص ملت بعنوان 
یک موجودیت اقتصادى، یافته اند. اینها پرچم هاى ناسیونالیسم هاى مختلف و بخشهاى مختلف جوامع 
گوناگون هستند که در پروسه تاریخى واقعى با پراتیک خود ملتهاى موجود را شکل داده اند و حراست 
میکنند. این پروسه و این پراتیک هیچ جا تمام نشده و نمیشود. این پراتیک دائما ادامه دارد، ملتهاى قدیم 
را باز تولید میکند، براى پیدایش ملتهاى جدید تالش میکند، تعابیر مختلف از مالکهاى اصالت و برترى و 

حقوق ملى را مقابل هم قرار میدهد و در ذهن توده مردم میکارد. 
   
و  اند  بوده  گوناگون  سیاسى  و  اجتماعى  کشمکشهاى  و  مختلف  ناسیونالیسمهاى  پرچم  استالین  مالکهاى 
قومیت،  مالك  ابدا  فرانسه"،  ملت  "عضو  فرانسوى،  انسان  تعریف  در  مثال،  براى  فرانسه،  انقالب  هستند. 
کارآکتر ملى و حتى فرانسوى زبان بودن را مبنا قرار نداد. پذیرش وظایف و حقوق شهروندى فرانسه، تنها 
مالك بود. تکلم به زبان فرانسه، یعنى زبان رسمى کشور، قاعده اى بود که هر فرانسوى و عضو ملت فرانسه 
مستقل از زبان مادرى اش میبایست بعدا رعایت کند. مرتبط کردن ملیت به زبان و قومیت و بعدا اصل و 
نسب، در مقابل ملت سازى از نوع انقالب فرانسه قرار میگیرد. تعریف ملت آلمان بر حسب سرزمین، و 
یا بر حسب زبان، شاخه هاى مختلفى در ناسیونالیسم آلمانى را تعریف میکند و مجموعه هاى مختلفى را 
بعنوان ملت آلمان به رسمیت میشناسد. تاکید بر مولفه اقتصادى در تعریف یک ملت نیز اساسا پرچم جنبش 
ناسیونال- لیبرالى اى بوده است که با کمترین مالحظه قومى و زبانى و نژادى، مللى را به رسمیت شناخته 
است که قادر باشند مبنایى براى یک اقتصاد ملى بورژوایى قرار بگیرند و محملى براى استقرار دولت واحد 
و توسعه سرمایه دارى باشند. در این مکتب که از نیمه قرن 19 تا نیمه قرن بیستم عمال ذینفوذترین جریان 
ناسیونالیستى بود، همزبانى، اشتراك در قومیت و تاریخ و هویت ملى نقش چندانى بازى نمیکند. هدف، 
اتفاقا، ادغام مردم از اقوام و نژادها و زبانهاى مختلف در مجموعه هاى به اندازه کافى بزرگ ملى و کشورى 
بود که بتواند بعنوان ظرف سیاسى و ادارى براى توسعه سرمایه دارى و انباشت سرمایه عمل کند. برخالف 
لیبرالى  ناسیونالیسم  میکند،  پافشارى  زبان  اشتراك  بر  جمله  از  که  ناسیونالیسمى  یعنى  قومى،  ناسیونالیسم 

متحد کننده و ادغام کننده اقوام مختلف بوده است. 
به همین ترتیب میتوان به شعارها و عملکرد هاى شاخه هاى دیگر ناسیونالیسم دقت کرد. ناسیونالیسم در 
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اروپاى غربى با ناسیونالیسم در اروپاى جنوبى و شرقى معضالت و عملکرد و مسیر یکسانى نداشته است. 
ناسیونالیسم ضد استعمارى کشورهاى عقب مانده و مستعمرات سابق که در نیمه دوم قرن حاضر با هدف 
امپریالیستى  ضد  و  بورژوایى  خرده  ناسیونالیسم  آمد،  میدان  به  خویش  کشور  کردن  مدرنیزه  و  بازسازى 
امر  یک  هر  کرد،  عروج  زده  اسالم  کشورهاى  برخى  در  اخیر  دهه  دو  در  بویژه  که  سنتگرایى  و  واپسگرا 
خاصى را دنبال میکنند و مالك خاصى در تعریف هویت "ملت خویش" بدست میدهند. چیدن این مالکها 
از متن جنبش و حرکت تاریخى مدافع آنها و لیست کردن و از آن بدتر ترکیب آنها بعنوان مشخصات تاریخا 
تکامل یافته و ثبات یافته ملت ها، پشت کردن به هر مفهوم جدى اى از تاریخ و تحلیل تاریخى جامعه است. 

   
ملت و پراتیک کمونیستى

    
اگر بپذیریم که ملت محصول پروسه تاریخى "ملت سازى" است، که این پروسه تاریخى یک روند پراتیکى 
است که در آن طبقات و نیروهاى سیاسى طبقات بر مبناى آرمانها، سیاستها و اهداف اجتماعى شان شرکت 
میکنند، که ملت و خصوصیات على الظاهر ابژکتیو آن در واقع مادیت یافتن شعارها و به اهتزار در آمدن 
پرچم هاى جنبشهاى ملى گوناگون در طول تاریخ دویست سال اخیر است، آنوقت درك این مساله سخت 
نیست که در تاریخ پیدایش و سیر تکوین ملتها، کارگر و کمونیسم ناظر خارجى نیست. داورى نیست که 
وظیفه اعاده حقوق ملل را بر عهده خویش مى یابد. ملت، ملت سازى و حفظ و ابقاء هویت هاى ملى در 
جهان، یک پروسه است که ما را هم در بر میگیرد و از پراتیک ما هم تاثیر میپذیرد. تاریخ پیدایش ملل صرفا 
تاریخ ناسیونالیسم و ناسیونالیستها نیست، تاریخ انترناسیونالیسم هم هست. تاریخ مبارزه طبقاتى در جوانب 

مختلف آن است. 
   
پذیرش این حکم، بحث موضع کمونیستى در قبال ملل و مبارزه ملى را از اساس در یک صفحه متفاوت 

قرار میدهد.
بخش سوم: انترناسیونالیسم و مساله ملى

در بخشهاى قبل به این نکته تاکید کردیم که مقوالت و فرمولبندى هایى که سنتا در برنامه هاى کمونیستى 
در قبال ملت و مساله ملى بکار رفته اند، نه فقط جوابگوى مساله نیستند، بلکه بطور جدى گمراه کننده و 
توهم آفرین اند. "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" نه فقط یک اصل قابل تعمیم کمونیستى نیست، نه 
فقط لزوما آزادیخواهانه نیست، بلکه به معنى دقیق کلمه خرافى و غیر قابل فهم است. مقوله محورى در این 
فرمول، یعنى مقوله ملت، از اساس دلبخواهى است، ایدئولوژیک و اساطیرى است. شرط شفافیت موضع 

کمونیستى در قبال ملل و مساله ملى، در درجه اول اینست که خود را از این فرمول خالص کنیم. 
    
در سطح نظرى مشکل اساسى این فرمول اینست که اوال، ملت را بعنوان یک مقوله معتبر و عینى مفروض 
میگیرد. هویت ملى را یک مشخصه ابژکتیو مردم فرض میکند. ثانیا، مساله را بصورت ضرورت برسمیت 
تعیین  در  ملل  "حق  میکند.  تبیین  (ملت)  موجود  این  ذاتى  و  طبیعى  الظاهر  على  حقوق  اعاده  یا  شناسى 
و  انکار  قابل  غیر  آزادیخواهانه  و  انسانى  پرنسیپ  یک  سطح  به  نادرست  به  ترتیب  این  به  سرنوشت" 
جهانشمول ارتقاء پیدا میکند. تلقى اولیه هر کمونیستى که با این فرمول بار آمده باشد اینست که حق ملل در 
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تعیین سرنوشت، یعنى تشکیل دولتهاى مستقل توسط "ملل" مختلف، اصلى است معتبر نظیر برابرى زن و 
مرد، آزادى بیان و تشکل و اعتصاب یا حق طالق. این یک سوء تعبیر بنیادى است که گواه پیشروى عقیدتى 
مهمى براى ناسیونالیسم است. در سطح عملى، اشکال این فرمول اینست که اوال، علیرغم همه جد و جهدها 
تاکنون تعریف قابل استفاده اى از ملت بدست داده نشده است تا بتوان صاحبان این "حق" را در دوره هاى 
مختلف جامعه معاصر بازشناخت و ثانیا، هیچیک از جریانات و مکاتب مدافع این فرمول، چه سوسیالیست 
و چه ناسیونالیست، تاکنون حاضر نشده است این بحث را تا نتیجه عملى منطقى اش امتداد بدهد و از دولت 
دار شدن همه ملل، با همان تعریفى که خود از ملت بدست میدهد، دفاع کند. ادبیات مدافعان فرمول حق 
ملل در تعیین سرنوشت مشحون از تبصره ها و مالحظاتى است که به بهانه هاى مختلف "ملل" متعدد را از 

دایره شمول این "حق" بیرون میگذارد. 
    
برنامه کمونیستى در قبال مساله ملى باید از اسارت این تبیین ناسیونالیستى رها بشود و مستقیم و بدون گیج 
زدن و ابهام تراشى سراغ معضل، آنطور که واقعا هست، برود. برنامه کمونیستى قبل از هر چیز باید صورت 
مساله را درست طرح کند. باید روشن باشد که چرا به مقوله ملت و ملى گرایى و مساله ملى میپردازد و به 
چه چیز میخواهد پاسخ بدهد. برنامه باید در تبیین خود به مقوالت و مفاهیمى متکى باشد که واقعى و قابل 
تعریف باشند، مابازاء قابل تشخیصى در جهان مادى داشته باشند. برنامه باید روشن کند که استنتاجاتش در 
قبال مساله مورد بحث تا چه حد اصولى و جهان شمول و تا چه حد سیاسى و مشروط به زمان و مکان و 

شرایط معین است. 
    

از اصول تا استراتژى
    
بخش اعظم بحث ملت و مساله ملى در ادبیات کمونیستى مخلوط در هم جوشى از اصول عقیدتى از یکسو و 
مالحظات تاکتیکى و استراتژیکى از سوى دیگر است. اینها در آثار مختلف لزوما با دقت از هم تفکیک نشده اند. 
اما این تفکیک حیاتى است. باید روشن کرد که از میان احکام مختلف مارکسیستى در قبال ملت و ناسیونالیسم 
و مساله ملى و حق جدایى و غیره، احکامى که گاه بروشنى در تناقض صورى با یکدیگر قرار دارند، کدام مبین 
اصول غیر قابل نقض کمونیستى و پرولترى و کدام انعکاسى از مصالح تاکتیکى و مبارزاتى دوره اى جنبش است؟ 

   
براى مارکسیسم و کمونیسم کارگرى در برخورد با کل پروبلماتیک ملت و مساله ملى، چند اصل عقیدتى 
بنیادى وجود دارد که جهانشمول و غیر قابل نقض است و از زمان و مکان و دوره تاریخى و مرحله تکاملى 

جامعه و جنبش طبقاتى کامال مستقل است. اینها عبارتند از: 
    
1 - کارگران میهن ندارند. ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم کارگرى در تضادى آشکار و مطلق با هم قرار 
دارند، غیر قابل تلفیق و سازش با یکدیگرند. ناسیونالیسم یک ایدئولوژى بورژوایى است که مانع خودآگاهى 

طبقاتى و انترناسیونالیستى طبقه کارگر است. 
     
2 - کمونیسم براى از میان بردن مرزهاى ملى و لغو هویتهاى ملى تالش میکند. جامعه کمونیستى جامعه 

اى فاقد تفکیک ملى و کشورى انسانهاست. 
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3 - ستم ملى، تبعیض بر مبناى انتساب انسانها به ملیتهاى مختلف، یکى از جلوه ها و اشکال مهم نابرابرى 
انسانها در جامعه طبقاتى است و باید برچیده شود. محو ستم ملى و تضمین برابرى همه انسانها مستقل از 

تعلقات ملى یک هدف مستقیم جنبش کمونیستى طبقه کارگر است. 
    
بدیهى است که همه این اصول باید موکدا در برنامه کمونیستى قید شوند. اینها اساس موضع کمونیسم در 

قبال ملت و ملى گرایى و ستم ملى را تشکیل میدهند. 
   

در همان نظر اول روشن است که حکم حق جدایى، یا به اصطالح حق ملل در تعیین سرنوشت، براى 
کمونیسم در ردیف این احکام بنیادى نیست. و نه فقط این، بلکه این اصول را نفى میکند. اینجا صحبت 
بر سر ایجاد یک مرزبندى ملى و یک تفکیک کشورى جدید است، مرزبندى و تفکیکى که کمونیسم و 
چرا  وصف  این  با  است.  آن  جانبه  همه  امحاء  خواهان  بنیادى  اصل  یک  بعنوان  کارگرى  انترناسیونالیسم 
کمونیستها از برسمیت شناسى حق جدایى و گاه حتى از مطلوبیت سیاسى آن در این یا آن شرایط خاص 

سخن میگویند؟ این موضع چگونه با آن اصول وفق داده میشود؟ 
   
پاسخ اینست که حق جدایى براى کمونیستها نه یک اصل نظرى، بلکه یک ابزار در قلمرو سیاست است. 
برسمیت شناسى حق جدایى ملل، که شرایط و محدودیتهاى آن را در دیدگاه مارکسیستى پائین تر بحث 
خواهم کرد، از اصول ناشى نمیشود، بلکه حاصل اجبارهاى قلمرو سیاست است، این یکى از اهرم هاى 

عملى براى پیشبرد استراتژى انقالب کارگرى در اوضاع و احوال مشخص سرمایه دارى معاصر است. 
   
تازه حتى در قلمرو عمل و مبارزه سیاسى نیز بالفاصله و بى مقدمه به مقوله حق تعیین سرنوشت نمیرسیم. 
یک اصل عملى و تاکتیکى مارکسیسم در جهانى که فى الحال به کشورها و ملتها تقسیم شده است، ترجیح 
دادن قالب هاى کشورى بزرگتر به کوچکتر و مخالفت با خرد شدن و تجزیه قالبهاى کشورى بزرگ به آحاد 
کوچکتر، اعم از قومى و غیر قومى، است. بعبارت دیگر «حق جدایى» در خود قلمرو تاکتیک نیز با اصول 
عام تر و اساسى ترى در تقابل قرار میگیرد. همه اینها به این معنى است که حق ملل در تعیین سرنوشت 
خویش، یا به معنى دقیقتر حق جدایى ملل و تشکیل کشورهاى مستقل، نه منتج از اصول مارکسیستى و به 
طریق اولى نه جزیى از این اصول، بلکه ماهیتا استثنائى بر این اصول است، حاصل شرایط کنکرت سیاسى و 
اجتماعى اى است که کمونیستها را به عقب نشینى از اصول نظرى و موازین سیاسى عام خود ناگزیر میکند. 
رد مساله حق تعیین سرنوشت بعنوان یک اصل کمونیستى از یکسو و قبول مشروط آن بعنوان یک اجبار 
تاکتیکى تحت شرایط معین، این بنظر من نقطه عزیمت یک موضع اصولى کمونیستى است. بحث جایگاه 
حق تعیین سرنوشت در نگرش و برنامه مارکسیستى بنابراین باید، برخالف نگرش رایج که این را یک اصل 
موقعیتهاى  و  محدودیتها  و  شرایط  که  شود  متمرکز  نکته  این  روى  اتفاقا  میکند،  قلمداد  مارکسیسم  اثباتى 

استثنایى که دفاع از این حق و گاه حتى توصیه آن را ایجاب میکند، کدامند. 
   
بنیادهاى  در  را  ناسیونالیسم  اول،  جنگ  قبال  در  بویژه  و  دوم  الملل  بین  در  بعدها  که  هایى  رگه  از  جدا 
سوسیالیسم خویش وارد کردند، و یا کمونیسم روسى پس از استالین که ملت ها و خلقها را در کنار طبقات 
به پرسوناژهاى معتبر و قائم به ذاتى در روند تاریخ ارتقاء داد، کل سنت مارکسیستى در قبال مساله ملى به 
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مساله برسمیت شناسى حق تعیین سرنوشت نه بعنوان یک اصل نظرى، بلکه یک روش سیاسى در استراتژى 
عملى جنبش سوسیالیستى نگاه میکند. علیرغم همه سایه روشنها و حتى ناروشنى ها و ابهاماتى که در شیوه 
برخورد خود مارکس یا لنین میتوان سراغ کرد، این مساله در برخورد هیچیک قابل تردید نیست که تضاد 
آشتى ناپذیر ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم یک اصل عقیدتى است، حال آنکه برسمیت شناسى حق ملل در 

تعیین سرنوشت خویش خشتى در استراتژى عملى جنبش است. 
   
فرمول ما از نظر متد کامال در این سنت قرار دارد، اما کاربست عملى و دامنه شمولى محدودتر از آنى دارد 
که چه مارکس و چه لنین در دوران خود مد نظر داشتند. به این دلیل که اوال، چهره ملى جهان و جایگاه 
ملت و ملت سازى در دوران مارکس با دوران لنین و هر یک با دوران ما به شدت متفاوت است. ثانیا، 
موقعیت ناسیونالیسم و جایگاهش در پروسه تاریخى در هر دوره به شدت متفاوت است، ثالثا، رابطه متقابل 
سوسیالیسم و ناسیونالیسم، تناسب قواى آنها و نوع تالقى شان با هم در صحنه اجتماعى امروز به شدت 
متفاوت است و الزامات تاکتیکى امروز ما تفاوتهاى جدى اى با هر دو دوره قبل دارد و باالخره رابعا، بنظر 
من به لطف متاخر بودن مان، ما این امکان را داریم که مقوالت و تبیینهایى را به بحث اضافه کنیم که به 
مشخص  بطور  میکند.  رفع  را  ابهامات  برخى  شاید  و  میبخشد  بیشترى  ظرافت  و  دقت  کمونیستى  موضع 

روشى که ما دامنه این شمول این فرمول را تعریف میکنیم با روش مارکس و لنین هر دو تفاوت میکند. 
  

زاویه تاریخى
   

مارکس در ابتداى عصر ناسیونالیسم زندگى میکرد. اما این، ناسیونالیسم امروز و یا ناسیونالیسم دوران لنین 
نبود. بستر اصلى ناسیونالیسم در این دوره نه فقط قومى نبود، بلکه ادغام اقوام متعدد در چهارچوبهاى ملى 
واحد مضمون آن را تشکیل میداد. روند ملت سازى و کشور سازى دوران مارکس نه روند کشوردار شدن 
همه ملل یا اقوام، بلکه شکل گیرى اقتصادهاى ملى کاپیتالیستى قابل دوام در اروپا و در هم ریختن نظم 
کهنه بود. بعضا اسنادى وجود دارد که در آنها مارکس و انگلس "اصل ملیت" و یا بعبارتى که بعدها رواج 
یافت، "حق تعیین سرنوشت"، را حق "همه ملل" دانسته اند. اما موضع برجسته تر و شاخص تر مارکس 
و انگلس تفکیک "ملت" از "ملیت" و ملل «تاریخى» از ملل «غیر تاریخى» است، یعنى مللى که به حکم 
شرایط عینى در پروسه عروج پى در پى جوامع صنعتى سرمایه دارى شانس واقعى ایجاد کشور خویش را 
دارند. شمول موضع مارکس و انگلس در واقعیت امر بسیار محدودتر از "همه ملل" است. صحبت بر سر 
روند عینى شکل گیرى و قوام گرفتن ساختارهاى ملى- کشورى قابل دوام کاپیتالیستى در اروپاست و نه 
حق همه ترکیبهاى ملى و قومى جهان به ایجاد کشور خویش. مارکس و انگلس تعلقات ملى  - قومى را 
بعنوان مبناى تشکیل کشورهاى مستقل صریحا رد میکنند. در موارد معدودى که مارکس مشخصا به حمایت 
از استقالل ملل کوچک تر و فرعى تر و «غیر تاریخى» نظیر ایرلند و لهستان برخاسته است، خاصیت سیاسى 
این موضعگیرى براى پیشرفت جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر صریحا روشن بوده است. استقالل لهستان 
به ارتجاع تزارى ضربه میزند و استقالل ایرلند زمیندارى بزرگ بریتانیا را در حلقه ضعیفش میکوبد و نیز 

یک عامل تاریخى نفاق بین طبقه کارگر در انگلستان و آمریکا را از میان میبرد. 

دوران لنین دوران دیگرى است. وقتى لنین از حق جدایى ملل سخن میگوید، اساسا ملتهاى تحت ستم در 
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امپراطورى تزارى و مستعمرات و کشورهاى تحت سلطه امپریالیسم جلوى چشمش میایند. توجه لنین به 
نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى ملل کوچک در مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى 
در  ارتجاعى،  و  کهنه  نظم  یک  متن  بر  سازى  ملت  ابژکتیو  روند  یک  با  دیگر  معنایى  به  هم  اینجا  است. 
راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمایه دارى در مقیاس جهانى، روبرو هستیم. با نوعى ناسیونالیسم 
روبروئیم که نه صرفا در برابر پرولتاریا و جنبش کارگرى، بلکه همچنین در برابر استعمار، ارتجاع سیاسى و 
فئودالیسم معنى پیدا میکند. توجه لنین به توان سیاسى این جریان و نوع و نحوه تالقى و تقابل آن با جنبش 
سوسیالیستى طبقه کارگر است. مساله حق تعیین سرنوشت براى لنین در این چهارچوب سیاسى معنى پیدا 
میکند. لنین هم دامنه شمول این حق را محدود میکند. فرمول حق تعیین سرنوشت در روایت لنین از فرمول 
مارکس و انگلس عام تر است، اما از نظر عملى با تفکیکى که میان «حق جدایى» و «به صالح بودن جدایى» 
قائل میشود، عمال حمایت جنبش کمونیستى از جدایى ملتها را به موارد معدودى محدود میکند. تشخیص 
مطلوبیت جدایى و یا توصیه و عدم توصیه به جدایى در فرمولبندى لنین کامال به تحلیل شرایط مشخص 

موکول میشود. 
   
دوران ما دوران کامال متفاوتى است. تا قبل از فروپاشى بلوك شرق هیچ روند فراگیر و یا تعیین کننده ملت 
سازى در سطح جهانى و یا در مقیاس منطقه اى در جریان نبود. موارد پراکنده اى که وجود داشت، حداکثر 
میتوانست آرایش ملى جهان معاصر را در جزئیات کم اهمیتى تعدیل کند. از این مهمتر، حرکتهاى ملى فاقد 
محتواى اقتصادى ویژه اى بودند. تحوالت مورد نظر جنبشهاى ملى اساسا سیاسى و فرهنگى بودند. منشاء 
این جنبشها نه تحوالت اقتصاد سیاسى جهانى، نظیر دوران مارکس و لنین، بلکه اساسا ستم ملى و فرهنگى 
و یا تخاصمات ناسیونالیستى بر سر قدرت بوده است. اقتصاد سیاسى جهان و قطب بندى هاى اقتصادى و 
سیاسى آن از این کشمکشها کوچکترین تاثیرى نمیپذیرد. آنچه اساسا در این دوره در قلمرو بحث حق تعیین 
سرنوشت وجود دارد، تعدادى مساله حل نشده ملى است، مانند مساله فلسطین، مساله کرد، مساله ایرلند و 
غیره که بدرجات مختلف مانع سیر متعارف اقتصاد کاپیتالیستى در منطقه خویش هستند و یا به عامل بى 
ثباتى و تنش سیاسى در مقیاس منطقه اى و جهانى تبدیل شده اند. این مسائل بعضا به صحنه هایى از یک 
جدال وسیعتر میان غرب و شرق تبدیل شده بودند و به این اعتبار محتوایى غامض تر از موارد متعارف 

کشمکش ملى یافته اند. 
   
سقوط بلوك شرق به معناى جدیدى یک روند ملت سازى را آغاز میکند، که حتى از نظر اقتصادى هم 
محتوایى تعیین کننده دارد. سرمایه دارى بازار در بخش عظیمى از جهان صنعتى و نیمه صنعتى، در متن 
گسیختگى کلیه ساختار هاى سیاسى نظام پیشین و نبود یک قالب ایدئولوژیکى پذیرفته شده براى حاکمیت، 
میرود جاى مدل به بن بست رسیده سرمایه دارى دولتى را بگیرد. نوعى از ناسیونالیسم، اساسا ناسیونالیسم 
براى  سیاسى  مشروعیت  کسب  و  حکومت  ایدئولوژیکى  شالوده  کردن  بنا  براى  ماتریالى  بعنوان  قومى، 
دولتهاى بورژوایى جدید در تکه پاره هاى امپراطورى مضمحل شده به جلوى صحنه رانده میشود. هر روز 
مساله ملى جدیدى ساخته میشود. بحث حق تعیین سرنوشت وسیعا به باالى دستور رانده میشود. جالب 
اینجاست همان روندى که مسائل ملى جدید را به میان میکشد، حل مسائل ملى قدیم را محتمل تر میکند. 

   
این شرایط زمین تا آسمان با دوره هاى دیگر فرق دارد. کل مساله بر متن یک واپسگرایى عظیم اجتماعى، 
سیاسى و فرهنگى جریان دارد. ناسیونالیسم قومى در منحط ترین و فاسدترین اشکال آن پرچمدار مساله 
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ملى است. برخالف دوران مارکس و لنین، ملت سازى امروز و هویتهاى ملى در حال حدادى شدن، ربطى 
و  کارگر  علیه  مستقیما  ناسیونالیسم  این  تیز  نوك  ندارند.  مثبتى  جهت  هیچ  در  تاریخ  مادى  رفتن  جلو  به 
فرمول  و  مستعمرات  استقالل  قبال  در  لنین  فرمول  ساده  تکرار  است.  لیبرالیسم  و  رفرم  حتى  و  کمونیسم 
مارکس در قبال ملت سازى بورژوایى قرن نوزدهم جواب مسائل امروز نیست. کمونیست و کارگر امروز 
باید جواب مساله ملى امروز را، آنطور که هست، بدهد. در این تالش بنظر من میتوان به تبیینى رسید که به 
دوره هاى گذشته نیز قابل تعمیم باشد و جوهر انقالبى و منسجم برخورد مارکس و لنین را نیز با شفافیت 

بیشترى نشان بدهد. 
   

از ملت تا "مساله ملى"
   
نفس وجود ملت، یا فرض وجود یک ملت، مبناى هیچ حق حاکمیتى نیست. اینکه هر ملتى، با هر تعریفى، حق 
دارد کشور "خویش" را تشکیل بدهد، نه مبناى علمى دارد، نه حقوقى و نه تاریخى. مارکس و لنین نه فقط از 
نظر عملى چنین تصویرى از مساله نداشتند، بلکه این را فرض میگرفتند که در جهان واقعى و در متن پیوندهاى 
اقتصادى و سیاسى و فرهنگى میان اقوام و ملیتهاى مختلف، "همه ملل"، در جستجوى ایجاد کشور خویش 
نخواهند بود و جهان هیچگاه به سبدى پر از کشورهاى ریز و درشت به تعداد ملل موجود، چه واقعى و چه 
مجازى، تبدیل نخواهد شد. و همین اطمینان خاطر عملى، بعضا در عدم سختگیرى علمى آنها در تعیین دقیق 
تر مالکها و دایره شمول "حق ملل"، یا در عدم ورود جدى تر آنها به نقد حقوقى مقوله ملت، سهم داشته است. 
   
وجود ستم ملى هم فى نفسه مبنایى براى برسمیت شناسى حق جدایى و تشکیل کشور مستقل نیست. پاسخ 
کمونیستى به وجود ستم ملى، مبارزه براى رفع ستم ملى است. این روشى است که جنبش طبقه کارگر و 
کل حرکت برابرى طلبانه در 99 در صد جوامع موجود در قبال ستمى که بر ملیتهاى اقلیت میرود در پیش 
گرفته اند. پاسخ نهایى کمونیسم نیز پایان دادن همیشگى به ستم ملى از طریق از میان بردن سرمایه دارى، 

استثمار و تقسیم طبقاتى بطور کلى است. 
   
برسمیت شناسى حق تعیین سرنوشت، یا حق جدایى، اهرم سیاسى و شعار تاکتیکى اى در قبال وجود ملتها 
و تعلقات و توهمات ملى و یا حتى وجود ستم ملى نیست. ابزارى است براى پاسخگویى به «مساله ملى». 
وجود ملت و ستم ملى بخودى خود معادل وجود یک «مساله ملى» نیست. این یک مقوله اساسى در بحث 
ماست. بدون هویت ملى طبعا مساله ملى نمیتواند وجود داشته باشد. همینطور بدون ستم ملى، یا تصور 
وجود ستم ملى، و یا الاقل رقابت ملى، مساله ملى وجود خارجى نخواهد داشت. اینها شرط الزم پیدایش 
مساله ملى در جامعه است، اما شرط کافى آن نیست. وقتى میتوانیم از وجود مساله ملى حرف بزنیم که این 
هویتهاى ملى متقابل و کشمکشها و رقابتها و خصومتها به درجه اى از غلظت و شدت رسیده باشند، از 
پیشینه و تاریخى برخوردار شده باشند و حساسیتى را در کل جامعه برانگیخته باشند که آنرا در زمره مسائل 
محورى جامعه قرار داده باشد. مساله اى که از نظر توده وسیع مردم و از نظر حیات اقتصادى و سیاسى 
جامعه پاسخ میطلبد. برسمیت شناسى حق جدایى یکى از روشهاى درمانى، یک جراحى اجتماعى، است که 
در چنین شرایطى در دسترس طبقه کارگر است. اما بدوا باید مساله اى بوجود آمده باشد تا چنین راه حلى 
اساسا موضوعیت پیدا کرده باشد. باید دردى وجود داشته باشد تا چنین درمانى را، که به شهادت تاریخ صد 
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و پنجاه سال گذشته در اکثر اوقات براى کمونیستها "قابل توصیه" نیست، در لیست امکانات قرار بدهد. 
  

وقتى دقیق تر نگاه میکنیم میبینیم مارکس و لنین هم تا آنجا که به حق جدایى مربوط میشود در واقع نه کل 
تنوع ملى یا موارد بیشمار ستم ملى، بلکه «مسائل ملى» مفتوح در جهان معاصر خویش را در نظر داشته اند. 

فرمولبندى هاى آنها را نیز باید در همین متن فهمید و قضاوت کرد. 
   

برنامه کمونیستى سند تحبیب ملل نیست. قرار نیست طبقه کارگر براى تقسیم هر کشور به جمهورى هاى 
مستقل هر ملیت بپاخیزد. از نظر طبقه کارگر هر شکایت و اعتراضى از ستمگرى ملى فورا با رفراندم جدایى 
پاسخ نمیگیرد، پیروزى کارگرى، جشن ناسیونالیسم نیست. طبقه کارگر و برنامه کمونیستى موظف است 
به ستم ملى خاتمه دهد و براى آن مسائل ملى اى که به مسائل واقعى در زندگى توده مردم بدل شده اند 
دست  پائین  و  تبعیض  تحت  ملت  جدایى  حق  شناسى  برسمیت  میتواند  راهگشایى  این  کند.  راهگشایى 

باشد. 
    
در مورد ایران بطور مشخص، مساله کرد یک مساله ملى مفتوح و مطرح است. مساله لر یا مساله آذرى یا 
هر هویت ملى دیگرى که میتواند در این یا آن مقطع علم بشود، امروز در سطح مساله کرد در ایران یا منطقه 
مطرح نیست. ما فرمولى مبنى بر حق "ملل" در کشور "کثیر الملله" ایران در "تعیین سرنوشت خویش"، 
نداریم. شعار روشنى در قبال مساله کرد داریم: برسمیت شناسى حق جدایى مردم کردستان و تشکیل دولت 

مستقل. 
   

التقاطهاى  و  ها  دشوارى  جدایى،  حق  داشتن  موضوعیت  شاخص  ملى بعنوان  وجود مساله  دادن  قرار  با 
تئوریک مهمى رفع میشود. اوال، بجاى قلمرو سوبژکتیو و دلبخواهى تعریف ملت و بعد تقسیم بندى آنها به 
ملت هاى بزرگ و کوچک، معتبر و غیر معتبر، تاریخى و غیر تاریخى، صالحیتدار و بى صالحیت، مساله 
ابژکتیو و قابل مشاهده وجود و عدم وجود «مساله ملى» مبناى تحلیل قرار میگیرد. ما دیگر موظف نیستیم 
تعریف هاى رنگارنگ ناسیونالیستها از ملت را بپذیریم، موظف نیستیم با قبول هویتهاى ملى در خلق و بقاء 
آنها شرکت کنیم، موظف نیستیم وارد بحث رد و قبول اعتبار نامه هاى ملى و یا حتى مقصریابى تاریخى 
براى تنشها و کشمکشهاى ملى بشویم، موظف نیستیم ناسیونالیسم و ناسیونالیستها را به خوب و بد، مترقى و 
ارتجاعى و غیره تقسیم کنیم. ما مووظفیم وجود ابژکتیو یک مساله ملى در جامعه که مردم بطور جدى حول 
آن قطبى شده اند و پاسخ آن را میطلبند به رسمیت بشناسیم. این خود دامنه شمول حق جدایى و مللى که 
میتوانند کاندید آن باشند را تعیین و محدود میکند و ما را از سرهم کردن معیار هاى سوبژکتیو، که بهرحال بر 
تعاریف و مقوالت ناسیونالیستى بنا میشوند، بى نیاز میکند. دامنه شمول حق جدایى حداکثر به وسعت تعداد 
مسائل ملى واقعى در جامعه در هر مقطع است و نه به تعداد ملل بالفعل و بالقوه و یا موارد ستمگرى ملى 
علیه ملیتهاى اقلیت. ثانیا، این تبیین به مساله برسمیت شناسى حق جدایى، همان بار منفى اى را میدهد که 
این جدایى ها در واقعیت براى طبقه کارگر انترناسیونالیست دارند. اعطاى حق جدایى، اعاده حقوق از کف 
رفته ملل نیست، پذیرش یک انفکاك جدید درون جامعه انسانى و تسلیم به این واقعیت دردناك است که 
زندگى مشترکى بر فراز تعلقات ملى و قومى میان انسانهاى زیادى میسر نشده است. برسمیت شناسى حق 
جدایى از نظر یک کمونیست نه تحقق اصلى "مقدس" و "نجاتبخش"، که "دست بر قضا" با انترناسیونالیسم 
کارگرى "کمى" تناقض دارد، بلکه تسلیم به واقعیات تلخى است که در جهان واقعى برخالف ایده آلهاى 
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انترناسیونالیسم کارگرى بوجود آمده است. حال میشود به روشنى و بدون هیچ لکنت زبانى جواب ملل 
و ادبا و شعرایشان را داد، توضیح داد که چرا بعنوان کارگر و کمونیست حق جدایى را حقى با کاربست 
محدود میدانیم و حتى آنجا که این حق را برسمیت میشناسیم معموال به ملت مربوطه توصیه جدایى نمیکنیم. 
ثالثا، این تبیین دست ما را براى پاسخگویى به مسائل ملى اى که محتواهاى اقتصادى و سیاسى گوناگون و 
مشخصات تاریخى مختلفى دارند باز میکند. ما دیگر در برخورد به مسائل ملى مطروحه در جامعه موظف 
به قضاوت اخالقى و یا حکمیت تاریخى خاصى در مورد "اصالت و صالحیت" ملل مورد بحث، وجود و 
عدم وجود ستم ملى و ابعاد آن و یا نقش رفع مساله در سیر تکاملى تاریخ بشر نیستیم. ما حتى ناخواسته 
در کنار یک ناسیونالیسم در برابر دیگرى قرار نمیگیریم. قصد ما حل مساله ملى و خالص کردن جامعه و 
طبقه کارگر در هر دو سوى شکاف ملى از عوارض منفى آن است، و نه استیفاى حقوق ملى این یا آن ملت. 
پوچ ترین، بى محتواترین و جعلى ترین کشمکشها و تناقضات ملى هم، اگر براستى جامعه را به قطب بندى 
کشیده باشند، میتوانند پاسخ روشنى از کمونیستها بگیرند. این جنبه بخصوص در دوران ما با روند ارتجاعى 

و منحط ملت سازى که در جریان است و مشقاتى که به مردم تحمیل میکند، بسیار مهم است. 
   
اما مهمترین وجه این شیوه تبیین مساله اینست که کشمکش کمونیسم و ناسیونالیسم بر سر مساله ملى و 
جدایى ملل را سرجاى واقعى خود قرار میدهد. قلمرو فعالیت ضد ناسیونالیستى کمونیسم کارگرى را بشدت 

گسترش میدهد و متحول میکند. این را باید بیشتر بشکافیم.

ناسیونالیسم و مساله ملى
    
مساله ملى، بعنوان یک تقابل اجتماعى بر مبناى هویتهاى ملى که چنان اوج میگیرد که جدایى سیاسى را 
بعنوان یک راه حل طرح میکند، از کجا پیدا میشود؟ نفس وجود هویتهاى ملى مختلف پیدایش یک مساله 
ملى در جامعه را اجتناب ناپذیر نمیکند. مثالهاى همزیستى بى مشکل و کم اصطکاك ملیتهاى مختلف در 
چهارچوبهاى کشورى واحد بسیار است. وجود ستم و تبعیض ملى هم هنوز معادل بروز مساله ملى در 
رنج  و  واقعیت محسوس  یک  اینکه  عین  در  ملى  تبعیضات  بسیارى کشورها  در  اجتماعى نیست.  مقیاس 
آور زندگى ملیتهاى فرودست هستند، با اینحال در متن مناسبات قوام گرفته اقتصادى و سیاسى موجود در 
جامعه، براى خود آحاد ملیت فرودست فرعى تر از آن جلوه گر میشوند که یک کشمکش سیاسى حاد را 
ایجاب کنند. مبارزه براى رفع این تبعیضات در موارد بسیار زیادى به بروز یک مساله ملى براى آن جامعه 

منجر نمیشود. 
    
واقعیت اینست که براى پیدایش مساله ملى باید ناسیونالیسم بعنوان یک ایدئولوژى و حرکت اجتماعى پا 
به وسط صحنه گذاشته باشد. تفاوت هاى ملى و قومى و نابرابرى هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى 
برحسب تعلقات ملى، واقعیاتى هستند که در دست جنبشهاى اجتماعى مختلف به سرانجامهاى مختلفى 
یکسان  پتانسیلها  و  واقعیات  این  با  ناسیونالیسم  و  دموکراسى  سوسیال  و  کمونیسم  و  لیبرالیسم  میرسند. 
تبلور سیاسى ببخشد.  تفاوتها  و  شکافها  این  به  میخواهد  که  است  جریانى  آن  ناسیونالیسم  نمیکنند.  رفتار 
و  سیاسى  قدرت  مساله  به  مستقیما  را  بالقوه  و  بالفعل  تفاوتهاى  این  که  است  جریانى  آن  ناسیونالیسم 

ایدئولوژى حاکمیت ربط میدهد. 
قبال گفتم که ناسیونالیسم محصول خودپرستانه ملتها نیست. برعکس، ملتها و خودپرستى و تعصبات ملى 
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شان محصول ناسیونالیسم اند. ناسیونالیسم، مستقل از اینکه در چه دوره اى و بر متن کدام روندهاى پایه اى 
در قلمرو اقتصادى سیاسى پا به میدان میگذارد، یک ایدئولوژى بورژوایى براى سازماندهى قدرت طبقاتى 
است. ایدئولوژى اى است که تالش میکند حکومت طبقاتى بورژوا را به نحوى سازمان بدهد که محصول 
و تجسم سیاسى خاصیت و مشخصات ذاتى مشترکى میان اتباع آن جلوه گر شود. هویت ملى سنگ بناى 
استراتژى ناسیونالیسم در سازماندهى دولت طبقاتى بورژوازى است. دولت طبقه حاکمه، تجسم خارجى 
ذات و هویت ملى مشترك و ماوراء طبقاتى اتباعش قلمداد میشود، حال آنکه بطور واقعى این هویت ملى 
این  است.  آنها  اذهان  در  قدرت  ناسیونالیستى  ایدئولوژى  انعکاس  و  درونى  تجسم  که  است  جامعه  اتباع 
نیازهاى سازمانیابى قدرت طبقاتى بورژوازى است که براى ناسیونالیسم اختراع مقوله ملت و هویت ملى 

را ایجاب میکند. 
    
مساله دولت و قدرت سیاسى و رابطه آن با ملت و هویت ملى، مساله محورى ناسیونالیسم است. سهم 
ناسیونالیسم در خلق مساله ملى، کشیدن اصطکاکها و تفاوتهاى ملى از قلمرو اقتصادى یا فرهنگى به قلمرو 
سیاست و مساله قدرت است. مادام که تفاوتها، نابرابریها، کشمکشها و تنشهاى ملى و قومى صریحا به 
مساله دولت و حاکمیت ربط پیدا نکرده اند، هنوز مساله ملى به معنى اخص کلمه بروز نکرده است. کار 

ناسیونالیسم اینست که این گذار به قلمرو سیاست و قدرت دولتى را تضمین کند. 
   

مساله ملى بیش از هرچیز نتیجه ملى بودن فلسفه قدرت دولتى در جامعه است. ناسیونالیسم ملت باالدست 
و به میدان آوردن دولت بعنوان ابزارى در تضمین برترى ملى و قانونیت بخشیدن به تبعیضات ملى یک 
سرچشمه اصلى پیدایش مساله ملى در چهارگوشه جهان است. ستم ملى به معنى اخص کلمه مقوله اى 
سیاسى است. نابرابرى هاى موجود در امکانات اقتصادى و فرهنگى میان ملیتهاى مختلف در نظامى که در 
آن ایدئولوژى حاکمیت بر ملیت مبتنى نیست، شانس کمترى براى تبدیل شدن به یک کشمکش سیاسى و 

شکل دادن به یک مساله ملى در جامعه دارد. 
    
اما سرکوبگرى ناسیونالیسم ملت باالدست تنها منشاء و بستر پیدایش مساله ملى نیست. وقایع همین چند 
ساله اول دهه نود بروشنى نشان میدهد که حرکتهاى ناسیونالیستى قادرند تحت شرایط خاص بزرگترین 
جدالهاى ملى را بر کوچکترین و فرعى ترین شکافهاى ملى و قومى بنا کنند. اگر فرمول عامى بتوان در مورد 
پیدایش مساله ملى داد اینست که وجود مساله ملى به معنى اخص کلمه محصول عملکرد ناسیونالیسم است 
و تقابل و رو در رویى حاد ناسیونالیسمهاى مختلف مشخصه همه موارد مساله ملى است. وقتى این رو در 
رویى عمال شکل گرفته و جدال بر سر قدرت تحت پرچم هویتهاى ملى مختلف میان بخشهاى مختلف 
بورژوازى باال گرفته است، دیگر منشاء اجتماعى و فرهنگى اصطکاکهاى اولیه چیزى را در مورد ماهیت و 

مبناى امروزى مساله توضیح نمیدهد. 
     

مساله ملى محصول ناسیونالیسم است. اما حل آن بارها به دوش سوسیالیسم کارگرى قرار میگیرد. بحث 
برسمیت شناسى حق جدایى یک ابزار مهم کمونیسم و طبقه کارگر در قبال بن بست و بحرانى است که 
ناسیونالیسم و بورژوازى ببار آورده اند. به این اعتبار وارد شدن بحث حق جدایى به برنامه کمونیستى به 
معنى برسمیت شناسى قدرت مخرب ناسیونالیسم در دنیاى بورژوازى است. برسمیت شناسى حق جدایى، 
سالحى در مبارزه علیه ناسیونالیسم است. و این آن جنبه اى از درك مارکسیستى در قبال مساله ملى است 
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که بطور ویژه مدیون لنین هستیم. یک «کمونیسم پراتیک» که امحاء تبعیضات و هویت هاى کاذب ملى تنها 
شعارى بر پرچم و آرزویى در دلش نیست، بلکه وظیفه اى است که عمال در برابر خود قرار داده است. 
کمونیسم پراتیکى که میخواهد اصول خویش را در جهان واقعى و در برابر نیروى عظیم جریانات بورژوایى 
به اجرا در بیاورد. برسمیت شناسى حق جدایى ملل تحت ستم بعنوان راه حل مساله ملى، روشى براى 
خلع سالح ناسیونالیسم و بورژوازى و راه باز کردن براى خالصى توده مردم کارگر و زحمتکش از تاثیرات 

مخرب ناسیونالیسم بر ذهنیت و زندگى شان است. 
    
این بحث در عین حال به این معناست که برسمیت شناسى حق جدایى زمانى موضوعیت پیدا میکند که 
جریانات ناسیونالیستى پیشروى قابل مالحظه اى کرده باشند و خرافات خویش را به نیروى مادى در جامعه 
تبدیل کرده باشند. بخصوص اینکه کار را به قلمرو کشمکش فعال در عرصه سیاسى کشانده باشند. وجود 
ناسیونالیسمى که هنوز در قلمرو فرهنگ و ابراز وجود فرهنگى مانده است، ناسیونالیسمى که هنوز در میان 
ملت مربوطه، چه باالدست و چه فرودست، یک جریان حاشیه و یک گروه فشار کوچک است، پریدن به 
بحث حق جدایى را موجه نمیکند. برسمیت شناسى حق جدایى درمان دردى است که عمال عارض شده 
باشد، واکسنى براى پیشگیرى از مساله ملى نیست. یک وجه دیگر این بحث این است که مسائل ملى موجود 
ممکن است در سیر تاریخى از دور خارج شوند و مسائل جدیدى به جلوى صحنه بیایند. شکاف ملى اى که 
امروز به یک معضل سیاسى و اجتماعى محورى بدل نشده، میتواند در ظرف چند سال به همت ناسیونالیسم 
چنین شود. تشخیص کنکرت مساله در هر مورد، شرط الزم اصولیت کمونیستى در قبال مساله ملى است. 
    
فرمولبندى ما مبنى بر مرتبط کردن بحث حق جدایى به وجود مساله ملى به معنى سیاسى کلمه، کمک میکند 
بتوانیم بر وظایف ضد ناسیونالیستى کمونیسم قبل از بروز مساله ملى تاکید بیشترى بگذاریم. مبارزه فعال با 
ستم و تبعیض ملى، فراخوان به یک مبارزه سراسرى براى یک جامعه برابر و بى تبعیض، افشاى ناسیونالیسم 
و منافع و محتواى بورژوایى آن در هر دو سوى کشمکشهاى ملى، تبلیغ هویت طبقاتى مشترك کارگران 
و هویت انسانى مشترك همه مردم و نقد نگرش تعصب آمیز ناسیونالیستى، اینها وظایف اصلى و حیاتى 
کمونیسم علیه تحرك ناسیونالیستى و افق ملى است. فرمولبندى برنامه اى ما با قرار دادن بحث "حق ملل" 
در چهارچوب معین و دامنه شمول محدود و واقعى آن، جنبش کمونیستى را آنطور که باید در تخاصم آشتى 
ناپذیر با ناسیونالیسم تعریف میکند و در اکثریت عظیم موارد به تعرض علیه آن فرا میخواند، بدون آنکه ما 

را از ابزارهاى سیاسى واقعى براى دخالت واقعى در بحرانهاى ملى در جامعه محروم کند. 
    

بطور خالصه:
    
1 - اساس برنامه کمونیسم کارگرى در قبال ملت و ملى گرایى، اصول انترناسیونالیستى مارکسیسم است که 
کمونیسم کارگرى را در تضاد با ناسیونالیسم و ستمگرى ملى تعریف میکند و محو مرزها و هویتهاى قالبى 

ملى را در دستور جنبش بین المللى طبقه کارگر قرار میدهد. 
    
2 - برنامه همچنین باید نیروى مادى و مخرب ناسیونالیسم در دنیاى معاصر را به حساب بیاورد و راه حل 
طبقه کارگر را به بحرانها و مسائل ملى دنیاى معاصر ارائه کند. برنامه باید حق جدایى ملل فرودست را 
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بعنوان یک راه حل مشروع مساله ملى به رسمیت بشناسد. 
    
3 - برنامه باید در چهارچوب کشورى که قلمرو اصلى فعالیت حزب است، یعنى ایران، آن مسائل ملى را 
که در این مقطع معین حل آنها مشخصا اجراى اصل حق جدایى را ضرورى میسازد، ذکر کند. به اعتقاد من 

در چهارچوب اوضاع سیاسى ایران امروز، تنها مورد کردستان شامل این حکم میشود. 
... 

قبل از پایان این سلسله مقاالت باید هنوز دو نکته دیگر را بررسى کرد. اول، اعتبار و عدم اعتبار مقوالت 
خودمختارى و اتونومى و غیره در پاسخ کمونیستى به مساله ملى است. بنظر من ایده خودمختارى، یعنى 
حفظ چهارچوبهاى کشورى واحد و تعبیه کردن حاکمیتهاى ملى و قومى خودمختار در آن، نسخه اى براى 
ابدیت دادن به ناسیونالیسم و هویت ملى و کاشتن شکاف و کشمکش ملى در مغز استخوان جامعه است. 
این را باید رد کرد. نکته دوم بررسى مشخص ترى از مساله کرد و راه حل پیشنهادى حزب کمونیست 

کارگرى در قبال این مساله است. به این نکات باید در بخش بعد بپردازیم. 

اولین بار از بهمن 1372 تا آذر 1373، فوریه تا نوامبر 1994، در شماره هاى 11 تا 16 انترناسیونال منتشر 
شد.

 

قطعنامه دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران:
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درباره حل مساله کرد در کردستان ایران
  

نظر به این که: 
  
مردم کردستان طى یک دوره طوالنى در رژیم هاى سلطنتى و اسالمى و نیز در رژیم هاى مختلف در عراق و 
ترکیه بطور سیستماتیک تحت فشار و سرکوب و ستم ملى قرار داشته اند. مساله کرد به یک گره گاه سیاسى 
مهم نه فقط در زندگى مردم کردستان، بلکه در روند اوضاع سیاسى در ایران و منطقه بطور کلى تبدیل شده 

است. این مساله باید هر چه سریعتر به شیوه اى اصولى و عادالنه پاسخ بگیرد. 
  
از نظر حزب کمونیست کارگرى ایران تنها پاسخ اصولى به مساله کرد در ایران، اعالم نظر مستقیم مردم 
کردستان از طریق یک رفراندم آزاد در مورد جدایى یا عدم جدایى از ایران است. حزب کمونیست کارگرى 

به این منظور طرح زیر را ارائه مى کند. 
 

1 - خروج کامل نیروهاى نظامى و انتظامى دولت مرکزى از کردستان براى یک دوره شش ماهه قبل از 
کردن  آشنا  جهت  در  سیاسى  احزاب  کلیه  تبلیغات  و  فعالیت  آزادى  تضمین  منظور  به  رفراندم،  برگزارى 
مردم با برنامه، سیاست ها و مواضع خویش در رفراندم. نظارت سازمان ملل و مراجع رسمى بین المللى بر 
خروج نیروهاى دولت مرکزى و برقرارى آزادى و امنیت فعالیت سیاسى در این دوره شش ماهه. سازمان 
ملل همچنین باید عدم دخالت، تهدید و یا تجاوز نظامى از جانب دولت هاى عراق و ترکیه در این دوره 

را تضمین کند؛ 
  
2 - برگزارى رفراندم در مناطق کردنشین غرب کشور زیر نظارت سازمان ملل، که در آن مردم کردستان در 
مورد تشکیل یک کشور مستقل و یا باقى ماندن در چهارچوب ایران راى خواهند داد. نتیجه این رفراندم 

رسمى و قانونى و الزم االجرا خواهد بود؛ 
   
3 - از نظر ما موضوع رفراندم جدایى و یا عدم جدایى است و نه خود مختارى، فدرالیسم قومى و نظایر 
آنها. پرسشى که مردم کردستان در چنین رفراندمى با آن پاسخ مى دهند، عبارت است از «جدایى از ایران و 
تشکیل یک دولت مستقل، یا ماندن در چهارچوب ایران با تضمین برابرى کامل در کلیه حقوق و آزادى ها 

بعنوان شهروندان آزاد و متساوى الحقوق کشور»؛ 

... 
حزب کمونیست کارگرى بعالوه تاکید بر نکات زیر را ضرورى مى داند: 

   
1 - برسمیت شناختن حق جدایى از جانب ما به معناى توصیه اتوماتیک به جدایى نیست. 

حزب کمونیست کارگرى ایران، بر مبناى بررسى مشخص مجموعه شرایط سیاسى و اجتماعى در مقطع 
آغاز عملى این روند و با توجه به مصالح کل جنبش طبقه کارگر و آزادى و رفاه هر چه بیشتر مردم کارگر 

و زحمتکش در کردستان، موضع خود در رفراندم را تعیین و اعالم خواهد کرد؛ 
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2 - در عین برسمیت شناختن حق جدایى، ما با هر گونه فدرالیسم قومى و یا طرح هاى مختلف خودمختارى 
مخالفیم و آنها را نه راههایى براى حل مساله ملى بلکه نسخه هایى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى 
ملى، برجسته کردن و ابدیت بخشیدن به هویت هاى ملى و قانونى کردن جدایى هاى ملى در چهارچوب 

یک کشور واحد مى دانیم و رد مى کنیم.

دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 
آذر 2731  - نوامبر 4991

ا ولین بار در آذر 1373، نوامبر 1994، در شماره 16 انترناسیونال منتشر شد. 
...

قرار مصوب پلنوم دوم کمیته مرکزى درباره:
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مخاطرات احتمالى در جریان سرنگونى رژیم اسالمى
نظر به اینکه: 

1 - بروز یک دوره مشقت بار هرج و مرج و جنگ داخلى در جریان سقوط و اضمحالل رژیم ارتجاعى 
اسالمى یک احتمال واقعى است. با شدت گرفتن بحران اقتصادى و سیاسى رژیم اسالمى، توجه جدى به 

این مساله از اولویت ویژه اى برخوردار شده است. 
  
2 - تالش براى جلوگیرى از وقوع این سناریوى سیاه یک جزء مهم خط مشى تاکتیکى حزب کمونیست 

کارگرى در مبارزه براى سرنگونى رژیم اسالمى است. 
 

کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران تصویب میکند که: 
  
1 - حزب کمونیست کارگرى باید در تبلیغات خویش هرچه بیشتر طبقه کارگر، توده مردم و افکار عمومى 
را با جوانب مختلف این دورنما، فاکتورهاى دخیل در آن و ملزومات اجتناب از آن در سیر سرنگونى رژیم 

اسالمى آشنا کند. 
   
2 - مبارزه اى هرچه همه جانبه تر و فشرده تر با افکار و آراء ارتجاعى و تعصبات سیاسى و فرهنگى و 
همچنین، با دولت اسالمى و سازمانها و جریانات ارتجاعى و عقب مانده اعم از اسالمى، قوم پرست و 
ناسیونالیست، و فرقه هاى آوانتوریست و تروریست، که جامعه را به چنین پرتگاهى نزدیک میکنند باید 
صورت بگیرد. حزب کمونیست کارگرى باید عالوه بر نقد همیشگى خویش از دولت مرتجع اسالمى و 
جریانات ارتجاعى در اپوزیسیون، کمپین انتقادى جدى اى را نیز از این زاویه علیه کلیه آنها سازمان دهد. 
  
براى  که  اپوزیسیون  نیروهاى  از  دسته  آن  تا  کند  تالش  باید  کارگرى  کمونیست  حزب  سیاسى  دفتر   - 3
سرنگونى رژیم اسالمى تالش میکنند و با اصل اجتناب از سناریوى هرج و هرج و جنگ داخلى توافق 
دارند، علنا، و ترجیحا مشترکا، به مجموعه اى از موازین سیاسى و عملى در مبارزه خود علیه رژیم اسالمى 
و به اصول اساسى اى در قبال وضعیت پس از سرنگونى رژیم متعهد شوند. کمیته مرکزى حزب کمونیست 
کارگرى معتقد است که تنها جایگزین شدن رژیم اسالمى با اوضاعى مبتنى بر وسیع ترین حقوق و آزادى 
هاى سیاسى و مدنى و بازترین فرجه براى دخالت آزادانه مردم در صحنه سیاسى و لغو هر نوع تبعیض 
در قوانین، میتواند از سقوط جامعه به ورطه هرج و مرج و جنگ داخلى و از هم گسیختگى شیرازه جامعه 

مدنى بطور کلى جلوگیرى کند. 
  
4 - کمیته مرکزى، دفتر سیاسى را موظف میکند تا در اسرع وقت در سند جداگانه اى طرح اقدامات خویش 
براى اجراى این مصوبه، و همچنین رئوس اصول سیاسى اى را که تعهد به آن از نظر حزب کمونیست 
کارگرى ایران شرط ممانعت از وقوع سناریوى سیاه در جریان سرنگونى رژیم مرتجع اسالمى است، در 

جزئیات تنظیم و تصویب کند و به اجرا بگذارد.  
 

اولین بار در آذر 1373، نوامبر 1994، در شماره 16 انترناسیونال منتشر شد.
قرار مصوب پلنوم دوم کمیته مرکزى درباره:  
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لزوم دخالت مستقیم در صحنه سیاسى عراق
  

نظر به اینکه: 
  
یک  هنوز  متاسفانه  عراق،  کارگرى  کمونیست  حزب  تشکیل  از  طوالنى  نسبتا  زمان  گذشت  علیرغم   - 1
سازمانى  رهبرى منسجم و یک شالوده تشکیالتى منضبط که الاقل کادرهاى این جریان را در یک اندام 

یکپارچه و یک مکانیسم حزبى زنده سازمان دهد، شکل نگرفته است. 
 

2 - این وضعیت با توجه اوضاع متالطم و حساس عراق، اعم از منطقه عربى و کردستان، و همچنین کل 
خاورمیانه، خالء مهمى را بجا میگذارد و موجب هدر رفتن فرصتهاى تعیین کننده اى براى جنبش کمونیستى 

کارگرى در این کشور میشود. 
  
3 - شواهدى وجود دارد که این وضعیت فى الحال به درجه اى دلسردى و ابهام و بى نقشگى در صفوف 
حزب کمونیست کارگرى عراق انجامیده است که در صورت عدم چاره جویى جدى موجب وارد آمدن 

لطمات سیاسى جدى اى به این حزب خواهد گردید. 
   

کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران تصویب میکند که: 
  
کمونیست  حزب  فعالیت  بر  تاثیرگذارى  بر  تالش  بر  عالوه  باید  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  رهبرى 
کارگرى از مجراى همکارى نزدیک و فشرده با رهبرى و نهادهاى تشکیالتى آن حزب، مستقیما و راسا 
براى پر کردن خالء سیاسى موجود اقدام کند. دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران همچنین باید 
راسا و در سطح علنى از طریق نشریات خویش، توجه کادرهاى کل جنبش کمونیستى کارگرى در عراق 
را هرچه بیشتر به حساسیت اوضاع کنونى، اهمیت و مبرمیت تحزب و ایجاد یک سازمان حزبى متحد، 

یکپارچه و دخالتگر، جلب کند.
  

اولین بار در آذر 1373، نوامبر 1994، در شماره 16 انترناسیونال منتشر شد
....

گفتگو با نشریه همبستگى
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در باره "سناریوى سیاه"
جمهورى اسالمى در یک بن بست سیاسى و اقتصادى قرار دارد و با سر بسمت فروپاشى مى رود!

  
همبستگى: شما در نوشته "رویاهاى ممنوع مجاهد" گفته اید که در یک شرایط متعارف سیاسى و اجتماعى 
تشکیل حکومت در ایران توسط مجاهدین و یا شوراى ملى مقاومت آنها غیر ممکن است و نوشته اید که 
اداها و نمایشات جارى مجاهدین بیشتر شبیه بازى کودکان است تا اقدامات جدى سیاسى براى سرنگونى 
جمهورى اسالمى. خود مجاهدین تبلیغ میکنند که آنها تنها آلترناتیو رژیم جمهورى اسالمى هستند و هر 

کس علیه آنها چیزى بگوید یا بنویسد در کنار جمهورى اسالمى قرار دارد. در اینباره چه میگوئید؟ 
  
منصور حکمت: چرند میگویند. این نوع برخوردها هم نمونه اى از فاالنژیسمى است که خمیره این سازمان 
را میسازد. وقتى االن که دستشان به جایى بند نیست، جواب مخالفین شان را اینطور میدهند، کامال قابل 
تصور است که اگر روزى به فرض محال شهربانى جایى را بدست بگیرند چه رفتارى با مردم خواهند 
داشت. و تازه این جریانى است که خودش دو سال تمام خمینى را پدر روحانى خودش میدانسته. بهرحال 
بحث من در آن مقاله هم اینست که مجاهد پدیده مهمى نیست. بازیگر قابل اعتنائى در صحنه سیاسى آتى 
ایران نیست، یک سکت مذهبى من درآوردى و کوچک است، که مثل همه نمونه هاى مشابه در دنیا تا 
وقتى در صندوقش پول بگذارند، وجود دارد. مثل هر سکت دیگر میتواند مایه اذیت و آزار و دردسر مردم 
بشود، اما سخن گفتن از مجاهدین با الفاظ سیاسى، رنگى از جدیت به این جریان میزند که حقیقى نیست. 
اگر کسى با انگیزه سیاسى وارد این سازمان شده، بنظر من بد نیست کمى تعمق کند. شاید هنوز دیر نشده 

باشد. 
  
همبستگى: نوشته اید که جمهورى اسالمى ایران را به آستانه انفجارات هولناك اجتماعى کشانده است. یکى 
از احتماالت آینده را فروپاشى کامل جامعه و مدنیت در اثر تنش هاى ملى و مذهبى و امثالهم میدانید. جدا 

منظورتان اینست که تمامیت ارضى ایران در خطر قرار خواهد گرفت؟ 
  
منصور حکمت: "تمامیت ارضى" لغت من نبوده و نیست و "در خطر" افتادنش هم جایى در مقاله من 
نداشت. بحث بر سر جنگ داخلى و از کف رفتن شیرازه جامعه مدنى است، با کشتارها و آوارگى ها و 
محرومیت هایى از نوع یوگسالوى و افغانستان و آنگوال. این احتمال در ایران بسیار واقعى است و بر خالف 
بیان شما من این را نتیجه "تنش هاى ملى و مذهبى" هم ندانسته ام. بنظر من کشمکش ملى و مذهبى هم 
میتواند یکى از نتایج و عوارض بعدى این از هم گسیختگى مدنى باشد. اما نه علت آن است و نه شکل 
اصلى بروز آن. جمهورى اسالمى در یک بن بست سیاسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى 
میرود. احتمال زیادى وجود دارد که پس از یک سلسله جدالها و کودتاها از داخل خود رژیم، کال یک 
خالء قدرت و بدنبال آن یک خان خانى نظامى و جنگ داخلى در کشور بروز کند. اگر این وضعیت طول 
بکشد و موقعیت استیصال آمیز بشود، امکان شکل گیرى همه نوع انفکاك، از جمله بر حسب مذهب و 
قومیت هست، اما بنظر من شکل ملى و مذهبى در جنگ داخلى احتمالى در ایران برجسته نخواهد بود. یک 
احتمال واقعى حضور نظامى آمریکا و غرب از طریق سازمان ملل اساسا در جنوب کشور و تشکیل یک 
دولت محلى در آنجاست که بتواند منطقه خلیج را از بحران سیاسى و نظامى در بقیه ایران دور نگاه دارد. 
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مساله مورد بحث من بهرحال جنیه مدنى  - انسانى این وضعیت و عواقب مشقت بارش براى دهها میلیون 
انسان است و عقب برگشتن تاریخ و سیاست در کل ایران و منطقه براى دهها سال. وگرنه رفراندم در کبک 
هم ممکن است «تمامیت ارضى» کانادا را زیر سوال ببرد، بى آنکه هیچ آدم متمدنى یک شب خوابش را 

سر مساله حرام کند. 
 

همبستگى: چطور میشود از واقعیت یافتن این آینده هولناك در ایران جلوگیرى کرد؟ 
  
منصور حکمت: نسخه تضمین شده اى وجود ندارد. قدر مسلم اینست که هوشیارى نسبت به احتمال این 
دورنما از جانب مردم و نیروهایى که براى سرنگونى رژیم تالش میکنند تاثیر خواهد داشت. متعهد شدن 
بخش هرچه بیشترى از نیروهاى اپوزیسیون به اصل اجتناب از چنین وضعیتى و اعالم پایبندى آنها به برخى 
اصول مدنى و سیاسى، چه امروز و چه در فرداى سرنگونى رژیم اسالمى، به اجتناب از این کابوس کمک 

خواهد کرد. 
  
همبستگى: منظورتان اینست که جبهه اى از احزاب سیاسى اپوزیسیون درست بشود و اینان براى جلوگیرى 
از سناریوى جنگ داخلى فعال اختالفات خود را کنار بگذارند و بر اساس فصل مشترکها و برنامه جبهه 

حرکت بکنند؟ 
  
منصور حکمت: خیر، منظورم ابدا این نیست. چنین جبهه اى نه زمینه دارد، نه عملى است و نه اصولى. 
بنظر من اتفاقا اگر جریانات اپوزیسیون ایرانى اختالفات سیاسى خود را به وسیع ترین شکل بحث کنند و 
بشکافند و بر آن پافشارى کنند، شانس سیاسى شدن فضاى جامعه و اجتناب از توحشى که رژیم اسالمى و 
جریانات آوانتوریست میروند به بار بیاورند بیشتر میشود. اما کارى که میشود کرد، بعنوان گام اول، اینست 
که نیروهاى اپوزیسیون زیر یک بیانیه امضاء بگذارند که در آن امضاء کنندگان نه فقط امکان چنین روندى 
را مورد توجه قرار میدهند، بلکه به موازین و اصولى براى اجتناب از آن متعهد میشوند. تمام قضیه بر سر 
دشوار کردن بروز یک چنین کابوسى در ایران است. بنظر من فعال احتمال این سناریوى سیاه خیلى بیشتر 

از یک روند متعارف سرنگونى حکومت و جایگزینى آن با حاکمیت دیگرى است. 
   

همبستگى: خود شما و حزب کمونیست کارگرى ایران چه اقداماتى را در اینباره در دستور کار دارید؟ 
  
منصور حکمت: پلنوم دوم کمیته مرکزى این موضوع را بحث کرد و قرار مقدماتى اى هم در اینباره صادر 
کرد. دفتر سیاسى حزب موظف شده طرحى در این مورد تهیه و اجرا کند. این مصوبات و فعالیت هاى 
بعدى حزب در این زمینه در نشریه انترناسیونال منعکس خواهد شد. از جمله، براى شروع، بزودى یک 
سمینار وسیع در مورد آینده ایران و روندهاى احتمالى خواهیم داشت که نتایج و اسنادش را منتشر خواهیم 

کرد.
  

اولین بار در دى 1373، ژانویه 1995، در شماره 54 نشریه همبستگى منتشر شد.

اساس برنامه کمونیستى ما پابرجا مانده است
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آنچه میخوانید پاسخ منصور حکمت به دو سوال کتبى راه آزادى، نشریه حزب دموکراتیک 
مردم ایران، است که در شماره 39 این نشریه (بهمن و اسفند 73، ژانویه-فوریه 1995) 
به چاپ رسیده است. ما این متن را به نقل از راه آزادى در این شماره انترناسیونال آورده 
ایم. از سایر جریانات اپوزیسیون پاسخ هاى سیروس آموزگار، حسن شریعتمدارى، مهدى 
فتاپور، على کشتگر، حسن ماسالى، احمد مدنى، على میرفطروس، و حسن نزیه نیز در 

همان شماره راه آزادى درج شده است.

  
راه آزادى: تاثیرات انقالب بهمن 57 و حوادث سالهاى پس از آن بر تفکر و عمل سیاسى شما و یا نیرویى 
که آن را نمایندگى میکنید کدام است؟ به عبارت دیگر ایدئولوژى و اندیشه سیاسى و عملکرد امروزى شما 
و برنامه شما براى آینده جامعه تا چه اندازه تحت تاثیر تجربه انقالب و سالهاى پس از آن دستخوش تغییر 

شده است. اصلى ترین عرصه هاى این تغییرات کدامند؟ 
  
منصور حکمت: مقدمتا الزم است اشاره کنم که انقالب 57 حتما، همانطور که گفتید، از نقطه نظر سیر تاریخ 
سیاسى و اجتماعى ایران رویدادى بسیار تعیین کننده بود، اما اگر صحبت بر سر تحول در "ایدئولوژى و 
اندیشه" فرد در طول یک دهه و نیم گذشته باشد، آنوقت دیگر انقالب 57 این جایگاه ویژه را پیدا نمیکند. 
در طول همین دوره تعرض وسیع راست نو با دامنه اقتصادى و سیاسى و فرهنگى بسیار گسترده اى در 
مقیاس جهانى جریان یافت، انقالب تکنولوژیکى و انفورماتیک عظیمى صورت گرفت، در این سالها شاهد 
کور شدن افق توسعه جهان سوم و از نفس افتادن جنبشهاى خلقى ضد امپریالیستى بودیم، عروج مجدد 
مذهب، و نه فقط اسالم، در صحنه سیاسى را تجربه کردیم، و باالخره از همه مهم تر سقوط خیره کننده 
بلوك شبه سوسیالیستى شرق، پایان جنگ سرد و زیر و رو شدن کلیه معادالت جهانى پیشین را ناظر بوده 
ایم که هنوز ادامه دارد. عنوان "انقالب 57 و رویدادهاى پس از آن" قالب تنگى براى توصیف این یک دهه 
و نیم است. طبعا هیچکس همان آدم 16 سال قبل نمانده است، اما جدا کردن و سخن گفتن از تاثیرات 

انقالب 57 در این میان بنظر من نه آنقدرها گویاست و نه چندان ساده. 
  
من و بعضى از رفقایى که با هم هسته اولیه اتحاد مبارزان کمونیست را در اوان انقالب ایجاد کردیم، یک 
عده مارکسیست به معنى کالسیک کلمه بودیم. مارکسیسم قبل از استالین، قبل از مائو، مارکسیسم قبل از 
پیدایش کمونیسم ملى و جهان سومى و ضد امپریالیستى و یا دانشجویى و دانشگاهى. بعالوه ما در سنت 
هاى اصلى اپوزیسیون آن روز ایران، حزب توده و جبهه ملى و مشى چریکى و غیره ریشه نداشتیم، بلکه 
بیشتر محصول مباحثات و فعل و انفعاالت مارکسیستى جارى در اروپاى غربى و از آن مهمتر محصول یک 
بازخوانى مستقیم آثار خود مارکس و لنین بودیم. فکر میکنم هیچکس اصول اعتقادى اصلى خود در زندگى 
را، مثل اعتقاد به برابرى و آزادى انسانها، اعتقاد به ضرورت ایجاد یک جامعه انسانى و عادالنه و غیره را 
ابتدا بساکن از کتاب و مطالعه بدست نمیاورد. اما تفسیرى که هر کس بر اصول اعتقادى خودش و مقوالتى 
مثل همین برابرى و آزادى و غیره میگذارد، دیگر محصول مکاتب و گرایشات و سنتهاى فکرى و سیاسى 
جارى در جامعه است. ما هم تفسیر آزادى خواهى و مساوات طلبى مان را مستقیما از مارکس و لنین گرفتیم 
و نه از مجراى یک انتقال تدریجى از امام حسین به مائو و یا از مصدق به چه گوارا. تاریخ سیاسى معاصر 
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ایران منشاء اندیشه سیاسى و یا رادیکالیزاسیون ما نبود. الجرم انقالب 57 هم با همه اهمیتش نمیتوانست، 
شاید بر خالف تجربه برخى فعالین کمونیست دیگر، منشاء تحولى در اعتقادات بنیادى و جهان نگرى ما 
باشد. 16 سال قبل ما به عنوان یک عده مارکسیست دو آتشه پا به انقالب گذاشتیم. امروز، بعد از این همه 
سال و این رویدادهاى مهم در ایران و جهان، وقتى نگاه میکنم خودم را مارکسیست پافشارتر و بى تخفیف 
ترى میبینم. اتکاء و اعتمادم به مارکسیسم و صحت تحلیل و متدش و به ارزشش در مبارزه براى سعادت 
بشر به مراتب بیشتر شده است. اگر انقالب 57 سهمى از این لحاظ داشت این بود که کمک کرد تفاوتهاى 

سیاسى و فکرى خود را با خطوط دیگر و تعابیر دیگر بهتر درك و بیان کنیم. 
 

البته از نظر سیاسى و عملى، آموزشهاى تجربه انقالب 57 غیر قابل انکار است. انقالب همه را به معنى 
واقعى کلمه وارد عالم سیاست کرد. خیلى مفاهیم و مقوالت تجریدى، مثل دولت، انقالب، حزب، طبقه، 
بحران، رفرم، راست، چپ و غیره براى توده وسیع فعالین سیاسى آن دوره بطور زنده و ملموسى معنى شد. 
بنظر من انقالب 57، علیرغم عاقبت سیاسى تلخش، کل جامعه و نیروهاى سیاسى آن را وارد فاز جدیدى 
از پختگى و بلوغ کرد. و این فقط منحصر به چپ ها نبود. من این را بویژه در حرکت خودمان هم مشاهده 
میکنم.تا آنجا که به برنامه ما براى جامعه برمیگردد میتوانم بگویم اساس کمونیستى برنامه ما پابرجا مانده 
است، اما ابعاد مختلف و جزئیات آن به تناسب اوضاع و عمیق تر شدن نگرش سیاسى جنبش ما دقیقتر و 
جامع تر شده است. مقایسه اصول برنامه اتحاد مبارزان کمونیست در سال 60 و برنامه حزب کمونیست، 
چندى بعد از آن، با برنامه امروز حزب کمونیست کارگرى که همین روزها منتشر میشود این را بخوبى 
نشان میدهد. جنبش ما، بعنوان یک حرکت کمونیستى خاص در جامعه ایران در این یک و نیم دهه مراحل 
مختلفى را طى کرده و طبعا امروز با مسائل دیگرى روبروست. ما با این هدف شروع کردیم که در تمایز با 
چپ خلق گرا و ناسیونالیست ایران در مقطع انقالب 57، یک قطب مارکسیست و انترناسیونالیست ایجاد 
کنیم و این قطب را به بستر اصلى حرکت کمونیستى رادیکال در کشور تبدیل کنیم. ما این را ابزار دخالت 
مستقل کارگر در سرنوشت خویش و سرنوشت سیاسى جامعه میدانستیم و میدانیم. پیشروى هاى مهمى 
کردیم. در مدت کوتاهى حزب کمونیست ایران تشکیل شد که براى دوره اى چندین ساله یک قطب مهم در 
چپ رادیکال کشور را تشکیل میداد. گام بعدى، که با سقوط اردوگاهها و قطبهاى سوسیالیسم غیر کارگرى 
در سطح جهانى مصادف بود، ایجاد یک صفبندى کمونیستى کارگرى بود که بتواند نه فقط این دوره سخت 
و این تعرض وسیع جهانى به آرمان سوسیالیسم را پشت سر بگذارد، بلکه مسیرى که در جهت ایجاد حزب 
این  محصول  کارگرى  کمونیست  حزب  بدهد.  ادامه  را  بودیم  کرده  طى  ایران  در  کارگر  طبقه  کمونیستى 
حرکت است. خالصه کالم، همه اینها یعنى اینکه موقعیت و مسائل امروز ما با آن دوره فرق میکند. آرمانها 

و اهداف همانهاست، اما موقعیت عینى جامعه و جنبش تفاوت کرده است. 
  
راه آزادى: اگر با تجربه، درك، و شناخت امروزى بار دیگر در برابر حوادث تاریخى بهمن 57 و پس از 
آن قرار بگیرید، چه موضعى اتخاذ میکنید. به دیگر سخن اگر تاریخ را به عقب برگردانیم برخورد شما به 

حوادث مشخص و اصلى این دوره چیست؟ 
   
منصور حکمت: اگر چرخ کل تاریخ و از جمله سطح جنبش خود ما بعقب برگردد و در شرایط عینا نظیر 
آن روز قرار بگیریم، طبعا کار اساسا متفاوتى نمیشد در دستور گذاشت. ایجاد یک قطب مارکسیست، ایجاد 
یک حزب کمونیست کارگرى و تضمین دخالت مستقل طبقه کارگر در حیات سیاسى جامعه، همین پروژه 
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باید دنبال میشد. با شناخت و تجربه امروز شاید میشد این پروژه را سریع تر و موثرتر و بى درد سرتر جلو 
برد. در یک مورد خاص بنظر من نادرست عمل کردیم. به این برمیگردم، فقط اجازه بدهید اول یک نکته 
را تاکید کنم. نمیدانم امروز چند حزب و سازمان و جریان میشود پیدا کرد که بتواند مثل جریانى که من 
به آن تعلق داشته ام به سالهاى انقالب 57 نگاه کند و مواضع و سیاستهایش در قبال حوادت مشخص و 
اصلى آن دوره را همچنان معتبر و سرافرازانه بیابد. ما از قبل از قیام نسبت به ماهیت ارتجاعى رژیم اسالمى 
و همه جناحهایش هشدار دادیم و آن را افشاء کردیم. ما در تمام مراحل، رفراندم، اشغال سفارت، جنگ، 
غیره و غیره، علیه موج توهمات و سازشکارى ها نسبت به رژیم اسالمى ایستادیم. از آزادى بى قید و شرط 
حقوق فردى و مدنى و سیاسى در جامعه، از برابرى زن و مرد، از دولت غیر مذهبى و جامعه سکوالر و از 
حقوق و مطالبات پیشرو کارگرى دفاع کردیم. ما جلوى حمله رژیم به کردستان ایستادیم و از حق جدایى 
مردم کردستان دفاع کردیم. گره گاه مهمى در آن تاریخ نیست که امروز فکر کنم موضع ما در آن یک موضع 

کمونیستى و آزایخواهانه و برحق نبود و امروز باید در پرتو دیگرى به مساله نگریست. 
  
عرصه اى که بنظر من با عقل امروز میشد بهتر عمل کرد، عکس العمل سازمانى ما به موج سرکوب 30 
خرداد بود. ما به فعالیت سیاسى و سازمانى مان در آن دوره شدت دادیم. و تازه ما جزو بخشهاى عاقل تر 
و غیر احساساتى تر چپ در آن مقطع بودیم. بنظر من میبایست یک عقب نشینى منظم و متین میکردیم و 
خودمان را براى مراحل بعدى حفظ میکردیم. توان و نیرویى که در آن ماجرا از دست دادیم به مراتب از 
آنچه باقى ماند بیشتر بود. انسانهاى عزیز و کمونیستهاى فوق العاده برجسته و مستعدى از دست رفتند. چه 
در قلب تک تک ما و چه در عرصه سیاسى و مبارزاتى هنوز این حفره ها پر نشده و بنظر من هرگز نمیشود. 
مهم ترین عامل در پروسه تاریخى، خود انسان است و هر فرد نقش ویژه و غیر قابل جایگزینى اى میتواند 
در این پروسه بازى کند. گمان میکنم درسى که از اینجا گرفتیم در روش برخورد بعدى ما به مبارزه مسلحانه 
در کردستان و به فعالین این عرصه در گره گاههاى بعدى، مثل مقطع صلح ایران عراق و بعد جنگ آمریکا 

و عراق، نقش مثبت بازى کرد. 
  
و اما اگر تاریخ به عقب برگردد و ما نه فقط با شناخت و تجربه امروز، بلکه همچنین با حزب و توان 
امروزى جنبش مان در موقعیتى مشابه آن روز قرار بگیریم، بنظر من داستان از اساس چیز دیگرى میشود. 
یک فرصت یکى دو ساله در شرایط عدم انسجام طبقه حاکم و نیروهاى ارتجاعى، یک جامعه متحول و 
تشنه سیاست، و یک صف کمونیستى کارگرى متشکل و مجرب و فهیم، یک برنامه سیاسى آماده و از پیش 

معلوم، ... خیلى کارها میشود کرد. 

اولین بار در بهمن 1373 در نشریه راه آزادى شماره 39 
و پس از آن در تیر 1374، ژوئن 1995، در انترناسیونال شماره 18 منتشر شد.

...

یک دنیاى بهتر 
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برنامه حزب کمونیست کارگرى
پیش نویس برنامه در کنگره اول حزب کمونیست کارگرى ایران در ژوئیه 1994 (تیر 1373) 
به تصویب رسید. کنگره از منصور حکمت که سند پیش نویس را تهیه کرده بود خواست که 
متن نهائى برنامه را آماده کند و براى تصویب در اختیار کمیته مرکزى حزب قرار دهد. پلنوم 
دوم کمیته مرکزى در تاریخ نوامبر 1994 (آبان 73) متن ارائه شده توسط منصور حکمت را 
مورد بررسى قرار داد و بعد از اصالحاتى متن حاضر را تصویب نمود. این متن اولین بار در 
مارس 1995 (اسفند 73) در شماره 17 «انترناسیونال»، نشریه حزب کمونیست کارگرى ایران، 

و پس از آن در تاریخ مه 1996 (اردیبهشت 75) به صورت کتاب منتشر شد.
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1
بنیاد هاى اجتماعى و فکرى کمونیسم کارگرى

 
یک دنیاى بهتر

  
تغییر جهان و ایجاد دنیایى بهتر یک امید و آرمان همیشگى انسانها در طول تاریخ جامعه بشرى بوده است. 
علیرغم رواج ایده هاى قدرگرایانه و خرافى اعم از مذهبى و غیر مذهبى حتى در دنیاى باصطالح مدرن 
امروز، ایده هایى که هریک به نحوى عالج ناپذیرى و مقدر بودن وضع موجود را تبلیغ میکنند، زندگى 
واقعى و عمل روزمره توده هاى وسیع مردم همواره حاکى از یک امید و باور عمیق به امکان پذیرى و حتى 
اجتناب ناپذیرى یک آینده بهتر است. این امید که دنیاى فردا میتواند از محرومیت ها و مشقات و کمبودها 
و زشتى هاى امروز رها باشد، این اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعیین چند 
و چون دنیاى فردا موثر است، یک نگرش ریشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده 

هاى وسیع مردم را جهت میدهد. 
   
کمونیسم کارگرى قبل از هر چیز به اینجا تعلق دارد، به امید و اعتقاد انسان هاى بیشمار و نسلهاى پى در 

پى به اینکه ساختن یک آینده بهتر، یک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و میسر است. 
  

آزادى، برابرى، رفاه
  
تصویر همه از یک زندگى مطلوب و یک دنیاى ایده آل بیشک یکى نیست. اما با اینهمه مقوالت و مفاهیم 
معینى در طول تاریخ چند هزار ساله جامعه بشرى دائما بعنوان شاخص هاى سعادت انسان و تعالى جامعه 
به طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حدى که دیگر بعنوان مفاهیمى مقدس در فرهنگ سیاسى توده 
مردم در سراسر جهان جاى گرفته اند. آزادى، برابرى، عدالت و رفاه در صدر این شاخص ها قرار دارند. 

   
دقیقا همین ایده آلها بنیادهاى معنوى کمونیسم کارگرى را تشکیل میدهند. کمونیسم کارگرى جنبشى براى 

دگرگونى جهان و برپایى جامعه اى آزاد، برابر، انسانى و مرفه است. 
   

مبارزه طبقاتى: پرولتاریا و بورژوازى
   
کمونیسم کارگرى اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشریت نیست. جامعه کمونیستى 
الگو و نسخه اى ساخته و پرداخته ذهن خردمندانى خیراندیش نیست. کمونیسم کارگرى جنبشى است که 
از بطن خود جامعه سرمایه دارى معاصر برمیخیزد و افق و آرمانها و اعتراض بخش عظیمى از همین جامعه 



1468

برگزیده آثار  منصور حکمت

را منعکس میکند. 
   
تاریخ کلیه جوامع تاکنونى تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتى است. جدالى بى وقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، 
میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده 

است. این جدال طبقاتى است که منشاء اصلى تحول و تغییر در جامعه است. 
  

برخالف جوامع پیشین که عموما بر سلسله مراتب طبقاتى و قشربندى هاى پیچیده اى بنا شده بودند، جامعه 
مشاغل  وسیع  تنوع  علیرغم  معاصر،  جامعه  است.  کرده  ساده  بسیار  را  طبقاتى  تقسیم  دارى  سرمایه  مدرن 
و تقسیم کار گسترده، بطور کلى بر محور دو اردوگاه طبقاتى اصلى که رودرروى یکدیگر قرار گرفته اند 

سازمان یافته است: کارگران و سرمایه داران، پرولتاریا و بورژوازى. 
   

تقابل این دو اردوگاه در پایه اى ترین سطح سرمنشاء و مبناى کلیه کشمکش هاى اقتصادى، سیاسى و 
حقوقى و فکرى و فرهنگى متنوعى است که در جامعه معاصر در جریان است. نه فقط حیات سیاسى و 
اقتصادى جامعه، بلکه حتى زندگى فرهنگى و فکرى و علمى انسان امروز که بظاهر قلمروهایى مستقل و 
ماوراء طبقاتى بنظر میرسند، مهر این صفبندى محورى در جامعه مدرن سرمایه دارى را بر خود دارند. اردوى 
پرولتاریا، اردوى کارگران، با همه تنوع افکار و ایده آلها و گرایشات و احزابى که در آن وجود دارد، نماینده 
تغییر و یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت ستم در جامعه است. اردوى بورژوازى، باز با کلیه 
مکاتب و احزاب سیاسى و متفکرین و شخصیت هاى رنگارنگش، خواهان حفظ ارکان وضع موجود است 
و در مقابل فشار آزادیخواهى و مساوات طلبى کارگرى از نظام سرمایه دارى و قدرت و امتیازات اقتصادى 

و سیاسى بورژوازى دفاع میکند. 
    
کمونیسم کارگرى از این مبارزه طبقاتى سر بر میکند. صفى در اردوگاه پرولتاریاست. کمونیسم کارگرى جنبش 
انقالبى طبقه کارگر براى واژگونى نظام سرمایه دارى و ایجاد یک جامعه نوین بدون طبقه و بدون استثمار است. 

   
کمونیسم کارگرى

   
اما، نه فقط آزادى و برابرى، بلکه حتى آرمان محو طبقات و استثمار، ویژه کمونیسم کارگرى نیست. این 
آرمان ها پرچم جنبش هاى مختلف طبقات و اقشار محروم در جوامع پیشین هم بوده اند. آنچه کمونیسم 
کارگرى را بعنوان یک جنبش و یک آرمان اجتماعى از تالش هاى آزادیخواهانه و مساوات طلبانه پیشین 
متمایز میکند، اینست که چه از نظر عملى و اجتماعى و چه از نظر آرمانى و فکرى در برابر سرمایه دارى، 

یعنى متاخرترین و مدرن ترین نظام طبقاتى، قد علم میکند. 
مدرن  تولید  و  دارى  سرمایه  عروج  محصول  خود  که  اى  طبقه  است،  پرولتاریا  جنبش  کارگرى  کمونیسم 
صنعتى است. طبقه اى که از فروش نیروى کار خویش زندگى میکند و جز نیروى کار خویش وسیله اى 
براى تامین معاش خویش ندارد. پرولتاریا برده نیست، رعیت نیست، استادکار و صنعتگر نیست، نه تحت 
تملک و انقیاد کسى است و نه خود مالک وسائل کار خویش است. هم آزاد و هم ناگزیر است تا نیروى 
کار خویش را در بازار به سرمایه بفروشد. پرولتاریا، محصول سرمایه دارى و صنعت مدرن و طبقه استثمار 
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شونده اصلى در این نظام است. 
   

اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونیسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمایه 
دارى متکى است. نقدى از زاویه طبقه کارگر مزدى در این جامعه و به این اعتبار حقیقى و انقالبى. تلقى 
زحمتکشان و تولید کنندگان غیر پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پیشین، 
به ناگزیر انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مالکیت 
است. تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نمیرفت و تجسم رعیت یا صنعتگر خرده 
پاى شهرى از برابرى چیزى بیش از برابرى در حق مالکیت نمیتوانست باشد. اما، با ظهور پرولتاریا بعنوان 
توده عظیم تولید کنندگان فارغ از هر نوع مالکیت وسائل تولید، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، 
دقیقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزادیخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد. پرولتاریا 
نمیتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکیت خصوصى بر وسائل تولید و تقسیم طبقاتى رها شود. 

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنین و در اساس اقتصادى  - اجتماعى است. 
   
که  کارگرى  رهائیبخش  و  آزادیخواهانه  سیاسى  مبارزه  و  نگرى  جهان  و  دارى  سرمایه  به  پرولترى  انتقاد 
قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگرى ظهور کرد، با مارکسیسم به انسجام و شفافیت و 
قدرت نظرى عظیمى دست یافت. جنبش کمونیسم کارگرى در تمام طول تاریخ خویش با مارکسیسم و نقد 

مارکسیستى به جامعه سرمایه دارى پیوندى عمیق و ناگسستنى داشته است. 
   
کمونیسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمایه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و 
عام ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه دارى و مصائب آن را نمایندگى 
میکند. اهداف و برنامه عملى این جنبش بر نقد مارکسیستى بنیادهاى جامعه سرمایه دارى معاصر، بعنوان 

آخرین، مدرن ترین و پیشرفته ترین شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است. 
   
دنبال  کارگر  طبقه  کل  منافع  از  جدا  منافعى  و  نیست  کارگر  طبقه  کل  از  جدا  جنبشى  کارگرى  کمونیسم 
نمیکند. تفاوت جنبش کمونیسم کارگرى با سایر جنبشها و احزاب کارگرى در اینست که اوال، در مبارزه 
طبقاتى در هر کشور، پرچم وحدت و منافع مشترك کارگران سراسر جهان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و 
جبهه هاى مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمایندگى میکند. کمونیسم کارگرى 
الجرم جنبش پیشرو ترین بخش طبقه کارگر است که شرایط و ملزومات پیروزى و هدف نهایى مبارزه 

طبقاتى را بدرستى میشناسد و میکوشد بخش هاى مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد.
 

سرمایه دارى

ترازنامه عملى
    
نظام سرمایه دارى مسبب و عامل بقاء کلیه مصائب گریبانگیر انسان امروز است. فقر و محرومیت، تبعیض 
و نابرابرى، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بیکارى، بى مسکنى، ناامنى 
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اقتصادى و سیاسى، فساد و جنایت همه و همه محصوالت گریزناپذیر این نظامند. سخنگویان بورژوازى در 
انکار این حقیقت، خاطر نشان میکنند که این مصائب را سرمایه دارى ابداع نکرده است، که همه اینها مقدم 
بر سرمایه دارى وجود داشته اند، که استثمار و تصاحب دسترنج تولید کنندگان، استبداد، تبعیض، ستمکشى 

زن، جهل و خرافه و مذهب و فحشاء کمابیش به قدمت خود جامعه بشرى اند. 
   

آنچه در این میان پرده پوشى میشود این واقعیت است که اوال، همه این مصائب و محرومیت ها در این 
جامعه محتوا و معناى جدیدى متناسب با نیازهاى جهان سرمایه دارى یافته اند و هر روز از نو در متن 
سرمایه دارى مدرن امروز، به عنوان اجزاء الیتجزاى این نظام، باز تولید میشوند. منشاء فقر و گرسنگى، 
است.  بیستم  قرن  انتهاى  اقتصادى  نظام  بیستم،  قرن  انتهاى  در  اقتصادى  ناامنى  و  مسکنى  بى  و  بیکارى 
استبدادها و دیکتاتورى هاى خونین، جنگها، مردم کشى ها و سرکوب و اختناقى که سهم صدها میلیون 
انسان امروز از زندگى است، حکمت خود را از نیازها و ملزومات نظام حاکم بر جهان امروز میگیرد و به 
منافعى در همین جهان خدمت میکند. فرودستى زن امروز در کل پهنه جهان، محصول اقتصاد و اخالقیات 

قرون وسطى نیست، محصول نظام اقتصادى و اجتماعى و ارزش هاى اخالقى جامعه امروز است. 
   

ثانیا، این بورژوازى و نظام سرمایه دارى است که دائما به سرسختانه ترین وجه با تالش هر روزه توده هاى 
وسیع مردم در چهارگوشه جهان براى فائق آمدن بر این مشقات و محرومیت ها و عقب ماندگى ها مقابله 
میکند. تالش هر روزه کارگر براى بهبود اوضاع اقتصادى و رفاهى و حقوق مدنى توده وسیع مردم با مانعى 
جز بورژوازى و دولت ها و احزاب و مبلغینش روبرو نیست. خیزش هاى توده هاى وسیع مردم در مناطق 
عقب مانده و محروم براى دخالت در سرنوشت خویش، بعنوان اولین مانع با نیروى قهریه بورژواهاى محلى 
و بین المللى روبرو میشود. دولت، نهاد مذهب، رسانه ها و دستگاه هاى تبلیغاتى عظیم بورژوازى، سنت ها 
و اخالقیات و نظام تربیتى و آموزشى طبقه حاکمه سازنده ذهنیت هاى عقب مانده، متعصب و تبعیض گر 
در بین توده مردم و نسلهاى پى در پى است. جاى تردید نیست که این سرمایه دارى و بورژوازى است که 
سد راه نقد و تغییر جهان امروز توسط میلیون ها انسانى است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده اند 

بلکه کمابیش خطوطى را که یک جامعه شایسته انسان باید بر طبق آن سازمان یابد شناخته اند. 
   

انقالبات  ترین  عظیم  دل  در  دارى،  سرمایه  و  سرمایه  شدن  جهانى  اوج  در  بیستم،  قرن  انتهاى  در  امروز، 
تکنولوژیکى، بشریت در یکى از خطیرترین دوره هاى تاریخ خود سیر میکند. مساله بقاء فیزیکى معضل 
میلیون ها انسان از کشورهاى فقر زده آفریقا و آسیا تا قلب پایتخت هاى اروپاى غربى و آمریکاست. امید 
توسعه اقتصادى جوامع عقب مانده دیگر به تمامى به یاس مبدل شده است. رویاى رشد جاى خود را به 
کابوس دائمى قحطى و بى غذایى و بیمارى داده است. در اروپا و آمریکاى پیشرفته بدنبال سالها رکود عمیق 
اقتصادى، نوید نیم بند "رونق بدون اشتغال"، عینا همین کابوس را جلوى دهها میلیون خانواده کارگرى 
گرفته است. جنگ و مردم کشى در 5 قاره بیداد میکند. عظیم ترین عقبگردهاى فکرى و فرهنگى در جریان 
است، از باال گرفتن مجدد جهالت مذهبى، مردساالرى، نژاد پرستى، قوم پرستى و فاشیسم تا سقوط حقوق 
و شان فرد در جامعه و رها شدن هستى و زندگى میلیون ها مردم از کودك و پیر و جوان به دست بیرحم 
بازار آزاد. جنایت سازمان یافته در اغلب کشورها به یک واقعیت پابرجا در زندگى روزمره مردم و حیات 
اقتصادى و سیاسى کل جامعه تبدیل شده است. اعتیاد به مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه هاى جنایى 
تولید و توزیع آنها یک معضل عظیم و الینحل بین المللى است. نظام سرمایه دارى و اصل اصالت سود کل 
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محیط زیست را با خطرات جدى و لطمات جبران ناپذیرى روبرو ساخته است. در این میان متفکرین و 
سخنگویان بورژوازى حتى مدعى ارائه پاسخى در قبال این اوضاع نیستند. این واقعیت عملى سرمایه دارى 

امروز است که آینده بسیار هولناکى را پیشاروى کل مردم جهان گرفته است. 
 

ارکان سرمایه دارى
   

جامعه معاصر بدون شک جامعه پیچیده و مرکبى است. میلیاردها انسان در روابط اقتصادى و اجتماعى و 
سیاسى گسترده و متنوعى در فعل و انفعال دائمى با یکدیگر قرار گرفته اند. تکنولوژى و تولید ابعاد غول 
آسایى یافته اند، حیات فکرى و فرهنگى بشر امروز، همچنانکه مسائل و مصائب او، وسیع و متنوع است. 
اما این پیچیدگى ها صرفا حقایق ساده و قابل درکى را که مبناى اقتصادى و اجتماعى جهان سرمایه دارى 

را تشکیل میدهد از نظر دور میدارند. 
   
اساس نظام سرمایه دارى نظیر هر نظام طبقاتى دیگر، استثمار تولید کنندگان مستقیم است، یعنى تملک و 
تصاحب بخشى از محصول کار و تولید آنها توسط طبقات حاکم. ویژگى هر نظام اجتماعى در ادوار مختلف 
در طول تاریخ در روش خاصى است که در هر یک از آنها این استثمار صورت میگیرد. در سیستم برده 
دارى نه فقط محصول کار برده، بلکه کل وجود او به مالک وى تعلق داشت. برده براى مالک کار میکند و 
در مقابل توسط او زنده نگاهداشته میشود. در نظام فئودالى رعیت بخشى از محصول خود را به مالک و 
ارباب تحویل میدهد و یا ساعات و روزهایى را براى او بیگارى میکند. استثمار در نظام سرمایه دارى بر 

اساس کامال متفاوتى استوار است. 
   
اینجا تولید کنندگان اصلى، یعنى کارگران، آزادند. به کسى تعلق ندارند، زائده ملک و زمین و تحت انقیاد 
اربابى نیستند. مالک و صاحب اختیار جسم خود و نیروى کار خود هستند. اما کارگران در این نظام از یک 
لحاظ دیگر نیز " آزاد" اند. آنها مالک هیچ نوع وسائل کار و تولیدى نیستند. و لذا براى تامین زندگى خویش 
ناگزیرند در ازاء مزد نیروى کار خویش را براى مدت معین به طبقه سرمایه دار، یعنى اقلیت کوچکى که 
وسائل تولید را در تملک و انحصار خود دارد، بفروشند و سپس وسائل معیشت و زندگى خود را، که خود 
تولید کرده اند، در بازار از سرمایه دار بخرند. جوهر سرمایه دارى و اساس استثمار در این نظام کاال بودن 
نیروى کار از یکسو و مالکیت خصوصى طبقه سرمایه دار بر وسائل تولید از سوى دیگر است. وجود جامعه 
بشرى، نفس بقاء انسان و تامین نیازهاى او، تحت هر نظامى، بدون آنکه نیروى کار زنده انسانها وسایل و 
ابزار کار را به خدمت بگیرد و محصوالت جدید بیافریند قابل تصور نیست. اما نیروى کار و وسائل تولید 
در نظام سرمایه دارى با دیوار مالکیت خصوصى از هم جدا شده اند. کاالهایى هستند که مالکان آن باید 
در بازار با هم روبرو شوند. ظاهر امر اینست که صاحبان این کاالها در بازار وارد یک معامله برابر و آزاد 
میشوند. کارگر نیروى کارش را براى ساعات معینى به سرمایه دار، یعنى صاحب وسائل تولید، میفروشد 
و در ازاء آن مزد میگیرد. سرمایه دار، نیروى کار را به خدمت میگیرد، مصرف میکند، و محصوالت جدید 
تولید میکند. این کاالها در بازار فروخته میشوند و پول حاصله بعنوان سرمایه دور تولید را از نو آغاز میکند. 

  
اما، در پس معامله بظاهر برابر کار و سرمایه، یک نابرابرى بنیادى نهفته است که سرنوشت کل بشر امروز 
را رقم میزند و رهایى و آزادى جامعه بدون خالصى از آن امکان پذیر نیست. کارگر با مزد صرفا آنچه 
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فروخته است، یعنى توان کار کردن و حضور مجدد در بازار کار، را از نو بدست میاورد. طبقه کارگر با کار 
هر روزه تنها کارگر بودن خود، و بقاء خود بعنوان فروشنده هر روزه نیروى کار را تضمین میکند. اما سرمایه 
در این جریان انباشت میکند و افزایش مى یابد. نیروى کار یک نیروى خالق است. براى خریدارش ارزش 
جدید تولید میکند. ارزش محصوالت و خدماتى که در هر نوبت توسط طبقه کارگر تولید میشود بیش از 
مجموع سهم خود وى و بخشى از تولید است که صرف بازسازى وسائل تولید مستهلک شده و مصرف 
شده میگردد. این ارزش اضافه، که خود را بصورت انبوهى از کاالها نشان میدهد، به اعتبار مالکیت طبقه 
سرمایه دار بر وسائل تولید بطور اتوماتیک به او تعلق دارد و بر حجم سرمایه اش میافزاید. نیروى کار در 
مبادله با سرمایه تنها خود را بازتولید میکند. حال آنکه سرمایه در مبادله با نیروى کار رشد میکند. قدرت 
خالقه نیروى کار و فعالیت آفریننده طبقه کارگر، خود را بصورت زایش سرمایه جدید براى طبقه سرمایه 
دار منعکس میکند. هرچه طبقه کارگر بیشتر و بهتر کار کند، بر اقتدار سرمایه افزوده میگردد. قدرت غول 
آساى سرمایه در جهان امروز و سلطه روز افزون آن بر حیات اقتصادى و سیاسى و فکرى میلیاردها ساکنین 

کره ارض، چیزى جز انعکاس وارونه قدرت خالقه کار و بشریت کارگر نیست. 
   

به این ترتیب استثمار در جامعه سرمایه دارى، بدون طوق و زنجیر آهنین بر گردن و دست و پاى تولید 
کنندگان، از مجراى بازار و مبادله آزاد و برابر کاالها صورت میگیرد. این ویژگى اساسى سرمایه دارى است 

و ماهیتا آن را از همه نظام هاى پیشین متمایز میکند. 
    
کل ارزش اضافه حاصل از استثمار طبقه کارگر اساسا از طریق بازار و نیز از مجراى سیاستهاى مالى و پولى 
دولتها میان بخش هاى مختلف طبقه سرمایه دار تقسیم میشود. سود، بهره و اجاره اشکال عمده سهم برى 
سرمایه هاى مختلف از ماحصل این استثمار طبقاتى است. رقابت سرمایه ها در بازار مقدار سهم هر شاخه 

و هر واحد و بنگاه سرمایه دارى را تعیین میکند. 
   

اما کار به اینجا ختم نمیشود. کل هزینه ماشین دولتى و ارتش و سیستم ادارى بورژوازى، کل هزینه نهادهاى 
ایدئولوژیکى و فرهنگى جامعه بورژوایى و خرج خیل عظیم کسانى که از طریق این نهادها قدرت بورژوازى 
را حفظ و حراست میکنند، از همین منبع تامین میشود. طبقه کارگر با کار خود خرج طبقه حاکمه، خرج 
انباشت روزافزون سرمایه و هزینه سلطه سیاسى و فرهنگى و فکرى بورژوازى بر خود و بر کل جامعه را 

میپردازد. 

با انباشت سرمایه دائما بر حجم انبوه کاالهایى که ثروت جامعه بورژوایى را میسازند افزوده میشود. رشد 
دائمى و پرشتاب تکنیک و افزایش حجم و قدرت ابزارها و وسائل تولیدى که طبقه کارگر در هر حلقه 
جدید تولید به حرکت در میاورد، نتیجه اجتناب ناپذیر روند انباشت سرمایه است. اما در قیاس با ابعاد 
گسترش ثروت و قدرت تولیدى جامعه، طبقه کارگر مداوما بطور نسبى محروم تر میگردد. علیرغم افزایش 
تدریجى و محدود قدر مطلق سطح زندگى کارگران الاقل در کشورهاى صنعتى پیشرفته، حقیقت اینست که 
در جریان انباشت سرمایه نسبت سهم طبقه کارگر از کل ثروت جامعه، به سرعت سقوط میکند و شکاف 
میان سطح زندگى طبقه کارگر با استانداردهاى مقدور آسایش و رفاه، که به تالش خود او ممکن شده اند، 

عمیق تر میشود. هرقدر جامعه ثروتمند تر میشود، کارگر بخش محرومترى را در آن تشکیل میدهد. 
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بهبود تکنیک و افزایش بارآورى و قدرت مولده کار، به معنى جایگزینى هرچه بیشتر نیروى کار زنده با 
دستگاهها و ماشین آالت و سیستم هاى اتوماتیک است. در یک جامعه انسانى و آزاد این قاعدتا به معناى 
فراهم شدن فرصت بیشتر براى فراغت و لذت بردن از زندگى براى همه است. اما در جامعه سرمایه دارى، 
که نیروى کار و وسائل کار صرفا کاالهایى هستند که سرمایه با هدف کسب سود در اختیار گرفته است، 
جایگزینى ماشین بجاى انسان بصورت بیکارى و بیکارسازى دائمى بخشى از طبقه کارگر، و محروم شدنش 
از امکان تامین معاش، نمودار میشود. پیدایش یک ارتش ذخیره از کارگران بیکار، که حتى امکان فروش 
نیروى کار خویش را ندارند، یک نتیجه جبرى روند انباشت سرمایه است که در عین حال خود یک شرط 
وجودى تولید سرمایه دارى را تامین میکند. وجود ارتش ذخیره اى از بیکاران، که اساسا به هزینه خود بخش 
شاغل طبقه زنده نگاهداشته میشود، رقابت در صفوف طبقه کارگر را تشدید میکند و سطح دستمزد را در 
حداقل ممکن پائین نگاه میدارد. این ارتش ذخیره همچنین امکان میدهد سرمایه با سهولت نیروى کار مورد 
استفاده خود را به تناسب نیازهاى بازار کاهش یا افزایش بدهد. بیکارى، یک عارضه جانبى بازار و یا نتیجه 
سیاست غلط این یا آن دولت نیست، بلکه جزء ذاتى کارکرد سرمایه دارى و جریان انباشت سرمایه است. 
   

بحران هاى اقتصادى ادوارى با عواقب وخیم و خانمان برانداز اقتصادى و اجتماعى، جزء اجتناب ناپذیر 
نظام سرمایه دارى هستند. این بحران ها اساسا از یک تناقض بنیادى در بطن خود پروسه انباشت سرمایه 
مایه میگیرند: در حالى که کار منشاء سود و ارزش اضافه است، روند انباشت سرمایه و رشد ناگزیر تکنیک، 
دائما از نسبت نیروى کار در قیاس با وسائل تولید میکاهد. ارزش اضافه تولید شده، حتى اگر از نظر قدر 
مطلق افزایش پیدا کند، بطور عادى نمیتواند متناسب با افزایش دائمى سرمایه پیش ریخته رشد کند. نرخ 
سود سرمایه، بنا به قوانین مادى خود روند انباشت، الجرم گرایش به نزول دارد. تکاپوى دائمى براى خنثى 
کردن این گرایش و حفظ نرخ سود بخصوص از طریق تشدید استثمار و کاهش سهم طبقه کارگر از ثروت 
جامعه، که به شکل مزد و خدمات اجتماعى و غیره پرداخت میشود، امر هر روزه طبقه سرمایه دار و دولت 
هاى رنگارنگش و نیز قشر وسیع متفکرین اقتصادى، مدیران و متخصصان بورژوا در سراسر جهان است. 
   

علیرغم همه این تالش ها، تضادهاى درونى سرمایه و گرایش نزولى نرخ سود هربار باالخره خود را دیکته 
میکنند و کل نظام اقتصادى به یک بحران عمیق فرو میرود. دوران رکود و بحران نه فقط نشانه و عارضه 
حدت یافتن تناقضات درونى سرمایه است، بلکه مکانیسم عملى تخفیف آن و بازسازى سرمایه نیز هست. 
رقابت میان اقشار سرمایه شدت مییابد و بسیارى به ورطه ورشکستگى کشیده میشوند. این در عین حال 
سرمایه هاى ضعیف تر را از دور خارج میکند و شرایط سودآورى را براى آنها که باقى میمانند مناسب تر 
میکند. از طرف دیگر طبقه سرمایه دار و دولت هاى آن در کشورهاى مختلف هجوم وسیعى را در اشکال 
مختلف به سطح زندگى طبقه کارگر آغاز میکنند. بر تعداد بیکاران به شدت افزوده میشود و استثمار کل 

طبقه کارگر تشدید میشود. 
   

سرمایه از دل هر بحران متمرکز تر بیرون میاید و الجرم بحران بعدى با ابعاد گسترده تر و عمیق ترى ظاهر 
میشود و رقابت و کشمکش حاد ترى را در درون خود طبقه سرمایه دار باعث میشود. تخفیف هر بحران 
جدید بازسازى همه جانبه ترى را براى سرمایه ضرورى میکند. و به همین نسبت دورنمایى که بورژوازى 

هربار در برابر جامعه قرار میدهد تاریک تر و هولناك تر میشود. 
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عواقب و عوارض تضادها و بحران هاى نظام سرمایه دارى به قلمرو اقتصادى محدود نیست. جنگ هاى 
خانمان برانداز در ابعاد جهانى و منطقه اى، میلیتاریسم و تجاوزگرى نظامى، برقرارى حکومت هاى پلیسى 
و استبدادى، سلب حقوق مدنى و سیاسى مردم و بویژه طبقه کارگر، باال گرفتن تروریسم دولتى و سازمان 
هاى راست افراطى، اوجگیرى تبلیغات و فشارهاى واپسگرایانه مذهبى، ناسیونالیستى، نژادپرستانه و ضد 

زن، اینها خصوصیات بارز سرمایه دارى معاصر بویژه در دوره هاى بحران است. 
  

دولت و روبناى سیاسى
   

سخنگویان جامعه بورژوایى چنین قلمداد میکنند که دولت یک نهاد ضرورى است که براى اداره جامعه بر 
مبناى منافع عمومى و مشترك کل اعضاى جامعه شکل گرفته است. نهادى که گویا اراده جمعى مردم را 
منعکس میکند و قدرت مشترك اعضاى جامعه را به عمل در میاورد. گفته میشود که قوانین حاکم مجموعه 
اى از اصول بدیهى و طبیعى و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجرى این قوانین است. تصویر 
کردن دولت بعنوان یک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون جامعه، یک رکن اساسى ایدئولوژى 
بورژوایى است. این تلقى از دولت بویژه در کشورهاى پیشرفته غربى که نظام پارلمانى با ثبات ترى داشته 
اند ریشه قوى ترى در میان مردم دارد. اما در کشورهاى عقب مانده تر هم، علیرغم حاکمیت دولت هاى 
استبدادى و پلیسى، و علیرغم بدبینى عامه به دولت هایى که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال 
نیست و تلقى مردم از دولت بعنوان نهادى که وظیفه مدیریت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوى و 
ریشه دار است. گسترش نقش اقتصادى دولت ها و بویژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعى و مدیریت 

و کنترل اقتصادى در چند دهه اخیر بشدت بر دامنه این توهمات افزوده است. 
    
تحت  هاى  توده  نگاهداشتن  انقیاد  تحت  براى  حاکمه  طبقه  ابزار  ترین  مهم  دولت  که  اینست  واقعیت 
استثمار است. تاریخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پیدایش طبقات و تقسیم جامعه به طبقات 
دولت  امروز،  هاى  دولت  ساختمان  در  ها  پیچیدگى  همه  علیرغم  است.  بوده  استثمار  تحت  و  استثمارگر 
همچنان دستگاهى براى اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسى آن را تشکیل 
میدهند. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتى است. هر 
دولتى، مستقل از هر فرم و ظاهرى که بخود پذیرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهورى، چه پارلمانى و چه 

استبدادى، ابزار اعمال دیکتاتورى طبقه یا طبقات حاکم است.
 

در هر نظامى، حتى در خشن ترین برده دارى هاى اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتى دولت پنهان نمیشد، 
طبقه حاکم نیاز داشته است مبنایى براى مشروعیت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثى، 
حکومت اشرافیت، حکومت مذهبى و الهى، قالب هایى براى این کسب مشروعیت بودند. در جامعه سرمایه 
دارى، جامعه مبتنى به بازار که در آن کارگر و سرمایه دار عناصرى "آزاد" تصویر میشوند که على الظاهر پا 
به مبادله اى داوطلبانه و برابر میگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى قالب اصلى کسب مشروعیت 
براى حاکمیت طبقاتى بورژوازى است. ظاهر مساله اینست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با 
دستاوردهاى  تاریخى  نظر  از  قطعا  پارلمان  و  انتخابات  راى،  حق  میشود.  تشکیل  مردم  خود  مستقیم  راى 
مهمى در تالش مردم کارگر براى گسترش حقوق مدنى خویش محسوب میشوند. بدیهى است که زندگى 
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در یک نظام لیبرالى بورژوایى به مراتب از زندگى در یک رژیم پلیسى و استبدادى قابل تحمل تر است. اما 
این قالب ها نمیتوانند ماهیت طبقاتى دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسیع مردم کارگر حتى در پیشرفته 
ترین، با ثبات ترین و آزاد ترین نظام هاى پارلمانى، از کمترین قدرت تاثیر گذارى بر سیاست ها و اقدامات 
دولت برخوردارند. نظام پارلمانى توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات 
و  چون  بى  حاکمیت  اى،  دوره  عمومى  انتخابات  مجراى  از  حاکم  طبقه  مختلف  هاى  بخش  میان  دولتى 
چراى کل بورژوازى بر حیات سیاسى و اقتصادى جامعه را تضمین کند. دموکراسى پارلمانى نه مکانیسمى 
براى دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزارى براى کسب مشروعیت براى حاکمیت و دیکتاتورى طبقه 

بورژواست. 
   

فرهنگ، ایدئولوژى و اخالق
   

استثمار و تبعیض و بى حقوقى در ابعادى اینچنین عظیم، و در اشکالى اینچنین عیان، بدون تسلیم و رضایت 
توده وسیع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن این مناسبات در اذهان خود قربانیانش سر پا 
باقى نمیماند. توجیه کردن این وضعیت، ابدى و ازلى و طبیعى قلمداد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن 
فرودستان جامعه از شورش علیه این مناسبات، وظیفه روبناى فکرى و فرهنگى و اخالقى در این جامعه 
است. زرادخانه فرهنگى و اخالقى بورژوازى علیه آزادى و رهایى انسان عظیم و خیره کننده است. بخشى 
از این ابزارها از اعصار کهن به ارث رسیده اند، اما مطابق نیاز جامعه بورژوایى نوسازى و بازسازى شده اند. 
ادیان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخالقى جاهالنه، قوم پرستى، نژادپرستى، مردساالرى، همه و 
همه حربه هاى فکرى و فرهنگى طبقات حاکمه در طول تاریخ براى خفه کردن و سربزیر نگاهداشتن توده 
کارکن جامعه بوده اند. همه اینها در اشکال نوین و ظرفیتهاى تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن 
مالکیت و حاکمیت بورژوایى از تهدید آگاهى و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند. 
  
و  تر  عظیم  مراتب  به  است  افزوده  انقیاد  فرهنگى  و  فکرى  ابزارهاى  بر  بورژوایى  جامعه  خود  آنچه  اما 
کارآمدتر است. منفعت پرستى فردى و رقابت، یعنى منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبیعت انسان 
بطور کلى شمرده میشوند و بعنوان ارزش هاى واالى بشرى تقدیس میگردند. در این جامعه رابطه میان 
با  رابطه  در  جایگاهشان  را  ها  انسان  ارزش  و  شان  کاالهاست.  میان  رابطه  از  تابعى  و  انعکاس  ها،  انسان 
مالکیت تعیین میکند. بورژوازى تمرکز و آرایش محلى و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را 
سازمان داد. ناسیونالیسم و میهن پرستى مدرن بورژوایى، بعنوان قوى ترین طوق ایدئولوژیکى طبقات حاکم 

بر گردن توده مردم در طول تاریخ، بجاى قوم پرستى و عشیره گرى و هویت محلى نشست. 
  
اخالقى  و  فرهنگى  و  فکرى  کنترل  و  حاکمیت  اما  است.  حاکم  طبقه  افکار  جامعه،  هر  در  حاکم  افکار 
صنعتى  و  فنى  و  علمى  انقالبات  است.  سابقه  بى  عمق  و  دامنه  نظر  از  امروز  جامعه  حیات  بر  بورژوازى 
عظیمى که در طول دویست سال گذشته صورت گرفته است و مکانیسم قدرتمند بازار که هر مرز ملى و 
قومى و سیاسى و فرهنگى را درمى نوردد، بورژوازى را در حفظ حاکمیت ایدئولوژیکى و اشاعه اصول 
و باورهاى خرافى خویش در مقیاسى جهانى از امکانات وسیعى برخوردار ساخته است. در قلمرو تولید 
وى  خود  علیه  اى  حربه  به  انسان  خالقه  قدرت  محصوالت،  تولید  قلمرو  نظیر  درست  نیز،  آراء  و  افکار 
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بدل شده است. نوآورى ها و پیشرفت هاى بیشمارى که در قرن بیستم در زمینه تحول قالب هاى ادبى 
مختلف  هاى  عرصه  گسترش  و  کامپیوترى  و  بصرى  و  سمعى  جمعى  ارتباط  ابزارهاى  تحول  هنرى،  و 
فعالیت فرهنگى، صورت گرفته است، در درجه اول، به بمباران هر روزه توده میلیونى مردم با ایده هاى 
جمعى،  ارتباطات  وسائل  پیدایش  است.  داده  میدان  تر  متنوع  و  تر  پیچیده  موثرتر،  اشکالى  در  بورژوایى، 
سریع  انتقال  و  آورى  گرد  که  اخیر،  دهه  دو  در  اى  ماهواره  تلویزیونى  رادیو  هاى  شبکه  و  انفورماتیک 
اطالعات را در سراسر جهان بشدت تسهیل کرده است، در دست بورژوازى به یک ماشین عظیم پخش 
سوء اطالعات، تحمیل عقاید و تحریک مردم در یک مقیاس صدها میلیونى بدل شده است. رسانه هاى 
نقش  از  زیادى  بخش  اند،  سرمایه  حرکت  قلمروهاى  سودآورترین  از  خود  که  نمایش،  صنعت  و  جمعى 
و  اند  گرفته  عهده  بر  را  جامعه  در  سرکوب  ارگانهاى  حتى  و  مذهبى  مراتب  سلسله  خانواده،  نهاد  سنتى 
در حفظ موازنه ایدئولوژیکى موجود در جامعه، انتقال افکار و معنویات و اخالقیات حاکم به توده مردم، 
کنترل فکرى و مهندسى اذهان آنها، منفرد کردن و ارعاب آنها و خنثى کردن ایده ها و تمایالت انتقادى در 
جامعه نقش روزافزونى بازى میکنند. این نهادها و اشکال مدرن کنترل فکرى و فرهنگى جامعه، یک رکن 
اساسى ثبات سیاسى جامعه بورژوایى بویژه در شرایط بحران، بى افقى و باالگرفتن نارضایتى عمومى است. 
  
مبارزه علیه افکار و آرا و اخالقیات ارتجاعى حاکم بر جامعه یک بعد همیشگى مبارزه طبقاتى کارگران و 

یک وظیفه خطیر جنبش کمونیستى کارگرى بوده است.

انقالب اجتماعى و کمونیسم
جامعه آزاد کمونیستى

  
مبناى  کاالها  میان  رابطه  است.  وارونه  جهانى  دارى  سرمایه  جهان  چگونه  که  دید  میتوان  تعمقى  اندك  با 
رابطه میان انسان هاست. تالش عظیم و هر روزه بشریتى که کار میکند و جهان را میسازد، خود را در سلطه 
روزافزون سرمایه بر هستى اش مجسم میکند. انگیزه فعالیت اقتصادى، تولید مایحتاج انسان ها نیست، بلکه 
سود آورى سرمایه است. رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کلید سعادت و رفاه انسان 
است، در این نظام به بیکارى و محرومیت هرچه بیشتر صدها میلیون کارگر ترجمه میشود. در جهانى که 
نهایتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است، رقابت سلطنت میکند. آزادى اقتصادى فرد جامه 
اى است که بر ناگزیرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سیاسى فرد، بى حقوقى و بى 
تاثیرى سیاسى واقعى اش را میپوشاند و به دولت و حاکمیت سیاسى طبقه سرمایه دار مشروعیت میبخشد. 
قانون، اراده و منفعت طبقه حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است. از عشق و انسانیت 
تا حق و عدالت، از هنر و خالقیت تا علم و حقیقت، مقوله اى در جهان سرمایه دارى وجود ندارد که مهر 

این وارونگى را بر خود نداشته باشد. 
   

این دنیاى وارونه را باید از قاعده اش بر زمین گذاشت. این کار کمونیسم کارگرى است. این هدف انقالب 
کمونیستى طبقه کارگر است. 
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محور اساسى انقالب کمونیستى، لغو مالکیت خصوصى بر وسائل کار و تولید، و تبدیل آن به دارایى جمعى 
کل جامعه است. انقالب کمونیستى به تقسیم طبقاتى جامعه خاتمه میدهد و نظام مزد بگیرى را از میان 
برمیدارد. بازار، مبادله کاالیى و پول حذف میشوند. بجاى تولید براى سود، تولید براى رفع نیازهاى همه 
مردم و براى رفاه هرچه بیشتر همه انسان ها مینشیند. کار، که در جامعه سرمایه دارى براى اکثریت عظیم 
مردم تکاپویى ناگزیر و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعالیت خالق 
و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى میدهد. هرکس، به اعتبار انسان بودن 
و چشم گشودن به جامعه انسانى، به یکسان از کلیه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار 
خواهد بود. از هرکس به اندازه قابلیتش و به هرکس به اندازه نیازش، این یک اصل اساسى جامعه کمونیستى 

است. 
  
نه فقط تقسیم طبقاتى، بلکه تقسیم حرفه اى انسان ها از میان میرود. کلیه قلمروهاى فعالیت خالقه بر روى 
اى  جامعه  شکوفایى جامعه بدل میشود. جامعه کمونیستى  شکوفایى هر فرد به شرط  همگان باز میشود. 
جهانى است. مرزهاى ملى و کشورى محو میشود و جاى آن را هویت جهانشمول انسانى میگیرد. جامعه 
کمونیستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ایدئولوژى و بدون زنجیر سنن و اخالقیات 

کهنه بر اندیشه آزاد انسان ها. 
   

از میان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پدیده زائدى تبدیل میکند. در جامعه کمونیستى دولت زوال 
پیدا میکند. جامعه کمونیستى جامعه اى است بدون دولت. امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، 

ارتباط و تصمیم گیرى جمعى کلیه اعضاء جامعه حل و فصل میشود. 
   
جامعه کمونیستى به این ترتیب براى نخستین بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه 
جامه عمل میپوشاند. آزادى، نه فقط از ستم و سرکوب سیاسى، بلکه از اجبار و انقیاد اقتصادى و از اسارت 
فکرى. آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفایى خالقیت ها و عواطف واالى انسانى. برابرى، 
نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. برابرى شان و ارزش همه در 

پیشگاه جامعه. 
   
جامعه کمونیستى یک آرزو و یک مدینه فاضله خیالى نیست. تمام شرایط پیدایش چنین نظامى، در دل 
همین جهان موجود سرمایه دارى فى الحال فراهم شده اند. توان علمى، تکنولوژیکى و تولیدى انسان امروز 
چنان ابعاد عظیمى پیدا کرده است که پى ریختن جامعه اى معطوف به رفع نیازها و تامین آسایش همگان 
کامال مقدور است. انقالبات الکترونیک و انفورماتیک دهه هاى اخیر و تحوالت شگرف در ابزارها و روش 
هاى ارتباطاتى و اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن یک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى 
و برنامه ریزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پیش از پیش میسر ساخته است. بخش عظیمى از این توان 
تولیدى هم اکنون یا به اشکال مختلف به هدر داده میشود و یا عامدانه مصروف ممانعت از بکار بستن این 
امکانات در خدمت رفع نیازهاى بشر میشود. اما علیرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى 
جامعه کمونیستى را نیروى خالقه و زنده میلیاردها انسانى تشکیل میدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى 
مزدى، از اسارت معنوى و از خود بیگانگى و از حقارتى که نظام موجود به آنها تحمیل میکند رها میشوند. 

انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونیستى است. 
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سرمایه دارى خود آن نیروى عظیم اجتماعى را که میتواند این افق رهائى بخش را عمال متحقق سازد شکل 
کارگر  طبقه  یک  قدرت  انعکاس  است،  گسترده  جهانى  مقیاس  در  که  سرمایه  شگرف  قدرت  است.  داده 
جهانى است. جامعه کمونیستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام بردگى مزدى است. به 
این اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که بناگزیر کل بنیاد مناسبات تولید را دگرگون میکند. 
طبقه کارگر، برخالف کلیه طبقات فرودست در تاریخ پیشین جامعه بشرى، نمیتواند آزاد شود بى آنکه کل 
بشریت را آزاد کند. جامعه کمونیستى اتوپى نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعى 

علیه سرمایه دارى است. مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوایى است. 
   

انقالب پرولترى و حکومت کارگرى
  

سخنگویان و ایده پردازان بورژوا، مارکسیسم و کمونیسم کارگرى را متهم میکنند که مبلغ اعمال قهر و 
خشونت براى رسیدن به اهداف اجتماعى خویش است. واقعیت اینست که این خود نظام بورژوایى است که 
از بنیاد بر خشونت سازمان یافته متکى است. خشونت علیه جان و جسم انسان ها، خشونت علیه عواطف و 
اذهان آنها، خشونت علیه امید و تالش آنها براى بهبود زندگى و دنیاى خویش. نظام کار مزدى، یعنى اجبار 
هر روزه اکثریت عظیم جامعه به فروش توان جسمى خویش به دیگران براى امرار معاش، سر منشاء و 
چکیده کل خشونت ذاتى این نظام است. زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب 
مانده تر جهان، هر کس حقى را مطالبه میکند و علیه ستمى بلند میشود، و هر کس و همه کس که در جامعه 
موجود مهر تعلق به این یا آن "اقلیت" به پیشانى وى کوفته شده است، قربانى مستقیم و هر روزه خشونت 
عریان نظام موجود است. جنگ و مردم کشى، اساسا در پى رقابت سرمایه ها و قطب هاى اقتصادى، در این 
نظام ابعاد خیره کننده اى پیدا کرده است. تکنولوژى سالحهاى انهدام و کشتار جمعى از تکنولوژى تولید 
به مراتب پیشرفته تر است. زرادخانه بورژوازى در سطح بین المللى براى انهدام چندین و چندباره کل کره 
ارض کافى است. این نظامى است که سالح هاى مخوف اتمى و شیمیایى را عمال علیه توده مردم بکار برده 
است. و باالخره عالوه بر همه اینها، جامعه بورژوایى میتواند به پیشرفت هاى خیره کننده اش در تبدیل 

جنایت، قتل و تعدى و تجاوز به امرى عادى و هر روزه در زندگى عموم مردم، مفتخر باشد. 
   
آیا چنین نظامى میتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند، از سر راه رهایى انسان و 
محو همیشگى خشونت کنار زده شود؟ در هیچ گوشه اى از تئورى کمونیسم، اعمال قهر بعنوان جزء الیتجزا 
و ذاتى انقالب کارگرى ضرورى دانسته نشده است. اما هر کس با اندك شناختى از جامعه موجود اذعان 
میکند که طبقه حاکم خود را با مسالمت از برابر اراده اکثریت عظیم جامعه براى تغییر نظام موجود کنار 
نخواهد کشید. اگر دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازى وظیفه دولت و دستگاه سرکوب است. دفاع 
از نفس موجودیت سرمایه دارى و مالکیت بورژوایى به طریق اولى فلسفه وجودى آن را تشکیل میدهد. 
اگر مطالبه اضافه دستمزد یا آزادى بیان در این جامعه پاى دولت و پلیس و ارتش را به میان میکشد، میتوان 
تصور کرد که تالش براى خلع ید اقتصادى و سیاسى از بورژوازى با چه عکس العمل و مقاومت قهرآمیزى 
روبرو خواهد شد. خشونت بورژوازى و دولت او علیه انقالب کارگرى، علیه اراده اکثریت عظیم مردم که 

زیر پرچم طبقه کارگر براى برقرارى یک جامعه نوین به پا میخیزند، امرى عمال اجتناب ناپذیر است. 
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در  بویژه  و  انقالب  برابر  در  بورژوازى  مقاومت  بکشد.  زیر  به  را  بورژوایى  دولت  باید  کارگرى  انقالب 
مقابل اشتراکى شدن وسائل تولید، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خواهد یافت. 
از اینرو تشکیل یک حکومت کارگرى که این مقاومت را خنثى کند و فرمان انقالب را به اجرا در بیاورد، 
امرى حیاتى است. حکومت کارگرى نیز، نظیر هر حکومت دیگر، حکومتى مافوق جامعه و طبقات نیست. 
حکومتى طبقاتى است. اما این حکومت، که به همین اعتبار در تئورى مارکسیسم دیکتاتورى پرولتاریا نامیده 
شده است، دولت اکثریت استثمار شده جامعه براى دیکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها به طبقات 
استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه هاى آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگرى یک دولت آزاد 
است که تصمیم گیرى و اعمال اراده مستقیم خود توده وسیع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان 
میدهد. حکومت کارگرى بنا بر ماهیت خویش حکومتى گذرا است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت 

وجودى خود را از دست میدهد و زوال پیدا میکند. 
   

حزب و بین الملل کمونیستى طبقه کارگر
   
یک شرط حیاتى شکل گیرى و پیروزى انقالب اجتماعى طبقه کارگر، پیدایش احزاب کمونیستى کارگرى 
است که چنین افقى را پیشاروى طبقه کارگر بگذارند و نیروى طبقه را در این مبارزه بسیج و هدایت کنند. 
این احزاب که باید قبل از هر چیز تشکل متحد کننده آگاهترین و فعالترین رهبران مبارزات کارگرى باشند، 
باید در کشورهاى مختلف شکل بگیرند. سرمایه دارى نظامى جهانى است، طبقه کارگر طبقه اى جهانى 
است، کشمکش طبقه کار با بورژوازى کشمکشى هر روزه در مقیاسى جهانى است، و سوسیالیسم آلترناتیوى 
است که طبقه کارگر در برابر کل بشریت قرار میدهد. جنبش کمونیسم کارگرى نیز باید در مقیاسى جهانى 
سازمان یابد. ایجاد یک انترناسیونال کمونیستى کارگرى، بعنوان مرجع متحد کننده و رهبرى کننده مبارزه 
جهانى طبقه کارگر براى سوسیالیسم یک وظیفه مبرم بخشهاى مختلف جنبش کمونیستى طبقه کارگر و کلیه 

احزاب کمونیست کارگرى در کشورهاى مختف است.

کمونیسم کارگرى و کمونیسم بورژوایى
    
و  اعتراضى  مختلف  هاى  جنبش  در  عظیم  اعتبارى  از  بیستم  قرن  اعظم  بخش  در  کمونیسم  و  مارکسیسم 
اصالح طلبانه در جهان سرمایه دارى برخوردار بوده اند. جامعیت و عمق اندیشه انتقادى مارکس و انسانیت 
و برابرى طلبى عمیق مارکسیسم از یکسو و نفوذ عملى جنبش کمونیستى کارگرى، بویژه با انقالب کارگرى 
1917 در روسیه که کمونیسم را به نقطه امید صدها میلیون کارگر و زحمتکش در سراسر جهان بدل ساخت 
از سوى دیگر، باعث شد که بسیارى از جنبش هاى غیر کارگرى و حتى غیر سوسیالیستى در طول قرن 
بیستم نام کمونیست و مارکسیست بر خود بگذارند. اغلب این جنبش ها وجه مشترك چندانى با آرمان هاى 
اساسى کمونیسم و مارکسیسم نداشتند و نهایتا خواهان اصالحات و جرح و تعدیل هایى در محدوده خود 

نظام سرمایه دارى بودند. 
    
از  خویش  کردن  متمایز  براى  نوزدهم  قرن  در  کارگرى  سوسیالیستى  جنبش  که  بود  عنوانى  کمونیسم 
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سوسیالیسم غیر انقالبى و بعضا حتى ارتجاعى طبقات دیگر برخود نهاده بود. اما در قرن بیستم این خود 
عنوان کمونیسم بود که مورد دست اندازى جنبش ها و طبقات دیگر قرار گرفت و عمال معناى متمایز کننده 
خود را از دست داد. تحت عنوان عمومى کمونیسم، جریانات و گرایشات اجتماعى متنوعى قد علم کردند 
که نه در نگرش و برنامه و نه در خاستگاه اجتماعى و طبقاتى خود، خویشاوندى اى با کمونیسم کارگرى و 
مارکسیسم نداشتند. شاخه هایى از این کمونیسم غیر کارگرى، و در پیشاپیش همه کمونیسم بورژوایى قطب 
شوروى، عمال به بسترهاى اصلى و رسمى کمونیسم در بخش اعظم قرن بیستم تبدیل شدند و کمونیسم 

کارگرى را به حاشیه و انزوا راندند. 
    
در  کارگرى  انقالب  شکست  سپس  و  مسیر  تغییر  با  بیستم  قرن  در  بورژوایى  کمونیسم  جریان  ترین  مهم 
روسیه شکل گرفت. جنبش کمونیستى کارگرى به رهبرى حزب بلشویک توانست در انقالب اکتبر 1917 
قدرت دولتى طبقات حاکم را در هم بکوبد، حکومتى کارگرى برپا کند و حتى تالش هاى نظامى مستقیم 
ارتجاع شکست خورده براى اعاده قدرت خویش را خنثى کند. اما علیرغم این پیروزى سیاسى، طبقه کارگر 
روسیه نهایتا از دگرگون کردن بنیاد مناسبات تولید در روسیه، یعنى لغو نظام مزدى و اشتراکى کردن وسایل 
تولید ناتوان ماند. در نیمه دوم دهه 20، در متن فشار شدید اقتصادى پس از جنگ و انقالب، و در فقدان 
یک افق روشن براى تحول سوسیالیستى مناسبات اقتصادى، نگرش ناسیونالیستى بر سیاست و خط مشى 
اقتصادى حزب و جنبش طبقه کارگر روسیه مسلط شد. آنچه در دوران استالین صورت گرفت نه ساختمان 
سوسیالیسم، بلکه بازسازى اقتصاد ملى سرمایه دارى در روسیه برمبناى یک مدل دولتى و مدیریت شده 
بود. بجاى آرمان مالکیت جمعى و اشتراکى، مالکیت دولتى بر وسائل تولید برقرار شد. مزد و پول و نظام 
کار مزدى حفظ شدند. ناکامى طبقه کارگر روسیه در ایجاد یک انقالب در مناسبات اقتصادى، به شکست 
انقالب کارگرى بطور کلى انجامید. طبقه کارگر قدرت سیاسى را از دست داد. بجاى حکومت کارگرى، 
یک دولت نوظهور بورژوایى، با یک بوروکراسى و ماشین نظامى عظیم، متکى بر یک اقتصاد سرمایه دارى 

دولتى در روسیه ظهور کرد. 
    
این مدل دولتى الگوى اقتصادى قطب به اصطالح کمونیستى اى شد که با مسخ انقالب کارگرى اکتبر در 
سطح جهانى قد علم کرد. دولتگرایى اقتصادى و اقدام به جایگزینى مکانیسم بازار با برنامه و تصمیمات 
ادارى، درجه اى از تعدیل ثروت و تامین حداقلى از خدمات رفاهى و بیمه هاى اجتماعى براى عموم، تمام 

محتواى به اصطالح سوسیالیستى کمونیسم بورژوایى اتحاد شوروى و بلوك شرق را تشکیل میداد. 
   

هایى  شاخه  غربى  اروپاى  در  نبود.  قرن  این  در  بورژوایى  کمونیسم  گیرى  شکل  منبع  تنها  شوروى  اما 
اقتصادى  نگرش  با  بنیادى  هاى  مشترك  فصل  حفظ  ضمن  که  کردند  ظهور  کارگرى  غیر  کمونیسم  از 
کمونیسم بلوك شرق، یعنى جایگزینى دولتگرایى اقتصادى بجاى سوسیالیسم و حفظ نظام مزدى، از زوایاى 
دموکراتیک، ناسیونالیستى، اومانیستى و مدرنیستى به نقد تجربه شوروى پرداختند و از این بلوك دور شدند. 
مارکسیسم غربى، اروکمونیسم، چپ نو و شاخه هاى مختلف تروتسکیسم از جریانات شاخص کمونیسم 
غیر کارگرى در اروپاى غربى بودند. در کشورهاى عقب مانده و مستعمرات سابق ناسیونالیسم و تمایالت 
ضد استعمارى بورژوازى و خرده بورژوازى و بعضا جنبش هاى ارضى و دهقانى به مبناى نوع جدیدى از 
کمونیسم "جهان سومى" تبدیل شدند. استقالل اقتصادى، صنعتى شدن و توسعه سریع اقتصاد ملى بر مبناى 
یک مدل دولتى و برنامه ریزى شده، خروج از سلطه سیاسى علنى قدرتهاى امپریالیستى و گاه حتى احیاى 
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سنت ها و میراث فرهنگى کهنه محلى در تقابل با مدرنیسم و فرهنگ غربى، محتواى این نوع کمونیسم 
را تشکیل میداد. نمونه برجسته کمونیسم جهان سومى مائوئیسم و کمونیسم چینى بود که تاثیر عمیقى بر 

نگرش و سیاست جریانات به اصطالح کمونیستى در کشورهاى عقب مانده داشت. 
    
چشمگیر  نشینى  عقب  و  انزوا  بیستم  قرن  در  کارگرى  غیر  کمونیسم  مختلف  جریانات  پیدایش  ماحصل 
کمونیسم کارگرى و مارکسیسم بود. اوال، آرمان هاى بنیادى سوسیالیسم کارگرى و جوانب مختلف تئورى 
مارکسیسم به تناسب محتواى غیر سوسیالیستى و غیر کارگرى این جنبش ها مورد تجدید نظرها و سوء 
شناسانده  کمونیسم  و  مارکسیسم  بعنوان  جهان  در  وسیعا  تحریفات  این  و  گرفت  قرار  اساسى  تفسیرهاى 
شدند. ثانیا، مرکز ثقل اجتماعى  - طبقاتى کمونیسم قرن بیستم از طبقه کارگر به طیف وسیعى از اقشار 
غیر کارگر منتقل شد. در اروپاى غربى و کشورهاى صنعتى پیشرفته روشنفکران، دانشجویان و دانشگاهیان 
و بخشهاى اصالح طلب خود طبقه بورژوا به محیط اصلى شکل گیرى و ابراز وجود جریانات کمونیستى 
تبدیل شدند. در کشورهاى عقب مانده، عالوه بر اینها، دهقانان فقیر، خرده بورژوازى ناراضى و بیش از همه 
بورژوازى ناسیونالیست، صنعت گرا و مشتاق توسعه اقتصاد ملى، پایگاه اجتماعى کمونیسم غیر کارگرى 

را ساختند. 
     
در غیاب یک سنت بانفوذ کمونیسم کارگرى، طبقه کارگر عمال براى دهها سال از ابراز وجود سیاسى مستقل 
و قدرتمند در چهارگوشه جهان باز ماند. در اروپاى غربى و آمریکا و بعضا در برخى کشورهاى آمریکاى 
التین کارگران براى دوره اى طوالنى اساسا در دست جنبش اتحادیه اى و احزاب جناح چپ خود طبقه 
حاکمه، بویژه سوسیال دموکراسى، رها شدند تا جایى که این جریانات در انظار عموم و حتى در چشم 
بخش وسیعى از خود کارگران بعنوان ظرف و بستر طبیعى و بدیهى جنبش کارگرى تلقى شدند. در شوروى 
و بلوك شرق، در ازاء آوانس هایى جزئى به کارگران در محیط کار، بى حقوقى سیاسى و انفراد وسیعى 
در مقیاس اجتماعى به طبقه کارگر تحمیل شد. در بخش اعظم کشورهاى عقب مانده تر، حتى نفس ایجاد 

احزاب و نهادهاى کارگرى آرزوهاى سرکوب شده اى باقى ماندند. 
    
شاخه هاى اصلى کمونیسم بورژوایى در چند دهه اخیر یکى پس از دیگرى به بن بست رسیدند. آخرین 
مرحله، فروپاشى خیره کننده شوروى و بلوك شرق در انتهاى دهه هشتاد و اوائل دهه نود بود که سخنگویان 

بورژوازى پیروزمندانه به آن "پایان کمونیسم" لقب دادند. 
    
علیرغم فضاى ضد کمونیستى چند سال اول دهه نود و تبلیغات کر کننده بورژوازى در مورد عصر "سقوط 
کمونیسم" و علیرغم مشقات عظیمى که بدنبال سقوط بلوك شرق بر صدها میلیون از مردم در سراسر جهان 
نازل شد، روند کنونى اوضاع حاکى از باز شدن فضا براى ظهور مجدد کمونیسم کارگرى در مرکز صحنه 
سیاسى بویژه در کشورهاى پیشرفته صنعتى است. یک شرط اساسى این امر، مقابله فکرى و سیاسى جدى 
با شاخه هاى مختلف کمونیسم بورژوایى است که با پیشروى جنبش طبقه کارگر و افزایش نفوذ مارکسیسم 

و کمونیسم کارگرى بار دیگر در اشکال گوناگون قد علم خواهند کرد.
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 انقالب و اصالحات
 سازماندهى انقالب اجتماعى طبقه کارگر امر فورى جنبش کمونیسم کارگرى است، انقالبى که کل مناسبات 
استثمارگر سرمایه دارى را واژگون میکند و به مصائب و مشقات ناشى از این نظام خاتمه میدهد. برنامه 
ما، برقرارى فورى یک جامعه کمونیستى است. جامعه اى بدون تقسیم طبقاتى، بدون مالکیت خصوصى بر 
وسائل تولید، بدون مزدبگیرى و بدون دولت. یک جامعه آزاد انسانى متکى بر اشتراك همگان در ثروت 
جامعه و در تعیین مسیر و سرنوشت آن. جامعه کمونیستى همین امروز قابل پیاده شدن است. اما آن انقالب 
عظیم کارگرى اى که باید این جامعه آزاد را متحقق کند، بمجرد اراده حزب کمونیست کارگرى رخ نمیدهد. 
موانع  یابد.  سازمان  مختلف  اشکال  و  ابعاد  در  باید  که  است  اجتماعى  و  طبقاتى  وسیع  حرکت  یک  این 
گوناگونى باید از سر راه آن کنار زده شوند. این تالش فلسفه وجودى حزب کمونیست کارگرى و مضمون 
فعالیت هر روزه آن را تشکیل میدهد. اما در همان حال که این مبارزه براى سازماندهى انقالب کارگرى 
جریان دارد، میلیاردها انسان همچنان در تکاپوى هر روزه براى تامین معاش و آسایش خود در متن یک 
جهان سرمایه دارى اند. مبارزه انقالبى براى برپایى یک دنیاى نو، از تالش هر روزه براى بهبود وضعیت 

زندگى مادى و معنوى بشریت کارگر در همین دنیاى موجود جدایى پذیر نیست. 
   
از نظر سیاسى، کمونیسم کارگرى نه فقط سازماندهى انقالب علیه نظام موجود را با تالش براى تحمیل 
اصالحات هرچه وسیع تر به آن در تناقض نمیبیند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حیاتى 
پیروزى نهایى طبقه کارگر میداند. انقالب کارگرى انقالبى از سر فقر و استیصال و ناچارى اوضاع کارگران 
نیست. انقالبى مبتنى بر آگاهى و آمادگى مادى و معنوى طبقه کارگر است. هرچه توده مردم کارگر از آزادى 
هاى سیاسى وسیع ترى برخوردار باشند، هرچه شخصیت و حرمت مردم بطور کلى و طبقه کارگر بطور 
اخص در جامعه تثبیت شده تر باشد، هرچه طبقه کارگر از رفاه و امنیت اقتصادى بیشترى برخوردار باشد و 
بطور کلى هرچه مبارزات کارگرى و آزادیخواهانه موازین سیاسى و رفاهى و مدنى پیشروترى را به جامعه 
بورژوایى تحمیل کرده باشند، به همان درجه شرایط براى انقالب کارگرى علیه کلیت سرمایه دارى آماده تر 
و پیروزى این انقالب قاطعانه تر و همه جانبه تر خواهد بود. جنبش کمونیسم کارگرى در صف مقدم هر 

مبارزه براى اصالح موازین جامعه موجود به نفع مردم قرار دارد. 
   
از  اعم  رفرمیست،  هاى  جنبش  و  جریانات  از  اصالحات  براى  مبارزه  در  را  کارگرى  کمونیسم  که  آنچه 
کارگرى و غیر کارگرى، متمایز میکند قبل از هر چیز اینست که اوال، کمونیسم کارگرى همواره بر این 
حقیقت تاکید میکند که تحقق آزادى و برابرى کامل از طریق اصالحات میسر نیست. حتى عمیق ترین 
و ریشه اى ترین اصالحات اقتصادى و سیاسى نیز بنا به تعریف بنیادهاى نفرت آور نظام موجود، یعنى 
مالکیت خصوصى، تقسیم طبقاتى و نظام کار مزدى را دست نخورده باقى میگذارند. از این گذشته واقعیت 
این است که، به گواهى کل تاریخ جامعه سرمایه دارى و تجربه جارى کشورهاى مختلف، بورژوازى در 
اغلب موارد به قهرآمیزترین شیوه ها در برابر به کرسى نشستن ابتدایى ترین مطالبات مقاومت میکند. و 
کمونیسم  میمانند.  باقى  گیرى  بازپس  قابل  و  پذیر  ضربه  و  موقت  همواره  نیز  آمده  بدست  هاى  پیشروى 
کارگرى، در دل مبارزه براى اصالحات همچنان بر ضرورت انقالب اجتماعى بعنوان تنها آلترناتیو واقعا 
کارساز و رهایى بخش کارگرى تاکید میکند. ثانیا، کمونیسم کارگرى در عین دفاع از حتى کوچک ترین 
بهبودها در زندگى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى مردم کارگر در جامعه، وظیفه خود را طرح و مطالبه حقوق 
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سیاسى و مدنى و رفاهى هرچه وسیعتر و هرچه پیشروتر میداند. جنبش ما در تعریف شعارها و خواست 
هاى خویش در مبارزه براى رفرم خود را به مقدورات و امکانات و قابلیت انعطاف طبقه سرمایه دار، به 
حساب سود و زیان سرمایه و مصالح "اقتصاد کشور" و امثالهم مقید و محدود نمیکند. نقطه عزیمت ما 
حقوق غیر قابل انکار انسان عصر ماست. اگر تحقق این حقوق، حقوقى نظیر حق سالمتى، حق آموزش، 
ایمنى اقتصادى، برابرى زن و مرد، آزادى اعتصاب، حق دخالت مستقیم و دائمى توده مردم در حیات سیاسى 
جامعه، خلع ید از مذهب و غیره با سودآورى سرمایه و مصالح نظام سرمایه دارى در تناقض است، این تنها 
شاهدى بر ضرورت واژگونى این نظام است. جنبش ما در مبارزه براى اصالحات دائما این حقیقت را جلوى 
جامعه و طبقه کارگر میگیرد. قصد ما در این مبارزه ایجاد یک سرمایه دارى اصالح شده، سرمایه دارى با 
"چهره انسانى" یا یک سرمایه دارى "دلسوز" نیست. قصد ما تحمیل بخش هرچه بیشترى از حقوق حقه 
مردم کارگر به نظام حاکم است. حقوق و خواست هایى را که بورژوازى با بقاء خویش ناسازگار مى یابد و 

سرکوب میکند، طبقه کارگر همین امروز آماده است فورا به جامع ترین شکل متحقق کند.

  2
 اصول و چهارچوب عمومى

   
1 - برقرارى یک ساختار سیاسى مبتنى بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت ـ 

   
2 - برقرارى حقوق و آزادى هاى سیاسى و مدنى وسیع، بیقید و شرط و تضمین شده و برابر براى همه. رفع 

هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومى و ملى و نژادى و مذهبى، سن، و غیره. 
   
3 - به اجرا درآمدن موازین اقتصادى و رفاهى عمومى، و همچنین یک قانون کار پیشرو، که باالترین سطح 

زندگى و رفاه و امنیت اقتصادى مردم را به نظام سرمایه دارى حاکم تحمیل کند. 
   
4 - تصویب قوانین و اقداماتى که به سریع ترین و ریشه اى ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخالقیات 
ارتجاعى، تبعیض آمیز و حقارت آور را برچیند و برقرارى فرهنگ و ارزش ها و روابط انسانى هرچه آزادتر 

و آزاد اندیشانه تر را ممکن کند. 
   
5 - برقرارى موازین و قوانینى که ایران را به یک کانون تقویت و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه، معیارها 

و ارزش هاى انسانى پیشرو و مبارزات کارگرى و سوسیالیستى در سراسر جهان بدل سازد. 
  

اصول عمومى فوق باید بفوریت از طریق اقدامات زیر تحقق یابند:
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حقوق و آزادى هاى فردى و مدنى

سخنگویان سرمایه دارى احترام به حقوق فردى و مدنى را خصلت مشخصه و یک رکن اصلى نظام خویش 
اعالم میکنند. واقعیت اینست که از میان 5 میلیارد انسانى که امروز زیر حاکمیت سرمایه زندگى میکنند، تنها 
درصد ناچیزى را، آنهم در کشورهاى معدودى، میتوان سراغ کرد که از نوعى حقوق فردى و مدنى تعریف 
شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثریت عظیم مردم جهان سرمایه دارى، بى حقوقى سیاسى کمابیش 
مطلق، دولت هاى فعال مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتى است. بعالوه، در خود 
کشورهاى صنعتى اروپاى غربى و آمریکا نیز حقوق فردى و مدنى مردم نه فقط در قیاس با آزادى مورد 
مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادى توده مردم کارگر به سرمایه و 
رابطه مستقیم حق و آزادى با مالکیت، از هر معنى مادى و جدى تهى است. و باالخره، تجربه زندگى مردم 
این کشورها در دوره هاى بحران و تنگناى اقتصادى به روشنى نشان میدهد که بقاء و دوام همین حقوق 
انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم به موقعیت اقتصادى طبقه سرمایه دار دارد و هرجا این حقوق براى 
سودآورى و انباشت سرمایه دست و پاگیر شده اند، بسادگى مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته 

اند. 
    
آزادى فردى و مدنى واقعى تنها در جامعه اى میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقالب کمونیستى 
کارگرى، با از میان بردن انقیاد طبقاتى و اقتصادى انسانها، مبشر گسترده ترین آزادى ها و امکانات ابراز 

وجود فرد در قلمروهاى مختلف زندگى است. 
     
حزب کمونیست کارگرى در عین حال براى تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردى و مدنى در جامعه 

موجود مبارزه میکند. اهم این حقوق و آزادى هاى انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از: 
    

 - حق حیات و مصونیت جسمى و روحى فرد از هر نوع تعرض. 
 - حق معاش. حق برخوردارى از ضروریات زندگى متعارف در جامعه امروزى. 

 - حق فراغت و تفریح و آسایش. 
 - حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشى موجود درجامعه. 

 - حق سالمتى. حق برخوردارى از کلیه امکانات جامعه امروزى براى مصون داشتن فرد از صدمات و 
بیمارى ها، حق برخوردارى از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه. 

 - حق استقالل فردى. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگى و بیگارى در هر پوشش و با هر توجیه. 
 - حق معاشرت و زندگى اجتماعى. ممنوعیت هر نوع جداسازى و محروم سازى افراد از محیط اجتماعى 

و امکان معاشرت با دیگران. 
سانسور،  ممنوعیت  اجتماعى.  زندگى  جوانب  کلیه  مورد  در  حقیقت  از  اطالع  و  جستجو  حق   -  
ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانه ها بر اطالعاتى که در اختیار شهروندان قرار میگیرد. 
 - حق برخوردارى از یک محیط زیست سالم و ایمن. آزادى ساکنین کشور و نمایندگان آنها در کنترل و 

حسابرسى تاثیرات فعالیت هاى دولت و بنگاه هاى مختلف بر محیط زیست. 
تشکل.  و  تحزب  اعتصاب،  تظاهرات،  مطبوعات،  اجتماعات،  بیان،  عقیده،  شرط  و  قید  بى  آزادى   -  
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 - آزادى کامل و بى قید و شرط انتقاد و نقد. آزادى انتقاد به کلیه جوانب سیاسى، فرهنگى 
و اخالقى و ایدئولوژیکى جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانین به باصطالح مقدسات ملى و میهنى و مذهبى 
و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادى نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات 

مذهبى و ملى و غیره علیه بیان آزادانه نظرات افراد. 
 - آزادى مذهب و بى مذهبى. 

 - حق راى همگانى و برابر براى کلیه افراد باالتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبى، قومى، 
ملى، شغلى، تابعیت، مرام و عقیده سیاسى و آزادى هر فرد باالتر از شانزده سال براى کاندید شدن در هر 

نهاد و ارگان نمایندگى و یا احراز هر پست و مقام انتخابى. 
 - ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استنکاف شخص از اداى شهادت علیه خود که بتواند به اعالم جرم علیه 

وى منجر گردد. آزادى سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصى. 
 - آزادى بى قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادى سفر و نقل مکان براى همه افراد باالى شانزده سال 
اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمى عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات 
انتظامى. لغو هر نوع محدودیت بر خروج از کشور. صدور بى قید و شرط و فورى گذرنامه و جواز ورود 

و خروج. 
 - ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورها. اعطاى تابعیت کشور به هر 
حقوقى شهروندى را میپذیرد. صدور بى قید و شرط اجازه اقامت و کار براى  تعهدات  متقاضى که  فرد 

متقاضیان اقامت در ایران. 
 - مصونیت زندگى خصوصى افرادـ مصونیت محل زندگى، مکاتبات و مراسالت و مکالمات فرد از هر 
نوع دخالت توسط هر مرجعى. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و مراقبت. ممنوعیت گردآورى اطالعات در 
مورد زندگى افراد بدون کسب اجازه رسمى از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دریافت و مطالعه کلیه 

اطالعاتى که مراجع دولتى از او در اختیار دارند. 
 - آزادى انتخاب شغل. 

 - آزادى بى قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر مقدار و نوع 
پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبناى 

پوشش و لباس مردم. 
 - آزادى حسابرسى و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ها و اسناد و دفاتر نهادهاى دولتى. ممنوعیت 

دیپلوماسى سرى.
    

برابرى و رفع تبعیض
    
برابرى انسان ها یک مفهوم محورى در جنبش کمونیسم کارگرى و یک اصل بنیادى جامعه آزاد سوسیالیستى 
است که باید با برچیدن نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعیض سرمایه دارى برقرار گردد. برابرى کمونیستى 
مفهومى بسیار وسیع تر و جهانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول یکسان قوانین و مقررات 
دولتى بر آنان را در بر دارد. برابرى کمونیستى یک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و 
سیاسى میان انسان ها است. برابرى نه فقط در حقوق سیاسى، بلکه همچنین در برخوردارى از امکانات 
و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر، برابرى افراد در جایگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى، 
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برابرى نه فقط در محضر قوانین، بلکه در مناسبات مادى متقابل انسان ها با یکدیگر. برابرى کمونیستى، که 
در عین حال شرط الزم شکوفایى توانها و استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى 
جامعه است، تنها با از میان رفتن تقسیم انسان ها به طبقات امکان پذیر میشود. جامعه طبقاتى بنا به تعریف 

نمیتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد. 
    

تر  وسیع  مبارزه  الینفک  جزء  موجود  دارى  سرمایه  جوامع  متن  در  تبعیض  رفع  و  براى برابرى  ما  مبارزه 
و اساسى ما براى شکل دادن به انقالب اجتماعى و برقرارى جامعه برابر و آزاد کمونیستى است. حزب 
کمونیست کارگرى به صف مقدم هر مبارزه اجتماعى علیه تبعیض و نابرابرى در جهان امروز تعلق دارد و 
معتقد است که برابرى حقوقى همه و شمول یکسان قوانین واحد بر همه، مستقل از جنسیت، ملیت، مذهب، 
نژاد، عقیده، مرام، شغل، مقام و تابعیت و غیره باید بعنوان یک اصل تخطى ناپذیر و محورى در صدر قوانین 
جامعه اعالم شود. کلیه قوانین و مقرراتى که ناقض اصل برابرى کامل حقوق فردى و مدنى افراد است باید 
بالفاصله لغو شوند، کلیه موارد اعمال تبعیض توسط هر شخص و مرجع و مقام و نهاد، اعم از دولتى و غیر 

دولتى، مورد پیگیرى جدى قرار بگیرد و عاملین آن مطابق قانون محاکمه شوند. 
   

برابرى زن و مرد، ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت
   
تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیاى امروز است. در بخش اعظم کشورهاى جهان، زن رسما و قانونا 
از همان حقوق و آزادى هاى محدود و محقرى هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاى 
از نظر اقتصادى عقب افتاده تر و در جوامعى که نفوذ مذهب و سنت هاى کهنه بر نظام سیاسى و ادارى 
و فرهنگى جامعه عمیق تر است، ستمکشى زن و بیحقوقى و فرودستى او در آشکارترین و زمخت ترین 
اشکال خودنمایى میکند. در کشورهاى پیشرفته تر و مدرن تر، و حتى در جوامعى که به لطف جنبش هاى 
مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستى کارگرى تبعیض جنسى على الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف 
شده است، زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه دارى و سنت ها و باورهاى مردساالرانه جارى در 

جامعه، عمال از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد. 
   
نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمایه دارى نیست. اما سرمایه دارى این میراث نفرت انگیز تاریخ 
پیشین را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل کرده است. ریشه نابرابرى 
و بى حقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و میراث فکرى و فرهنگى نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران 
و مذاهب عصر جاهلیت، بلکه در جامعه سرمایه دارى صنعتى و مدرن امروز نهفته است. نظامى که به تقسیم 
جنسى انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادى و سیاسى در تضمین سودآورى سرمایه 
مینگرد. ایجاد انعطاف پذیرى نیروى کار در اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در 
اردوى مردم کارگر، تضمین وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه کارگر که پائین نگاهداشتن سطح 
زندگى کل طبقه را مقدور میسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى و طبقاتى بشریت کارگر و 
دوام بخشیدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده، برکات ستمکشى زن براى سرمایه 
دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمایه در دنیاى امروز است. اعم از اینکه سرمایه دارى ذاتا و بطور 
کلى با برابرى زن خوانایى داشته باشد یا خیر، سرمایه دارى انتهاى قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این 
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نابرابرى بنا کرده است و به سادگى و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمى نشیند. 
حزب کمونیست کارگرى براى برابرى کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون مبارزه میکند. 
رئوس قوانین و اقداماتى که باید هم اکنون بفوریت براى شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا درآید عبارت 

است از: 
   
1 - اعالم برابرى کامل و بى قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کلیه قوانین و 

مقرراتى که ناقض این اصل است. 
    
2 - تامین فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسى جامعه در سطوح مختلف. حق بى 
قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سیاسى، 
ادارى، قضایى، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسى و ادارى 

جامعه را محدود میکند. 
   
"سرپرست  بعنوان  مرد  امتیازات  لغو  خانواده.  در  مرد  و  زن  قانونى  موقعیت  و  حقوق  کامل  برابرى   -  3
خانواده" و برقرارى حقوق و وظایف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربیت فرزندان، اعمال 
کنترل و مدیریت دارایى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و 
اشتغال حرفه اى، طالق، سرپرستى کودکان در صورت جدایى و تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت 
تعدد زوجات. ممنوعیت صیغه. لغو کلیه تعهدات انقیادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعیت 
برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونه موارد باید در 
صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل 
کارخانگى و یا وظایف ویژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین براى هر نوع آزار، ارعاب، 

سلب آزادى، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده. 
   
4 - برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى. شمول یکسان قوانین کار و بیمه هاى 
اجتماعى بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان. لغو هر نوع 
محدودیت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط 
شغلى،  ارتقاء  مشاغل،  بندى  طبقه  و  کار  تقسیم  کار،  شیف  و  ساعات  ها،  مرخصى  ها،  بیمه  دستمزد،  به 
نمایندگى کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجراى مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها براى تضمین 
ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان 
باردار و وجود تسهیالت ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. 16 هفته مرخصى دوران باردارى و زایمان و 
یکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد که باید با توافق طرفین توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار 

بگیرد. تشکیل هیات هاى بازرسى و کنترل، با وظیفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاه ها. 
    

تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اى و محیط هاى کار 
اعم از دولتى و غیر دولتى و انتفاعى و غیر انتفاعى. تعقیب قانونى و مجازات سنگین بنگاه ها و مدیرانى که 

از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه اى تخطى کنند. 
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ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیالتى نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودك ها و کلوب 
هاى تفریحى  - تربیتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار یکجانبه کار خانگى و نگهدارى از 
فرزندان بر زنان در شرایط کنونى، ورود زنان به فعالیت اقتصادى و سیاسى و فرهنگى در خارج خانواده 

را تسهیل میکند. 
    
5 - لغو کلیه قوانین و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگیر و عقب مانده اخالقى، فرهنگى و ناموسى 
که نافى استقالل و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است. لغو 
هر نوع محدودیت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به میل و 
اراده خود. لغو کلیه قوانین و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت 
را مقید و محدود میکند. ممنوعیت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و 
معابر و وسائل نقلیه عمومى. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینى نظیر 
دوشیزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف میکند، در مکاتبات و 
مکالمات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى. ممنوعیت هر نوع دخالت از جانب 
هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و 
عاطفى و جنسى زنان. ممنوعیت هر نوع برخورد تحقیرآمیز، مردساالرانه، پدرساالرانه و نابرابر با زنان در 
نهادها و موسسات اجتماعى. ممنوعیت قید جنسیت در آگهى هاى شغلى. حذف کلیه اشارات تبعیض آمیز 
و تحقیر آمیز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابال گنجاندن مواد درسى الزم براى تفهیم برابرى 
زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه. ایجاد نهادهاى بازرسى، تشخیص جرم و واحدهاى 

انتظامى ویژه برخورد به موارد آزار و تبعیض نسبت به زنان. 
    
6 - تالش فشرده و مستقیم نهادهاى ذیربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردساالرانه و ضد زن در جامعه. 

تشویق و تقویت نهادهاى غیر دولتى معطوف به کسب و تثبیت برابرى زن و مرد. 
    

برابرى حقوقى کلیه ساکنین کشور مستقل از تابعیت
   

برابرى کامل و بى قید و شرط کلیه ساکنین ایران، مستقل از تابعیت، در کلیه حقوق و وظایف قانونى، اعم 
از فردى، مدنى، سیاسى، اجتماعى و رفاهى. 

    
شمول یکسان قوانین کار و رفاه اجتماعى بر همه کارگران مستقل از تابعیت. 

     
صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت هاى بیمه و غیره براى همه متقاضیان اقامت در ایران. 

    
ممنوعیت تبعیض نژادى

    
حزب کمونیست کارگرى قاطعانه علیه هر نوع تبعیض نژادى و نژادپرستى مبارزه میکند. نه فقط هر نوع 
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تبعیض بر حسب نژاد باید صراحتا در قوانین کشور ممنوع اعالم شود، بلکه، مخالفت قاطع با تبعیض نژادى 
در سطح جهان باید یک جزء دائمى سیاست خارجى کشور باشد. 

     
رفع ستم ملى

     
حزب کمونیست کارگرى براى رفع کامل هر نوع ستم ملى و هر نوع تبعیض برحسب ملیت در قوانین 
کشور و عملکردهاى دولت مبارزه میکند. حزب کمونیست کارگرى هویت ملى، عرق ملى و ناسیونالیسم را 
افکار و تمایالتى بسیار عقب مانده، مخرب، و مغایر با اصالت انسان و آزادى و برابرى انسان ها میداند و با 
هر نوع تقسیم بندى ملى ساکنین کشور و هر نوع تعریف هویت ملى براى مردم قاطعانه مخالف است. حزب 
کمونیست کارگرى خواهان برقرارى نظامى است که در آن کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس 
تعلق ملى خویش، اعضاى متساوى الحقوق جامعه باشند و هیچ نوع تبعیضى چه مثبت و چه منفى در قبال 
مردم منتسب به ملیت هاى خاص معمول داشته نشود. حزب کمونیست کارگرى تالش براى جایگزین 

کردن هویت طبقاتى و انسانى عام و جهانى کارگران بجاى هویت ملى را یک وظیفه حیاتى خود میداند. 
     

بعنوان یک اصل عمومى، حزب کمونیست کارگرى خواهان زندگى مردم منتسب به ملیت هاى مختلف 
بعنوان شهروندان آزاد و متساوى الحقوق در چهارچوب هاى کشورى بزرگتر است که سازمانیابى صف 
هاى قدرتمند کارگرى را در عرصه مبارزه طبقاتى تسهیل میکند. با این حال در مواردى که پیشینه ستم ملى 
و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت هاى مختلف همزیستى میان آنها را در چهارچوب هاى کشورى 
موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، حزب کمونیست کارگرى حق جدایى ملل تحت ستم و تشکیل 

دولت مستقل از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم را، به رسمیت میشناسد. 
     

مساله کرد
     

نظر به سابقه طوالنى ستم ملى بر مردم کرد در همه کشورهاى منطقه و سرکوب خونین خواست هاى حق 
طلبانه و جنبش هاى اعتراضى و خودمختارى طلبانه در کردستان ایران در رژیم هاى سلطنتى و اسالمى، 
حزب کمونیست کارگرى بعنوان یک اصل، حق جدایى از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه 
انتخاب آزاد و عمومى را براى مردم کردستان به رسمیت میشناسد و هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامى براى 
جلوگیرى از این انتخاب آزادانه را قویا محکوم میکند. حزب کمونیست کارگرى خواهان حل فورى مساله 
کرد در ایران از طریق برگزارى یک رفراندم آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران ، زیر نظارت مراجع رسمى 
فعالیت  دوره  یک  تضمین  و  مرکزى  دولت  نظامى  نیروهاى  خروج  با  باید  رفراندم  این  است.  المللى  بین 
آزادانه کلیه احزاب سیاسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در 

رفراندم، انجام شود. 
    

حزب کمونیست کارگرى در هر مقطع تنها در صورتى به جدایى کردستان راى موافق میدهد که قویا محتمل 
باشد چنین مسیرى کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى پیشرو تر و موقعیت اقتصادى و 
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مناسبات اجتماعى برابرتر و ایمن ترى برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمى حزب کمونیست کارگرى 
در هر مقطع بر مبناى یک بررسى مشخص از موقعیت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم 

کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعیین خواهد شد. 
     

حزب کمونیست کارگرى طرح هاى مختلف خودمختارى کردستان را که از جانب نیروهاى خودمختارى 
طلب در کردستان ارائه میشود را نه فقط گامى به پیش در امر حل مساله ملى کرد تلقى نمیکند، بلکه آنها 
را نسخه اى براى دائمى کردن هویت هاى ملى کرد و غیر کرد در یک چهارچوب کشورى واحد، ابدى 
کردن و قانونیت بخشیدن به جدایى هاى ملى و زمینه اى براى تداوم تخاصمات و کشمکش هاى ملى در 

آینده ارزیابى میکند. 
      

آراء  به  مراجعه  بدون  که  را  کردستان  سیاسى  آینده  مورد  در  ترتیباتى  نوع  هر  کارگرى  کمونیست  حزب 
عمومى خود مردم کردستان و صرفا بر مبناى تصمیمات دولت مرکزى و یا توافقات از باال میان دولت و 

احزاب محلى به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعیت و غیرقانونى میداند.
     

موازین اجتماعى و فرهنگى مدرن و پیشرو
     

پیشرو  موازین  این  اساس  باشد.  پیشرو  و  سکوالر  و  مدرن  موازینى  باید  جامعه  ادارى  و  سیاسى  موازین 
گسستن کامل حاکمیت و قدرت دولتى و نظام ادارى در کشور از مذهب، اصالت قومیت و ملیت و نژاد و 
هر ایدئولوژى و نهادى است که نافى برابرى کامل و مطلق حقوق مدنى همه شهروندان و شمول یکسان 
قوانین بر همه و نیز محدود کننده آزادى اندیشه، نقد و حیات علمى جامعه باشد. مذهب و ناسیونالیسم، 
هستند.  انسان  شکوفایى  و  آزادى  با  مغایر  و  خرافى  آمیز،  تبعیض  نفسه  فى  اجتماعى  و  فکرى  جریانات 
مذهب، بطور مشخص، حتى بعنوان امر خصوصى افراد، سد راه رهایى و شکوفایى و اعتالى انسان است. 

    
برقرارى یک دولت و نظام سیاسى مدرن و سکوالر بنابراین صرفا گام اول در سیر رهایى همه جانبه انسان 

ها از چنگال خرافات و تعصبات جاهالنه مذهبى، ملى و قومى و نژادى و جنسى است. 
    

حزب کمونیست کارگرى خواهان اجراى فورى اصول زیر است: 
    

مذهب، ملیت و قومیت
    
آزادى مذهب و بى مذهبى و جدایى کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبى و متاثر 
از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب به امر خصوصى افراد. لغو مقوله مذهب رسمى. لغو هر نوع ارجاع 
به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتى و ادارى مربوط به آنهاـ ممنوعیت انتساب افراد، فردى یا جمعى، 

به هر نوع تعلق قومى و مذهبى در اسناد رسمى، رسانه ها و غیره 
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تبیین  یا  و  مذهبى  احکام  مذهبى،  دروس  تدریس  ممنوعیت  پرورش.  و  آموزش  از  مذهب  کامل  جدایى 
و  آموزش  اصل  ناقض  که  مقرراتى  و  قوانین  کلیه  آموزشى.  موسسات  و  مدارس  در  موضوعات  مذهبى 

پرورش غیر مذهبى هستند فورا لغو شوند. 
   

ممنوعیت هر نوع تقویت مالى و مادى و معنوى مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه هاى مذهبى توسط 
از  اجتماعى  زندگى  مختلف  جوانب  از  زدایى  مذهب  به  دولت  شدن  موظف  دولتى.  نهادهاى  و  دولت 
طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح سواد و اطالعات علمى عامه. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و 

سالروزهاى مذهبى از تقویم رسمى. 
    
ممنوعیت مراسم مذهبى خشونت آمیز و غیر انسانى. ممنوعیت هر نوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبى 
که با آزادى ها و حقوق مدنى مردم و با اصل برابرى همه مغایر باشد. ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبى 
که مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبى که با قوانین و مقررات 

مربوط به بهداشت و سالمت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حمایت از حیوانات مغایر باشد. 
     

 - مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى 
مذهبى. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى. 

    
 - ضرورت ثبت رسمى ادیان و فرقه هاى مذهبى بعنوان بنگاه ها و نهادهاى خصوصى و تابعیت نهادهاى 
مذهبى از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ها. کنترل مراجع قانونى بر حساب ها و دفاتر و 
دریافتى ها و پرداختى هاى فرقه ها و نهادهاى مذهبى. تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتى ناظر بر بنگاه 

هاى مشابه. 
    

 - ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکى و روحى براى پذیرش مذهب. 
    

 - ممنوعیت راه و رسم هاى مذهبى، قومى، سنتى، محلى و غیره که با حقوق و برابرى و آزادى مردم، اعم 
از جمعى و فرد، با برخوردارى آنها از کلیه حقوق مدنى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى که قانون به رسمیت 

شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگى اجتماعى مغایر باشد. 
    
 - مصادره و باز پس گیرى کلیه اموال و دارایى ها و اماکنى که نهادهاى مذهبى در طول حکومت رژیم 
اسالمى به زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادهاى مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و 

اماکن در اختیار نهادهاى منتخب مردم براى استفاده هاى عام المنفعه. 
    
 - ممنوعیت انتساب افراد و گروه ها به ملیت خاص در سطح عمومى، در رسانه ها، ادارات و غیره بدون 

اجازه رسمى خود آنها. 
    

 - حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملى فرد از اوراق هویتى، اسناد دولتى و فعل و انفعاالت ادارى. 
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 - ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبى، ملى و قومى، نژادى و جنسى. ممنوعیت ایجاد احزاب و گروه 
هاى سیاسى که برترى ملى، قومى، نژادى، مذهبى و جنسى گروهى از مردم بر دیگران، جزو اصول رسما 

اعالم شده آنها باشند. 
   

زندگى مشترك، خانواده، ازدواج و طالق
    
حق هر زوج باالى 16 سال به زندگى مشترك به میل و انتخاب خود. ممنوعیت هر نوع اجبار و اعمال فشار 

از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترك (ازدواج) و جدایى (طالق). 
     

براى رسمیت یافتن زندگى مشترك از نظر دولت و شمول قوانین مربوط به خانواده به آن در صورت تمایل 
طرفین، ثبت آن در دفاتر دولتى کافى است. زدودن هر نوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى 
دولتى. ممنوعیت ایراد هر نوع خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج. اجرا یا عدم اجراى مراسم خاص، 

اعم از شرعى و عرفى، براى ازدواج نقشى در رسمیت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد. 
    
ممنوعیت هر نوع معامله گرى در ازدواج نظیر تعیین شیربها، جهیزیه، مهریه و غیره بعنوان شروط ازدواج. 
    

ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه. 
    

برابرى کلیه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگى، امور مربوط به سرپرستى و تعلیم و 
تربیت فرزندان، تصمیم گیرى در مورد دارایى ها و اقتصاد خانواده و کلیه امور مربوط به زندگى مشترك. لغو 
موقعیت ویژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کلیه قوانین و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستى 

امور خانواده به یکسان به زن و مرد. 
    
حق بى قید و شرط جدایى (طالق) براى زن و مرد. برابرى کامل حقوق و وظایف زن و مرد در امور مربوط 

به تکفل و سرپرستى فرزندان پس از جدایى. 
    
برابرى حقوق طرفین در هنگام جدایى نسبت به دارایى ها و امکاناتى که در طول زندگى مشترك عاید 

خانواده شده، و یا در طول زندگى مشترك مورد استفاده کل خانواده بوده است. 
    
و  توافق  به  نوزادان  خانوادگى  نام  تعیین  واگذاشتن  و  فرزندان  به  پدر  خانوادگى  نام  اتوماتیک  انتقال  لغو 
انتخاب مشترك پدر و مادر. در صورت عدم توافق، کودك نام خانوادگى مادر را بر خود خواهد داشت. 
حذف ستون نام پدر و مادر از شناسنامه و اسناد هویت رسمى (نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگى و غیره). 
    
حمایت مادى و معنوى دولت از خانواده هاى تک والدى و بویژه حمایت فعال از مادرانى که جدا شده اند 

و یا اصوال بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهاى مادى و اخالقیات ارتجاعى. 
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لغو کلیه قوانین و مقررات عقب مانده و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خویش 
بعنوان جرم برخورد میکنند. 

    
حقوق کودکان

     
حق هر کودك به یک زندگى شاد، ایمن و خالق. 

    
است  موظف  دولت  است.  جامعه  با  خانوادگى،  وضعیت  از  مستقل  کودك،  هر  سعادت  و  رفاه  تضمین 
استاندارد واحدى از رفاه و امکانات رشد مادى و معنوى کودکان و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، 

تضمین کند. 
    
تضمین  براى  فرهنگى،  و  آموزشى  و  پزشکى  رایگان  خدمات  ارائه  و  الزم  هاى  هزینه  کمک  پرداخت 

استاندارد باالى زندگى کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگى. 
    

قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگى، تحت تکفل دولت و زندگى و تربیت آنها در 
نهادهاى مدرن و پیشرو و مجهز. 

    
ایجاد مهد کودك هاى مجهز و مدرن به منظور برخوردارى همه کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتى 

و اجتماعى، مستقل از شرایط خانوداگى. 
    

برابرى حقوقى کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 
    

ممنوعیت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زیر 16 سال. 
    
کلى.  بطور  جامعه  سطح  در  و  آموزشى  موسسات  و  مدارس  خانواده،  در  کودکان  آزار  نوع  هر  ممنوعیت 

ممنوعیت اکید تنبیه بدنى. ممنوعیت فشار و آزار روانى و ارعاب کودکان. 
   

مقابله قاطع قانونى با سوء استفاده جنسى از کودکان. سوء استفاده جنسى از کودکان جرم سنگین جنایى 
محسوب میشود. 

    
تعقیب و مجازات قانونى کسانى که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر 
اجتماعى  هاى  فعالیت  در  شرکت  و  تفریح،  آموزش،  نظیر  خویش،  اجتماعى  و  مدنى  حقوق  از  پسر،  و 

مخصوص کودکان گردند. 
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روابط جنسى
    
برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذیر همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى 

رسیده اند. 
    
سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد 15 سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (باالى سن قانونى بلوغ)، 

با افراد زیر سن قانونى، ولو با رضایت آنها، ممنوع است و جرم محسوب میشود. 
    

کلیه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصمیم گیرى در مورد روابط جنسى خود با سایر افراد بزرگسال 
کامال آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هیچکس و هیچ مقامى 

حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعالن عمومى آن را ندارد. 
    
خطر  کم  هاى  روش  آموزش  جنسى،  آموزش  پوشش  زیر  باید  نوجوانان  و  جوانان  بویژه  و  مردم  همه 
جلوگیرى از حاملگى، و آموزش روش هاى تضمین ایمنى رابطه جنسى قرار داشته باشند. آموزش جنسى 
باید جزو دروس اجبارى دبیرستان ها قرار بگیرد. دولت موظف است با تبلیغات، ایجاد کلینیک ها و هیات 
هاى آموزشى سیار، کمپین ها و برنامه هاى رادیویى و تلویزیونى ویژه، و هر روش موثر دیگر، آگاهى علمى 
مردم به جنبه هاى مختلف رابطه جنسى و حقوق قانونى فرد در روابط جنسى را به سرعت و به وسیع ترین 

شکل گسترش دهد. 
    
وسائل جلوگیرى از حاملگى و بیمارى هاى مقاربتى باید به رایگان و به سهولت در دسترس همه افراد 

بزرگسال قرار داشته باشد. 
    

سقط جنین
    
کمتر پدیده اى چون سقط جنین، یعنى از میان بردن عامدانه جنین انسانى به دلیل تنگناهاى فرهنگى و 
اقتصادى، بى ارزشى وجود آدمى و تناقض مناسبات اجتماعى استثمارگر و طبقاتى حاکم با موجودیت و 
سعادت بشر را به نمایش میگذارد. سقط جنین، گواه از خود بیگانگى و عجز انسان در برابر مصائب و 

محرومیت هایى است که جامعه طبقاتى موجود به او تحمیل میکند. 
   

حزب کمونیست کارگرى مخالف عمل سقط جنین است و براى برپایى جامعه اى مبارزه میکند که هیچ 
تنگنا و عاملى انسان ها را به انجام و یا تائید این عمل سوق ندهد. 

    
در عین حال مادام که شرایط نامناسب اجتماعى بهرحال عده زیادى از زنان را به انجام سقط جنین ولو به 
شکل زیر زمینى سوق میدهد، حزب کمونیست کارگرى به منظور جلوگیرى از سوء استفاده سودجویان و 

براى تضمین سالمت زنان خواهان تحقق نکات زیر است: 
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قانونى شدن سقط جنین تا 12 هفتگى. 
    
قانونى بودن سقط جنین پس از 12 هفتگى (تا اولین مقطعى که عمل سزارین و حفظ نوزاد با توجه به 
آخرین امکانات پزشکى مقدور میشود) در صورت وجود خطر براى سالمتى مادر. تشخیص در این موارد 

با مراجع پزشکى صالحیتدار است. 

در دسترس بودن وسیع و رایگان تسهیالت و لوازم تست حاملگى، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به 
منظور تشخیص سریع حاملگى هاى ناخواسته. 

    
انجام سقط جنین و پرستارى پس از آن بطور رایگان در کلینیک هاى مجاز توسط پزشکان متخصص. 

    
حق تصمیم گیرى در مورد انجام و یا عدم انجام سقط جنین با خود زن است. دولت موظف است قبل از 
رسیدن زن به تصمیم نهایى، وى را از استدالالت و پیشنهادات منصرف کننده مقامات علمى و مددکاران 

اجتماعى و نیز از تعهدات مادى و معنوى دولت در قبال وى و نوزادش، مطلع کند.
    
به منظور کاهش موارد سقط جنین، حزب کمونیست کارگرى همچنین خواهان انجام اقدامات فورى زیر 
براى جلوگیرى از حاملگى هاى ناخواسته و از میان بردن فشارهاى اقتصادى و فرهنگى و اخالقى بر زنان 

است:
    
آموزش وسیع جنسى مردم در مورد روش هاى جلوگیرى از باردارى و اهمیت مساله و در دسترس بودن 

مشاوران و مددکاران اجتماعى براى راهنمایى مردم. 
   

در دسترس بودن وسیع و رایگان وسائل جلوگیرى. 
    
اختصاص بودجه و امکانات کافى براى کمک به زنانى که از سر فشار اقتصادى خود را ناگزیر به انجام سقط 

جنین میبینند. اعالم آمادگى دولت براى سرپرستى نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنین. 
     
مقابله فرهنگى قاطع با تعصبات و فشارهاى اخالقى که زنان را به سقط جنین وامیدارد. حمایت فعال دولت 

از زنان در برابر اینگونه فشارها، تعصبات و تهدیدات. 
    
مبارزه با تلقیات خرافى، مذهبى و مردساالرانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و 
مشخصا سد راه استفاده وسیع زنان و جوانان از وسائل جلوگیرى از باردارى و حفظ ایمنى رابطه جنسى 

است.
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مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
    

ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش 
غیر قانونى مواد مخدر. 

    
کمک به امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى روى آورى افراد به 

مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادین در برابر دالالن و شبکه هاى قاچاق و فروش مواد مخدر 
    

غیر جنایى کردن زندگى معتادین و کمک به ترك اعتیاد آنها از طریق:
    
ایجاد کلینیک هاى دولتى که نیاز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعالم آمادگى آنها براى شرکت در 

دوره هاى ترك اعتیاد برآورده میکنند. 
    
رفع ممنوعیت در اختیار داشتن برخى مواد مخدر معین به اندازه مصرف شخصى. قرار گرفتن رایگان سرنگ 
و سوزن تزریق در اختیار کلیه متقاضیان توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مصون داشتن معتادین 

از بیمارى هایى نظیر ایدز، هپاتیت و غیره و کمک به کنترل ابعاد شیوع این بیمارى ها. 
   

ممنوعیت هر نوع تبعید، زندانى کردن، و جداسازى معتادان از جامعه به صرف اعتیاد آنها. نفس اعتیاد به 
مواد مخدر جرم نیست.

    
مبارزه با فحشاء

     
مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن و مقابله قاطع با 

شبکه اى سازماندهى فحشاء، دالالن، واسطگان و باج خورها. 
    
ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهى فحشاء، داللى، واسطگى و بهره کشى از افرادى که مبادرت به تن فروشى 

میکنند. 
    
غیر جنایى کردن زندگى و کار افرادى که دست به تن فروشى میزنند. کمک به بازیابى حرمت اجتماعى و 

احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگى آنها از طریق:
    

رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و نهادهاى انتظامى از این افراد در 
مقابل شبکه ها و باندهاى گانگسترى، باج خورها و اوباش. 

   
صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به تن فروشى میکنند، مصون داشتن 
شخصیت و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابى آنها در سازمان صنفى خویش. 
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 ارائه رایگان خدمات پزشکى ویژه پیشگیرانه و درمانى براى مصون داشتن این افراد از بیمارى ها و صدمات 
ناشى از مبادرت به این حرفه. 

   
کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت هاى عملى نهادهاى مسئول دولتى به افراد تن فروش در کناره گیرى از 

این حرفه، کسب مهارت و آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه.
   

موازین محاکمات
   

اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است. 
   
محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداورى و در شرایط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضى و هیات 

منصفه باید به نحوى تعیین شوند که این شرایط تامین گردد. 
    
متهم و وکیل او حق دارند قبل از محاکمه از کلیه ادله و مدارك و شهود دادستان، و یا طرف شاکى، مطلع 

شوند و آنها را بازبینى کنند. 
   
حکم هر دادگاهى حداقل یکبار قابل فرجام خواهى توسط متهم، دادستانى و یا هر دو سوى دعاوى حقوقى 

است. 
   
ممنوعیت دامن زدن به پیشداورى عمومى نسبت به محاکمات و افراد درگیر در آن مادام که محاکمه خاتمه 

نیافته است. 
    

ممنوعیت محاکمه افراد در شرایط و محیطى که فشار افکار عمومى امکان یک محاکمه بیطرفانه را سلب و 
یا خدشه دار کرده باشد. 

    
شهادت پلیس در محاکمات ارزشى معادل شهادت سایر شهود دارد. 

    
قاضى و دادگاه باید کامال از روند بازپرسى و تحقیق مستقل باشند. صحت قانونى پروسه تحقیق باید توسط 

قضات ویژه اى مورد نظارت و تائید قرار بگیرد. 
    
در قوانین جزایى تعدى و تجاوز به جسم و آسایش روحى انسان ها، خشونت علیه کودکان، خشونت علیه 
زنان، جرائم "ناموسى" علیه زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى و جرائم توام با اعمال خشونت و 
ارعاب باید جرائم بسیار سنگین ترى در قیاس با تعدى به حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى 
محسوب گردند. مجازات هاى انتقامى و باصطالح عبرت آموزانه باید با مجازات هاى معطوف به اصالح 

مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جایگزین شود. 
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حقوق متهمین و مجرمین
   

بدون اعالم جرم فقط 24 ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. این بازداشتگاه موقت نباید زندان باشد، بلکه 
بخشى از مقر نیروى انتظامى است که تسهیالت متعارف را دارد. 

    
قبل از دستگیرى باید حقوق فرد بازداشتى به اطالع او برسد. 

     
هرکس حق فراخواندن وکیل و یا شاهد براى دستگیرى و بازجویى خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر 
تا یکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنى با وکیل و نزدیکان خویش و یا هرکس که صالح میداند تماس 

بگیرد. 

ماموران انتظامى قبل از اعالم جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگارى کنند، عکس بگیرند و 
یا آزمایش هاى پزشکى و تست هاى کروموزومى بعمل بیاورند. 

    
به مجرد دستگیرى باید بستگان درجه یک بازداشتى و یا هرکس که خود او تعیین کند از بازداشت وى 

مطلع شوند. 
     

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمین و محکومین مطلقا 
ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایى محسوب میشود. 

     
کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است. 

     
مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیرى، تالش غیر خشونت آمیز براى فرار از زندان و یا اجتناب از 

دستگیرى به خودى خود جرم نیست. 
     

نیروهاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرجع قضایى صاحب صالحیت حق استنطاق و 
بازرسى شهروندان و یا ورود به اماکن خصوصى آنها را ندارند. 

     
بررسى  وظیفه  که  پزشکى  و  علمى  و  فنى  البراتوارهاى  و  تخصصى  نهادهاى  و  قانونى  پزشکى  استقالل 

مدارك عینى جرم را برعهده میگیرند، از پلیس و مراجع انتظامى. این نهادها باید تابع دادگسترى باشند. 
    

نتایج  باشد.  انتظامى  نیروهاى  و  پلیس  از  مستقل  مرجعى  باید  پلیس  از  شکایت  بررسى  و  دریافت  مرجع 
تحقیقات این مرجع باید علنا به اطالع عموم برسد. 

     
کل پرونده ها و اطالعات نیروهاى انتظامى در مورد هر فرد باید به سهولت براى او قابل دسترسى و مطالعه 

باشد. 
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اقتصادى  فعالیت  و  زیست  شرایط  بر  عمومى  بهداشت  و  رفاه  و  اجتماعى  امور  و  کار  قوانین  بودن  ناظر 
زندانیان. 

     
اداره زندانها باید بر عهده نهادهاى مستقل از پلیس و نیروهاى انتظامى و تحت نظر مستقیم دادگسترى قرار 

گیرد. 
     

هیات هاى بازرسى منتخب مردم حق دارند به تشخیص و انتخاب خود ولو بدون اطالع قبلى از زندان ها 
بازدید و بازرسى نمایند. 

 
لغو مجازات اعدام

    
مجازات اعدام باید فورا لغو گردد. اعدام یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو، تنبیه 

بدنى، و غیره) تحت هر شرایطى ممنوع است. همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود. 

حفظ حرمت و شخصیت مردم
    
ممنوعیت هر نوع درجه بندى رسمى و تلویحى در شان و شخصیت مردم برحسب مقام، منصب، مذهب، 

ملیت، تابعیت، جنسیت، سطح درآمد، سر و وضع ظاهرى، مشخصات جسمى، تحصیالت و غیره. 
    

ممنوعیت افترا و هتک حرمت افراد. 
   

ممنوعیت هر نوع آزمایش پزشکى و دارویى و محیط زیستى روى افراد بدون اطالع و اعالم رضایت رسمى 
آنها، ممنوعیت هر نوع دخل و تصرف در تمامیت جسمى افراد (نظیر عقیم سازى، برداشتن یا پیوند اعضاء، 

دستکارى هاى ژنتیکى، سقط جنین، ختنه، و غیره) بدون اطالع و رضایت فرد. 
    
ممنوعیت استفاده از القاب و تیترهاى علمى و دینى و کشورى و لشکرى (نظیر تیمسار، آیت اهللا، دکتر، 
مهندس و غیره) در خارج محیط تخصصى. در مراودات رسمى و دولتى هر فرد باید صرفا با نام و نام فامیل 
مورد اشاره قرار بگیرد. ممنوعیت استفاده از القاب و صفات تحقیر آمیز در توصیف بخش هاى مختلف 

جامعه توسط هر مرجع و مقام دولتى و غیر دولتى. 
     

ممنوعیت ایجاد بخش هاى لوکس و عادى، درجه یک و درجه دو، و غیره در سرویس هاى حمل و نقل 
عمومى، قطارها، هواپیماها، مهمانسراهاى دولتى و مراکز تفریحى و تعطیالتى و غیره. این گونه خدمات باید 

به مناسب ترین شکل در استاندارد یکسانى در اختیار همگان قرار بگیرد. 
   

رسانه هاى جمعى
دسترسى عمومى به نشریات کثیراالنتشار، شبکه هاى رادیویى و تلویزیونى. ایجاد شبکه هاى رادیو تلویزیونى 
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توسط دولت و توزیع ساعات پخش میان شوراها، نهادها، کانون ها و انجمن ها و احزاب مختلف متشکل 
از اهالى کشور. لغو کامل سانسور، اعم از سیاسى و غیر سیاسى بر رسانه ها. 

    
اعتبار زبان هاى رایج در کشور

    
ممنوعیت زبان رسمى اجبارى. دولت میتواند یک زبان از زبان هاى رایج در کشور را بعنوان زبان ادارى و آموزشى 
اصلى تعیین نماید، مشروط بر اینکه امکانات و تسهیالت الزم براى متکلمین به سایر زبانها، در زمینه هاى زندگى 
سیاسى و اجتماعى و آموزشى، وجود داشته باشد و حق هر کس به اینکه بتواند به زبان مادرى خویش در کلیه 
فعالیت هاى اجتماعى شرکت کند و از کلیه امکانات اجتماعى مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد. 

    
تغییر الفباى فارسى

    
به منظور کمک به پایان دادن به عقب ماندگى جامعه از صف مقدم پیشرفت علمى و صنعتى و فرهنگى 
در جهان امروز و براى کمک به بهره مند شدن توده مردم ایران از مواهب این پیشرفت ها و امکان شرکت 
مستقیم تر و فعاالنه تر آنها در حیات علمى و فرهنگى جهان معاصر، الفباى رسمى زبان فارسى باید طى 

یک برنامه سنجیده به الفباى التین تغییر کند. 
    

بعالوه، در همین راستا حزب کمونیست کارگرى همچنین خواهان آنست که: 
   

زبان انگلیسى، با هدف تبدیل گام به گام آن به یک زبان آموزشى و ادارى متداول در کشور، از سنین پائین 
در مدارس آموزش داده شود. 

    
در کنار تقویم محلى، تقویم میالدى، که امروز تقویم رسمى در سطح بین المللى است، رسمیت قانونى پیدا 

کند و در اسناد رسمى کشور ذکر شود.
  

قوانین کار و رفاه اجتماعى
    
مادام که سرمایه بر حیات انسان ها حاکمیت دارد، مادام که فرد براى تامین مایحتاج خویش ناگزیر به فروش 
نیروى کار خود و انجام کار براى سرمایه و مالکان وسائل تولید است، مادام که نظام مزدبگیرى و خرید و 
فروش نیروى کار انسانها برقرار است، هیچ قانون کارى، هر قدر مواد و تبصره هایى به نفع کارگران در آن 
گنجانده شده باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نیست. قانون کار واقعى کارگران، نفى نظام مزدى 
و ایجاد جامعه اى است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خالقیتش در تولید وسائل زندگى و 

رفاه همگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصوالت این تالش جمعى بهره میگیرد. 
    
اما در عین حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدى برقرار است، جنبش کمونیستى کارگرى براى تحمیل 
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رفاه ممکن و  آسایش و  حداکثر  میکند که  نظام تالش  در این  کار  مناسبات  قوانین و  شرایطى به  آنچنان 
مناسب ترین شرایط کار را براى کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب 
نظام کار مزدى هرچه بیشتر مصون دارد. کمونیسم کارگرى در این مبارزه همچنین براى برقرارى شرایط و 
موازین کارى تالش میکند که ارتقاء خودآگاهى طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه کارگر را به بهترین 

شکل ممکن تسهیل نماید. 
    

شامل  تبعیضى  هیچ  بدون  باید  کشور  شهروندان  وظایف  و  حقوق  کلیه  نظیر  اجتماعى  رفاه  و  کار  قوانین 
کارگران خارجى و خارجیان مقیم کشور گردد. حزب کمونیست کارگرى مدافع برابرى کامل حقوقى همه 
کارگران در کشور، مستقل از تابعیت، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره است. رئوس مطالبات حزب کمونیست 

کارگرى در زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعى عبارتند از: 
    

قانون کار
    

1 - آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران. 
    
و  دولت  جانب  از  مجوزى  هیچ  نیازمند  کارگرى  اعتصاب  اعتصاب.  شرط  و  قید  بى  و  کامل  آزادى   - 2
مقامات دولتى نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب. حق برابر براى اعتصابیون براى توضیح علل 
اقدام خویش و پاسخگویى به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه هاى عمومى. ممنوعیت غیر قانونى 
کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه، نظیر "منافع ملى و میهنى" ، "شرایط اضطرارى"، "شرایط جنگى" 

و غیره. 
    
3 - ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا بکارگیرى نیروهاى نظامى و انتظامى بجاى اعتصابیون در کلیه 

بنگاه ها، اعم از خصوصى و دولتى. 
   

4 - حق دست از کار کشیدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، 
مسائل ایمنى و یا بروز مشکالت پیش بینى نشده در محیط کار، موقتا کار را متوقف میکنند تا به اعتراض 

آنها رسیدگى شود. 
    
5 - آزادى پیکت در برابر بنگاه ها. آزادى پیوستن به پیکت هاى کارگرى براى همه مستقل از اشتغال و یا 

عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه. 
     

6 - برقرارى فورى حداکثر 30 ساعت کار در هفته (5 روز شش ساعته)، 25 ساعت در کارهاى سخت و 
کاهش منظم آن در فواصل 5 ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینى براى رفت و آمد، زمان استحمام 

بعد از کار، کالس هاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمان تشکیل مجمع عمومى جزو ساعات کار. 
    
7 - تعطیلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطیل در هفته به شنبه و یکشنبه براى هماهنگى با 
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اکثر کشورهاى جهان و بویژه کشورهاى پیشرفته صنعتى. حداقل 30 روز مرخصى ساالنه. مرخصى کوتاه 
اضطرارى بدون کسر حقوق، عالوه بر مرخصى ساالنه، براى رسیدگى به مشکالت پیش بینى نشده شخصى 
عادت  دوره  براى  مرخصى  روز  دو  از  خودشان،  تشخیص  به  زن،  کارگران  استفاده  امکان  خانوادگى.  و 

ماهانه. 
    
8 - ممنوعیت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران باید در حدى باشد که هیچ کارگرى از سر نیاز اقتصادى 

ناگزیر به تن دادن به اضافه کارى نشود. 
    

9 - تعطیل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر. 
    

10 - تعطیل رسمى 8 مارس بعنوان روز جهانى زن. 

11 - ممنوعیت هرگونه کار  - مزدى، نظیر قطعه کارى و کار کنتراتى. 
    

12 - تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران. 
    

13 - باالرفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم. 
   

14 - تعیین حداقل افزایش ساالنه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعى نمایندگان تشکل هاى کارگرى 
در مقیاس سراسرى با نمایندگان سراسرى کارفرمایان و دولت. 

    
15 - مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه. 

     
16 - ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسى و غیر نقدى. ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزد. ممنوعیت هر 
نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غیبت هاى موجه، دوران بیمارى و 

نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید بدالئل مختلف و یا به بهانه هاى کارفرما. 
    
17 - ممنوعیت مرتبط کردن دریافتى کارگران به شرایط و فاکتورهایى جز نفس انجام کار (نظیر افزایش 
تولید، بارآورى، انضباط، حد نصاب تولید و غیره) همه دریافتى کارگران باید بطور یکپارچه بصورت مزد 

پرداخت شود. 
    

18 - ممنوعیت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زیر 16 سال. 
    

19 - ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانى که بدالیل مشخصات فیزیکى خاص 
سالمتى شان در مخاطره قرار میگیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کارى که از نظر جسمى و روحى 

براى خویش مضر ارزیابى میکند. 
20 - ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتى به کارگرانى که بنگاه آنها تعطیل میشود تا 
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مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که به دلیل 
تعطیلى بنگاه ها بیکار میشوند. آموزش حرفه اى جدید به هزینه دولت براى کارگرانى که حرفه و یا رشته 

آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود. 
    
21 - بیمه بیکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار باالى 16 سال برمبناى آخرین حقوق دریافتى. پرداخت 
بیمه بیکارى مکفى و سایر هزینه هاى ضرورى به کلیه کسانى که بعلل جسمى یا روانى توان اشتغال به 

کار ندارند. 
    
22 - تقلیل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به 55 سال یا پس از 25 سال سابقه کار (18 سال در کارهاى 
سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل باالترین حقوق دریافتى در دوره اشتغال. ترمیم بیمه بازنشستگى 

همراه با افزایش سطح دستمزدها. 
    
23 - تضمین ایمنى و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هیچ صرفه جویى، با استفاده از 
پیشرفته ترین تسهیالت و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکى منظم در برابر مخاطرات 
و بیمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزینه کارفرمایان و دولت. 

   
24 - بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اینکه در محیط کار و یا خارج 
آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازى به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق 

کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتیجه صدمات ناشى از کار توانایى کار کردن را از دست میدهند. 
    

25 - تشکیل هیات هاى حکمیت و حل اختالف متشکل از افراد منتخب کارگران. 
     

26 - تنظیم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ها و واحدهاى اقتصادى و تولیدى توسط نمایندگان منتخب 
کارگران. 

    
27 - تشکیل هیات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه 

واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى. 
    
کار،  روش  اساسى  بطور  که  تصمیمى  هر  مورد  در  کارگران  نمایندگان  با  مشاوره  به  کارفرما  التزام   - 28

ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر میکند. 
    

29 - حق نمایندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار میکنند. کارفرما موظف است کلیه 
اطالعات مورد نیاز کارگران در این بازرسى را در اختیار آنها قرار دهد. 
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رفاه و بیمه هاى اجتماعى
1 - پرداخت بیمه بیکارى معادل حداقل دستمزد رسمى به همه افراد فاقد شغل باالى 16 سال. 

    
2 - پرداخت بیمه بازنشستگى دولتى، معادل حداقل دستمزد رسمى، به همه افراد باالى 55 سالى که فاقد 

حقوق بازنشستگى هستند. 
    
3 - قرار گرفتن کلیه کودکان و نوجوانان زیر 16 سال که فاقد تامین معیشتى و رفاهى از طریق خانواده 

میباشند تحت تکفل دولت. 
   

4 - طب و خدمات بهداشتى و پزشکى رایگان، مناسب، و در دسترس براى همه. معاینه منظم و واکسیناسیون 
کامل کودکان. تضمین برخوردارى همه کودکان از یک رژیم غذایى کافى و مناسب مستقل از سطح درآمد 
خانواده، منطقه و محل اقامت و غیره. ریشه کن کردن بیمارى هاى اپیدمیک و عفونى ناشى از عدم سالمت 
محیط زیست، معاینه منظم همه شهروندان در برابر بیمارى هاى قلبى، سرطان هاى رایج و بیمارى هایى که 
تشخیص به موقع آنها در درمان و تخفیف عوارض آنها حیاتى است. گسترش و بهبود جدى سطح بهداشت 
عمومى، اطالعات پزشکى و بهداشتى عامه. گسترش و سازماندهى امکانات پزشکى و درمانى به نحوى که 

دسترسى فورى به طبیب و دارو و درمان براى کلیه ساکنین کشور آسان باشد. 
    
5 - آموزش عمومى اجبارى و رایگان تا سن 16 سالگى. آموزش عالى (دانشگاهى، تخصصى) رایگان و در 
دسترس براى همه متقاضیان. پرداخت کمک هزینه کافى به دانشجویان. ریشه کن کردن بیسوادى و رشد 
دائمى سطح سواد و اطالعات علمى و فنى اهالى کشور. آموزش حق همه است و دسترسى افراد به آموزش 

و دوره هاى آموزشى باید کامال از سطح درآمد خانواده مستقل باشد. 
     
6 - تامین و تضمین مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ایمنى و خدمات شهرى (برق، آب گرم و سرد، 
آشپزخانه، حمام و دستشویى داخل ساختمان، وسایل تهویه و گرما، امکان اتصال به شبکه هاى تلفنى و 
تلویزیونى و دسترسى به خدمات عمومى محلى) براى همه. هزینه مسکن نباید از 10 درصد درآمد فرد یا 
خانواده بیشتر باشد و مابقى هزینه، در صورت لزوم باید توسط سوبسید دولتى تامین گردد. بى مسکنى و یا 
اجبار افراد به زندگى در مسکن پائین تر از استانداردهاى مصوب، غیر قانونى است و مراجع دولتى موظف 

به فراهم کردن فورى مسکن مناسب براى کلیه شهروندان هستند. 
    
بار  کاهش  منظور  به  مسکونى  هاى  مجتمع  در  و  محلى  سطح  در  ویژه  خدماتى  موسسات  ایجاد   -  7
کار خانگى و تسهیل شرکت بیشتر همه مردم در فعالیت هاى اجتماعى، نظیر شیرخوارگاه، مهد کودك، 

غذاخورى ها و سلف سرویس هاى عمومى، رختشویخانه هاى مدرن و غیره. 
    
8 - ایجاد تسهیالت ورزشى و هنرى و فرهنگى رایگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه هاى نمایش، کتابخانه، 

و غیره،) و اختصاص مربیان و آموزگاران کافى در سطح محلى. 
9 - ایجاد تسهیالت الزم براى شرکت فعال معلولین و افراد داراى نقص عضو در کلیه شئون زندگى اجتماعى. 
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ایجاد تسهیالت و تجهیزات ویژه معلولین در اماکن عمومى، معابر، مجموعه هاى مسکونى و غیره. تامین و 
پرداخت هزینه وسائل و ابزارهاى فنى و کمکى ضرورى براى تسهیل زندگى روزمره افراد داراى نقص عضو. 
    
10 - ایجاد تسهیالت و موسسات خدماتى براى رفع نیازهاى ویژه سالمندان و بهبود کیفیت زندگى آنان. 

ایجاد امکانات و تسهیالت الزم براى ادامه شرکت فعال و خالق سالمندان در زندگى اجتماعى. 
    

11 - تامین شبکه اتوبوسرانى و متروى درون شهرى رایگان. 
    
12 - ایجاد کلیه تسهیالت شهرى (برق، آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و فرهنگى و غیره) در کلیه 

مناطق روستایى و از میان بردن تفاوت رفاهى شهر و روستا.
 

روابط بین المللى
حزب کمونیست کارگرى ایران اصول زیر را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بین المللى مورد تاکید 

قرار میدهد: 
    
 - لغو دیپلوماسى سرى. تابع کردن سیاست خارجى و اقدامات دیپلوماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب 

ارگان هاى مقننه منتخب مردم. 
     
در  اجتماعى  هاى  جنبش  همه  و  سوسیالیستى  و  کارگرى  هاى  جنبش  با  معنوى  و  مادى  همبستگى   -  
میکنند.  تالش  برنامه  این  در  مندرج  مواد  مشابه  هاى  آزادى  و  حقوق  تحقق  براى  که  مختلف  کشورهاى 
اعمال فشار سیاسى و دیپلوماتیک بر همه رژیم هایى که حقوق فردى و مدنى پایه اى را از شهروندان خود 

سلب میکنند. 
    
 - تالش براى شکل گیرى و تقویت آن نهادها و مراجع بین المللى که اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف 
را نمایندگى میکنند و تحقق رفاه اجتماعى، گسترش آزادى هاى مدنى و تامین برابرى مردم جهان در شئون 
مختلف را هدف خود قرار میدهند. تالش براى لغو همه نهادها و پیمان ها و مراجع بین المللى امپریالیستى، 

میلیتاریستى و ناقض برابرى و اعمال اراده آزاد مردم کشورهاى مختلف جهان در صحنه بین المللى. 
    
 - تخصیص دائمى بخشى از درآمد و منابع انسانى و تکنیکى و تخصصى در کشور به امر کمک به بهبود 

زندگى اقتصادى و فرهنگى مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان. 
    

 - ممنوعیت ورود کشور به پیمان هاى ضد مردمى، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه. 
...

حزب کمونیست کارگرى ایران طبقه کارگر و همه کسانى را که خود را در آرمانها و اهداف حزب 
شریک میدانند به پیوستن به صفوف خویش فرا میخواند. 
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سناریوى سیاه، سناریوى سفید

بحثى پیرامون روند اوضاع سیاسى در ایران
مقاله زیر فشرده مباحث و نکات مطرح شده توسط نویسنده در سمینار وسیع اوضاع سیاسى ایران است 

که با شرکت کلیه اعضاى کمیته مرکزى و جمعى از کادرهاى حزب در آوریل 1995 برگزار گردید

سناریوى سیاه: صورت مساله
  
بحث سناریوى سیاه از یک مشاهده اساسى شروع میشود که در درجه اول مربوط به ایران نیست، بلکه 
مربوط به این دوره اى است که در آن زندگى میکنیم. این روزها هربار تلویزیون را روشن میکنید، انسانهاى 
دربدرى را میبینید که تتمه جان و زندگى شان را بدوش گرفته اند و از فاجعه اى فرار کرده اند و سر فالن 
دوراهى به خبرنگار «سى.ان. ان» از مصیبتشان میگویند و بعد تل اجساد انسانهاى بقتل رسیده یا انفجار توپها 
و خمپاره ها و شهرهاى ویران شده را نشان میدهند که زمینه تصویرى خبر را میسازند. نکته اینجاست که 
احساسى که بیننده این تصاویر میگیرد اینست که این اتفاقى غیر منتظره یا منحصر بفرد نیست. این فجایع 
نتیجه رویدادى نیست که پایانى دارد، جنگى که خارج از قاعده رخ داده و قرار است ختم شود. آدم حس 
نمیکند که این قربانى، یک سوى دعواى خاصى بوده است یا سهمى در عاقبت دردناك خودش داشته است 
یا قرار است فردا در نجات خویش کارى بکند. آدم انگار شاهد یک «وضعیت دائمى» است، یک روش 
زندگى، استیصالى که گویا سناریوى مفروض زندگى انسانهاى بسیارى است که نه خودشان و نه بیننده قرار 
است کارى از دستش در قبال آن برآید. انگار این نه یک حادثه، بلکه یک منظره است. رواندا، سومالى، 
یوگسالوى، افغانستان، چچنى و غیره و غیره. در همه این موارد تصویرى که انسان میگیرد، تصویر یک 

«وضعیت دائمى» است و نه کشمکش و مشقتى بهرحال گذرا در متن یک تحول اجتماعى. 
 

این تصاویر، ما بینندگان را به کارى وانمیدارد. در درجه اول به این خاطر که ظاهرا میشود پشت خیلى 
چیزها پنهان شد. براى مثال پشت این واقعیت که من و شماى بیننده زبان آن قربانى را بر صفحه تلویزیون 
نمیفهمیم. نمیفهمیم که دارد میگوید کودکم را آن پشت دفن کرده ام و گریخته ام، یا فقط من مانده ام، یا 
خانه ام ویران شد. ما پشت این واقعیت پنهان میشویم که این مصیبت احتماال از نظر جغرافیایى چند هزار 
یا چند صد کیلومتر از ما دور است، یا اینکه این تصویر مربوط به دیروز است و نه همین لحظه، شاید 
تا االن کسى بداد این آدم رسیده است، شاید کمى آنسوتر به غذایى و سرپناه و نوازشى رسیده، شاید آن 
زخمى، یا آن بازمانده نیمه جان فالن کشتار جمعى، خود نیز اکنون جان داده و غم خرد کننده اش را با 
خود برده است. میلیونها نفر هر روز پشت چنین عواملى پنهان میشوند تا از درد این واقعیات فرار کنند. این 
متاسفانه یک خصوصیت بشر امروزى است که مصیبتى که در زمانى دیگر و مکانى دیگر بر انسانى دیگر 
و بخصوص بقول مرسوم امروز بر انسانهایى با «فرهنگ» دیگر نازل شود به همان اندازه دردناك نیست که 
اگر اینجا و اکنون بر سر خود آدم بیاید. همین فاصله مکانى و زمانى و وجودى، اجازه میدهد بتوانید رویتان 
را برگردانید، بگوئید که طاقت دیدن این تصاویر را ندارید و اعصابتان را خرد میکند، تلویزیون را خاموش 

کنید و سراغ کار خودتان بروید. 
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بحث سناریوى سیاه طرح این واقعیت است که براى من و شما و عده بیشمار دیگرى این پنهان شدن و 
روى برگرداندن میرود که غیر ممکن شود. این تصاویر میتواند تصاویر خود ما و مردمى باشد که زبانشان را 
میفهمیم. این بسادگى میتواند داستان زندگى این مردم هم باشد. این میتواند تصویرى از «وضعیت دائمى» در 
ایران باشد. اینجا دیگر همانقدر که حتى براى نزدیک بین ترین آدمها هم راه گریزى از حس کردن دست اول 
و بالواسطه مصیبت وجود ندارد، از احساس مسئولیت هم گریزى نیست. اگر در قبال رواندا یا یوگسالوى 
دلمان را خوش میکنیم که گویا کارى از دستمان بر نمیاید، اینجا دیگر باید یک فکرى کرد. تلویزیونى در 

کار نیست که خاموش کنید. 
   
میان آنچه یک سناریوى سیاه نامیده ایم با یک تالطم انقالبى یک دنیا تفاوت هست. بحث سناریوى سیاه 
صرفا بر سر وقوع درگیرى و کشمکش خونین نیست. تصویر ارتشى که روى مردم شلیک میکند و مردمى 
که فریاد میزنند "توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد" تصویرى از یک سناریوى سیاه نیست. این تصویرى از 
یک انقالب است. در انقالب مردمى هم خون ریخته میشود. اما مشخصه سناریوى سیاه عنصر استیصال در 
جامعه است. ناتوانى جامعه در درك اینکه این وضعیت چرا پیش آمده، تا کى ادامه پیدا میکند، چگونه ختم 
میشود. انقالب صحنه کشمکش است. کشمکشى، گاه بسیار خونین، که از نظر خود توده مردم براى بهبود 
اوضاع اجتماعى ضرورى شده است. هیچ سیر تحول تاریخى بى مشقت پیش نرفته است. اما من سناریوى 
سیاه را به وضعیتى اطالق میکنم که در آن صحبت نه بر سر تحول جامعه، بلکه بر سر تخریب چهارچوب 

مدنى جامعه برخالف میل و اراده مردم و در متن عجز و استیصال عمومى است. 
  
این اوضاع در ایران هم میتواند رخ دهد. اینطور که اوضاع پیش میرود بعید نیست که روزى مردم جهان 
بر صفحه تلویزیون هایشان آوارگانى را ببینند که از شیراز و اصفهان و رشت و اراك گریخته اند و شیون 
میکنند که فالن جماعت اسالمى، فالن گروهان از جبهه آریائیان اصیل، یا بهمان شاخه مجاهدین، شهر و 
خانه و مدرسه شان را روى سرشان خراب کرده اند و مردم را بخون کشیده اند. این وضع میتواند نه یک 
حادثه استثنائى، بلکه یک قاعده، یک روش زندگى، در ایران بشود، که بیست سال طول میکشد. میتواند 
درست مثل لبنان دهه قبل و افغانستان و یوگسالوى امروز در ذهن یک نسل از مردم یک وضعیت ازلى و 

ابدى را بسازد. گوئى هرگز جز این نبوده و نمیتواند باشد. 
  
برسمیت شناختن این خطر، یعنى احتمال واقعى وقوع این سناریوى سیاه در ایران، بنظر من یک شاخص 
جدى بودن نیروهاى سیاسى و محک صالحیت رهبران آنهاست. تا آنجا که بخود ما مربوط میشود، این 
بحثى بسیار حیاتى است. همه میدانند ما راجع به جامعه، طبقات، استثمار، انقالب، آزادى، برابرى و غیره 
چه میگوئیم. اما آیا این را هم میدانند که ما راجع به چنین دورنمایى چه میگوئیم؟ نقطه عزیمت بحث من 
درباره سناریوى سیاه اینست که ما شخصیت هاى یک تاریخ زنده ایم که میتواند این سیر هولناك را بخود 
بپذیرد. ما بازیگران نمایشنامه اى نیستیم که در آن سخنان و حرکات مان از پیش نوشته شده و جلوى ما 
گذاشته شده باشد. کمونیستى که وظایف تاریخى و محک هاى تاریخى حرکت خویش را نشناسد بنظر من 
کمونیست درستى نیست. هیچ جاى مارکسیسم درباره "سناریوهاى سیاه" و مقاطع از هم گسیختن شیرازه 
کلى جامعه و وظایف کمونیستها در چنان مقاطعى سخن گفته نشده و چه کنید و چه نکنیدى معین نشده 
است. این خود مائیم که باید این را تشخیص بدهیم. اینجا هم در تحلیل نهایى بحث همچنان بر سر شرایط 
و ملزومات پیشروى جنبش کمونیستى طبقه کارگر است. سوالى که جلوى ما است اینست که آیا میتوانیم 
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مسئولیت خویش را در چنین اوضاعى بشناسیم و بر عهده بگیریم. این مسئولیت میتواند تالش براى منتفى 
کردن این دورنما باشد، یا در صورت وقوع، خاتمه دادن سریع به آن. حزب کمونیست کارگرى با طرح این 
بحث دارد میگوید که، بله، ما مقابله با چنین دورنمایى را بعنوان یک مسئولیت سیاسى خویش برسمیت 
"یوگسالوها"  سر  فقط  که  نیست  بالیى  این  دارد.  وجود  احتمالى  چنین  بله  میگوئیم،  داریم  ما  میشناسیم. 
بیاید و "ایرانیان"، از آنجا که گویا هنر نزد آنان است و بس، ذاتا در مقابل آن واکسینه باشند. بحث بر سر 
کمونیسم و مسئولیت اجتماعى است. تنها کمونیسمى که بتواند در چنین مقاطعى به این نوع مسائل پاسخگو 
باشد، میتواند صالحیت تاریخى خود را به میلیونها انسان اثبات کند و افق اجتماعى خویش، جامعه مطلوب 
خویش و معیارها و ارزشهاى خویش را به افق و ارزشهاى توده وسیع مردم کارگر و زحمتکش بدل کند. 
اگر فرض کنیم این دورنما محتمل باشد و هشدار ما یک هشدار واقعى باشد، آنوقت آن حزب و جریانى 

که نسبت به آن بى تفاوت و غافل بماند، بیمصرف و نامربوط میشود. 

زمینه هاى وقوع سناریوى سیاه
   
جریانات مختلف اپوزیسیون و از جمله خود ما سنتا تحول سیاسى بعدى در ایران را انتقالى از یک دولت 
به دولت دیگرى دیده ایم. اگر کودتا، جنگ، قیام و غیره اى در این تصویر رخ میدهد در واقع تسمه نقاله 
و مجرایى براى انتقال از دولت قبلى به دولت بعدى است. بعبارت دیگر، این دوره تحول، با همه جنگ و 
خونریزى اى که میتواند در طول آن صورت بگیرد پاره خطى است که دو وضعیت متعارف را به هم وصل 
میکند. در دو سوى این ماجرا دو دولت و دو وضعیت اجتماعى نسبتا تعریف شده و نسبتا متعارف قرار 
میگیرند. وقتى مردم از سرنگون کردن جمهورى اسالمى حرف میزنند همین تصویر را دارند. جمهورى 
اسالمى برود و دولت دیگرى، رژیم دیگرى، جاى آن را بگیرد. همانطور که گفتم در این بحث ما داریم 
این احتمال را مطرح میکنیم که سیر اوضاع میتواند به شیوه دیگرى هم پیش برود. اوضاع پس از سرنگونى 
جمهورى اسالمى میتواند یک وضعیت بیشکل و در هم ریخته باشد. تجسم این حالت با توجه به تصاویرى 

که ما از کشورهاى مختلف دستخوش هرج و مرج در چهارگوشه جهان میگیریم دشوار نیست. 
   

چرا امکان وقوع این سناریوى سیاه در ایران وجود دارد؟ مختصرا فاکتورهاى اصلى را مرور کنیم. 
   
1 - در این شک نیست که جمهورى اسالمى در بحران اقتصادى و سیاسى عمیق دست و پا میزند. در 
انترناسیونال از این بعنوان "بحران آخر" یاد کردیم، به این اعتبار که حلقه بعدى در حیات جمهورى اسالمى، 
و بنظر من شروع عملى پروسه نابودى اش، نه یک تغییر ریل اقتصادى یا وصله پینه سیاسى، بلکه یک 
دگرگونى سیاسى تعیین کننده خواهد بود. رژیم در قامت کنونى اش امکان حل یا تخفیف جدى این بحران 
را ندارد. این تحول سیاسى میتواند سقوط رژیم باشد، یا تصفیه خونین در آن و یا تحولى که بهرحال ارکان 
کنونى رژیم را زیر سوال میبرد. پائین تر به حالتى که از نظر من محتمل تر است اشاره میکنم. آنچه مسلم 
است یک دوران بحران سیاسى عمق یابنده که سرنگونى و یا دگرگونى اساسى رژیم اسالمى یک مرحله 

اجتناب ناپذیر آن است آغاز شده است. 
   
2 - جمهورى اسالمى رژیم سلطنت نیست که ذوب بشود. حتى در صورت سرنگونى رژیم چندین جریان 
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مذهبى و فاالنژ مسلح، بالنسبه قوى و کینه توز، تروریست و ضد جامعه از آن باقى میمانند که در سطح کل 
منطقه موجودیت دارند و براى اعاده قدرت جریان اسالمى و یا یک حضور سیاسى- نظامى در هر بخشى از 
کشور که زورشان برسد تالش میکنند. اگر به این تصویر فاالنژهاى اپوزیسیون، اعم از اسالمى و آریایى را 
اضافه کنیم، ماجراجویان سیاسى و اوباش نظامى را اضافه کنیم که در شرایط بیشکلى قدرت از هر منفذى 
سبز میشوند، میتوانیم کثرت پرسوناژهاى چنین سناریویى را بهتر تجسم کنیم. تشکیل یک دولت بعدى در 

ایران منوط به از صحنه خارج کردن همه این جماعات است. 
  

3 - با سقوط شوروى و پایان موازنه دوران جنگ سرد، بحران هاى سیاسى و حکومتى بویژه در کشورهاى 
اکنون  میرسید،  فرجام  و سریع به  میشد  کنترل  فشارها  از  اى  قبل زیر مجموعه  دوران  در  مانده که  عقب 
کشدار و پیچیده میشود. مساله ایدئولوژى و فلسفه حکومت و همینطور مبانى سیاسى و ساختار حکومت در 
بسیارى از کشورها به یک مساله مفتوح تبدیل شده است و جریانات مختلف بر سر تعیین خصوصیات رژیم 
سیاسى و ایدئولوژیکى در این کشورها به نبرد آشکار با هم برخاسته اند. این خالء و بیشکلى ایدئولوژیکى 
و سیاسى و نامعین بودن ساختار حکومت بورژوایى در ایران کامال چشمگیر است. نه سلطنت مشروطه، نه 
سیستم پارلمانى، نه استبداد سلطنتى و نه رژیم اسالمى هیچیک هرگز بعنوان اشکال حکومتى ریشه محکمى 
در ایران پیدا نکردند و به شکل پذیرفته شده دولت در کشور بدل نشدند. مساله مهم در هر بحران جدى 
سیاسى در ایران نه فقط ترکیب دولت بعدى، بلکه نوع حکومت بعدى است. این نه فقط موضوع جدال 
طبقاتى، بلکه محور جدال درونى خود بورژوازى در ایران است. با توجه به اوضاع جهانى و فقدان الگوها 
خود  براى  حکومتى  فرم  مساله  شدن  یکسره  حتى  جهانى،  سطح  در  بورژوایى  هژمونیک  اردوگاههاى  و 

بورژوازى ایران بدون کشمکشهاى حاد عملى نیست. 
   

4 - توافقات قدیم بین المللى میان قدرتهاى امپریالیستى و اردوگاههاى رقیب از میان رفته و کل جهان به 
صحنه یک رقابت چند قطبى بر سر مناطق نفوذ تبدیل شده است. جدال قدرتهاى جهانى و منطقه اى بر 
سر نفوذ در ایران جاى تردید ندارد. یک رکن جنگ داخلى احتمالى در ایران این رقابتها خواهد بود. همین 
رقابتهاست که در برخى کانونهاى بحران در جهان امروز، از جمله بوسنیا، موانع جدى بر سر حل یا تخفیف 
مساله ایجاد کرده است. براى مثال در این تردید نیست که با هر تشتت و هرج و مرجى که بیش از چند 
ماه بطول انجامد، غرب فکرى بحال وضعیت در خوزستان و کرانه شمالى خلیج خواهد کرد. امکان حضور 
نظامى آمریکا و غرب، چه بطور مستقیم و چه زیر چتر سازمان ملل، در بخشى از ایران در چنان شرایطى 
ابدا کم نیست. اگر سناریوى سیاه در ایران آغاز بشود، حداقل به تعداد کشورهاى همسایه و قدرتهاى جهانى 
و منطقه اى امام و رئیس جمهور و خان و سردار و ژنرال پیدا خواهد شد که با دار و دسته مسلحش منافع 

این محافل را دنبال میکند. 
    
با توجه به این فاکتور ها و عوامل مشخص دیگر، بنظر من وقوع سناریوى سیاه در ایران یک احتمال واقعى 

است. 

رژیم اسالمى: استحاله؟
باید همینجا بگویم که بنظر من دگرگونى در رژیم منتفى نیست. هنوز یک ورق دیگر در آستین این رژیم 
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هست. هنوز منطقا یک حالت دیگر وجود دارد براى اینکه دگرگونى رژیم از داخل صورت بگیرد و حتى 
افتادن یکپارچه قدرت بدست نیروهاى سیاسى خارج حکومت را ممکن کند. صورت مساله «استحاله» چه 
براى غرب و چه براى بورژوازى استحاله طلب ایران در داخل و خارج کشور اول ایجاد یک جمهورى 
اسالمى غربى و بعد تحلیل بردن و محو اسالمیت آن در یک روند اقتصادى و فرهنگى و یا حتى با یک 
اقدام سیاسى  - نظامى است. وجود یک جناح قوى طرفدار غرب در رژیم اسالمى مفروض گرفته میشود، 
که فرض درستى است. معضل استحاله بنابراین اساسا به این سوال تبدیل میشود که این جناح غربى چگونه 
باید جناحهاى ضد غربى را از میدان بیرون کند بدون آنکه بى ثباتى ایجاد شود و فضایى براى دخالت و 
انقالب مردم بوجود بیاید. پدیده رفسنجانى در این چهارچوب براى غرب و اپوزیسیون بورژوایى مطلوبیت 
و موضوعیت پیدا میکرد. آن پروژه شکست خورد اما اکنون میتواند با یک قالب و فورمت نظامى مجددا 
آزمایش بشود. صورت ظاهرى و گام اول این تحول میتواند این باشد که خود خامنه اى، بعنوان باصطالح 
ولى فقیه، اعالم شرایط اضطرارى کند (با توجیهاتى مثل وضعیت اقتصادى و مشکالت جناحها و ضرورت 
وحدت و "حفظ نظام" و غیره) و هیاتى از نظامیان رژیم را سر کار بگذارد. ظاهر امر میتواند این باشد که 
این نظامیان بنا به التماس و درخواست خود جناب ولى فقیه و علیرغم "اکراه" خودشان این "وظیفه خطیر" 
را پذیرفته اند که کابینه را تشکیل بدهند و "نظم و امنیت" را برقرار کنند و یک سلسله اقدامات را در غیاب 
مجلس بفوریت باجرا در آورند. در همان حال به آخوندها توصیه و در واقع اخطار خواهد شد که قدرى 
فرصت  نظامى"  فداکار  "برادران  اضطرارى  حکومت  به  و  کنند  اکتفا  بزرگوارانه  نصایح  به  و  بکشند  کنار 
بدهند کارش را بکند. بعبارت دیگر آخوند را با حفظ اموال مسروقه و تضمین امنیتش به پشت صحنه روانه 
مى کنند و نظامیان و بوروکراتها را زیر چتر حمایت ولى فقیه به جلوى صحنه میاورند. حکومت اسالمى 
میماند، چهره مذهبى کشور و فشار مذهبى روى مردم باقى میماند. آخوندها با دزدى هایشان و بدون ترس 
از انتقام مردم بتدریج عقب میکشند و نظامى هاى مسلمان و نماز خوان زمام امور رژیم اسالمى را بدست 
میگیرند. چیزى شبیه پاکستان سابق با یک ولى فقیه براى محکم کارى. این میتواند بعنوان شروع یک پروسه 
مهار و شیر توشیر "روحانیت"  قابل  پیکر و غیر  در و  نهاد بى  دلیل که بجاى  کند، به این  استحاله عمل 
که زمین حاصلخیزى براى جدال جناحها است، ارتش میاید که قابل شکل دادن است. این مدل میتواند 
با تصفیه و کودتا از درون به هر چیزى، از جمله به یک رژیم خالصا آمریکایى، تبدیل شود. این مدلى 
است که بخصوص غرب در کار کردن با آن استاد است و مکانیسم هاى آن را میشناسد. چراغ سبزى که 
رفسنجانى نمیتواند بى درد سر به غرب بدهد، فالن ژنرال سپاه یا ارتشى مسلمان به سادگى میتواند بدهد. 
خود قلمرو سازماندهى نظامى و تسلیحات و تجهیزات نظامى چنین حکومتى را از نزدیک و بدور از ذره 
بین جناحهاى مزاحم در تماس روزمره با دول و بنیادهاى غربى قرار میدهد. وقتى قدرت به این شیوه به 
سمت ارتش و سپاه سوق داده شد، شکل گیرى مراحل بعدى استحاله رژیم از طریق دستکارى و تعویض 
و تغییر شخصیت هاى جلوى صحنه و کل کارآکتر این نیرو عملى تر خواهد بود. رژیم نظامى اسالمى 
هم روز خودش احتماال با یک کودتاى مهار شده به رژیم غیر اسالمى تبدیل میشود و حلقه موجودیت 
رژیم اسالمى بسته میشود. این پروسه، بنظر من منطقا براى بورژوازى مقدور است و عالئمى هم دال بر 
در جریان بودن آن وجود دارد. کامال قابل تصور است که با باال گرفتن اعتراضات مردمى رژیم به برقرارى 
نوعى حکومت نظامى و اعالم اوضاع اضطرارى دست بزند. اما این حکومت نظامى تنها براى ارعاب مردم 
نخواهد بود، بلکه همچنین معادالت جدیدى را نیز میان خود جناحهاى هیات حاکمه برقرار میکند. و این 
همانطور که گفتم نقطه شروع پروسه تحول در رژیم است. تا آنجا که به جناحهاى مختلف مربوط میشود 
به گمان من هیچیک فورا و مستقیما در برابر برقرارى حکومت نظامیان اسالمى مقاومت نخواهند کرد، چرا 
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که کل این پدیده بعنوان ضامن "حفظ نظام" و تنها راه چاره ظاهر میشود. اما کشمکش جناحها در این قالب 
جدید نیز ادامه پیدا میکند. 

   
از  اعم  بورژوایى  اپوزیسیون  اعتراض  با  اسالمیون  نظامى  رژیم  سرکوبگر  آشکارا  خصلت  که  تصور  این 
جمهورى خواه و سلطنت طلب مواجه خواهد شد تصورى خام است. بورژوازى ایران در طول تاریخ پر 
افتخارش در قرن بیستم تابحال هرچه جلویش گذاشته اند را مزه کرده و بنظر من سواى غرولندى اینجا و 
آنجا در مجموع به روایت نظامى پدیده رفسنجانى هم فرصت خواهد داد و تالش خواهد کرد با آن کنار 

بیاید. 
   

واضح است که از نظر مبارزه مردم براى بزیر کشیدن رژیم و از نقطه نظر نفس اوضاع سیاسى در جامعه 
چنین روندى بسیار منفى و نامطلوب است. آلترناتیو پاکستانى و ارتشى جمهورى اسالمى، رژیم سرکوب و 
اعدام بازهم گسترده تر و تحمیل شدیدتر فقر و فاقه خواهد بود. تالش براى درهم شکستن چنین حرکتى 
یک وظیفه جنبش کمونیسم کارگرى و همه نیروهایى است که براى سرنگونى رژیم اسالمى و برقرارى 

آزادى هاى سیاسى مبارزه میکنند. بهر رو این مبحثى است که باید جداگانه به آن پرداخت. 

نگاهى به جریانات اپوزیسیون: مالك ها
   
در طرح محدود بحث سناریوى سیاه در انترناسیونال از این صحبت کرده بودم که بعضى نیروهاى اجتماعى 
دسته  بتوانیم  آنکه  براى  ذینفعند.  سفید  سناریوى  وقوع  در  بعضى  و  دارند  تعلق  سیاه  سناریوى  به  خصلتا 
بندى اى از این نیروها بدست بدهیم باید این را روشن کنیم که کال خود سناریوى سیاه میتواند حاصل 
چه پروسه اى باشد و چه عواملى وقوع آن را تسهیل میکند. بنظر من مهم ترین فاکتور نحوه اضمحالل 
جمهورى اسالمى و آوار سیاسى اى است که از آن بجا میماند. ماحصل تخریب جمهورى اسالمى، بوجود 
آمدن یک صفحه سیاسى خالى براى برقرارى یک دولت جانشین نیست. بلکه پیدایش طیفى از دستجات 
و جریانات مسلح اسالمى است که در صحنه میمانند و براى حفظ قدرت خویش، چه بطور سراسرى و 
چه در شکل تقسیم کشور به مناطق تحت تصرف دستجات مختلف، وارد جنگ با یکدیگر میشوند و از آن 
مهمتر جلوى جنبش مردم قد علم میکنند. هر جریان و آلترناتیوى که بخواهد با سقوط جمهورى اسالمى 
بعنوان دولت ایران عمل کند، باید بتواند اینها را از میدان بدر کند. منحل کند. دستجات مسلح و خانخانى 
نظامى صرفا به این احزاب اسالمى منحصر نخواهد ماند. اگر این فضا بوجود بیاید و نسبتا بطول بیانجامد، 
آنوقت طیف وسیعى از باندها و فرقه هاى سیاسى، جریانات قومى و اوباش نظامى به صحنه میریزند. چه 
نیرو یا نیروهایى میتوانند این بساط را برچینند و این جماعات را از میدان بدر کنند؟ وقتى از خیالى بودن 
دولت مجاهدینى صحبت کردم به این اشاره داشتم که مجاهد بنا به ماهیت سیاسى و اجتماعى خویش نه 
فقط توان ایفاى چنین نقشى را ندارد، بلکه خود یکى از پرسوناژهاى سناریوى سیاه است، یکى از فرقه ها 
و جماعاتى است که در این گریز از مدنیت سهم خواهد داشت. شاخص کلیدى، پایگاه و سیماى اجتماعى  
- تاریخى هر جریان است. جواب جنبش اسالمى مسلح شده اى که در مقیاس منطقه اى عمل میکند و 
بخش وسیعى از امکانات مادى و تسلیحاتى رژیم اسالمى را به ارث برده و از هیچ خشونت و جنایتى هم 
ابا ندارد را فقط جنبشها و جریاناتى میتوانند بدهند که بتوانند بخش وسیعى از خود جامعه را علیه اینها به 
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میدان بکشند. گانگسترهاى سیاسى و نظامى اى که در آن شرایط مثل مور و ملخ بر سر مردم میریزند را تنها 
چنین جنبشهایى میتوانند سرجاى خود بنشانند و از صحنه جارو کنند. این کار فرقه هاى شبه مذهبى متشکل 
از محصلین میانه سالى که تازه دارند تنگناهاى جنسى شان را حل و فصل میکنند نیست. اینها خودشان از 
آن همان جنس اند. مجاهد و محتشمى اگر به حال خود رها شوند میتوانند سالها در دو تپه مقابل سنگر 
بگیرند و خمپاره و کاتیوشا به سر و کله هم بزنند و مردم را در این میان خانه خراب کنند، بدون اینکه 
زورشان بهم برسد. زیرا دو باند مسلح اند که حتى علیرغم انزوایشان از مردم تا وقتى از این و آن پول و 
اسلحه میگیرند و جیره این و آن را میدهند از نظر نظامى وجود خواهند داشت. حل مساله اما در حوزه عمل 
نیروهایى است که بنیادهاى اجتماعى طبقاتى و تعریف شده اى دارند و منافع دیرپاترى را در تاریخ معاصر 
جامعه نمایندگى میکنند. کمونیسم، بعنوان یک جنبش اجتماعى کارگرى که میتواند نیروى این طبقه را به 
میدان بکشد، بعنوان جنبشى که تاریخا آزادى خواهى و برابرى طلبى در جامعه را نمایندگى کرده است، 
بعنوان جنبشى که پرچم مدرنیسم و انساندوستى را در دست دارد و مردم آن را بعنوان یک جنبش و یک 
افق اجتماعى متمایز با پیشینه طوالنى در مقیاس بین المللى مى شناسند، میتواند به چنین اوضاعى فائق بیاید. 
کمونیسم میتواند چنین جریاناتى را منزوى کند، بکوبد و بزور مردم از صحنه بیرون کند. کمونیسم میتواند 

این پاشیدگى و هرج و مرج را خاتمه بدهد. 
   
اما این تنها کمونیستها، یا نیروهاى پیشرو جامعه و احزاب معطوف به طبقات فرودست نیستند که بالقوه این 
توان را دارند، بخشهایى از خود بورژوازى ایران هم هستند که از وقوع یک سناریوى سیاه نفع نمیبرند و این 
ظرفیت را دارند که نیرویى در جهت ختم آن باشند. صحبت بر سر رابطه هر جریان با نفس وجود یا تعلیق 
مدنیت و سوخت و ساز اجتماعى است. مبارزه کارگر و بورژوا در متن یک جامعه مدنى صورت میگیرد. 
این مبارزه اى بر سر تعیین خصوصیات اقتصادى و سیاسى و فرهنگى جامعه انسانى است. واضح است که 
بخشهایى از بورژوازى در تحلیل نهایى ترجیح میدهند دنیا را نابود کنند اما آن را تحویل کارگر ندهند. اما 
معضل امروزى در افغانستان و یوگسالوى و در سناریوى سیاه فرضى در ایران این نیست. در مورد ایران 
خطر اصلى از ناحیه جریانات حاشیه اى و متفرقه اى است که طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد سیاسى 
ایران را نمایندگى نمیکنند. بنظر من بسترهاى اصلى هر سه سنت سیاسى اصلى غیر مذهبى بورژوازى ایران 
در قرن اخیر منطقا به سناریوى سیاه تعلق ندارند. اما با توجه به تشتت عمیقى که دچارش هستند و بى 
افقى و بى مایگى رهبرانشان بویژه در این دوره خاص و با بى توجهى شان به رویدادهاى مهمى که جلوى 

چشمشان در جریان است، در یک چنین اوضاعى میتوانند به هر گردابى بیفتند. 

رفرمیسم:
   

ناسیونال رفرمیسم که در دوره اى حزب توده مرکزش بود و طیف فدایى- راه کارگر در دوره انقالب 57 
جناح چپ آن را تشکیل میداد، بویژه با سقوط اردوگاه شوروى به تجزیه و تشتت کشیده شد. براى خود 
حزب توده هنوز ضد آمریکایى گرى معنى زندگى است و آخوند ضد آمریکایى حماسى ترین شخصیت 
دنیاى سیاست است. از اینها بعید نیست، دقیقا با همین ذهنیت، در صورت بروز جنگ داخلى در ایران باز 

خودشان را کنار جریانات اسالمى پیدا کنند. 
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سرنوشت جناح چپ سابق این حرکت چندان دلگرم کننده تر نیست. طیف فدایى  - راه کارگر منهاى 
انشعابات بسیار کوچکى بسیار به راست چرخیده اند. یک عده رسما ناسیونالیست و عظمت طلب شده 

اند. 
امثال آقاى کشتگر که قبال مارکسیسم را تئورى تحول در "کاشت و داشت و برداشت" زیر چتر اردوگاه 
پنداشته بودند، امروز در نقد این مارکسیسم به اصالت ایران و ایرانیت پى برده و نگران دخالت اجنبى در 
سرنوشت کشورشان شده اند. یا امثال آقاى امیرخسروى با احساس خالصى از تحمیالت اردوگاه شوروى 
یک  مشروطیت  انقالب  از  را  شان  چکامه  میخواهند  و  کرده  پشت  بیستم  قرن  اجتماعى  تاریخ  به  یکسره 
قرن قبل میهن خویش برگیرند، که البته روز خودش محصوالت خود را در شکلى که میتوانست ببار آورد 
و دیدیم. آقاى نگهدار به سهم خود دربدر دنبال سلطنت طلب مناسب براى اتحاد است. در سوى دیگر، 
طیف راه کارگر و محافل پیرامونى همچنان منگ "پیروزى دموکراسى" است. در حالى که بورژوازى خود 
مدتهاست از هاى و هوى "پیروزى دموکراسى" دست کشیده و محاصره اش را ختم کرده و رفته فکرى 
بحال بدبختى هاى خودش بکند، اینها هنوز سر از النه خود درنیاوره اند و همچنان در فضاى سال 98 غرق 
مشاعره در مدح دموکراسى هستند. بهرحال بنظر من این طیفى است که ماهیتا در سناریوى سفید ذینفع 
است. از نظر اجتماعى و اقتصادى اینها سنتا نماینده رشد صنعتى و ایجاد کارخانه و تعدیل ثروت بوده اند. 
جناح سازنده و چپ بورژوازى ایران. اما اینکه آیا واقعا حساسیت اوضاع را درك میکنند و چشمانشان را 
به نیازهاى این دوره باز میکنند یا خیر امر دیگرى است. علیرغم اینکه این یا آن گروه کوچک و یا محفل 
منشعب در این طیف ممکن است حرکات غیر عقالیى اى بکند، در کل فکر میکنم اینها در بدترین حالت 
حداکثر در حاشیه وقایع قرار میگیرند. اگر عنصر فعالى در جلوگیرى از سناریوى سیاه در ایران نباشند، عامل 

و تشدید کننده آن هم نخواهند بود. 

”لیبرال ها:"
   

طیف ناسیونال لیبرال هم مشکالت خودش را دارد. سنتا جبهه ملى بستر رسمى این خط بوده است. کلمه 
«لیبرال» در توصیف این جریان عمیقا گمراه کننده است. لیبرالیسم بعنوان یک مکتب سیاسى در ایران هرگز 
بطور جدى نمایندگى نشده و هنوز هم نمیشود. این جماعات هیچ رگه خاصى از لیبرالیسم از خود نشان 
نداده اند. نه هیچ وقت مدافع پر و پا قرص حقوق فردى و مدنى بورژوایى بوده اند، نه بر جامعه غیر مذهبى 
پافشارى کرده اند و نه در کل طول تاریخ شان با آخوند و مذهب در افتاده اند. هر وقت هم حس کرده 
اند جست و خیز سیاسى شان شالوده سیستم را به خطر میاندازد و یا چپ دارد نیرو میگیرد، فورا زیر شنل 
سلطنت یا عباى مذهب سنگر گرفته اند. آنچه با لیبرالیسم اشتباه شده است، جمهورى خواهى و یا بعضا 
مشروطه طلبى اینهاست. در یک کلمه ضد شاهى بودن شان. اینها در واقع جمهورى خواهان مکال هستند 
و نه لیبرال. و باز باید تاکید کرد: مکال و نه الئیک و سکوالر. هنوز هم سیاست بدون تبرك شدن توسط 
آخوند از گلوى اینها پائین نمیرود. آخرین نمونه را آقاى بیژن حکمت در کیهان لندن بدست داده است. 
بعد از منبر طوالنى در مورد آنچه به زعم ایشان "عاقل شدن" چپ است، و بعد از اظهار خوشنودى از 
تاکید خود ما بر خواست یک دولت مدرن و سکوالر، بخش آخر مقاله خود را به اظهار شعف از تشکیل 
مجدد سازمان مجاهدین انقالب اسالمى و آرزوى اینکه آخوندهاى خوب حواسشان به آن باشد اختصاص 
میدهد! این "لیبرال" آن مملکت است که نمیتواند، آنهم بعد از اینهمه جنایت دین در ایران، به مقوله دولت 
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و قدرت سیاسى بدون آخوند و بدون اسالم فکر کند. معلوم نیست ایشان که چهره صاحبخانه مدرنیسم و 
سکوالریسم را بخود میگیرد خودش انشاءاهللا کى قرار است مدرن و سکوالر بشود. 

   
همانطور که گفتم اینها اکثرا ناسیونالیستهاى جمهورى خواه هستند تا لیبرال. عبارت جمهورى خواه ملى که 
عنوان یکى از این گروه هاست توصیف بسیار مناسبى است. ادبیات این جریانات مشحون از شعارها و بیان 
هاى ناسیونالیستى و قوم پرستانه است. تقدس آب و خاك، عظمت طلبى ایرانى، تبلیغ گوهر واالى ایران و 
ایرانیت در سخنان اینها موج میزند. مضحک است که اینها در چهارچوب سیاست ایران لیبرال و پلورالیست 
نامیده میشوند، حال آنکه کسى که مشابه این اعتقادات را در آلمان و فرانسه و انگلستان داشته باشد و قربان 
صدقه آب و خاك خودش برود و از برترى گوهر قوم خویش سخن بگوید و اجنبى اجنبى بکند، فاشیست 
و راسسیت و اسکین هد نام میگیرد. خوشبختانه کسى هنوز به صرافت ترجمه کردن افکار گهربار لیبرالیسم 
ایرانى به فرانسه و آلمانى نیفتاده است وگرنه حتى خانه پیدا کردن براى فعالین اینها در اروپا مشکل میشد. 
(جمهورى خواهان ملى خود عقل بخرج داده اند و در ترجمه انگلیسى اسمشان کلمه ملى را انداخته اند). 
بهرحال این لیبرالهاى عزیز ایرانى مجموعا نیروى قابل محاسبه و مطرحى نیستند، شخصیت هاى برجسته 
و یا تشکلهاى منسجم و فعالى ندارند. ممکن است رگه دیگرى از پارلمانتاریسم یا لیبرالیسم، که بیشتر با 
این عنوان خوانایى داشته باشد، از داخل خود کشور از محافل روشنفکران ناراضى سربلند کند. در وضع 
امروز فعال این جناح وزنه زیادى ندارد. بخصوص اینکه درك این نکته براى عموم مردم سخت نیست که 
دموکراسى پارلمانى در ایران، بویژه با این دمکراتهاى نیم بند و بدلى، بیش از آنکه به انگلستان و فرانسه 
شبیه بشود، نظیر فیلیپین و تایلند از آب درمیاید. تا آنجا که به مساله سناریوى سیاه و سفید مربوط میشود، 
بنظر من اینها هم مانند دسته قبلى در تحلیل نهایى در حفظ شالوده مدنى جامعه ذینفعند، اما متشتت تر و 

بخصوص بى رهبرتر از آنند که تاثیر زیادى له یا علیه این روند داشته باشند. 

سلطنت طلبان
   

جریانى که بطور واقعى وزنه خواهد بود و باید چه امروز و چه در آینده دقیقا مراقب حرکاتش بود، جریان 
به اصطالح سلطنت طلب است. منظور من از سلطنت طلبان نه لزوما طرفداران رضا پهلوى و یا مدافعان 
اعالم فورى سلطنت، بلکه جناح مدافعان و طرفداران رژیم سابق است. مشخصه اینها نه اصرارشان بر اعالم 
فورى سلطنت در کشور و یا سر کار گذاشتن رضا پهلوى، بلکه دفاعشان از رژیم سابق و فاصله گرفتنشان 
از ژستهاى لیبرالى و پارلمانى و حمایت آشکارشان از یک دولت قدرتمند و چه بسا نظامى است. این یک 
طیف وسیع است که محافل و جریانات متعددى را در بر میگیرد. ظاهرا این جریان پراکنده و بى تشکیالت 
است، اما در عمل بنظر من از همه نیروهاى اپوزیسیون بورژوایى به قدرت سیاسى نزدیک تر است. چند 
عامل به نفع این جریان کار میکند. اوال، متاسفانه تجربه مشقت بار و تلخ زندگى در جمهورى اسالمى و 
غیاب یک آلترناتیو سیاسى پیشرو و شناخته شده، اعاده اوضاع سابق را براى بخش وسیعى از مردم به یک 
آرزو تبدیل کرده. در ذهن خیلى ها جوانب منفى و حقارت آمیز زندگى در رژیم سابق رنگ باخته. خیلى 
ها آن وضعیت را با رونق اقتصادى، مدرنیسم و بویژه رواج فرهنگ غربى تداعى میکنند که شاخصهاى 
اصلى توده وسیع مردم در تعریف یک زندگى بهتر است. و البته این فراموش میشود که جمهورى اسالمى 
محصول خود رژیم سلطنت بود. در واقع تنگناهاى اقتصادى و افت روند رشد در سالهاى آخر رژیم سابق، 



1515

برگزیده آثار  منصور حکمت

سطحى بودن روند مدرنیزاسیون، عقب ماندگى فرهنگى خود آن رژیم و ائتالف و اتکاء متقابل آن با مذهب، 
و مهمتر از همه سرکوب جنبش مارکسیستى و کارگرى که عنصر اصلى مبارزه با ارتجاع فرهنگى و اخالقى 
در جامعه امروزى است، اصلى ترین عواملى بودند که سر کار آمدن رژیم اسالمى را ممکن کردند. با این 
وصف هرچه بر وخامت اوضاع اقتصادى رژیم اسالمى افزوده میشود و هرچه ارتجاع فرهنگى و اخالقى 
دست باالى بیشترى پیدا میکند، بطور خودبخودى تمایل به اعاده اوضاع سابق شدیدتر و لذا پایه نفوذ طیف 
سلطنت طلب گسترده تر میشود. در هرحال اینها در مقابل رژیم اسالمى یک مدل قابل تجسم براى جامعه 
ایران را، مستقل از اینکه چقدر پیاده کردنش امروز ممکن هست یا نیست، جلوى مردم میگذارند و این نقطه 
قدرتى است که سایر طیف هاى اپوزیسیون بورژوایى از آن محرومند. ثانیا، علیرغم بیشکلى سیاسى امروزى 
اش، این طیف یک سوخت و ساز سیاسى گسترده داخلى دارد که نه فقط سیاستمداران و فعالین سیاسى 
و نظامى ها و متفکرین و ادباى این طیف بلکه بخش قابل مالحظه اى از خود طبقه شان، یعنى صاحبان 
سرمایه و مدیران و تکنوکرات ها را در بر میگیرد. علیرغم فقدان رهبران سراسرى مورد توافق همه جناح 
هاى سلطنت طلب در این مقطع خاص، عروج چنین کسانى در جریان حدت گرفتن بحران سیاسى کامال 
قابل تصور است و از این نظر آدم کم ندارند. و باالخره یک رکن مهم موجودیت سیاسى این طیف حمایت 
فعال غرب از آنست. نه فقط حمایت مادى و پولى، بلکه حمایت سیاسى و نظامى و دیپلوماتیک آمریکا و 
غرب علیرغم جست و خیزهاى امثال مجاهدین یا طیف جمهورى خواه در تحلیل نهایى به این جریان تعلق 
خواهد گرفت. بخصوص سر کار گذاشتن دولت این جریان در بخشى از ایران بویژه خوزستان و استانهاى 
جنوبى به کمک نیروهاى نظامى غرب و یا سازمان ملل، برسمیت شناسى دولت اینها در صحنه بین المللى و 
تالش سیاسى و نظامى براى یک کاسه کردن قدرت این جریان در کل کشور یک احتمال واقعى در شرایط 
اضمحالل جمهورى اسالمى است. پیش بینى عملکرد سلطنت طلبان در متن یک سناریوى سیاه کار پیچیده 
ترى است. از یکسو روشن است که اینها بر خالف فرقه هاى اسالمى و دستجات اوباش نظامى به ثبات و 
برقرار ماندن فعل و انفعاالت متعارف اجتماعى عالقمندند. یکى از ترسهاى اصلى اینها "تجزیه کشور" است. 
بدرجه اى نماینده سیاسى سرمایه هاى بزرگ ایرانى و غربى هستند که به ایران اساسا بعنوان یک حوزه 
تولید و سود مینگرند، منطقا در پى جلوگیرى از بهم ریختن اوضاع خواهند بود. اما از سوى دیگر اینها یک 
پاى ثابت هر جنگ داخلى هستند و براى تثبیت کامل قدرت خودشان از هیچ جنگ افروزى و سرکوب و 
جنایتى فروگذار نخواهند کرد. تصور گردن گذاشتن عملى اینها براى مثال به یک حکومت چپ که از طریق 
یک مکانیسم سیاسى و با تصمیم مردم سر کار آمده باشد دشوار است. در این حالت اخیر، یعنى در توطئه و 
کودتا و جنگ راه انداختن علیه حاکمیت چپ، راستش فکر میکنم اینها بخش اصلى طیف جمهورى خواه 
را هم با خود خواهند داشت. یک وجه دیگر موجودیت اینها عظمت طلبى ایرانى و ستمگرى ملى شان 
است. این جریان و بویژه جناحهاى دیوانه آریایى پرست و فاشیست شان در صورت قدرت گیرى بطور قطع 
کشور را به سمت یک کشمش قومى تصنعى و یک جنگ وسیع قومى سوق خواهند داد. در آنسوى دعواى 
قومى هم، حتى اگر امروز خبر زیادى نباشد، در روز خودش به اندازه کافى آدم عوامفریب پیدا میشود که 

بعنوان پرچمدار این یا آن خلق واقعى و مجازى مردم را به مهلکه جنگ اقوام بکشاند. 

احزاب خودمختارى طلب کردستان
   
بنظر من نیروهاى خودمختارى طلب اصلى کردستان، حزب دموکرات و کومه له جدید فى نفسه پرسوناژهاى 
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یک سناریوى سیاه نیستند و در حل سیاسى و مسالمت آمیز مساله کرد کامال ذینفع هستند. حزب دموکرات، 
بعنوان جریان اصلى در جنبش ملى کردستان، ناسیونالیست افراطى و قوم پرست غلیظى نیست و یک سنت 
قوى مبارزه سیاسى دارد. در مورد کومه له جدید مساله مبهم است چرا که هنوز مشخصات سیاسى و فکرى 
و ابعاد و وزنه پراتیکى این جریان بدرستى تعریف شده و قابل پیش بینى نیست. بهرحال شک نیست که 
اگر یک عده شووینیست سرکوبگر با هر تابلویى در تهران سرکار باشند و راه حل سیاسى را غیر ممکن 
کنند، جنگ ادامه پیدا میکند و مساله کرد الینحل میماند. اما تصور میکنم هر دولت مرکزى که اصل رفراندم 
و مراجعه به راى آزاد خود مردم کردستان را بپذیرد، میتواند مساله را حل کند. این احتمال البته هست که 
بین خود این نیروها درگیرى پیش بیاید، شاخه هاى حزب دموکرات براى حل و فصل مساله وحدت با 
هم جنگ کنند و یا جریانات خودمختارى طلب بخواهند با چپ و جنبش کمونیستى و کارگرى اصطکاك 
ایجاد کنند. اما اینها کوتاه مدت و گذرا و در مسیر عمومى اوضاع سیاسى ایران فرعى تر خواهند بود. اگر 
میان خود جریانات قومى مختلف کار به کشمکش خشونت آمیز بکشد، هنوز بنظر من نیروهاى کرد شاخه 
هاى متمدن تر و از نظر سیاسى بسیار پخته ترى را در این اوضاع تشکیل میدهند و جلب آنها به یک راه 
سیاسى مقدورتر است. اگر مساله بخواهد رنگ قومى بخودش بگیرد بنظر من خطر اصلى، در درجه اول 
یک دولت شووینیست و بعد از آن رهبران خود گمارده قومى و نان به نرخ روز خورهاى عوامفریبى هستند 

که در چنان شرایطى از همه جا سبز میشوند و مردم را به جان هم میاندازند. 

قومى گرى و کشمکش ملى و معضل "تمامیت ارضى"
   

و  گرى  قومى  آن  اصلى  محتواى  یا  و  ایران  در  سیاه  سناریوى  شروع  من  بنظر  تفسیرها،  بعضى  برخالف 
کشمکش ملى نیست. اگر این بحران شروع بشود و کش بیاید آنوقت به میدان آمدن جریانات قومى و 
ملى و تبدیل شدن آنها به جزئى از این تصویر کامال محتمل است. اما شروع مساله و یا اصل مساله این 
نیست. طرفین اصلى این کشمکشها نیروهاى ملى و قومى نخواهند بود. این تصویر که ایران یک ائتالف 
شکننده از اقوام و ملل است که گویا منتظرند دولت مرکزى ضعیف بشود تا هر کدام ساز خود را بزنند و 
"دولت خود" را بخواهند تصویرى واقعى نیست. اما در صورت بهم ریختن شیرازه مدنى جامعه و معلق 
شدن زندگى اقتصادى متعارف، آنگاه این که عده اى از سر استیصال راه نجات خود را در هویت ملى و 
ناسیونالیسم و سوا کردن خرجشان جستجو کنند غیر ممکن نخواهد بود. قالب ملى و قومى در درجه اول 
میتواند بعنوان عکس العملى به جریانات شووینیستى و فاشیستى برجسته بشود. عظمت طلب ها و آریایى 
پرست هاى متعصب، کسانى که تقدس "تمامیت ارضى" ورد زبانشان است، میتوانند این مساله را به مردم 
تحمیل کنند. اگر بنا باشد با هر تکانى که رنگى از قومیت و ملیت بخود بگیرد یکى در تهران هیاهو راه 
بیاندازد و ژست بگیرد که "چکمه هایم را از پایم در نمیاورم" و اسم هر حرکتى را "غائله" بگذارد و بخواهد 
آدم  کوچک،  بورژواهاى  رشادت  زمانه  و  دوره  این  در  بخصوص  هم،  آنطرف  آنوقت  بکند،  کشى  قشون 
مشابه براى تضمین تبدیل شدن کشور به صحنه جنگ اقوام و قبائل کم نیست. منزوى کردن ملى گرایى و 
قومى گرى در چنان شرایطى فقط از عهده جریانى ساخته است که آزادیهاى سیاسى و حقوق مدنى مردم 
را به جامع ترین شکل به رسمیت میشناسد، و لذا میتواند مطالبات و کش و قوسهاى ملى را به یک مجراى 
سیاسى کانالیزه کند. نه کسانى که خود نماینده قوم پرستى و شووینیسم بخشهاى دیگر جامعه اند. خالصه 
کالم، کشمکشهاى احتمالى بعدى در ایران میتواند در ادامه خود رنگ قومى هم بگیرد. اما این بستگى دارد 
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به اینکه چقدر نیروهایى مثل ما اجازه بدهند که جریانات فاشیست، عظمت طلب، آریایى پرست و غیره در 
این پروسه میداندار بشوند. تبلیغات وسیع و فعالیت دائمى ما علیه ناسیونالیسم و عظمت طلبى ایرانى و قوم 
پرستى و ملى گرایى تا همینجا با محدود کردن دامنه شلنگ تخته هاى این جریانات و با ایجاد حساسیت در 
میان چپ نسبت به ناسیونالیسم کمک زیادى به آینده کشور و سد کردن دورنمایى از نوع یوگسالوى کرده 

است. این فعالیت باید همچنان با جدیت ادامه پیدا کند. 
    
این را باید اینجا تاکید کنم که بحث اجتناب از سناریوى سیاه بحث دفاع از "تمامیت ارضى ایران" نیست. 
"تمامیت ارضى" مساله ما و فرموالسیون ما نیست. همانطور که ما اصرارى بر محدود ماندن ایران به این 
جغرافیاى خاص هم نداریم. ایران ممکن است کشورى کوچکتر یا بزرگتر از این بشود. مهم اینست که اوال، 
هر تغییر و تحولى در این پارامترهاى جغرافیایى و سیاسى باید با اعمال اراده آزاد خود مردم باشد و ثانیا، 
مساله ما اینست که این نسل از مردم در جغرافیایى که نام ایران بر خود دارد در چه اوضاع اجتماعى اى 
زندگى میکنند. واضح است که اگر کسى بخواهد با تحریک قومى یا دینى و بزور اسلحه و غیره مردم را در 
یک بخش این جغرافیا زیر حاکمیت یک رژیم ارتجاعى ببرد، ممکن است موجب جنگ بشود. کمونیستها 
و کارگران چه در محل و چه در مقیاس سراسرى ممکن است با چنین تالشى به مقابله نظامى بلند شوند. 

اما این نبرد بر سر تمامیت ارضى نیست، بر سر کیفیت و شرایط زندگى آن مردم است. 

سناریوى سفید: اعمال قدرت کارگرى، یا "آشتى ملى"
   

بحث سناریوى سفید و سیاه بحث مسالمت جویى در برابر خشونت طلبى، یا میانه روى در مقابل افراطى 
گرى نیست. اجازه بدهید نمونه اى از تفسیرهاى اینچنینى را ذکر کنم. آقاى محمد ارسى از "مشروطه طلبان 
راستین" پس از مطالعه مقاله رویاهاى ممنوع مجاهد مقاله اى در این مورد در کیهان لندن نوشته است. ایشان 
با الهام از نوشته ما، گروههاى سیاسى را بر دو دسته تقسیم میکند. میگوید: "بقول یکى از فعاالن سیاسى" (که 
اسم بردن از او ظاهرا خالف روح مشروطه است) "یک دسته سناریوى سیاه براى ایران مینویسند و یک دسته 
سناریوى سپید". (دقت کنید، "سپید"، با تشدید آریایى روى پ و نه سفید!). در دسته بندى ایشان طرفداران 
"آشتى ملى"، "حفظ تمامیت ارضى"، "پلورالیسم فرهنگى" و مدافعان مسالمت عناصر سناریوى "سپید" اند! 
که ایشان به اینصورت لیستشان میکند: کلیه کانونهاى اهل قلم (!)، محافل دفاع از حقوق بشر، سازمانهاى 
مشروطه خواهى واقعى، جمهورى خواهان ملى ایران، دسته هاى پیرو راه مصدق، فدائیان اکثریت، حزب 
دموکراتیک ملت ایران، جناحى از حزب دموکرات کردستان ایران که پشتیبان تمامیت ارضى کشور است... 
شهریار ایران رضا پهلوى به سبب تالشى که براى آشتى ملى به عمل میاورد میتواند جایگاهى برجسته در 
این طیف به خود اختصاص دهد. شخصیت هاى مذهبى خاصه آن دسته از متفکران اسالمى که در جهت 
جدایى دین از دولت میکوشند نویسندگان سناریوى سپیدند". نویسندگان سناریوى سیاه در مقابل "مبلغان 
و مجریان تزهاى خشونت آمیز"، هستند، آنها که "آشتى ملى" را تحقیر میکنند و "شخصیت ها را به بهانه 
اشتباهات گذشته شان نفى میکنند". و البته یکى از اینها بزعم آقاى ارسى "چپ افراطى و ستیزه جو" است. 

   
آقاى ارسى میتواند هر طور میخواهد فکر کند. اما واقعیت امر اینست که آن نیروهایى در یک سناریوى 
سفید ذینفعند، که مستقل از اینکه چقدر رادیکال یا معتدل، مدافع انقالب یا طرفدار گذار تدریجى باشند، 
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بقاء چهارچوب مدنى جامعه را بعنوان صفحه اى که مبارزه سیاسى در متن آن صورت میگیرد به نفع خود 
میدانند. مصداق زنده آنچه که آقاى ارسى چپ افراطى و ستیزه جو مینامد احتماال خود مائیم که تخفیفى 
در اهداف سوسیالیستى مان قائل نشده ایم و گمان هم نمیکنیم بورژوازى با زبان خوش و پا در میانى آقاى 
ارسى کنترلش را بر هستى و زندگى بشریت رها کند و به برابرى و آزادى مردم رضایت بدهد. اما اگر یک 
جریان در کل ایران وجود داشته باشد که واقعا خواهان جلوگیرى از تجربه یوگسالوى و افغانستان است 
همین جریان کمونیسم کارگرى است. زیرا ما زیانهاى انسانى، اجتماعى و سیاسى و فرهنگى چنین اوضاعى 
را به روشنى میبینیم. یک دار و دسته مسلح درست کردن و چند شهر و شهرك را گرفتن و با این و آن 
وارد کش و قوس سیاسى و نظامى شدن در اوضاع آتى ایران کار ابدا دشوارى نیست. اما کمونیسم کارگرى 
بعنوان جنبش طبقه کارگر براى دگرگونى جامعه، این را یک عقبگرد اساسى در کل مبانى مبارزه طبقاتى 
میداند. به نفع ماست، و در واقع براى ما حیاتى است، که جامعه و سوخت و ساز اقتصادى و اجتماعى 
برقرار باشد. که مردم کارگر و زحمتکش مستاصل و آواره و تحقیر شده نباشند و بتوانند به مبارزه و حزب 
و انقالب و یک دنیاى براستى بهتر فکر کنند. براى ما مهم و بلکه حیاتى است افق و انتظار انسانها از زندگى 
و آینده شان زیر فشار کشت و کشتار و توپ و خمپاره و گرسنگى و دربدرى سقوط نکرده باشد. تهدید 
به گسیختن شیرازه جامعه در واقع همواره تهدیدى علیه چپ و کمونیسم بوده است. این بخشهایى از خود 
بورژوازى هستند که حاضرند جامعه را به نابودى بکشند اما شاهد قدرت گیرى کارگر و کمونیسم نباشند. 
در مقابل اینها فقط با قدرت میتوان ایستاد. نمیدانم اگر فردا یک چنین وضعى در ایران آغاز شود " کانونهاى 
کمونیسم  و  کارگر  طبقه  که  است  روشن  اما  برمیاید،  دستشان  از  کارى  چه  و  کرد  خواهند  چه  قلم"  اهل 
کارگرى چه باید بکند. باید با نهایت قدرت به این خاتمه بدهد. باید اوباش سیاسى و نظامى را از میدان 
جارو کند. باید مدنیت را احیا کند و بنظر من درست در همین پروسه، که بورژوازى و جریانات مختلفش 
ماهیت خود را به مردم میشناسانند، باید نیروى سوسیالیسم را بسیج کرد و دوران وحشت و توحش را 
با برقرارى حکومت کارگرى خاتمه داد. تالش ما براى معاف کردن مردم ایران از این کابوس یک تالش 
سیاسى و نظامى است. اگر این خطر منتفى شود چه بهتر، اگر نشود باید به سریعترین شکل به آن خاتمه 

داد. باید با اعمال قدرت به آن خاتمه داد. 
   

چنین مسیرى  شدن  طى  در  دلیل  این  به  اوال،  است،  سفید  سناریوى  متعلق به  جریانى  کارگرى  کمونیسم 
بشدت ذینفع است. و ثانیا بنا به جایگاه طبقاتى و اجتماعى اش میتواند با نیروى طبقه کارگر و با به میدان 
کشیدن توده وسیع مردم حول پرچم یک آلترناتیو روشن اجتماعى، با قاطعیت به این بساط خاتمه بدهد. 
بعنوان  است  موظف  کارگرى  کمونیست  حزب  بکشد،  مدنى  گسیختى  هم  از  و  داخلى  جنگ  به  کار  اگر 
یک جریان قدرتمند با امکان عمل وسیع نظامى در صحنه ظاهر بشود. مردم باید این را بدانند. اما این تنها 
حرف ما نیست. ما این را هم میگوئیم که جریان ما به صرف نظامى شدن اوضاع اصول خود را فراموش 
نمیکند. مطمئن باشید ارتش این حزب نه فقط مردم غیر نظامى را به مخاطره نمیاندازد، بلکه مورد حمایت 
خود قرار میدهد. مطمئن باشید این حزب مناطق مسکونى و محیط کار و زندگى مردم غیر نظامى را حتى 
اگر طرفداران سرسخت نیروهاى مقابل باشند، نمیکوبد. مطمئن باشید معاش مردم را گرو نمیگیرد. مطمئن 
باشید راههاى ارتباطى مردم و امکان دسترسى آنها به نیازمندى هایشان را سد نمیکند. مطمئن باشید این 
حزب با اسراى جنگى مطابق انسانى ترین موازین رفتار میکند، ما مجازات اعدام نداریم و در شرایط جنگى 
هم نخواهیم داشت. مطمئن باشید در کلیه مناطقى که توسط ارتش کارگرى محفوظ نگاهداشته شده است 
نه فقط مدنیت سازمان مییابد، بلکه تمام حقوقى که در برنامه حزب اعالم شده است براى مردم تضمین 
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خواهد شد. در چنان مهلکه اى کمونیسم کارگرى جریانى خواهد بود که براى مردم امنیت و رفاه و امید 
همراه میاورد. 

   
توافق نیروهاى سیاسى بر سر تالش براى اجتناب از سناریوى سیاه، توافقى بر سر "آشتى ملى" و یا گونه 
دیگر را برگرداندن نیست. توافقى بر سر حفظ سطحى از فرهنگ سیاسى و تعهد به اصول معینى حتى در 
صورت حدت یافتن اوضاع است. سوال اینست ك هر نیرو تا چه حد میتواند و میخواهد براى اجتناب از 
این سناریو و یا در جهت ختم سریع آن حرکت کند. واضح است که باید در این میان نرمشهایى هم به خرج 

داد، اما بحث سناریوى سیاه و سفید بحث نرمش نیست. 

چه میتوان کرد:
   
معنى عملى این بحث براى ما چیست؟ مهم ترین جنبه عملى این بحث ما نفس اعالم این واقعیت است 
که ما این احتمال را میبینیم و خود را براى مقابله با آن آماده میکنیم. اعالم اینکه ما به سهم خود جلوى این 
سناریو را خواهیم گرفت. اعالم اینکه ما عناصر دخیل در این سناریوى سیاه را مذهب و جهالت مذهبى و 
جریانات اسالمى، تعصبات ملى و جریانات قوم پرست و عظمت طلب میدانیم. اعالم اینکه ما جلوى این 
جریانات را خواهیم گرفت و مردم را علیه آن بسیج خواهیم کرد. آماده شدن بعنوان یک حزب و آماده 
کردن کارگر بعنوان یک طبقه براى ایفاى نقش در چنین شرایطى اصلى ترین و مهم ترین وظیفه اى است 

که این تحلیل روى دوش ما میگذارد. 
  

از  نفرت  است.  مسیرى  چنین  به  نسبت  آنها  کردن  هوشیار  و  مردم  میان  به  آگاهى  این  بردن  دوم،  نکته 
جمهورى اسالمى وسیع است و شمارش معکوس براى واژگونى آن آغاز شده است. ما باید در متن این 
حرکت مردم را نسبت به جریانات ارتجاعى هوشیار کنیم. باید براى مردم این را توضیح بدهیم که چگونه 
تنها جریاناتى که از یک رژیم سکوالر غیر مذهبى، غیر ملى و غیر قومى و از آزادى هاى سیاسى وسیع دفاع 
میکنند، و بیش از هرکس حزب کمونیست کارگرى، تضمینى علیه آن سناریوى سیاهى هستند که نمونه اش 

را میتوانند در یوگسالوى و افغانستان به چشم ببینند. 
   

این هر دو جنبه وظیفه مستقیم خود ماست. هم آمادگى حزب و بخش پیشرو طبقه کارگر براى دخالت 
مستقیم و موثر و هم هشیار کردن کل جامعه و توده وسیع مردم نسبت به این مخاطرات و ظرفیتهاى مخرب 
جریانات ارتجاعى مذهبى و ملى و قومى و فرقه اى، کار مستقیم خود ماست. اعم از اینکه بقیه بخشهاى 
کمونیست  حزب  میکند،  چه  اپوزیسیون  اینکه  از  مستقل  نه.  یا  کنند  درك  را  موضوع  اهمیت  اپوزیسیون 
کارگرى باید راسا تعهد خود را به جلوگیرى از سناریوى سیاه در جریان سرنگونى رژیم ارتجاع اسالمى 
اعالم کند. و نه فقط این، بلکه حزب همچنین باید اعالم کند که در صورت وقوع چنین شرایطى و شروع 
یک از هم پاشیدگى مدنى و کشمکش تعمیم یافته نظامى، بعنوان یک نیروى سیاسى و در صورت لزوم 
نظامى براى ختم هرچه سریعتر این وضعیت اقدام خواهد کرد. ما مردم را علیه این وضعیت بسیج خواهیم 
کرد. ما باید راسا اعالم کنیم که چه اصول انسانى و آزادمنشانه و آزادیخواهانه اى را حتى در صحنه نبرد 
نظامى رعایت خواهیم کرد. باید روشن باشد که حتى اگر کار به آنجا بکشد، حزب کمونیست کارگرى در 
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آن مهلکه نماینده انسانیت و مدنیت خواهد بود. 
    
تا آنجا که به سایر نیروهاى اپوزیسیون برمیگردد بنظر من میشود و باید کارى کرد که بخش هرچه وسیعترى 
از این جریانات اوال علنا وجود این مخاطره را به رسمیت بشناسند و ثانیا رسما به حداقلى از اصول سیاسى 
و عملى در راستاى اجتناب از سناریوى سیاه و یا ختم آن متعهد شوند. صد البته من این توهم را ندارم 
که چنین تعهدى روى کاغذ بخودى خود حرکت این جریانات را در صحنه سیاسى مشروط میکند و یا 
نقض  از طرف برخى نیروها  تعهداتى  چنین  اینکه  احتمال  آنها خواهد بود.  زدن  خارج  در برابر  تضمینى 
بشود ابدا کم نیست. اما این تعهدات اوال، ابزارى در خدمت ایجاد هوشیارى در میان مردم و باالبردن توقع 
آنها از نیروهاى اپوزیسیون خواهد بود و ثانیا، بهرحال اصول و یا قید و شرطى است که هر جریان در یک 
مقطع پذیرفته است و نقض آنها هر نیرویى را در صحنه سیاسى و در جدال تبلیغاتى دچار مشکل میکند. 
این بهرحال نوعى ترمز روى بعضى جریانات خواهد بود. این تعهدات ضمانت اجرایى حقوقى و قضایى 
نخواهند داشت، اما ابزارى سیاسى به نیروهاى متعهد میدهد که جریاناتى را که بخواهند از این اصول دور 
شوند، در انظار مردم منزوى کنند و زیانشان را به حداقل برسانند. این طرحى است که دفتر سیاسى بنظر 

من میتواند و باید در جزئیات دنبال کند. 
   

آیا تعهد به چنین اصول مشترکى به معناى اتحاد عمل یا ائتالف یا جبهه اى از جریانات مختلف خواهد بود؟ 
خیر. اتحاد عمل البته موضوعى است که مورد به مورد باید بررسى بشود و غیر ممکن نیست که جریاناتى 
که فاصله سیاسى زیادى هم با هم دارند بر سر موضوعات مشخص بخواهند کار مشترکى بکنند. اما جبهه و 
ائتالف براى ما در چهارچوب سیاسى امروز اصال موضوعیت ندارد. اتفاقا شرایط امروز و انتخابهاى سیاسى 
مهمى که جلوى مردم قرار میگیرد ایجاب میکند که اختالف فاحشى که میان افقهاى سیاسى و اجتماعى 
نیروهاى مختلف وجود دارد برجسته و تاکید بشود. این به اوضاع سیاسى در ایران شفافیت میدهد و از 
اشاعه توهم جلوگیرى میکند. بهرحال بحث تعهد به اصول مشترك براى اجتناب از سناریوى سیاه ربطى 
به ائتالف و جبهه ندارد. این حتى حاکى از توافق دو جانبه و یا چند جانبه میان تعهد کنندگان و یا امضاء 
کنندگان چنین بیانیه اى نیست. همانطور که متعهد شدن جریانات مختلف در سطح جهان به بیانیه حقوق 
بشر نشان ائتالف و یا حتى تماس آنها با هم نیست. نیروهاى مختلف اپوزیسیون ایران هم میتوانند به بیانیه 
اى متعهد شوند که حاکى از رابطه قائم بذات هر یک از آنها با اصول مندرج در آن است. این بیانیه مشترك 
هیچ دو نیرویى نیست، و اصوال میتواند اسم مستقلى داشته باشد و براى مثال با شهرى که در آن صادر میشود 
شناخته شود، مثل بیانیه پاریس، بیانیه لندن، یا هرچه. مهم اینست که در آن وقوف نیروهاى اپوزیسیون به 
امکان یک سناریوى سیاه در ایران در جریان سرنگونى رژیم اسالمى نشان داده شود و اصولى که براى 
اجتناب از آن الزم میدانند تاکید شود. این یک گام مهم براى منزوى کردن و به حاشیه راندن عناصر یک 

سناریوى سیاه در تحوالت بعدى ایران است. 
   

اینجا  ما  که  چیزى  تنها  دارد،  وجود  سیاه  سناریوى  از  اجتناب  براى  که  تضمینى  تنها  نهایى  تحلیل  در  اما 
میتوانیم صد در صد بعنوان ابزار این کار به آن تکیه کنیم، پراتیک حزب کمونیست کارگرى است. این مائیم 
که باید مانع شویم که مبارزه مردم براى سرنگونى رژیم منحوس اسالمى توسط نیروهاى ارتجاعى اى که 

نمونه هایش را اسم بردم به این مسیر کانالیزه بشود. 
طبقه  رهبرى  به  اسالمى  جمهورى  علیه  انقالب  سازماندهى  سفید،  سناریوى  یک  براى  ما  نسخه  و  روش 
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کارگر در ایران است. حکومت کارگرى جامع ترین و کامل ترین نمونه آن رژیم سیاسى مدرن و سکوالر و 
آزادى است که از آن سخن میگوئیم. حکومتى که با تضمین آزادى و برابرى همه و با گشودن صحنه براى 
دخالت وسیع و مستقیم مردم در سرنوشت خویش، کلیه جریانات ارتجاعى را منزوى و خنثى خواهد کرد. 
فراخوان اول ما به مردم کارگر و زحمتکش و هرکس که آزادى و برابرى کلمات مقدسى را برایش تشکیل 
میدهند، پیوستن به حزب و مبارزه مشترك همراه حزب علیه رژیم اسالمى و همه دورنماهاى تاریکى است 

که ارتجاع بورژوایى جلوى میلیونها انسان در ایران قرار داده است. 

اولین بار در تیر 1374، ژوئن 1995، در شماره 18 انترناسیونال منتشر شد.

...

مشکالت شتر سوارى دوال دوال
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(در پاسخ به اطالعیه هاى اخیر کومه له)

به دنبال اطالعیه دبیرخانه کومه له در اعتراض به یکى از مندرجات بو پیشه وه، نشریه کمیته کردستان حزب 
کمونیست کارگرى عراق، اخیرا کمیته خارج کشور این جریان نیز به این بهانه بنا به عادت موسمى طى 
این  ظاهرا  حضرات  مشکل  است.  زده  دست  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  علیه  فحاشى  به  اعالمیه اى 
است که ادعاى تلویحى بو پیشه وه مبنى بر دادن بعضى هدایاى تسلیحاتى از طرف کومه له به اتحادیه میهنى 
کارگرى  کمونیست  حزب  "رهبران  تحریک  به  بنا  است)،  گرفته  قرار  کومه له  تکذیب  مورد  کردستان (که 
ایران" و به منظور خراب کردن مناسبات آنها با "دولتها و قدرتهاى حاکم" در منطقه (یعنى رژیم عراق و 

قیاده موقت) صورت گرفته است. 
  

در پاسخ به ذکر چند نکته اکتفا مى کنیم: 
 

1 - از نظر ما هیچ چیز مشروع تر از بیزارى مردم و کارگران و کمونیستها در کردستان عراق از روابط گرم و 
سمپاتى علنى کومه له با "دولت" کرد و اتحادیه میهنى نیست. بخش وسیعى از مردم و در راس آنها کل جناح 
چپ جامعه، این دولت و این احزاب را عامل وضعیت سیاسى و اقتصادى مشقت بار خویش و جنگ و 
تروریسم و بى افقى اى میدانند که کردستان عراق را در کام خود فرو برده است و محق اند بیزارى خود را از 
این جماعات و صد البته از حامیان ریز و درشت آنها در منطقه ابراز کنند. اگر در این میان چهار سطر از مقاله 
یک کمونیست عراقى دامن کومه له را گرفته باشد جاى تعجب نیست. قدر مسلم اینست که مناسبات کومه له 
با اتحادیه میهنى و "دولت" ناسیونالیسم کرد عیان تر و رسمى تر و اعالم شده تر از این بوده است که الزم 
باشد "دولت ها و قدرت هاى حاکم" براى خبر شدن از آن مقاله سعید احمد در بو پیشه وه را مطالعه کنند. 
  
2 - جالب است که در متن همه این جنایات و فسق و فجورى که در سالهاى اخیر از طرف دولت عراق 
داده  تشخیص  کومه له  است،  گرفته  صورت  منطقه  در  ناسیونالیست  احزاب  و  کرد  ناسیونالیسم  دولت  و 
است که باید اولین اطالعیه اعتراضى پرخاشگرانه اش را علیه حزب کمونیست کارگرى عراق بنویسد. نه 
ترور کمونیستها و فعالین کارگرى، نه ترور هر روزه زنان، نه تحمیل جنگ قبیله  اى به زندگى مردم، نه در 
بالتکلیفى نگاهداشتن کل جامعه و سلب امکانات سازمانیابى و دفاع از خود مردم در قبال هجوم بعدى رژیم 
سفاك عراق، و نه حتى بستن رادیوى حزب دموکرات و فشار به خود همین کومه له، ظاهرا صدور اطالعیه 
و حتى تذکر و گله گذارى مودبانه اى را ایجاب نمیکرده است. و این سکوت و کرنش همواره بر مبناى 
مصلحت هاى دیپلوماتیک و محظورات یک سازمان "میهمان" و اهمیت حفظ امکانات توجیه شده است. 
اما به مجرد اینکه کمونیست عراقى دهانش را باز میکند تا به مناسبات اینها با دشمنان مردم اعتراض کند، 
جاى میهمان و صاحبخانه عوض میشود و "دیپلوماسى" سکوت و تملق جاى خود را به پرخاشگرى هاى 
غیر سیاسى و برچسب زنى و رجزخوانى میدهد. این تناقضى است که رهبران این دوره کومه له باید براى 

اعضاى خودشان و همسایه هاى مقرشان در کردستان عراق توجیه کنند. 
   
3 - این واقعیت که کومه له امروزى در چنبره روابطش با "دولت ها و قدرت هاى حاکم" در منطقه، که اسم 
رمز تعدادى از فاشیستى ترین، مرتجع ترین و ناسیونالیست ترین رژیمها و احزاب مسلح است، گرفتار 
این  امروزى  رهبران  خود  آزادانه  انتخاب  حاصل  میگذراند،  روز  و  شب  اینها  رنجیدن  کابوس  با  و  است 
سازمان است. اینها هم میتوانستند و هنوز هم میتوانند عطاى این "قدرت ها" را به لقایشان ببخشند و کنار 
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طبقه کارگر و کمونیستها در کردستان و کل عراق قرار بگیرند. اما اگر این انتخاب را نمیکنند و دوستان 
حال و آینده شان را میان این جماعات مرتجع جستجو میکنند، دیگر باید مشکالت ناشى از این وضع را 
هم خودشان حل و فصل کنند. قرار نیست حزب کمونیست کارگرى ایران و عراق و مردم جان به لب 
رسیده کردستان اختالفشان را با این "دولت ها و قدرت ها" کنار بگذارند و ساکت شوند در عوض همگى 
یارى کنند و زیر بغل کومه له را بگیرند تا بلکه تعادل شکننده اش را بر نوك تیز فرصت طلبى و مصلحت 
طلبى خرد سازمانى برقرار نگهدارد. این انتظار بیجاست، و با هر جمله این و آن بر آشفته شدن و شیون 
کردن و فحش دادن که گویا کسى دارد عمدا میانه آنها را با "دولت ها و قدرت هاى منطقه" شکرآب میکند، 

فوق العاده سبک و غیر سیاسى است. 
  
4 - ما فقط یک متحد در میان احزاب سیاسى عراق داریم و آن حزب کمونیست کارگرى عراق است. با هیچ 
دولت و جماعت بورژوایى در منطقه رابطه نداریم و متعهد به رعایت هیچ پروتکل و دادن هیچ باجى به هیچ 
دولت و نیرویى هم نیستیم. کومه له، اما برعکس، مدام نگران مناسباتش با دولتها و احزاب مسلح بورژوایى 
در منطقه است، آینده اش را به داشتن مناسبات حسنه با اینها گره زده و در عوض آماج حمله اش را حزب 
کمونیست کارگرى عراق قرار داده است. آیا همین واقعیت صاف و ساده تکلیف ادعاها و دشنامهاى کمیته 
خارج کشور حضرات را روشن نمیکند؟ براستى چه کسى دارد خطاب به دولت ها و قدرت ها مینویسد، ما 

و بو پیشه وه یا کومه له و کمیته خارج کشورش؟ 
  
واقعیت اینست که دیپلوماتهاى آماتور کومه له در "کمیته خارج کشور"، با این حمله به حزب کمونیست 
کارگرى عراق و ایران، دارند هنوز همان امر تحکیم موقعیتشان در پیشگاه "دولت ها و قدرت هاى حاکم" 
را دنبال مى کنند: به تنها جریان اپوزیسیون رادیکال و مستقل در منطقه فحش میدهند. اگر خبر مربوط به 
هدایاى تسلیحاتى نادرست و یا قابل تکذیب باشد، این هدیه سیاسى دیگر دارد با مهر و امضاء و جلوى 

چشم مردم پیشکش میشود. 
   

ادعاى  شرایطى  چنین  در  بشود،  تداعى  منطقه  در  ارتجاع  با  نمیخواست  که  جدى  سیاسى  جریان  یک 
تلویحى بو پیشه وه را تکذیب میکرد، و از بو پیشه وه بعنوان یک نشریه کمونیستى میخواست یا سند ارائه 
کند و یا رسما حرفش را پس بگیرد. اما براى اینها مقاله بو پیشه وه مستمسک دیگرى شده است براى فحش 
سمپاتى  چپ  این  به  که  خودشان  اعضاى  از  عده  آن  براى  دوختن  پاپوش  و  چپ  علیه  تحریک  و  دادن 

دارند. 
   
در پایان یکبار دیگر از موقعیتى که این جریان خود را در آن گرفتار کرده و سیر قهقرایى اى که در پیش 

گرفته اظهار تاسف میکنیم. 

منتشر شده با امضاء دبیرخانه حزب کمونیست کارگرى ایران 
30 مه 1995(9 خرداد 1374)

در دفاع از خواست استقالل کردستان عراق 

طرح مقدماتى بحث
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 نیروى سوم، نیروى اول

سیاسى و  امروز در کردستان عراق از ضرورت پیدا شدن یک نیروى سوم صحبت میشود. ورشکستگى 
بى افقى دو جریان اصلى ناسیونالیسم کرد در عراق، اتحادیه میهنى و حزب دموکرات، به توده وسیع مردم 
آشکار شده و نصیب مردم از "دولت" و بعد جنگ قدرت این احزاب جز فقر و محرومیت و نا امنى و 
بى حقوقى نبوده است. در چشم بسیارى از مردم، و حتى از نظر خود دو حزب ناسیونالیستى اصلى، یک 
نیروى سوم فى الحال در میدان حضور دارد و آن حزب کمونیست کارگرى عراق است.اما عبارت نیروى 
سوم میتواند گمراه کننده باشد. این توصیف براى حزب لیبرال  - دموکرات انگلستان یا جریان راس پرو 
در آمریکا مناسب است. اما در کردستان عراق یک وضعیت پارلمانى و یا یک جامعه ثبات یافته و متعارف 
پلورالیستى برقرار نیست. نیروى سوم قرار نیست بخشى از کرسى هاى این یا آن پارلمان را از دست دوتاى 
دیگر در آورد. مساله بر سر تبدیل یک نظام دو حزبى به نظامى چند حزبى نیست. کردستان عراق جامعه اى 
در یک موقعیت بى ثبات و انتقالى است. رویدادهاى سیاسى مهمى در انتظار این جامعه و این مردم است 
که کل این تصویر را بسرعت در هم خواهد ریخت. مبارزه اى که میان نیروهاى سیاسى در جریان است 
مبارزه اى بر سر این آینده است. بر سر پاسخى است که به اوضاع مبهم امروز داده میشود و راهى که جلوى 
مردم گذاشته میشود. با هر آینده اساسا فقط یک نیرو پیروز میشود و با پیروزى هر نیرو فقط یک آینده 
شکل میگیرد. نیروى سوم یا باید به نیروى اول تبدیل شود، یا ناظر این باشد که سرنوشت کردستان عراق 
را، الاقل در این دور، بورژواها رقم بزنند. صورت مساله براى حزب کمونیست کارگرى عراق این است. 
حزب کمونیست کارگرى عراق باید راه خروج از اوضاع امروز را نشان بدهد و نیروى مردم و در راس آنها 

طبقه کارگر را براى تحقق آن بسیج کند. 

دو معضل گرهى
اوضاع حساس و خطیر امروز کردستان عراق در پایه اى ترین سطح معلول دو واقعیت اساسى است. اول، 
مساله کرد، بعنوان یک مساله ملى حل نشده نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه و دوم، جنگ عراق و آمریکا 
و بدنبال آن مبهم شدن موقعیت حقوقى  - سیاسى و هویت کشورى کردستان عراق. این دو معضل به طرز 
تفکیک ناپذیرى در کردستان امروز به هم گره خورده اند. پاسخ واقعى و کارساز هم باید پاسخى همزمان به 
هر دو معضل باشد. درشرایط امروز، بنظر من یکى از نکات محورى پالتفرم سیاسى کمونیسم کارگرى باید 
خواست تبدیل کردستان عراق به یک کشور مستقل باشد . تنها این خواست پاسخ مساله ملى و بالتکلیفى 
سیاسى و ادارى امروز کردستان را در بر دارد. تنها این خواست میتواند در متن این آشفتگى و تخریب 
اقتصادى و اجتماعى، یک دورنماى عقالیى براى خروج از این وضعیت جلوى مردم کردستان بگذارد. و 
تنها این شعار امکان میدهد که کمونیسم کارگرى جریانات ناسیونالیستى را در میان مردم منزوى کند، بعنوان 
نیروى اول ظاهر بشود و برنامه کارگرى و سوسیالیستى خود را به قدرتمند ترین آلترناتیو در کل جامعه بدل 

کند. قصد من از این نوشته کوتاه طرح این مبحث و برخورد به برخى جوانب مهم آن است. 

مساله کرد

مساله کرد یکى از مهمترین مسائل ملى حل نشده در جهان امروز است. خصلت منطقه اى این مساله و 
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در میان بودن پاى سه کشور ایران و عراق و ترکیه، اوال به مساله کرد برجستگى و جان سختى خاصى 
داده است، و ثانیا حل آن را حتى در محدوده هر یک از این کشورها بشدت دشوار و پیچیده کرده است. 
محتواى عملى مساله کرد در هر سه کشور تماما یکى نیست. دامنه و ابعاد ستم ملى، موقعیت حقوقى اهالى 
کردستان در چهارچوب هر کشور و رابطه آنها با بقیه اهالى کشور و با دولت مرکزى، اوضاع سیاسى و 
اقتصادى کردستان، نوع رژیمهاى سیاسى و غیره در هریک از این سه کشور ویژگى هاى خودش را دارد. در 
این مختصر امکان ورود به بحث میان تفاوتهاى مهم میان جوانب مختلف مساله کرد در سه کشور نیست. 
در مورد عراق باید به چند نکته اشاره کرد. در عراق ستم ملى و موقعیت فرودست مردم کردستان امرى 
نهادى و رسمیت یافته است. هویت قومى کرد در قوانین عراق نه فقط انکار نمیشود، بلکه بعنوان یکى از 
ارکان جامعه عراق برسمیت شناخته میشود. اما این برسمیت شناسى در کشورى که رسما و علنا یک کشور 
عربى و جزئى از جهان وسیعتر "عرب" تعریف میشود، مترادف با تعریف کرد بعنوان یک ملیت درجه دوم 
و دائمى کردن و گریز ناپذیر کردن این موقعیت درجه دوم براى کسانى است که "کرد" زاده میشوند. کرد 
بنا به تعریف در عراق شهروند درجه دو است. حتى بر خالف ترکیه، که در آن هویت قومى کرد اساسا 
انکار میشود و اتباع کشور بنا به تعریف ترك محسوب میشوند، در عراق حتى یک راه نجات فردى از این 
فرودستى قومى براى کسى که مهر "کرد" به پیشانى اش زده شده وجود ندارد. یک "کرد" در ترکیه مجبور 
است” ترك" باشد، در عراق، اما، حتى اگر بخواهد نمیتواند "عرب" باشد. مرزهاى هویت قومى در عراق 
قابل حذف نیست، قابل پشت سر گذاشتن یا فراموش کردن نیست. مساله کرد به حکم عربى بودن عراق و 

قومى بودن تعریف مقوله "عرب"، در چهارچوب عراق موجود الینحل است. 
  
رژیم عراق یک رژیم ناسیونالیست عرب است و نسبت به کلیه اتباع این کشور اعم از عرب و کرد فوق 
العاده سرکوبگر و خشن است. مردم کردستان بطور اخص به دفعات و به فجیع ترین اشکال این سرکوب 
و خشونت را تجربه کرده اند. علیرغم همه مشقات و مشکالت امروزى، یکى از کابوسهاى مردم کردستان 
عراق اعاده حاکمیت رژیم بعث است. اما حتى تعدیل در رفتار سیاسى رژیم عراق صورت مساله را چندان 
براى مردم کردستان تغییر نمیدهد. مادام که عنوان "کرد" به معناى انتساب فرد به یک قشر "اقلیت" و "درجه 
دو" در جامعه است، مساله کرد برجاى میماند. این نتیجه اجتناب ناپذیر عربى تعریف شدن عراق است. در 
چنین نظامى مستقل از خلق و خوى دولت مرکزى در بغداد، بخش عظیمى از جامعه عراق همواره تحقیر 

شده، بیحقوق، ناامن و آسیب پذیر باقى میمانند. 

پاسخ عمومى، پاسخ مشخص
مساله کرد در عراق باید پاسخ بگیرد. استقالل کردستان عراق قطعا از نظر کمونیسم کارگرى اولین انتخاب 
نیست. پاسخ اول ما به مساله ملى در کل منطقه انقالب کارگرى است. یک انقالب کمونیستى که مرزهایى 
را که انسانها را از هم جدا میکند، به کشورها و اقوام و ملل و ادیان مختلف تقسیمشان میکند و در مقابل 
هم قرارشان میدهد از میان برمیدارد. انقالبى که انسانها را از خرافه ملى و از طوق هویت ملى رها میکند و 
به معنى واقعى انسان شان میکند. استقالل کردستان عراق حتى دومین انتخاب ما هم نیست. یک عراق غیر 
قومى، یک عراق آزاد که در آن شهروندان مستقل از قومیت و ملیت از حقوق مدنى برابر برخوردار باشند، 
عراقى که در آن قومیت شهروندان نه پرسیده شود و نه ثبت گردد و نه در هیچ قانون و مقرراتى ذکر شود، 
قطعا بر جدایى کردستان ارجحیت دارد. هر دوى این اهداف، چه سازماندهى و تحقق یک انقالب کارگرى 
در عراق و در کل منطقه و چه ایجاد یک رژیم سیاسى آزاد، سکوالر و غیر قومى در عراق که در آن "کرد" و 
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"عرب" و همه کسانى که دیگر حاضر نیستند با این القاب قومى دسته بندى شوند بعنوان شهروندان متساوى 
است. موضع حزب  عراق  کارگرى  شده حزب کمونیست  اعالم  اهداف  شوند،  شناخته  الحقوق برسمیت 
کمونیست کارگرى عراق بعنوان یک حزب سراسرى در قبال مساله کرد به درست بر دو رکن اساسى متکى 
است. اول، انقالب در کل عراق، ایجاد یک جامعه غیر قومى و رفع ستم ملى، و دوم، برسمیت شناسى حق 
مردم کردستان عراق به جدایى و تاکید بر اصل رفراندم. اما این موضع عمومى اگرچه از نقطه نظر حزب 
سراسرى کافى و اصولى است، از نقطه نظر کمونیسم کارگرى در خود کردستان عراق هنوز باید مشخص 
تر شود. سوال اینست: آیا زمان آن نرسیده که مردم کردستان عراق نظر خود را، در یک رفراندم، در مورد 
جدایى یا ماندن در چهارچوب عراق ابراز کنند؟ و اگر پاسخ مثبت است، حزب کمونیست کارگرى چه 
بعنوان بخشى از این مردم و چه بعنوان نماینده منافع طبقه کارگر در این جامعه کدام انتخاب را توصیه 
میکند؟ بنظر من پاسخ سوال اول قطعا مثبت است. بدون تعیین تکلیف حقوقى عاجل کردستان عراق گریز 
از مصائب و مشقات امروز و برون رفت از بن بست کنونى ممکن نیست. این تعیین تکلیف باید به راى و 
انتخاب خود مردم کردستان عراق صورت بگیرد. ثانیا، موضع حزب کمونیست کارگرى عراق باید انتخاب 
جدایى و تشکیل یک دولت مستقل در کردستان عراق باشد. تنها این موضع بنظر من با اوضاع مشخص 
امروز، چه در منطقه و چه در صحنه بین المللى، تناسب دارد. و این ما را به گره گاه دوم در این مبحث 

میرساند: بى هویتى کشورى و بالتکلیفى سیاسى  - ادارى کردستان عراق. 

”کرد عراقى" تبعه کجاست؟
وقتى بدنبال جنگ خلیج بحث ایجاد یک منطقه امن در شمال عراق طرح شد و مورد استقبال جریانات 
ناسیونالیست کرد قرار گرفت، همانموقع ما در قطعنامه دفتر سیاسى وقت حزب کمونیست ایران نسبت به 
عواقب اجتماعى و حقوقى این اقدام هشدار دادیم. گفتیم علیرغم تبلیغات ملى گرایان کرد، ایجاد منطقه امن 
در کردستان عراق نه فقط امر تعیین سرنوشت مردم کردستان را تسهیل نمیکند، بلکه کردستان عراق را از 
قامت یک جامعه در میاورد و به یک اردوگاه وسیع پناهندگى تبدیل میکند. اردوگاهى فاقد سوخت و ساز و 
حیات اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى که براى بقاء خویش محتاج کمکهاى مادى و جنسى از خارج است. 
این اتفاق رخ داد و عینا همین وضعیت پیش آمد. مردم کردستان عراق بهاى سنگینى براى " امنیت" خود 
پرداخته اند. اهالى کردستان عراق در این مقطع در عمل فاقد تابعیت کشورى اند. کردستان عراق فاقد قانون 
(هر نوع قانون) و فاقد دولت (هر نوع دولت) است. بى محتوایى خیمه شب بازى تشکیل پارلمان توسط 
احزابى که از جانب غرب به نظامت این اردوگاه گماشته شده بودند خیلى زود برمال شد. پارلمان بدون حق 
حاکمیت معنایى ندارد. همانطور که برنامه ریزى اقتصادى، تولید، سازماندهى خدمات اجتماعى، بهداشت، 
آموزش و پرورش، نظم و امنیت و برقرارى قانون بدون تعیین تکلیف مساله دولت و حاکمیت معنایى ندارد. 
مادام که تکلیف کردستان از نظر هویت کشورى و مساله حاکمیت مشخص نشده است، مادام که کردستان 
نه یک جامعه مدنى بلکه یک سالن انتظار چند میلیونى است، صحبتى نه فقط از بهبود زندگى مردم، بلکه 
حتى از بازگشت حداقلى از موازین متعارف اجتماعى نمیتواند در بین باشد. سیر قهقرایى فرهنگى در این 
میان اجتناب ناپذیر است. مردم کردستان نه فقط حقى براى تعیین سرنوشت خویش بدست نیاورده اند، 
بلکه حتى امکان مادى تاثیرگذارى بر شرایط تامین معاش خود را هم از دست داده اند. نتیجه محتوم ادامه 
این برزخ، تخریب بیش از پیش جامعه در کلیه ابعاد اقتصادى و رفاهى و فرهنگى است. تکلیف حقوقى 

کردستان عراق باید روشن شود. 
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انداختن تقصیر این دشوارى ها به گردن دو حزب ناسیونالیست کرد کار ساده اى است. البته باعث و بانى 
خیلى از مشقات مردم مستقیما اینها هستند. اما حتى اگر نمایندگان اصیل و مستقیم خود مردم سر کار بودند 
قلمرو  در  زیادى  مانور  امکان  عراق  کردستان  کشورى  و  حقوقى  موقعیت  مساله  تکلیف  تعیین  بدون  نیز 

اقتصاد، تولید، رفاه اجتماعى، برقرارى قانون، تامین امنیت شهروندان و غیره نمیداشتند. 
این وضعیت قابل ادامه نیست

این وضعیت قابل ادامه نیست. این را همه میدانند. کردستان باید به قامت یک جامعه مدنى با یک سوخت 
و ساز اقتصادى و سیاسى و یک روبناى حقوقى تعریف شده رجعت کند: یا بعنوان بخشى از کشور عراق، 
یا بعنوان یک کشور مستقل. این یک دو راهى واقعى است و از حزب کمونیست کارگرى و از همه مردم 
یک پاسخ فورى و واقعى میطلبد. دو حزب ملى  - عشیرتى کرد دارند مردم را چشم بسته و دست بسته 
بسوى "راه حل" اول میرانند. اینکه دیر یا زود با حل شدن مساله تحریم عراق، رژیم بعث مجددا به کردستان 
هجوم خواهد آورد یک فرض همگانى است. اینکه احزاب ملى توان و یا حتى تمایل ممانعت از این دورنما 
را ندارند مورد انکار کسى نیست. نسخه اینها براى مردم کردستان عراق این است: حتى المقدور کش دادن 
دوره برزخ و سپس، هر زمان که به صرف خودشان باشد، اجازه اعاده حاکمیت رژیم عراق بر کردستان. اما 
با توجه به مجموعه شرایط، راه اصولى تالش براى تحقق حالت دوم یعنى جدایى از عراق و تشکیل یک 

کشور مستقل در کردستان است. 
    
هیچیک از این دو حالت بى دردسر و بدون مشقت نیست. در مورد عواقب حالت اول کسى در کردستان 
عراق ابهامى ندارد. واقعا جاى تردید است که مردم کردستان، در صورتى که واقعا مخیر گذاشته شوند، 
بازگشت بزیر چتر حکومت بعث عراق را به تشکیل یک کشور مستقل ترجیح دهند. اگر مردم فعاالنه به 
جدایى و استقالل بعنوان یک آلترناتیو فکر نمیکنند، به این دلیل است که آن را ناممکن یا مشکل آفرین 
تلقى میکنند. براى عده اى از خود کمونیستها ابهامات نظرى معینى در قبال مساله جدایى مطرح است. باید 

مختصرا به بعضى از این ایرادات اشاره کرد. 
”آمریکا و غرب نمیخواهند، ترکیه و ایران و عراق نمیگذارند"

اینها توجیهات کالسیک "رهبران ملى" کردستان عراق براى اجتناب از طرح شعار استقالل بوده است. اگر 
رهبران ملى مجبور باشند بنا به منافع و مصالح شان خود را به سناریوهاى باب میل دولتها و قدرتها محدود 
کنند، مردم کردستان چنین اجبارى ندارند. نمونه هاى تاریخى مردمى که اراده شان را به قدرتهاى سرکوبگر 
تحمیل کرده اند کم نیست. در مورد امکانات واقعى دخالت ایران و ترکیه بویژه در فضاى بین المللى امروز 
بنظر من اغراق میشود. حتما تالشهاى سیاسى و نظامى مختلفى از طرف این دولتها صورت خواهد گرفت، 
که هم اکنون هم در جریان هست، اما از پیش معلوم نیست که مردم کردستان تحت یک رهبرى اصولى قادر 
به مهار و یا خنثى کردن این حرکات نباشند. در سطح مشخص تر، هیچگاه مانند امروز معادالت بین المللى 
و تقسیمات جهانى به این وسعت زیر سوال قرار نگرفته و دستخوش تجدید نظر نشده است. اگر کال مقطعى 
بخواهد وجود داشته باشد که فرجه اى براى تحمیل اراده مردم کردستان به غرب و دولتهاى منطقه بوجود 
بیاید آن مقطع امروز است. امکان برسمیت شناخته شدن کردستان توسط دولتهاى مختلف، برقرارى رابطه 
تجارى و اقتصادى و دیپلوماتیک با بخشهایى از جهان ولو در صورت عدم رضایت غرب، امروز از هر زمان 
بیشتر است. ایران در آستانه تحوالت سیاسى مهمى است که جمهورى اسالمى را زمینگیر و ناتوان خواهد 
ساخت. دست ترکیه در اقدام نظامى کامال باز نیست و دولت عراق در یک انزواى بین المللى است. ادامه 
وضع موجود و سپس رها شدن مردم بى سازمان، به فقر کشیده شده و جنگ زده کردستان جلوى ارتش 
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عراق، یعنى سناریوى فعلى، دورنماى بسیار تراژیک ترى را تصویر میکند تا یک دولت اعالم استقالل کرده 
در کردستان عراق که به آراء مردم متکى است، دست بکار بازسازى اقتصاد و جامعه است و در صحنه بین 
المللى در جستجوى برسمیت شناخته شدن، جلب اعتبارات اقتصادى و مبادالت تجارى و کسب تضمین 

هاى بین المللى علیه تعرض کشورهاى همسایه است. 
”آیا کردستان مستقل دست احزاب ملى نمى افتد؟"

این یک نگرانى واقعى چپ است. آیا استقالل کردستان در شرایط فعلى به معنى قبول حاکمیت طالبانى ها 
و بارزانى ها نیست؟ بنظر من برعکس. فضاى امروز، فضاى زیست و رشد این هاست. جریانات ملى  - 
عشیرتى کرد روى دیگر سکه سرکوب رژیم بعث هستند. مادام که مساله ملى وجود دارد و مادام یک رژیم 
سرکوبگر مردم کردستان را به اعتبار ملیتشان میکوبد، این جریانات صحنه گردان کردستان باقى میمانند. 
اینها از جامعه کردستان، از بافت طبقاتى آن، از مناسبات اقتصادى آن و از سطح فرهنگى آن بشدت عقب 
اند. کردستان عراق جامعه اى شهرى تر، صنعتى تر، و از نظر فرهنگى پیشرفته تر از آنست که این نیروها در 
شرایط متعارف مکانى در صحنه سیاسى آن داشته باشند. تنها وجود یک ارتجاع هار و "غیر خودى" مردم 
را ناگزیر ساخته است به میداندارى اینها رضایت بدهند". اینها محصول غلبه مبارزه پیشمرگانه به زندگى 
و متابولیسم سیاسى در کردستان عراق هستند. بدرجه اى که این شکل موضوعیت خود را از دست بدهد 
و شهرها به کانونهاى سیاسى اصلى تبدیل شوند، اینها منزوى و نامربوط میشوند. تناسب قواى طبقاتى در 
خود جامعه کردستان عراق بشدت به ضرر اینهاست. نه فقط طبقه کارگر و کمونیسم کارگرى یک آلترناتیو 
واقعى و قدرتمند در جامعه است، بلکه حتى بخشهاى وسیعى از خود طبقه متوسط کردستان و روشنفکران 
و اقشار تحصیل کرده نهایتا خواستار ظرف سیاسى مدرن تر و شهرى ترى براى بیان تمایالتشان هستند. این 
احزاب کهنه در یک کردستان مستقل به سرعت به حاشیه رانده میشوند. یک ضرر مهم کش دادن اوضاع 
کنونى و یا بازگشتن به چهارچوب عراق این است که اتفاقا سلطه این احزاب ملى  - عشیرتى بر حیات 

سیاسى مردم کردستان عراق ادامه پیدا میکند و تحکیم میشود.
آیا خواست استقالل ناسیونالیستى نیست؟

در این مورد معین و از زبان طبقه کارگر و کمونیسم کارگرى، خیر. ما خواستار استقالل بخاطر استقالل 
نیستیم. ما تعیین تکلیف حقوقى فورى کردستان عراق را میخواهیم و از بین دو آلترناتیو ماندن با عراق یا 
جدایى از عراق این دومى را به حال مبارزه براى سعادت و رفاه مردم و آزادى و سوسیالیسم ثمربخش تر 
میدانیم. شعار ما تشکیل یک "دولت کرد" نیست. شعار ما این نیست که " کردها" باید دولت "خودشان" را 
داشته باشند. ما خواستار تشکیل یک دولت مستقل در کردستان عراق هستیم. یک دولت غیر قومى که مردم 
کردستان بتوانند در آن فارغ از هر نوع ستم ملى زندگى کنند. ما معتقدیم که در مورد سرنوشت کردستان باید 
از همه ساکنین آن مستقل از قومیتشان راى گرفته شود. در تالش براى جلب مردم به این شعار ما به هویت 
و توهمات و تعصبات قومى و ملى شان متوسل نمیشویم. ما از مردم، آزادى، برابرى، رفاه و انسانیت سخن 
میگوئیم و حول این پرچم بسیج میکنیم. اما همه این بحث ها یعنى اینکه ما با این شعار پا به قلمرو حساسى 
میگذاریم و باید دقیقا مراقب مرزبندى با ناسیونالیسم کرد باشیم. بهرحال روش درست اینست که پا به این 
عرصه، به عرصه راهگشایى واقعى از معضالت جامعه، بگذاریم و با مخاطراتش آگاهانه روبرو شویم، تا 

اینکه از ترس آلودگى، جامعه و مقدراتش را بدست نیروهاى عقب مانده و افکار ارتجاعى رها کنیم. 
”وحدت طبقه کارگر عراق چه میشود؟"

اتخاذ این سیاست باعث هیچ جدایى و انشعابى در هیچ سازمان و کمپین کارگرى عمال موجودى در کل 
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عراق نمیشود. زیرا این وحدت امروز بیش از آنکه یک واقعیت بالفعل باشد، یک هدف سیاسى حزب خود 
ماست. بنظر من سیاستى که موقعیت عمومى جنبش طبقه کارگر را بطور عملى بهبود بخشد، به این هدف 
هم بیشتر خدمت میکند. بنظر من این سیاست کال ما را قوى میکند و الجرم عمال قدرت ما را در متحد 

کردن کارگران بخشهاى کردى و عربى عراق نیز بیشتر میکند. 
چهارچوب عملى

از نظر عملى اتخاذ این سیاست به معنى راه اندازى یک جنبش استقالل طلبانه نیست. این شعار باید گوشه 
اى از آلترناتیو عملى حزب کمونیست کارگرى و جنبش شورایى در کردستان عراق باشد که در پاسخ به 
اوضاع بالتکلیف و نابسامان امروز ارائه میشود. چهارچوب عملى طرح این شعار از نظر ما این است، اول، 
رفراندم و مراجعه به آراء خود مردم. این رفراندم باید ترجیحا با توافق "مراجع رسمى بین المللى" باشد تا 
نتایج آن ضمانت اجرایى بیشترى پیدا کند. اما حتى اگر این عملى نشود، ما باید همچنان خواستار برگزارى 
چنین  در  بود.  خواهد  معتبر  ما  نظر  از  مردم  راى  باشیم.  کردستان  تکلیف  تعیین  سر  بر  آزاد  رفراندم  یک 
رفراندمى ما باید تشکیل یک کشور مستقل را توصیه کنیم. این را نیز باید تاکید کنیم که هر بند و بست 
و معاهده و قراردادى توسط هر نیرویى که مهر راى آزاد و مستقیم مردم را برخود نداشته باشد از نظر ما 
مشروعیت ندارد. دوم، این خواست باید بعنوان یک راه حل عملى و آلترناتیو قابل تحمل تر براى مردم 
توضیح داده شود. سوال اینست که کردستان به چه سمت میرود. با ادامه وضع موجود و سیاستى که احزاب 
ملى- عشیرتى کرد در پیش گرفته اند، یک تراژدى انسانى دیگر در انتظار مردم است. ما باید نماینده اجتناب 
از این عاقبت باشیم. این شعار به ایفاى این نقش کمک میکند. سوم، طرح خواست استقالل یک نقطه مبهم 
را در ذهن بسیارى از مردم روشن میکند. به این اعتبار شعارى است که اعم از عملى شدن یا نشدنش، مردم 
کارگر و زحمتکش را به امکان دخالت در سرنوشت خویش خوشبین میکند و به میدان میکشد. این شعار 
بى افقى جریانات ناسیونالیستى و عدم صالحیتشان را در رهبرى جامعه کردستان و در نمایندگى کردن مردم 
در صحنه بین المللى عیان میکند. در یک کالم خواست استقالل مرکز ثقل و قطب نماى فعالیتهاى ما در 
کردستان نیست، بلکه یک جزء مهم و ضرورى خط مشى تاکتیکى ما در کردستان امروز است و به همین 

عنوان و در همین ظرفیت هم باید تبلیغ شود. 

همانطور که گفتم هدف این نوشته طرح علنى بحث بود. جنبه هاى متعددى از مساله هنوز میتواند مطرح 
شود که من براى تمرکز روى بحث اصلى از آوردن آنها صرفنظر میکنم. یاد آورى میکنم که مضمون این 
نوشته و موضوعات متعدد دیگرى در همین ارتباط، در پلنوم سوم کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى 
ایران با حضور دو تن از اعضاى کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى عراق مطرح شد و سپس چکیده 
این مباحثات در اختیار مرکزیت و کادرهاى حزب عراق قرار گرفت. بنظر من جا دارد همه نکات مربوط 
به این مبحث با دقت و به تفصیل در جنبش ما در عراق مورد بحث قرار بگیرد. فرصت زیادى براى تعیین 
تکلیف بحث نداریم، اما نظر به اهمیت و تازگى موضوع باید جا براى تدقیق مسائل و شنیدن نظرات مختلف 
باز گذاشت. شخصا به این تزها نه بعنوان احکامى دگم و غیر قابل انعطاف، بلکه بعنوان طرح اولیه یک خط 

مشى تاکتیکى مهم در عراق نگاه میکنم که باید در ادامه مباحثات تدقیق و تعمیق شود. 

اولین بار در تیر 1373، ژوئن 1995، در شماره 818 انترناسیونال منتشر شد.

تحریم تجارى ایران
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تحریم تجارى ایران توسط آمریکا، انگیزه هاى داخلى و بین المللى دولت آمریکا در اتخاذ این سیاست و 
تاثیرات آن بر جمهورى اسالمى در هفته هاى اخیر از جانب مفسران مختلف مورد بحث و بررسى قرار 

گرفته است. در این میان چند نکته باید اینجا مشخصا مورد تاکید قرار بگیرد. 
  

این سیاست آمریکا مستقل از تاثیراتش بر ثبات و بى ثباتى رژیم اسالمى، باید بعنوان یک اقدام زیانبار براى 
مردم ایران بدون هیچ ابهامى محکوم شود. وخامت بیشتر اوضاع اقتصادى مردم نتیجه محتوم این سیاست 
خواهد بود. برخالف ادعاهاى رایج، تحریم تجارى از جانب آمریکا حتى اگر اروپا و ژاپن و سایر قطبهاى 
اقتصادى از آن تبعیت نکنند، تنگناهاى واقعى براى اقتصاد ایران ایجاد میکند که قربانیان فورى آن نه رژیم 

اسالمى، بلکه توده وسیع مردم کارگر و کم درآمد در ایران خواهند بود. 
  
این تصور که اعمال فشار بر مردم و به استیصال کشیدن آنها گامى در جهت سرنگونى رژیم اسالمى است، 
تصورى بیمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب تفکر فرقه اى جریانات حاشیه جامعه نظیر 
مجاهدین مى گنجد. و این در شرایطى است که خود آمریکا نه فقط تغییر رژیم، بلکه حتى تغییر روش 

داخلى رژیم اسالمى در قبال مردم ایران را جزو اهداف سیاست تحریم تجارى ذکر نکرده است. 
 

برخالف برداشت اغلب مفسران رسانه ها، سیاست تحریم "وحدت ضد آمریکایى" در درون رژیم را تقویت 
نمیکند، جناح ضد غربى را در رژیم ایران قدرتمندتر نمیکند، و بر شدت تبلیغات ضد غربى رژیم اسالمى 
نمى افزاید. این واقعه شباهتى به ماجراى اشغال سفارت ندارد. آن دوران گذشته است. امروز این یک فشار 
واقعى روى جناح غربى و طرفدار آمریکا در حکومت است که تکلیف خود را هرچه سریعتر و به شیوه 
اى هرچه چشمگیرتر با جناح مخالف روشن کند. تاثیر این اقدام بر رژیم اسالمى تشدید اصطکاك میان 
جناحهاى حکومت در درون ایران، و جهت گیرى جدى تر رژیم اسالمى در عرصه دیپلوماسى و سیاست 

خارجى به سوى کنار آمدن با آمریکا و دول غربى خواهد بود. 

اولین بار در تیر 1374، ژوئن 1995، در شماره 18 انترناسیونال منتشر شد.

قرار دفتر سیاسى
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مالحظاتى بر جایگاه بحث سناریوى سیاه در تبلیغات و تاکتیکهاى حزب
  
طرح بحث سناریوى سیاه و اهمیت تالش براى مصون داشتن مردم ایران از چنین دورنمایى با استقبال زیاد 
مردم و توجه و عکس العمل جدى نیروهاى سیاسى مختلف مواجه شده است. الزم است فعالین حزب 
درك روشن و واحدى از جایگاه این مبحث در مجموعه سیاستها و تاکتیکها و تبلیغات حزب داشته باشند و 
بخصوص در مورد تفسیرهاى مختلف و بعضا نادرستى که میتواند از این بحث صورت بگیرد حضور ذهن 
داشته باشند. توجه به مباحثاتى که در نشریات حزب در توضیح جوانب مختلف این مساله مطرح میشود 

بسیار ضرورى است. دفتر سیاسى نکات زیر را مختصرا یادآورى میکند: 
  
1 - طرح این مبحث و در دستور گذاشتن پروژه هایى که صورت دادن حرکتى از طرف طیف وسیعترى 
از اپوزیسیون را مد نظر دارد نباید از طرف فعالین حزب حمل بر کمتر شدن اولویت تالش براى افزایش 
قدرت و نفوذ مستقیم خود حزب و یا متمایل شدن حزب به ورود به جبهه ها و اتحاد عمل هاى اپوزیسیون 
و یا کند شدن نقد حزب به جریانات دیگر تلقى شود. از نظر ما روشنى آینده سیاسى ایران و امر برابرى، 
کمونیسم  نفوذ  و  قدرت  با  شکل،  ترین  انقالبى  و  ترین  مشقت  کم  به  اسالمى  رژیم  سرنگونى  و  آزادى 
کارگرى در ایران و حزب کمونیست کارگرى بطور اخص رابطه مستقیم دارد. بیان روشن اختالفات فکرى 
و سیاسى و برنامه اى حزب با سایر نیروهاى اپوزیسیون، ارائه و توضیح آلترناتیو کارگرى براى ایران امروز 
و فراخوان به جلب مستقیم بیشترین نیرو به حزب کمونیست کارگرى وظیفه تعطیل ناپذیر و تخفیف ناپذیر 
همه واحد ها و فعالین حزب است. در تحلیل نهایى ابزار واقعى اجتناب جامعه ایران از یک سناریوى سیاه 

نیز دقیقا وسعت نفوذ و قدرت اجتماعى این حزب است. 
  
2 - بحث اجتناب از سناریوى سیاه بحثى در مورد تشویق مسالمت جویى یا نهى از خشونت نیست. بحث 
بر سر تالش براى منتفى کردن این سناریو، اساسا از طریق رشد آگاهى و آمادگى مردم و منزوى کردن 
نیروهاى سناریوى سیاه و در عین حال ایجاد آمادگى براى قدرتمند ترین دخالت کمونیستى در سطوح 
سیاسى و نظامى براى ختم یک چنین وضعیتى در صورت وقوع آن است. بخش مهمى از پروسه کسب 
آمادگى حزب براى چنان شرایطى تامین ملزومات دخالت فعال حزب در یک اوضاع متشنج و بسیج نیروى 
مردم براى در هم کوبیدن جریانات مرتجع و سیاه است. این باید در تبلیغات حزب روشن باشد که حزب 
کمونیست کارگرى نه فقط نظاره گر چنین اوضاعى نخواهد بود، بلکه نیروى سازمان یافته و فعال در صحنه 
مبارزه سیاسى و نظامى خواهد بود که براى به میدان کشیدن مستقل صف طبقه کارگر و سوسیالیسم کارگرى 

و پیروزى آلترناتیو کارگرى مبارزه میکند. 
 

3 - تبلیغات حزب پیرامون این مساله باید حزب را بعنوان یک جریان روشن بین و مسئول و آماده قبول 
مسئولیت به مردم بشناساند و بیشترین تعداد آنها را به پیوستن به حزب جلب کند. موضع حزب در قبال 
آینده سیاسى ایران، همانطور که تا همینجا نشان داده شده است، یک نقطه قدرت جدى حزب براى کسب 

نفوذ وسیع مردمى و تبدیل شدن به قطب تعیین کننده در کشمکشهاى سیاسى دوره آتى در ایران است. 
4 - فشار حزب بر سایر نیروهاى اپوزیسیون براى نشان دادن توجه شان به این مساله و اعالم آمادگى 
شان براى برداشتن گامهاى اثباتى براى سد کردن سناریوى سیاه، باید همچنان حفظ شود. به همین ترتیب 
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افشاگرى حزب از جریاناتى که بنا به ماهیت سیاسى و برنامه و اهدافشان به یک سناریوى سیاه تعلق دارند 
نباید متوقف شود. 

   
5 - در توضیح سناریوى سیاه نباید برجستگى زیادى به اختالف و کشکمش قومى و ملى بعنوان یک رکن 
این اوضاع داده شود. از نظر ما پیدا شدن و باالگرفتن شکافها و اصطکاکهاى قومى میتواند صرفا یک نتیجه 
تبعى و عارضه چنین اوضاعى و فعال شدن جریانات عقب مانده و عوامفریب باشد. این تجسم که گویا 
جامعه ایران ائتالفى شکننده از اقوام و ملت هاست، واقعى نیست و بحثهایى که مساله آزادى و سرنگونى 
رژیم اسالمى را از سر ستم قومى و ملى و یا نیاز به یک جامعه فدرال و غیره مطرح میکنند از نظر ما نه 
این  باید  حزب  بود.  خواهند  بعدى  قومى  و  ملى  کشمکشهاى  خلق  ساز  زمینه  بلکه  اند  مانده  عقب  فقط 
پروبلماتیک را منزوى کند و به حاشیه براند. حزب کمونیست کارگرى باید از یک سو موضع اصولى خود 
را در قبال مساله کرد (رفراندم آزاد بر سر جدایى و توصیه باقى ماندن بعنوان شهروندان متساوى الحقوق) 
را به روشنى و صراحت طرح کند و جریانات شووینیست را که آماده قبول راه حل سیاسى و مراجعه به 
آراء عمومى در کردستان نیستند بکوبد، و از سوى دیگر بحث حق تعیین سرنوشت "همه خلقها" ، کشور 
"کثیر المله" و فدرالیسم و غیره را بعنوان بحثهاى انحرافى، غیر واقعى و مضر براى امر آزادى و رهایى در 
ایران رد کند. ما خواستار یک کشور آزاد غیر قومى، غیر ملى، غیر مذهبى با یک قانون واحد براى همه ایم. 
براى دخالت اصولى با فرموالسیونهاى دقیق در بحث مساله ملى در میتینگها و آکسیونهاى مختلف الزم 
است رفقا مباحثاتى که در این زمینه در نشریات حزب مطرح شده و خواهد شد را در ظرائف و جزئیات 

مورد توجه قرار بدهند. 
  

دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 
18 ژوئن 1995(28 خرداد 1374)

این قرار در انترناسیونال شماره 18، تیر 1374، ژوئن 1995 نیز به چاپ رسیده است.

...

در ستایش سکوت 
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"چپ" و بحث سناریوى سیاه

بحث سناریوى سیاه و سفید و طرح مساله امکان لبنانیزه شدن و یوگسالویزه شدن شرایط در ایران عکس 
العمل بسیار وسیع و گسترده اى را برانگیخت. شماره هاى اخیر انترناسیونال با تیراژ یازده هزار در خارج 
کشور توزیع شد. خیلى از مردم به اصطالح "عادى" (یعنى کل جمعیت منهاى فعالین گروه هاى سیاسى!) 
از این بحث شدیدا استقبال کردند و در موارد زیادى حزب و نویسنده آن مطالب را مورد حمایت و محبت 
قرار داده اند. زبان و بیان این اظهار نظرها شیوا، ساده و روشن است. میگویند درست میگوئید، نگرانى تان 
بجاست، باید مانع این وضع شد. میگویند رژیم و جریانات اسالمى و ملیون را درست شناخته اید، فضا را 

درست تشخیص داده اید، مجاهد را بحق افشاء کرده اید. میگویند مگر شما کمونیستها کارى بکنید. 
  
ما موسسه آمارگیرى نداریم، مردم در داخل ایران امکان بیان تمایالت و نظراتشان را ندارند. اما گزارشات 
متعددى که از برخورد مثبت "مردم عادى" به این بحث و سیاست حزب کمونیست کارگرى بدست ما 
رسیده و هنوز میرسد به اندازه کافى گویا است. پتانسیل جدى این بحث و ملموس بودنش براى مردم، و 
توجهى که این مبحث برانگیخت، حتى از نظر جریانات "چپ" هم دور نماند. و اینها هم جملگى اظهار نظر 
کردند، و کاش نمیکردند. در مقاله "سناریوى سفید، سناریوى سیاه" در نفس اینکه این چپ ظرفیت درك 
این مباحث و تشخیص خصوصیات این دوره را داشته باشد اظهار تردید کرده بودم. بعد از شنیدن آنچه 
گفتند، فکر میکنم آن ارزیابى بیش از حد سخاوتمندانه بود. جدى ترین روش در قبال این برخوردها، جدى 

نگرفتن آنهاست. بعضى نمونه ها را مرور کنیم. 
  
از آقایان سربداران شروع کنیم. منظور البته جنبش و سپس حکومت کسبه و پیشه وران و دراویش در هزار 
وارد  خان  کوچک  میرزا  و  خمینى  عکس  با  که  است  ایران  کمونیستهاى  اتحادیه  منظور  نیست،  قبل  سال 
انقالب 57 شد و بعنوان پسقراول جناح رئیس جمهور منتخب از آن خارج شد. بدالئل مختلف و از جمله 
بدلیل حشر و نشرشان با انجمن هواداران راه درخشان پرو، اینها تصور میکنند متخصص و صاحب سرقفلى 
هر نوع جنگ و مبارزه مسلحانه شده اند. هرجا کسى اسم جنگ و اسلحه بیاورد، یا اگر حتى اگزوز موتور 
سیکلتى صدا کند و یا کسى پاکت میوه اى را بترکاند، اینها فکر میکنند باید فورا سبز شوند و در مدح جنگ 
و اسلحه یکبار دیگر داد سخن بدهند. در پاسخ به بحث سناریوى سیاه، همانطور که انتظار میرفت اینها 
ما را به این متهم میکنند که میخواهیم خلق را از جنگ انقالبى علیه امپریالیسم باز داریم. میفرمایند رهایى 
خلق بدون آتش و خون بدست نمیاید. خلق دلیلى ندارد از جنگ داخلى بترسد، برعکس باید "سختى ها 
و خونریزى هاى جنگ انقالبى را بجان خرید". "مردم ما" چیزى جز زنجیرهاى بردگى شان ندارند که از 

دست بدهند. 
 

چنین ذهنیاتى را فقط میشود با افسوس بدرقه کرد. مطمئنم پیشرفت علم پزشکى دیر یا زود درمانى براى 
این مشکالت پیدا خواهد کرد. در این فاصله فقط براى "مردم عادى" اى که با این انقالبیون خلق محشورند 

آرزى صبر جمیل میکنم. 
بنظر من حتى اگر هوش ارثى باشد، سفاهت دیگر قطعا اکتسابى است. این نظرات و این انقالبیون محصول 
نوعى جامعه و نوعى انقیاداند. اینها فرزندان سیاسى جناب دکتر مصدق اند که به این روز افتاده اند. اینها 



1534

برگزیده آثار  منصور حکمت

محصوالت اختناق آریامهرى و بعد اسالمى اند. اگر از ابتدا روزنه اى براى بیان حرفشان که جز اقتصاد 
خودکفا و تعطیلى اعیاد ملى و سالم و علیک گرم تر با روستائیان چیزى نیست، داشتند، االن الیق ترهایشان 
نماینده هاى بى آزار یک فراکسیون اقلیت ته مجلس بودند و اعصاب خودشان و کمونیستها و کارگران ایران 
و البته مردم مهمان نواز پرو را هم خرد نمیکردند. و متاسفانه درست به دلیل اصل اکتسابى بودن سفاهت، 
هر "خلقى" هم، هر قدر روشن بین، اگر تعداد کافى از این آدمها به مدت کافى بجانش بیافتند، میتواند به 
کام "آتش و خون" کشیده شود. باید با این ذهنیات مقابله کرد. انقالب کارگرى، با همه خشونتى که طبقه 
حاکم به آن تحمیل میکند، با سناریوى خونریزى و جنگ داخلى ماجراجویان سیاسى فرق میکند. اگر کسى 
بین قیام کارگرى، با کشتارها و گورهاى جمعى و پاکسازى هاى قومى و قحطى و مرگ و کوچ و اپیدمى 
وبا فرق نمیبیند، اگر کسى میتواند رویش را به مردم بکند و بگوید براى رهایى باید از این مسیر دوم عبور 

کنند، یا سفیه است و یا ریگى به کفش دارد. اینها مردم را از انقالب کارگرى و از کمونیستها میترسانند. 
   
روى پله بعدى نردبان خرد، راه کارگر نشسته است. اینها معموال جریان متین و مردم دار و سنجیده اى 
هستند. اگر کسى مزاحم آقاى منتظرى بشود، اینها پیام محکومیت میدهند. اگر شاعر وطن پرست و زن 
ستیزى فوت کند، تسلیت میگویند، اسمشان را در لیست اتحاد عمل با جماعات مختلف میشود پیدا کرد 
و غیره و غیره. در واقع در عالم سیاست تقریبا بجز ما تابحال به کسى فحش نداده اند. اما عکس العمل 
اینها به بحث سناریوى سیاه و سفید حتى در قیاس با سطح برخورد تاکنونى شان به ما، سطحى، پوك و 
بى نزاکت بود. علت مساله را نمیتوان در صرف تازه کار بودن و جویاى نام بودن نویسنده مطلب جستجو 
کرد. بهرحال هر سردبیرى، هر قدر هم سرش گرم جلب انشعابى هاى غروب دیروز به اتحاد عمل با تتمه 
سازمان باشد، آنقدر وقت میکند که ببیند چه چیز دارند بنامش چاپ میکنند. مشکل اینها چیز دیگرى است. 
مقاله را که دقیق میخوانید میبینید در واقع نوعى دعوت است، به شیوه دون کارلئونه از فالسفه سیسیل، براى 
جلب ما به اتحاد چپ کارگرى. به ما پرخاش و درشتى میکنند که از "برج عاج" خود پائین بیائیم و بجاى 
"وحدت با بورژوازى" در کنار آنها در اتحاد چپ کارگرى به "عملگى" (لغت آنهاست) براى سازمان دادن 
پایه اجتماعى چپ بپردازیم. اگر چنین نکنیم، به زعم نویسنده آن سطور، خود از بانیان و ارکان سناریوى 
سیاه در جامعه و مستحق همه دشنام هاى لیست شده محسوب میشویم. این برخورد از قماش سیلى اى 
است که در وسترنهاى قدیمى هالیوود زن اول فیلم گوشه طویله بگوش قهرمان داستان (معموال جان وین) 
مى زند و با همین کار گاوچران بیچاره را شیفته خود مى کند. اما راه کارگر و اتحاد چپ کارگرى از خود 
هر برداشتى داشته باشند، ما بهرحال جان وین نیستیم. این عشوه بیش از حد شترى است. ما از کسانى که بى 
هیچ دلیل و مجوزى به ما دشنام میدهند دور میشویم. ما از کسانى که درباره ما دروغ میگویند، افترا میزنند و 
نشر اکاذیب میکنند فاصله میگیریم. احترام ما به کسانى که در مقابل بحث سیاسى هوچیگرى میکنند، خود 
را به نفهمى میزنند و در عالم کوچک و حاشیه اى خودشان مانور میدهند پائین میاید. این شلنگ تخته ها 
مشمئز کننده است. جریانى که این زبان سخن گفتنش با مارکسیستهاست و آن با آخوندها، جریانى پوشالى 

و بى ارزش است. تاریخ مصرف این خط براستى سرآمده است. 
 

همینجا باید یادى هم از مقاله دوست قدیمى، آقاى عمر ایلخانى زاده سردبیر نشریه جهان امروز( نشریه 
سراسرى کومه له) بکنم. ایشان ما را سناریو پردازهاى ذهنیگرایى خوانده است که میخواهند با سلطنت طلبها 
دولت سکوالر تشکیل بدهند. بعضى از این دوستان ظاهرا از جدایى ما چنان آزردگى شخصى پیدا کرده 
اند که به خود این جواز اخالقى را داده اند که راجع به ما هر دروغ شاخدار و هر چرندى بگویند و به هر 
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تحریک غیر سیاسى دست بزنند. اما با اینحال از من، بعد از بیش از یک و نیم دهه آشنایى و ارادت از نزدیک 
به این دوست عزیز، بپذیرید که نباید این اتهام را از شخص ایشان بدل گرفت. صرفنظر از اینکه قلمرو 
اظهار نظر سیاسى، قلمرو جدیدى از فعالیت براى ایشان است، نظراتشان هرگز از عمق دلشان برنخاسته و 
نباید بدل هم گرفته شود. کمتر موضعگیرى ایشان است که نتوان با پنج دقیقه توضیح رفیقانه تا صد و هشتاد 
درجه تصحیح کرد. اینجا فقط میگویم که بهتر است کسى که در خانه شیشه اى زندگى میکند سنگ پرانى 
را کنار بگذارد. نمیخواهد نگران وحدت ما و سلطنت طلبها باشید. اگر آقاى ایلخانى زاده تخصص نویافته 
اى در کشف سازش دارد، توصیه میکنم فکرى بحال سازمانش بکند که تعداد موئتلفین و دوستان ناباب 
دولتى و غیر دولتى اش در منطقه از حد شمارش خارج شده و در عوض "لبه تیز" سازش ناپذیرى انقالبى 

اش را فقط کمونیستهاى کردستان دیده اند. 
  
در مقایسه با آنچه باالیى ها گفته اند، نوشته آوتیس از نشریه کارگر سوسیالیست را باید طال گرفت. بنظر 
من هم ارجح این است که نوشته آدم نامفهوم و به موضوع بى ربط باشد تا افترا آمیز و خصمانه. ظاهرا، اگر 
درست فهمیده باشم (شما هم میتوانید امتحان کنید) آوتیس نگرانى خاصى از "سناریوى سیاه" ندارد چون 
اوال سرمایه دارى بهرحال بى بحران که نمیشود و ثانیا، انقالب کارگرى هم از قرار خود چیزى جز از بین 
بردن شیرازه جامعه موجود نیست. خوبست این را هرچه زودتر به مردم موستار، سارایوو و کابل هم خبر 
بدهیم تا الاقل خیالشان راحت شود و بیهوده به سرنوشت شان لعنت نفرستند. شاید آنچه بر آنها میگذرد 
یک بحران سرمایه دارى و یا شاید حتى یک انقالب کارگرى است، کسى چه میداند. عالوه بر این، آوتیس 
از الى زره نفوذ ناپذیر تئورى اطمینان میدهد که جاى نگرانى نیست چون در ایران مبارزه طبقاتى و طبقات 
هست. به این میگویند بحث علمى، چون راه محک زدن و رد و قبول تئورى را باز میگذارد. با تشکر از 
ایشان قرار شده هیاتى از کادرهاى حزب که سابقه طوالنى در سازماندهى جنگ مسلحانه در کردستان دارند 
و ترس نمیشناسند به بوسنیا بفرستیم تا این را چک کنند. اگر آمدند و گفتند در یوگسالوى طبقات نبوده، 
ما تز آوتیس را قبول میکنیم و دسته جمعى به کارگر سوسیالیست و از این طریق به اتحاد چپ کارگرى 

میپیوندیم. میبینید که هر کارى راه دارد. 

بهرحال این نشد. در یک مقطع تاریخى تعیین کننده، سواالت و مباحث جدى اى مطرح شده و از آدمهاى 
جدى برخورد جدى میطلبد. رشد کنید دوستان عزیز، رشد کنید. 

اولین بار در آذر 1374، دسامبر 1995، در شماره 19 انترناسیونال منتشر شد.
...

اصول سازمانى حزب کمونیست کارگرى
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مصوب پلنوم چهارم کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران
  

مقدمه:
اصول سازمانى حزب کمونیست کارگرى ایران، آن اصول کلى اى است که مقررات اساسنامه اى و موازین 
تشکیالتى حزب بر آنها متکى است. اساسنامه حزب کمونیست کارگرى در هر مقطع مرکب است از این 
سند و مجموعه آئین نامه هاى اجرایى و مقررات و موازینى که کنگره و یا کمیته مرکزى حزب بر مبناى 
این اصول در قلمروهاى مشخص تر فعالیت حزبى تصویب میکند. این مقررات و آئین نامه ها نمیتوانند و 

نباید ناقض اصول مندرج در این سند باشند.

 ...

اصول سازمانى حزب کمونیست کارگرى ایران
 

1 - حزب کمونیست کارگرى ایران یک سازمان انقالبى مارکسیستى است که براى متشکل کردن و هدایت 
طبقه کارگر براى تحقق انقالب کمونیستى تشکیل شده است. اهداف حزب کمونیست کارگرى در برنامه 

این حزب بیان شده است. 
  
2 - حزب کمونیست کارگرى ایران ظرفى براى اتحاد و فعالیت کارگران کمونیست و همه مبارزین راه 
انقالب کمونیستى طبقه کارگر است. عضویت در حزب کمونیست کارگرى ایران امرى داوطلبانه است. 
هرکس که خود را کمونیست و در اهداف اجتماعى حزب شریک بداند و آماده باشد براى تحقق این اهداف 
در چهارچوب حزب کمونیست کارگرى ایران به فعالیت متشکل بپردازد، میتواند به عضویت حزب درآید. 

کناره گیرى و خروج از حزب نیز امرى آزاد و داوطلبانه است. 
   
3 - عضویت در حزب هیچیک از حقوق و آزادیهاى فردى و مدنى اعضاء را محدود و مشروط نمیکند. به 
همین ترتیب، عضویت در حزب تحت هیچ شرایطى مایه هیچ نوع برترى و امتیازى نسبت به سایر مردم 

نیست. 
  

4 - کادر به عضوى از حزب اطالق میشود که چه از طریق انتخابات و چه با انتصاب، مسئولیت سازماندهى 
و هدایت فعالیت حزب در حیطه معینى را عهده دار میشود. فعالیت بعنوان کادر مستلزم پذیرش موازین و 
دیسیپلین متناظر با مسئولیت حزبى اى است که فرد بر عهده میگیرد. این موازین و دیسیپلین ممکن است 
تعهدات بیشتر و تبعیت از انضباط محکم ترى را، در قیاس با موازین عمومى ناظر بر حقوق و وظایف 
اعضاء بطور کلى، بر عهده افراد بگذارد. موازین ناظر بر فعالیت بعنوان کادر حزب در مقررات ویژه فعالیت 

هر ارگان و نیز در اسنادى که انتظارات عمومى حزب از کادرها را بیان میکنند قید میشود. 
5 - حزب کمونیست کارگرى تشکلى براى سازماندهى و هدایت یک مبارزه اجتماعى توسط خود طبقه 
کارگر است و مشخصات سازمانى آن از این هدف اساسى تبعیت میکند. ساختمان و موازین سازمانى حزب 
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کمونیست کارگرى چنان است که پیوستن هرچه وسیعتر پیشروان کمونیست طبقه کارگر و فعالیت ادامه کار 
آنها در حزب را تسهیل و تضمین میکند. 

   
6 - سلول پایه حزب کمونیست کارگرى، حوزه اعضاء است که در محیط زیست و کار کارگران تشکیل 
میشود. سلسله مراتب ستونى حزب را یک سازمان هرمى متشکل از کمیته هاى محلى حزبى میسازد که هر 
یک پیشبرد و هدایت فعالیت حزب در محدوده زیستى  - جغرافیایى معینى را برعهده دارد. اهم این کمیته 
ها عبارتند از کمیته محل، کمیته شهر و کمیته منطقه. کمیته مرکزى در راس این هرم تشکیالتى قرار دارد و 

کل فعالیت حزب را در مقیاس سراسرى سازماندهى و هدایت میکند. 
   
7 - عالوه بر سازمان هرمى و ستونى، حزب کمونیست کارگرى بسته به نیاز، مجموعه اى از ارگانها و 
سازمانهاى تخصصى و نهادهاى ستادى نظیر نشریات، نهادهاى تبلیغى و آموزشى، واحدها و شبکه هاى 

ارتباطى و غیره ایجاد میکند که زیر نظر کمیته هاى تشکیالتى ذیربط فعالیت میکنند. 
   
8 - حزب کمونیست کارگرى براى گسترش نفوذ خود در تشکلهاى غیر حزبى، اعم از کارگرى و غیر 
کارگرى، و براى ناظر کردن سیاستهاى خویش بر حرکت این تشکلها و یا کسب رهبرى در آنها تالش 
میکند. حزب کمونیست کارگرى هرجا الزم بداند خود مبتکر ایجاد چنین تشکلهائى خواهد بود. اعضاء 

حزب در هر تشکل غیر حزبى بصورت یک جناح و فراکسیون متشکل عمل میکنند. 
   
9 - حزب کمونیست کارگرى موظف به دخالت و ایفاى نقش پیشرو در کلیه ابعاد مبارزه طبقاتى و متشکل 
کردن جریان کمونیستى در درون طبقه کارگر تحت کلیه شرایط اجتماعى و سیاسى است. از اینرو حزب 
بر مبناى این استخوان بندى پایه، در هر مقطع و تحت هر شرایط چنان آرایش تشکیالتى اى بخود میگیرد 
که بتواند پاسخگوى نیازهاى مشخص مبارزه طبقاتى در هر دوره باشد. نیازهاى فعالیت علنى و قانونى و 
فعالیت مخفى و زیر زمینى، فعالیت سیاسى یا نظامى، فعالیت در دوره هاى رکود یا اعتالى سیاسى، فعالیت 
در شرایط وجود و یا عدم وجود تشکلهاى توده اى کارگرى و غیره، هر یک بر خصوصیات سازمانى حزب 

کمونیست کارگرى و نوع ارگانها و نهادهاى تشکیالتى اى که توسط حزب ایجاد میگردد تاثیر میگذارد. 
   
10 - کنگره حزب عالى ترین ارگان رهبرى حزب است که هر دو سال حداقل یکبار تشکیل میشود. کنگره 
اند.  شده  انتخاب  سازمانها  این  اعضاى  مستقیم  راى  به  که  میشود  تشکیل  حزبى  سازمانهاى  نمایندگان  از 
عالى ترین ارگان رهبرى حزب در فاصله دو کنگره کمیته مرکزى است که اعضاى آن در هر کنگره انتخاب 

میشوند. 
  

11 - کلیه کمیته هاى حزبى در سلسله مراتب ستونى تشکیالت انتخابى هستند. 
  
12 - در سلسله مراتب تشکیالت، اصل بر تبعیت هر کمیته از مصوبات کمیته باالتر و تبعیت همه کمیته ها 

از مصوبات کمیته مرکزى است. 
13 - همفکرى در تعیین هدف مشترك و همگامى در مبارزه عملى براى تحقق آن، اصل اساسى در مناسبات 
داخلى حزب کمونیست کارگرى است. گسترده ترین تبادل نظر و همفکرى و بیشترین فرجه براى طرح آراء 



1538

برگزیده آثار  منصور حکمت

و نظرات مختلف افراد در جریان تصمیم گیرى در سطوح گوناگون، در کنار اکیدترین انضباط و همگامى 
حزب  درونى  مناسبات  ناپذیر  تفکیک  ارکان  مصوب،  اقدامات  و  سیاستها  پیشبرد  در  عملى  یکپارچگى  و 

کمونیست کارگرى را تشکیل میدهند. 
   

14 - انضباط محکم تشکیالتى شرط الزم ادامه کارى و پیشروى یک حزب انقالبى کارگرى در شرایط 
کمونیست  حزب  بر  حاکم  انضباط  کشورهاست.  ترین  لیبرال  در  حتى  موجود  کننده  محدود  و  نامساعد 
کارگرى یک انضباط متکى بر آگاهى اعضاء بر ضروریات عملى مبارزه کمونیستى و شرایط فعالیت حزب 
است. دیسیپلین حزبى در درجه اول تابعى از انسجام سیاسى و معنوى حزب و پختگى و هوشیارى اعضاء 
و فعالین آن است. حزب کمونیست کارگرى ضمن تالش دائمى براى آموزش این دیسیپلین و تقویت این 
آگاهى و هوشیارى در میان اعضاء و فعالین خود، با موارد تخطى از دیسیپلین حزبى با اقدامات انضباطى 
معینى برخورد میکند. تذکر رسمى، خفیف ترین و اخراج (سلب عضویت)، شدید ترین اقدام انضباطى در 

حزب کمونیست کارگرى است. 
   

15 - مبناى تعیین وظایف و مسئولیتهاى حزبى هر فرد آمادگى و انتخاب آگاهانه خود او است. هیچیک 
از اعضاى حزب به اجبار و برخالف تمایل خود به انجام هیچ وظیفه و یا قبول هیچ ماموریت و مسئولیتى 
موظف نمیشود. در عین حال پذیرش هر مسئولیت تشکیالتى و حضور در هر ارگان حزبى به معناى اعالم 
آمادگى آگاهانه فرد براى قبول وظایف، نرم ها و دیسیپلین و موازین تشکیالتى ویژه آن پست یا ارگان 

است. 
   

16 - حزب کمونیست کارگرى در زندگى خصوصى اعضاى خویش کنکاش نمیکند. این حق همواره براى 
حزب محفوظ است که هرجا رفتار و عملکرد اعضاى حزب در زندگى اجتماعى ناقض پرنسیپ هاى حزب 

باشد اقدامات انضباطى الزم، تا حد سلب عضویت فرد، را معمول دارد.
   

اولین بار در آذر 1374، دسامبر 1995، در شماره 19 انترناسیونال منتشر شد.

”دیپلوماسى" یا انتخاب سیاسى؟ 
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کومه له جدید در "شکافهاى منطقه اى"
  
در شماره دى ماه نشریه جهان امروز مقاله کوتاهى از آقاى عمر ایلخانى زاده به چاپ رسیده که حاوى 
نوشته  شماره 19،  در انترناسیونال،  من  مقاله  به  پاسخ  در  ظاهرا  ایشان  مطلب  است.   مهمى  بسیار  نکات 
شده است.  من آنجا به نمونه هایى از برخورد سطحى و نابالغ سازمانهاى باصطالح چپ به بحث احتمال 
لبنانیزه شدن شرایط در ایران اشاره کرده بودم.  بنظر من نه فقط کسانى که خود را چپ و سوسیالیست و 
فعال سیاسى میدانند، بلکه هر آدمى در دنیاى امروز که یک جو عقل داشته باشد و دلش براى خودش و 
همنوعانش بسوزد منطقا باید راجع به احتمال این دورنماى تاریک فکر کند و نظر داشته باشد.  اما همانطور 

که آنجا هم نوشتم، از قرار این انتظار بیجایى از "چپ" است.  
  
بهرحال آقاى ایلخانى زاده در نوشته اخیرش وارد این بحث نشده و آن چند پاراگرافى هم که مقدمتا در 
افشاى "نیات" ما در طرح این مبحث نوشته است، همان بهتر که ندیده گرفته شود.  ارزش نوشته ایشان در 
این است که سوال مهمى را که مدتهاست باالى سر سازمانشان چرخ میزند علنا و با صراحت جلوى خود 
گذاشته و سعى کرده به آن جواب بدهد.  صورت مساله اینست:  چه چیزى این وارونگى و این موقعیت 
غیر قابل هضم در روابط سیاسى و عملى کومه له امروز با دولتها و نیروهاى سیاسى منطقه را توضیح میدهد، 
از یک طرف دوستى و سازش و سکوت در قبال دولتها و نیروهاى ارتجاعى منطقه، و در مورد احزاب ملى 
و عشیرتى کرد حتى حمایت سیاسى علنى از آنها، و از طرف دیگر، موضع نفى گرایانه و در موارد زیادى 

حتى خصمانه در برابر حزب کمونیست کارگرى عراق.  
  
عمر ایلخانى زاده تالش نمیکند این تصویر از مناسبات کومه له امروز در منطقه را از نظر عینى رد کند.  
برعکس، آن را توجیه میکند، و نه فقط این، بلکه این موقعیت را نشان قدرت سازمان خود جلوه میدهد و 

مایه مباهات اعالم میکند.  
  
آقاى  جوابیه  در  است.   خودفریبانه  و  ضعیف  موقعیت،  این  توجیه  در  زاده  ایلخانى  آقاى  بحث  من  بنظر 
ایلخانى زاده بروشنى میتوان دید که این "عوضى گرفتن" دوست و دشمن، تصادفى نیست، از سر بیدقتى 

نیست، یک انتخاب آگاهانه کومه له امروز است، اجبار یا اشتباهى در کار نیست.  
  

ایشان مینویسند: 
"بر کسى پوشیده نیست که کومه له هم با احزاب سیاسى در کردستان ایران و عراق و هم با 
دولت عراق روابط سیاسى و دیپلوماتیک معینى دارد و این امر به هیچوجه تازگى ندارد و 
حتى قبل از تشکیل حزب کمونیست و قبل از ایجاد یک رابطه دیپلوماتیک با دولت عراق، 
شما و سازمانتان (ا.م.ك.) از آن مطلع و با آن موافق بوده اید.  بعدها نیز در حزب کمونیست 
شما از این رابطه دفاع مینمودید.  این رابطه بر اساس حفظ اصول و پرنسیپهاى انقالبى و 
برمبناى تعادل قواى منطقه اى تنظیم شده است. کومه له بعنوان یک نیروى اجتماعى و دخیل 
در فعل و انفعاالت منطقه تاکنون توانسته است به شیوه اى اصولى و قابل دفاع این روابط 
را حفظ نماید و هم در عین حال از امکانات دو رادیوى کمونیستى...  و حضور تشکیالت 
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علنى و نظامى برخوردار باشد. تنها محدودیتى که ما در قبال این امکانات بر خود تحمیل 
کرده ایم محدودیت در تبلیغات بوده و این امرى است که سالهاست...  علنا اعالم نموده ایم 
تا هیچ ناروشنى در حد و حدود این روابط باقى نماند. تا زمانى که کومه له بتواند با حفظ 
پرنسیپهاى کمونیستى و به نفع جنبش انقالبى از این تضادها و شکاف هاى منطقه اى بهره 
میگیرد و همچنانکه تاکنون عمال نشان داده است علنى، سربلندانه و قطعا با حفظ پرنسیپهاى 

انقالبى حاضر به ادامه این روابط خواهد بود و الغیر".
  

این پاسخ دو عیب اساسى دارد:  
  
1-  ایشان تالش میکند که مساله را به یک رابطه فنى -  تدارکاتى (دیپلوماتیک!) با رژیم عراق و فقط 
عراق محدود جلوه بدهد و حمایت سیاسى سازمان خود از احزاب ارتجاعى کرد در کردستان عراق را، که 
در تبلیغات اینها "دولت" کرد نام گرفته اند، از تصویر بیرون بگذارد، به این امید که به این ترتیب سقوط 
سازمانش به یک سیاست راست و آشکارا ناسیونالیستى در 5 سال اخیر (دوره پس از جنگ خلیج و تشکیل 
"دولت کرد") را پرده پوشى کند. حال آنکه با حاد شدن اوضاع سیاسى عراق و کردستان و برجسته شدن 
صفبندى هاى سیاسى و طبقاتى در این کشور، زشتى انتخاب سیاسى این سازمان در صحنه سیاسى عراق و 
منطقه به زمخت ترین شکل عیان شده است.  آنچه شاهدیم یک راست روى آشکار سیاسى است که ربط 

خاصى به مقوله "دیپلوماسى" ندارد.  
   
2-  مشکل اینجاست که پاى خود "دیپلماسى" رابطه با عراق هم بشدت میلنگد و با این نوع فرمول ها 
قابل دفاع نیست. دفاعیه آقاى ایلخانى زاده از رابطه با عراق حتى در همان چهارچوب خام اندیشانه اى که 
ایشان به مساله میدهد، ربطى با حقیقت و واقعیت عملى در منطقه ندارد. توضیحات ایشان نه فقط بر معضل 
واقعى امروزشان سرپوش میگذارد، بلکه تاریخ واقعى حزب کمونیست ایران و پرنسیپها و اصول کمونیستى 

اى که براى سالها بنیاد آن حزب را تشکیل میداد لوث میکند.  
   
در این نوشته میخواهم تناقضات و ضعف دفاعیه آقاى ایلخانى زاده را خاطر نشان کنم و یکبار دیگر غیر 
قابل دفاع بودن موقعیتى را که این دوستان خود را در آن گرفتار کرده اند، و با روایت آقاى ایلخانى زاده 
ظاهرا متاسفانه شروع کرده اند که از آن لذت هم ببرند، گوشزد کنم. در انتها، به یک سوال مشخص آقاى 

ایلخانى زاده در مورد علت اطالق "کومه له جدید" به سازمان ایشان هم پاسخ خواهم داد.  
   
پیداست که روایت آقاى ایلخانى زاده از رابطه کومه له با دولت عراق و احزاب ملى کرد یک دفاعیه عام و 
جهانشمول و مستقل از اوضاع کنکرت است. فرمول ایشان نه فقط تغییرات بنیادى اى را که در کلیه فاکتورها 
و شرایط دخیل در مساله در طول این دوران بوجود آمده یکسره ندیده میگیرد و الجرم میتواند براى توجیه 
هر نوع مناسباتى در آینده هم بکار برود، بلکه به خودى خود به هیچیک از تک دوره هاى این یک و اندى 
این 13 سال  طول  در  که  نباشد)  میدهد  ترجیح  بگویم  باید  نیست (یا  متوجه  ایشان  ندارد.  کاربست  دهه 
فاکتورهاى زیادى تغییر کرده اند و مراحل مختلفى طى شده اند. موقعیت مادى کومه له، نحوه استقرارش در 
منطقه، نوع رابطه اش با این دولتها و احزاب، دامنه محدودیتهاى تحمیلى و ابعاد وابستگى، رابطه این دولتها 
و احزاب با مردم عراق، وضعیت خود جامعه عراق، رابطه و دامنه برخورد کومه له با مردم عراق، جایگاه 
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عراق در ذهنیت سیاسى مردم چه در منطقه و چه در سطح بین المللى، رابطه این دولتها و احزاب و نیروها 
باهم و غیره و غیره به شدت به نسبت 13 سال قبل تغییر کرده است.  قریب یک و نیم دهه از ورود کومه له 
به قلمرو "دیپلوماسى" میگذرد و چشم بستن به تغییرات اوضاع عینى و ماهیت و محتواى مناسبات متقابل 

نیروها در منطقه در این سالها، نشان سطحى گرى است.
   

رابطه با عراق
اولین تماس کومه له با عراق نه ربطى به ایجاد رادیو داشت و نه به کسب امکانات ایجاد تشکیالت علنى 
نیروهاى  رسیدن  تا  که  عراق،  با  رابطه  اول  دوره  به  کال  زاده  ایلخانى  آقاى  دفاعیه  نظامى.  اردوگاههاى  و 
جمهورى اسالمى به مرزها در سال 62 را در بر میگیرد، بیربط است. وقتى اولین تماس کومه له با عراق 
صورت گرفت، مقر مرکزیت کومه له نه در چند کیلومترى سلیمانیه، بلکه در چند کیلومترى بوکان بود.  
شهر بوکان و بخش اعظم راهها و مناطق روستایى و تعداد زیادى از شهرکهاى کردستان در دست پیشمرگان 
بود. مرکزیت و همه اردوگاههاى کومه له در خاك ایران بود و حتى برخالف حزب دموکرات، نزدیک مرز 
عراق هم نبود. هنوز رادیویى در کار نبود و براى برقرارى رادیو و استقرارش نیازى به تماس با عراق نبود. 
رادیوى کومه له، چند ماه بعد با امکانات خود سازمان و در خاك ایران کار خود را شروع کرد و تا ماهها بعد 

به همین صورت ادامه داد. بقاء رادیو در این دوره به هیچ نوع مناسباتى با عراق وابسته نبود.  
   
هدف از تماس اولیه با عراق در اساس دریافت اسلحه براى ایجاد توازن تسلیحاتى بیشتر در جنگ با رژیم 
اسالمى و در درجه بعد برخوردارى از امکانات تخصصى تر پزشکى بود.  بعدها امکانات ارتباطاتى، نظیر 
امکان تماس و تردد به اروپا و غیره به این نیاز ها اضافه شد. "تعادل قواى منطقه اى" (که معنى آن بر 
من مجهول است)، "برخوردارى از رادیو و حضور تشکیالت علنى و نظامى" مطلقا جایى در تعریف این 
مناسبات نداشت. از سوى دیگر، کومه له براى دریافت این کمکها نیاز به هیچ سازشى نداشت.  تبلیغات علیه 
عراق، در آن مرحله بهرحال جایگاه خاصى در تبلیغات کومه له نداشت و لذا کاهش دامنه آن، محدودیت 
و سازش قابل لمسى محسوب نمیشد. رژیم عراق تهدید نظامى و امنیتى خاصى براى کومه له نمیتوانست 
ایجاد کند. مضمون رابطه با عراق در این دوره دریافت بدون قید و شرط اسلحه و مهمات و امکانات مادى 
بود. البته باید گفت که اسلحه و امکانات دریافتى از عراق تنها بخش بسیار ناچیزى از نیازهاى کومه له را 
برآورده مى کرد و کومه له اساسا متکى به کمکهاى مادى خود مردم بود.  بهررو در این دوره "دیپلوماسى" 

براى کومه له به معنى سازش و سکوت و باج دادن به هیچ نیرویى نبود.  
   
از اوضاع آن روز، تا شرایط امروز و اوضاع مورد مباهات آقاى ایلخانى زاده، تمام این فاکتورها گام به گام 
و بارها دستخوش تغییر شده اند. براى کسى که قصد خودفریبى نداشته باشد، یک لحظه تعمق براى درك 

این مساله کافى است. بگذارید فهرست وار فقط نقطه عطف هاى مهم تر را ذکر کنم.  
   

رسیدن جمهورى اسالمى به مرزها: 
این تحول باعث شد مقرهاى مرکزى ما به داخل خاك عراق منتقل شود. این یک وضعیت کامال جدید 
بوجود آورد. از یکسو موجودیت اردوگاهى تشکیالت به رضایت عراق وابسته شد، از طرف دیگر کومه له 
براى اولین بار مستقیما با مردم عراق و کردستان در تماس روزمره قرار گرفت. مرزبندى با سیاستهاى دولت 
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عراق و احزاب کرد، گام به گام ضرورى تر شد و سکوت زیانبارتر و غیر اصولى تر. فشار عملى دولت 
عراق و احزاب کرد و قابلیتشان در ایجاد مزاحمت افزایش پیدا کرد.  امکانات کومه له براى اعالم بیطرفى، 
موضع نگرفتن و حفظ تعادل دپیلوماتیک دائما کمتر و کمتر شد.  بهاى سیاسى اردوگاه داشتن در خاك 

عراق و "برخوردارى از امکانات" گام به گام گزاف تر میشد.  
   

ختم جنگ ایران و عراق: 
اردوگاهها کم کم به عمق کردستان عراق منتقل شدند و زیر مناطق تحت کنترل نظامى عراق قرار گرفتند. 
نقل و انتقاالت نظامى عمال به اجازه عراق منوط شد و آزادى عمل تشکیالت در اعزام نیرو به داخل ایران 
محدود شد. اردوگاهها سنگین بار و بشدت پرخرج شدند و بعضا به شهرکهاى عظیم پناهندگان تبدیل شدند 
که کومه له بار سنگین تامین معاش و زیستشان را برعهده داشت. فعالیت نظامى کاهش یافت. وابستگى مالى 
تشکیالت افزایش یافت. اجازه استقرار اردوگاهى و امکانات مالى و وسائل زیستى، در لیست مطالبات کومه 
له باالتر از اسلحه و مهمات قرار گرفت. دست رژیم و ارتش عراق براى محدود کردن فعالیت تشکیالت و 

اعمال فشار بر آن به مراتب بازتر شد.  
   

باال گرفتن جنگ دولت عراق با احزاب ملى کرد پس از شکست مذاکرات: 
موقعیت از نظر امنیتى باز هم دشوارتر شد. تردد ارتش عراق و سازمانهاى کرد، و حتى سپاه پاسداران در 
مناطق استقرار اردوگاههاى ما شدت پیدا کرد.  حفظ موازنه و سیاست عدم دخالت در "امور داخلى عراق" 
به مراتب دشوارتر شد. بعنوان نمونه فقط براى ارعاب کومه له و دور کردنش از اپوزیسیون کرد عراق، 
رژیم عراق اردوگاههاى ما را در چند نوبت بمباران کرد. تنها در یک مورد بمباران شیمیایى اردوگاه مرکزى 
کومه له، بیست و سه تن از برجسته ترین و قدیمى ترین فعالین ما جان خودشان را از دست دادند. بمباران 
شیمیایى مردم حلبجه گواه مهم دیگرى بود بر این حقیقت که رابطه با عراق به یک وزنه سنگین بر پاى 

تشکیالت تبدیل شده و باید سریعا از آن خالص شد.  
   

و اینها تازه مقدمه تغییر بنیادى اوضاع بود.  عوامل جدیدى به سرعت کل تصویر را زیر و رو کرد:  
   

اعتالى جنبش کمونیستى در عراق: 
نفوذ سیاسى کمونیسم کارگرى و حزب کمونیست ایران در عراق و بویژه در کردستان فاکتور جدید و فوق 
العاده مهمى بود که طرح شد و میبایست در تعیین موقعیت در قبال رژیم عراق و احزاب کرد به حساب 
بیاید. رابطه ما با این کمونیسم نوخاسته عراق، و با دشمنان سیاسى و طبقاتى اش، چه دولت عراق و چه 
احزاب کرد که کمر به خفه کردنش بسته بودند، یک بعد کامال جدید به معضل "دیپلوماسى" داد. محافل 
کمونیست نزدیک به حزب تشکل میشدند، تماس میگرفتند و بعضا توسط رژیم عراق دستگیر و سرکوب 
اقدامات  برابر  در  سکوت  و  جریانات  این  با  پنهانى  صرفا  رابطه  برقرارى  بیطرفى،  ظاهر  گرفتن  میشدند. 

ارتجاعى رژیم عراق علیه آنها دیگر غیر ممکن میشد.  
جنگ خلیج: 
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جنگ خلیج توجه افکار عمومى را متوجه رژیم عراق و اوضاع جامعه عراق کرد.  جایگاه رژیم عراق در 
تبلیغات و ادبیات سیاسى یک جریان حاضر در منطقه دیگر نمیتوانست نظیر گذشته بماند. تا پیش از جنگ 
خلیج اظهار نظر درباره ماهیت رژیم عراق لزوما در دستور سازمانهاى غیر عراقى نبود. اما پس از آن مساله 
عراق و رژیم صدام حسین، درست مانند اوضاع فلسطین، اسرائیل، سومالى، یوگسالوى و غیره به یک مساله 
بین المللى تبدیل شد که هر سازمان جدى سیاسى میبایست درباره آن موضع بگیرد. رابطه با عراق (در واقع 
ضربه پذیرى در برابر اقدامات انتقام جویانه عراق) سکوتى را به کومه له و حزب کمونیست ایران تحمیل 

میکرد که از نظر سیاسى دیگر قابل ادامه نبود.  
   

هجوم رژیم عراق به کردستان بعد از جنگ خلیج و آوارگى میلیونى مردم کردستان: 
این بنظر من میخ آخرى بود که به تابوت "رابطه با عراق" کوبیده شد. براى سازمانى که داعیه تعلق به حق 
طلبى مردم کردستان را داشت، براى سازمانى که در یک گوشه دیگر منطقه پرچم رفع ستم ملى را بلند کرده 

بود، نظاره گر خاموش چنین جنایاتى ماندن نمیتوانست بیش از این توجیه پذیر بماند.  
   
با فرمول سطحى آقاى ایلخانى زاده ("رادیو و اردوگاه در ازاء تبلیغات کمتر") حتى 5 دقیقه از این تاریخ 
را نمیشود توضیح داد و هیچکس هم در رهبرى آن حزب هرگز چنین تبیین بى محتوایى از مساله بدست 
نداد.  واقعیت اینست که "دیپلوماسى" منطقه اى کومه له در طول قریب یک دهه تا مقطع جدایى ما با یک 
تناقض رو به تعمیق روبرو بود. در حالى که دخالت مستقیم و همبستگى علنى با طبقه کارگر و کمونیسم در 
عراق و کل کردستان روز به روز به یک وظیفه مبرم تر تبدیل میشد، اوضاع مادى و استقرارى تشکیالت، آن 
را برعکس هرچه بیشتر زیر منگنه دولت عراق و جریانات ارتجاعى قرار میداد و آزادى عمل آن را هرچه 
بیشتر کاهش میداد.  تضاد میان "روابط دیپلوماتیک" هر روز مقید کننده تر از یک سو، و وظایف سیاسى رو 
به گسترش و نیاز روزافزون تشکیالت به دخالتگرى از سوى دیگر، هردم برجسته تر میشد. روندى که با 
سیاست دریافت کمک تسلیحاتى بى قید و شرط براى نبرد با رژیم اسالمى آغاز شده بود، مرحله به مرحله، 
به پذیرش قیود و شروط هرچه بیشتر براى حفظ امنیت خود منجر شده بود. این وضعیت قابل ادامه نبود و 

ادامه هم نیافت. جدایى چپ و راست این بن بست را شکست.  
   
فرمول آقاى ایلخانى زاده تبیین ما در رهبرى آن حزب نبود. هیچکس در آن رهبرى اینقدر ساده اندیش یا 
خودفریب نبود. فاکتور اصلى در محاسبات ما از مدتها پیشتر، از مقطعى که اردوگاههاى ما دیگر به پشت 
و همه  عراق  رژیم  هاى  کردن توطئه  خنثى  اول  درجه  در  شد،  منتقل  ایران  با  جنگ  در  عراق  جبهه  خط 
جریانات و نیروهاى ارتجاعى و اجتناب از درگیرى با آنها بود، تا زمانى که تالش کمونیستهاى کومه له 
براى یک سازمانیابى نوین بر یک مبناى سیاسى متفاوت حول سازمانهاى حزبى و کارگرى در شهرها، به 
ثمر برسد و ضربه پذیرى افراد و امکانات تشکیالتى در خاك عراق رفع بشود.  هرگز در آن حزب ما این 
تماسها و مناسبات و مانورها و باج دادن ها را نشان قدرت و عالمت "وزنه سیاسى" خود و مایه مباهات 
ندیدیم.  بلکه نشان ضعف و محدودیت خود، گواه عدم اتکاء کافى مان به نیروى مادى و واقعى حزب در 
شهرهاى کردستان و سنگین بودن پشت جبهه اردوگاهى مان میدیدیم.  برخالف تبیین آقاى ایلخانى زاده، 
آن حزب در این مناسبات جا خوش نکرده بود، بلکه در تالش دائمى براى خالصى از آن بود.  صحبت 
من البته از رهبرى و خط مشى حاکم حزب در آن دوره است، نه جناح راست که هرگز تا مقطع جدایى 
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نفوذ قابل اعتنایى در باالى آن حزب نداشت.  پیچیدگى ها و تضادهاى رابطه با عراق یک مشغله مهم و 
همیشگى رهبرى آن تشکیالت و موضوع زنده و دائما مورد بحث بود. فرمول جناح راست و تلقى آن از 
ماهیت کومه له و اساس مناسباتش دقیقا همین بود که آقاى ایلخانى زاده امروز بیان میکند. این فرمول آن 

تاریخ و آن اصول را نمایندگى نمیکند.  
   

اختالف چپ و راست
آقاى ایلخانى زاده سعى میکند از من هم براى فرمول خود تائیدیه بگیرد. اما نقل قول ضمنى ایشان از مکالمه 
من و رفیق ابراهیم علیزاده در اولین دیدارمان در سال 60 قبل از تشکیل حزب، و اظهار اینکه من در حزب 
کمونیست از "این" رابطه دفاع میکردم، کمکى به ایشان نمیکند، و حتى براى بحث ایشان مضر است، چون 
در را بر روى بازگویى همه حقیقت و رجوع به کل کشمکش سیاسى و فکرى اى که بر سر موقعیت کومه له 
در منطقه و نوع روابطش با نیروهاى سیاسى و اجتماعى در ایران و عراق در طول آن دوران در درون حزب 
کمونیست ایران جریان داشت باز میکند.  آقاى ایلخانى زاده فراموش میکند (یا دوست دارد فراموش شود) 
که نگرش ایشان به ماهیت کومه له و مناسباتش در منطقه و روابط به اصطالح دیپلوماتیکش با دولت عراق 
و نیروهاى ارتجاعى کرد، نگرش جناح راست و ناسیونالیستى آن حزب بود که در تک تک نقطه عطفهاى 
آن سالها در برابر خط مشى کمونیستى رهبرى حزب قرار گرفت و در تک تک این تقابلها شکست خورد.  
   
اختالف نظر چپ و راست بر سر رابطه کومه له با عراق، انعکاسى از اختالف بر سر تلقى هر یک از ماهیت 
سیاسى و اجتماعى کومه له و استراتژى آن در کردستان بود. جناح راست، در سیماى کومه له رونوشت 
چپ گراى حزب دموکرات را میدید. سازمانى اساسا متکى بر مبارزه پیشمرگانه، حضور نظامى و یا حفظ 
تصویر نظامى خویش، که منتظر است با بحران و تالشى جمهورى اسالمى وارد شهرها بشود و مقرها و 
کمیته هاى خود را دایر کند و امور را بدست بگیرد. کارى که آقاى طالبانى کرد. اردوگاه نظامى و رادیو 
(که باید حضور و ادامه کارى تشکیالت را به مردم گوشزد کند و نام آن را سر زبانها نگه دارد) اساس این 
استراتژى است. براى حفظ این دو رکن موجودیت سازمان هر بهایى را میشد داد و هر شرایطى را میبایست 
به جان خرید. شیوه دیگرى از مبارزه در کردستان براى این جریان قابل تصور نبود. چپ در مقابل، کومه له 
را یک سازمان کمونیستى، سازمانگر و متکى به نیروى عظیم کارگران در شهرهاى کردستان میدید. کومه له 
جناح چپ جنبش ملى و کپى آتشى مزاج حزب دموکرات نبود، یک سازمان کمونیستى بود که ستون اصلى 
موجودیتش را میبایست در شهرها و کانونهاى کارگرى کردستان بسازد. مسلح بودن و مبارزه مسلحانه، یک 
بعد حیاتى مبارزه کومه له بود، اما هویت کومه له نبود و شکل پیشمرگانه تنها شکل تداوم این بعد مبارزه 

نبود. اردوگاهها تنها شکل موجودیت و بقاء سازمان محسوب نمیشدند.  
   
شکاف چپ و راست حول مساله رابطه با عراق از پلنوم دهم کمیته مرکزى حزب کمونیست بالفاصله پس 
از ختم جنگ ایران و عراق، که در آن قطعنامه اى مبنى بر کاهش وابستگى به عراق و تقویت استقالل عمل 
تشکیالت تصویب شد، آغاز شد. با رسیدن این قطعنامه به تشکیالت کردستان، جناح راست ناسازگارى 
و تحریکات علیه رهبرى حزب را شروع کرد. این تحریکات که در ادامه خود از جمله علنا حول شعار 
"میخواهند رابطه با عراق را تخریب کنند" سازمان یافت، نهایتا حتى (با شرکت فعال خود جناب ایلخانى 
مطلعند،  ها  خیلى  که  همانطور  حرکت،  این  گرفت.  بخود  را  ما  علیه  تشکیالتى  کودتاى  یک  شکل  زاده) 
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توسط جناح چپ حزب خنثى شد و در پلنوم شانزدهم به کنار گذاشته شدن ایشان و چند نفر دیگر از 
کمیته مرکزى حزب کمونیست و کمیته مرکزى کومه له منجر شد. همه این مباحثات و کشمکشها، که بحث 
موقعیت و مناسبات کومه له در منطقه گوشه اى از آن بود، وسیعا مستند و مکتوب است. نه فقط خود آقاى 
ایلخانى زاده به این اسناد دسترسى دارد، بلکه گوشه هایى از این اسناد و مباحثات در همان زمان از طرف 

حزب کمونیست و بعدها حزب کمونیست کارگرى منتشر شده است.  
   
همانطور که گفتم از نظر رهبرى حزب و کل گرایش چپ رابطه با عراق کمابیش به انتها رسیده بود و 
راست  هاى  بافى  منفى  و  ها  گرى  تخطئه  علیرغم  له،  کومه  فعالیت  ریل  تغییر  براى  اى  گسترده  اقدامات 
ناسیونالیست، در جریان بود. اما با جدایى چپ و تشکیل حزب کمونیست کارگرى مساله بطور ریشه اى 
ترى حل شد.  اکثریت قریب به اتفاق رهبران حزب کمونیست ایران و کومه له، و اکثریت عظیم کادرها و 
اعضاء آن حزب، این رابطه را گسستند. در حزبى متشکل شدند که کوچکترین محدودیتى در بیان حقیقت، 
در دفاع از طبقه خویش در عراق و در همبستگى با کمونیستهاى این کشور نپذیرفته است.  آنها با یک گام 
بلند خود را از آن مناسبات خالص کردند تا بتوانند در یکى از حساس ترین دوره ها در منطقه سخنگوى 
کارگر و کمونیسم و مدافع سازش ناپذیر مردم شریف و زحمتکش در برابر رژیم ارتجاعى عراق و احزاب 
ارتجاعى کرد باشند.  حقیقت اینست که این راه بروى آقاى ایلخانى زاده و دوستانشان هم باز بود و آنها 
خود نخواستند به آن گام بگذارند. هر کس که کوچکترین احترامى براى حقایق تاریخ حزب کمونیست 
و کومه له قائل باشد میفهمد که آقاى ایلخانى زاده و سازمانشان، و "دیپلوماسى" شان، دنباله تاریخ حزب 
کمونیست و مناسباتش در منطقه نیستند. آنچه ادامه منطقى آن تاریخ و آن پراتیک و سند حقانیت و اصولیت 
آن است، اقدام پیکره اصلى آن حزب، از باال تا پائین، در ختم آن مناسبات است. آن جنبش حزبى، آن خط 
مشى سیاسى، آن رهبرى، آن کادرها و فعالینى که حزب کمونیست و کومه له قدیم را میساختند، دوران 
"دیپلوماسى انقیاد" را بى هیچ ابهامى پایان دادند. رابطه امروز آقاى ایلخانى زاده و سازمانشان با دولت عراق 
نه به توصیه یا تائید ما، بلکه علیرغم مخالفت ما، علیرغم هشدار ما و برخالف راه پیشنهادى ما صورت گرفته 
است. این وضعیت نه امتداد روابط پیشین کومه له کمونیست در منطقه، بلکه یک انتخاب مجدد و آگاهانه 
از جانب کومه له جدید، تحت شرایط سیاسى و اجتماعى کامال متفاوتى است و در همین چهارچوب هم 

باید از آن دفاع کنند.  
   
بهرحال گذشته هرچه بود، امروز دیگر رابطه با عراق در حکم یک بمب ساعتى براى کومه له است که 
عقل سلیم حکم میکند که خود را از آن به سرعت خالص کنند. رابطه کومه له امروزى با احزاب ملى 
کرد در عراق نهایتا بر یک تائید و نزدیکى سیاسى متکى است. اتحادیه میهنى و "دولت" نافرجام طالبانى 
- بارزانى بطور مشخص از نظر اینها پدیده هایى مثبت و پیشرو تلقى میشوند. اما روشن است که رابطه با 
عراق از جنس کامال متفاوتى است. نزدیکى و سمپاتى سیاسى اى در کار نیست. براى آقاى ایلخانى زاده 
و دوستانشان، همانطور که ایشان تاکید میکند، این صرفا یک معامله مادى است.  چیزى میدهند و چیزى 
میگیرند. اما حتى در یک چهارچوب معامالتى هم باید توجه کنند تاثیرات این رابطه از نظر سیاسى براى 
سازمانشان، هر قدر هم حاضر باشد سرش را پائین بیاندازد، دیگر میتواند بشدت مخرب باشد. کردستان 
عراق در آستانه تحوالت سیاسى مهمى است. کومه له جدید در تقابل بعدى رژیم عراق و مردم کردستان 

کجا خواهد ایستاد؟  این فقط یکى از دهها سوال است.  
احزاب ملى و "دولت" کرد
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همانطور که گفتم، رابطه کومه له با عراق علیرغم معنا و عواقب سیاسى مخربى که میتواند براى این دوستان 
در بر داشته باشد، ماهیتا رابطه اى سیاسى نیست، بلکه تجارى است. اما رابطه با احزاب ملى کرد امر دیگرى 
است و حمایت سیاسى از این احزاب را نمیتوان پشت فرمول هاى دیپلوماتیک درباره رابطه با عراق پنهان 
کرد. تبیین دیپلوماتیک از رابطه با احزابى نظیر اتحادیه میهنى و قیاده موقت، یک نو آورى چند سال اخیر این 
دوستان است. این انعکاسى است از سیاست راست روانه کومه له جدید در برسمیت شناسى این جریانات 

بعنوان "دولت".  
   
انتقال  از  قبل  تا  است.  شده  مهمى  تحوالت  دستخوش  دهه  نیم  و  یک  این  در  هم  کرد  احزاب  با  رابطه 
اردوگاهها به عمق کردستان عراق، رابطه کومه له با سازمانهاى ملى کرد نیز سازش و سکوت و تخفیفى در 
اهداف و تبلیغات کومه له ایجاب نمیکرد.  قیاده موقت کنار رژیم ایران به جنگ با کومه له و حزب دموکرات 
مشغول بود و در تبلیغات تشکیالت هم ارز "جاش" ها قرار میگرفت. اتحادیه میهنى یک سازمان دوست 
محسوب میشد که اگرچه تشکیالت کومه له بویژه با قرار گرفتن در روند تشکیل حزب کمونیست ایران 
بطور روزافزونى به شکافهاى سیاسى و برنامه اى خود با آن واقف میشد، از آنجا که در حوزه کشورى و 
اجتماعى مشترکى با کومه له فعالیت نمیکرد، هنوز ضرورتى به مرزبندى علنى با آن، الاقل در سطح تبلیغات 
دیده نمیشد.  عقب ماندگى سیاسى و فرهنگى این جریان، برخورد ارتجاعى اش با مردم کردستان عراق، و 
ضدیتش با تعلق کومه له به حزب کمونیست ایران، اینها نکاتى بود که تشکیالت کومه له را به یک موضع 
شدیدا انتقادى نسبت به اتحادیه میهنى سوق میداد.  اما از نظر علنى، تبلیغاتى علیه اتحادیه میهنى صورت 

نمیگرفت.  
   
استقرار اردوگاهها در کردستان عراق، بر تنش بین کومه له و اتحادیه میهنى افزود. پیدا شدن یک سازمان 
مارکسیستى، با مواضع و فرهنگ سیاسى پیشرو در محیط فعالیت اتحادیه میهنى یک عامل آزار دهنده براى 
این جریان بود. نه فقط در شهرهاى کردستان عراق، بلکه در خود صفوف اتحادیه میهنى جریاناتى پیدا شدند 
که تحت تاثیر کومه له و حزب کمونیست ایران بودند. اما این واقعیت بدوا محافظه کارى بیشتر و اجتناب 
از تشنج را در دستور کار ما میگذاشت. در بخش اعظم این دوره قیاده موقت هنوز سازمانى بود که کومه له 
علنا علیه آن بعنوان یک سازمان ارتجاعى تبلیغات میکرد و موضوع هیچ مناسبات "دیپلوماتیکى" نبود.  هیچ 

نوع رابطه و مناسبات ویژه اى با سازمانها و دستجات دیگر کرد در عراق و ترکیه وجود نداشت.  
   
و  چپ  جنبش  کرد.   دگرگون  بکلى  را  صحنه  خلیج،  جنگ  متعاقب  عراق  کردستان  در  سیاسى  اعتالى 
کارگرى که خود را علنا با ما تداعى میکرد به شکل خیره کننده اى رشد کرد و سازمانهاى کمونیستى در 
مقیاس وسیع به جلوى صحنه مبارزه توده اى آمدند.  این آن جریانى بود که میبایست مورد حمایت قاطع 
و علنى ما در صحنه سیاسى عراق قرار بگیرد. در نقطه مقابل، زیر چتر حمایت آمریکا، "دولت" فرمایشى 
و  شده  دگرگون  عراق  کردستان  سیاسى  صحنه  که  بود  واضح  شد.  تشکیل  موقت  قیاده  و  میهنى  اتحادیه 
معادالت و محاسبات سنتى دیگر نمیتواند مبناى تعیین روابط ما در منطقه باشد. یک انتخاب سیاسى آشکار 

روبروى همه ما قرار گرفت.  
   

”مرحبا ابوعمار"!
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و این انتخاب صورت گرفت. سر کار آمدن "دولت کرد" همزمان بود با جدایى در حزب کمونیست ایران 
و تشکیل حزب کمونیست کارگرى. اختالف بر سر شیوه برخورد به احزاب ملى و حکومت در حال شکل 
گیرى آنها یکى از نکات اصلى مورد مشاجره میان چپ و راست در آن حزب و یکى از فاکتورهاى مهم در 
جلو انداختن جدایى بود.  (رجوع کنید به کتاب "بحران خلیج. ..").  جناح چپ، که بعدا اساسا در حزب 
کمونیست کارگرى متشکل شد، خواهان فاصله گرفتن از احزاب ملى کرد بود و مشروعیتى براى آنها قائل 
نبود. دولت بعدى این جریانات نمیتوانست مورد تائید ما باشد. حزب کمونیست کارگرى در صحنه سیاسى 
کردستان عراق کنار کمونیستها ایستاد و در شکل گیرى حزب کمونیست کارگرى عراق نقش با ارزشى بازى 
کرد. از آن مقطع تا امروز در کل عراق ما تنها کنار یک حزب ایستاده ایم و آن حزب کمونیست کارگرى 

عراق است.  
   
"دولت"  عنوان  به  را  آن  شتافتند.  بارزانى  و  طالبانى  حکومت  استقبال  به  برعکس،  جدید،  له  کومه  سران 
کردستان و نماینده مردم کردستان عراق در صحنه بین المللى به رسمیت شناختند. بند و بست دو جریان 
طالبانى و بارزانى با یکدیگر و با آمریکا، از باالى سر مردم و بر خالف هر نوع اعمال اراده مردمى را، 
ظاهرا به صرف قومیت آنها گامى به پیش تلقى کردند. در این میان قیاده موقت نیز ظاهرا غسل تعمید ترقى 
مانده  عقب  و  ضد مردمى  عملکرد  فقط به  دوستان نه  این  پیدا کرد.  سیاسى  یافت و مشروعیت  خواهانه 
احزاب ملى کرد چشم بستند، نه فقط در قبال تالشهاى این احزاب براى سرکوب کمونیستها ساکت ماندند، 
بلکه در موارد متعددى با موج تبلیغات هر روزه این جریانات علیه حزب کمونیست کارگرى عراق و حزب 
کمونیست کارگرى ایران همنوا شدند.  عمل اینها یادآور اعالم همبستگى امثال یاسر عرفات با رژیم خمینى 
در سال 57 است.  آنها به نام مردم فلسطین، مهر تائید پاى حکومت مرتجعى زدند که براى خفه کردن 

انقالب مردم سر کار آمده بود.  
   
این آن وضعیتى است که سران کومه له جدید باید براى مردم توضیح بدهند.  دوستان عزیز، لطفا توضیح 
بدهید که چرا در مقابل جنایات و زورگویى هاى این احزاب علیه مردم ساکتید؟ چرا در برابر موج ترور 
زنان ساکتید؟ چرا دستگیرى و سرکوب و گاه حتى قتل کارگران معترض و کمونیست ها (کدام کمونیستها؟ 
!) توسط این جماعات را محکوم نمیکنید؟ چرا توقیف روزنامه کمونیستى بو پیشه وه را محکوم نمیکنید؟ 
چرا در برابر "فتوا"ى قتل رهبران کمونیست و تائید آن توسط "دولت خودى" ساکت نشسته اید؟ در قاموس 
شما چه فرقى میان سلمان رشدى و تسلیمه نسرین با ریبوار احمد هست که زبانتان را در حمایت از او در 
برابر ارتجاع هار اسالمى بریده است؟ چرا در برابر خوشخدمتى هاى "دولت خودى" براى رژیم ایران، که 
پاى آدمکش ها و تروریستهاى رژیم اسالمى را علنا به خیابان هاى سلیمانیه و کوچه باالیى مقر خودتان 
هم باز کرده ساکتید؟ چرا در شرایطى که حتى فروشندگان دوره گرد دهات کردستان هم این احزاب را 
"دولت" خطاب نمیکنند، شما مدام از این و آن منبر به حکومت اینها مشروعیت میدهید، آنها را دولت و 
مسئول امور قلمداد میکنید، به "پارلمان" سقط شده شان تعظیم میکنید، سر گردنه بگیرى قیاده موقت لب 
مرز ترکیه را "بدست گرفتن کنترل گمرکات شمال" نام میگذارید و فراخوان "رسیدگى به وضع مردم" به 
اینها میدهید؟ چرا تصمیم گرفته اید در این وانفساى سیاسى در منطقه و در متن این تحوالت تعیین کننده 
در تاریخ کردستان و عراق، در نقش مطیع ترین، راضى ترین، مودب ترین و خوشباورترین شهروند "دولت" 

پا در هوا و سپرى شده طالبانى - بارزانى ظاهر شوید؟  
چرا پاى ورقه هر جریان و جماعتى، چه در عراق و چه در ترکیه، به صرف کرد بودنش امضاء میگذارید؟  
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”عوضش رادیو داریم" حتى براى بچه هاى کودکستانى هم جواب نیست.  حقیقت اینست که این حرکات 
و  بى حرکتى ها ناشى از همراهى سیاسى شما با کسانى است که به خیال خود حکم تیولدارى کردستان را 
از آمریکا و موئتلفین آن گرفته اند.  این "دولت" شما یا بهرحال "دولت" مطلوب شماست که آنجا سر کار 

است.  الحق که مرحبا ابوعمار! 
   

”کدام کمونیستها؟ "
زمختى این دوستى ها و مردم دارى ها و "دیپلوماسى" بازى ها با ارتجاع کردستان عراق صدبار بیشتر عیان 
میشود وقتى همزمان با آن خصومت این دوستان را با کمونیستهاى کردستان عراق مى بینیم. و این خصومت 
ظاهرا آنقدر عالج ناپذیر و ذاتى است که حتى تکذیب نامه شان هم بى اختیار یک حمله علنى دیگر به 

حزب کمونیست کارگرى عراق از آب در میاید.  آقاى ایلخانى زاده مینویسد:  
عراق"  کارگرى  کمونیست  "حزب  شما  منظور  طبعا   (!!) کمونیستهاست؟  کدام  "منظورتان 
است. . ..  متاسفانه این حزب به آلتى در دست شما تبدیل شده و گذشته از اینکه آنها حضور 
داشته  نمیتوانند  شما  حزب  از  جدا  مستقلى  موجودیت  اساسا  ندارند،  منطقه  در  اى  جدى 

باشند، تا حدى که کمیته مرکزى ایشان را نیز کادرهاى شما اداره میکنند".
یک دنیا انحطاط در این چند سطر هست. بحث عدم "حضور جدى" حزب کمونیست کارگرى عراق ابلهانه 
تر از آن است که بخواهد به خود جناب ایلخانى زاده هم دلدارى بدهد. نه فقط نگهبان مقر کومه له که الاقل 
از باالى بام به محیط کردستان عراق نگاه میکند، بلکه هرکس که فقط اخبار منطقه را دورادور دنبال کند، به 

این خودفریبى ها و تخطئه گرى ها رقت میاورد.  
   
اما مهم تر اینست که نفس چنین تبلیغاتى فوق العاده زننده است. چرا سازمانى که الم تا کام در نقد احزاب 
ملى و عشیرتى کرد دهان باز نمیکند و به طول و عرضشان که سهل است، به ضدیت شان با مردم هم 
کارى ندارد، باید راه بیفتد و در رادیو و روزنامه اى که به قیمتى که دیدیم دست و پا کرده تبلیغات کند 
که حزب کمونیست کارگرى عراق "نیرو" نیست؟ چرا نمیشود این رسالت شریف و این امر خیر را به 
همان دولت مربوطه و جماعت اسالمى و رسانه هاى ریز و درشت مرتجعین محلى و منطقه اى واگذاشت 
که از نظر موجودیت کیلوواتى و متر مربعى "حضور" بسیار جدى ترى از این دوستان دارند؟ چرا میتوان 
بخاطر حفظ مقر و رادیو ساکت ماند و بخاطر احترام به کمونیسم در عراق نمیتوان؟ فرض کنیم حزب 
کمونیست کارگرى عراق نیرو نیست و دولت عراق و دولت کرد و حزب اهللا عراق بیهوده شلوغ میکنند و 
دهها هزار مردم کردستان عراق اشتباهى به میتینگهایشان میایند، گیریم اینطور باشد، چه کسى گفته باید فقط 
به زورمندان و زورگویان احترام گذاشت؟ مگر سازمانهاى تک سلولى و کاغذى "اتحاد چپ کارگرى"، از 
جناح سازنده حزب رنجبران تا آخرین خس و خاشاك باقى مانده از سنت فدایى -  راه کارگر چقدر نیرو 
هستند یا کجا "حضور" دارند که جناب ایلخانى زاده و دوستانش از شرکت بعنوان ناظر در جمعشان به وجد 
آمده اند؟ مگر انشعابیون "رهبرى انقالبى حزب دموکرات" چقدر نیرو بودند یا باالخره شدند که آن توجه 

و انرژى کومه له آنروز و بخصوص خود همین دوستان را بخود اختصاص دادند؟  
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”پاسپورت لطفا"!
واقعیت بسادگى اینست که حزب کمونیست کارگرى عراق، و جریان کمونیسم کارگرى بطور کلى، یک 
نیروى سیاسى بسیار جدى در منطقه است و آقاى ایلخانى زاده و سازمانشان چون با آن مخالفند علیه آن 
تبلیغ و تحریک میکنند. و در این تبلیغات متاسفانه به عقب مانده ترین و سست ترین عواطف در جامعه 
کردستان چنگ میزنند و با مرتجع ترین نیروها همصدا مى شوند. به همین چند سطر افتخار آفرین ایشان 
نگاه کنید. میفرمایند حزب کمونیست کارگرى عراق آلت دست بیگانگان است. از بین تمام مردم عالم، 
رحمان  و  مدرسى  کورش  از  که  اند  گرفته  برعهده  را  افتخار  پر  وظیفه  این  شرکاء  و  زاده  ایلخانى  جناب 
حسین زاده، اعضاى رهبرى هر دو حزب ایران و عراق، پاسپورت و تابعیت عراقى مطالبه کنند.  ظاهرا قرار 
است این تبلیغات خون ملى و میهنى را در رگهاى مردم به جوش بیاورد و از حزب کمونیست کارگرى 
عراق بیزارشان کند. واقعا خجالت آور است. ببینید در ظرف 5- 4 سال از کجا سر در آورده اند. عجبا که 
نمیفهمند دارند به نقطه قدرت ما حمله میکنند. 5 سال تمام عین همین تحریکات توسط "دولت کرد" و 
محافل مرتجع، محبوبیت حزب کمونیست کارگرى عراق را صد چندان کرده است. این باعث افتخار همه 
ما در هر دو حزب کمونیست کارگرى در ایران و عراق است که هویت سیاسى و تعلق تشکیالتى مان معیار 
ملى و قومى و کروموزمى ندارد. اگر جناب ایلخانى زاده هم بخواهد عضو هریک این احزاب بشود نه 
خونش را تست میکنند، نه محل تولدش را میپرسند، نه آزمایش زبان از او میگیرند و نه پاسپورتش را چک 
میکنند. این یک جریان کمونیستى کارگرى در کل منطقه است که سند هویتش تعلق طبقاتى و آرمانهاى 
اجتماعى اش است. همین باعث شده که در کردستان پیشروترین بخش جامعه گرد این حزب حلقه بزند و 
به آن امید ببندد.  دنیاى قوم پرستى و جهالت ملى البته وجود دارد، اما حزب کمونیست کارگرى عراق با 

کمال میل "حضور جدى" در آن را به جناب ایلخانى زاده و شرکاء واگذار کرده است.  
   
بهرحال رابطه کومه له جدید با حزب کمونیست کارگرى عراق قابل دفاع نیست. توصیه من به مسئولین این 
سازمان اینست که بجاى اینکه "لجبازى" با ما در حزب کمونیست کارگرى ایران و یا خودشیرینى براى مام 
جالل را مبناى تعیین سیاستشان در حومه سلیمانیه قرار بدهند، واقعیات ابژکتیو منطقه را برسمیت بشناسند، 
با حزب کمونیست کارگرى عراق دوستى کنند و به آن احترام بگذارند. این روش براى کسانى که خود 
را چپ میدانند پسندیده تر است. و چه بسا باالخره این حزب کمونیست کارگرى عراق باشد که بتواند 
روزى کارى کند که فعالیت این دوستان از خاك کردستان عراق متضمن سازش و باج دادن به کسى نباشد.  
   
با  بشود  که  است  آن  از  تر  دردناك  آشکارا  منطقه  در  جدید  له  کومه  مناسبات  و  موقعیت  کالم،  خالصه 
دفاعیاتى از نوع مطلب آقاى ایلخانى زاده توجیهش کرد.  این به یک فکر اساسى احتیاج دارد.  دیر هم 

شده است.  
   

چرا "کومه له"، چرا "جدید"؟ 
آقاى ایلخانى زاده مساله اى را مطرح میکند که شخصا مدتى بود دنبال فرصتى براى اظهار نظر رسمى راجع 
به آن میگشتم و این فرصت مناسبى است. موضوع اینست که من بکار بردن عنوان "حزب کمونیست ایران" 
را در اشاره به سازمان آقاى ایلخانى زاده و یارانش درست نمیدانم و خودم بکار نمیبرم. عنوان کومه له هم 
بنظر من نیاز به صفاتى دارد نظیر "جدید"، "امروز"، "کنونى" و غیره که تفاوت آن را با کومه له دوران قبل 
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از جدایى به ذهن بیاورد.  این یک نظر شخصى است، موضع رسمى حزب ما نیست، اما آن را بعنوان روش 
درست به همه رفقاى حزبى توصیه میکنم.  

   
آقاى ایلخانى زاده میپرسد چرا.  بگذارید پاسخ بدهم:  

   
در مقطع جدایى از حزب کمونیست ایران من نه از نظر حقوقى و نه از نظر سیاسى مشروعیت استفاده رفقاى 
باقیمانده را در استفاده از این عناوین مورد سوال قرار ندادم. البته بسیارى از رفقا، بویژه در سطح رهبران و 
کادرهاى باالى کومه له آن روز، معتقد بودند وقتى اکثریت قاطع رهبرى، سخنگویان اصلى و عمده کادرها 
و فعالین حزب و کومه له دارند جدا میشوند تا در حزب دیگرى متشکل شوند، باقى گذاشتن نام و امکانات 
حزب کمونیست و کومه له براى اقلیت کوچکى که میمانند اصولى و منصفانه نیست.  اما این بهرحال موضع 
من نبود.  از نظر من این ما بودیم که جدا میشدیم و لذا آنها که میماندند، ولو یک اقلیت، هنوز در آن مقطع 
از نظر حقوقى حزب کمونیست ایران و کومه له بودند. از نظر سیاسى، مساله مبهم تر بود. روشن بود که با 
خروج چپ، توازن قواى سیاسى و عملى در سازمان باقیمانده به نفع جناح راست تغییر میکرد. اما چرخش 
فاحش به راست، تا چه رسد به یک گسست سیاسى و برنامه اى علنى و بنیادى از سنت چپ حزب و کومه 
له آن وقت، امرى محتوم نبود.  در رابطه با بحث مشروعیت و عدم مشروعیت سازمان باقى مانده در استفاده 
از این عناوین، از نظر من تصمیم و موضع دو نفر معین، ابراهیم علیزاده و عبداهللا مهتدى، تعیین کننده بود.  
این دو رفیق از شخصیت هاى کلیدى حزب کمونیست بودند و چه در پیدایش و چه در سیر پیشروى آن 
نقش بسزایى داشتند.  هردو، بجز در آخرین مراحل، از مدافعان خط رسمى و مارکسیستى حزب بودند.  

عبداهللا مهتدى بعالوه با مباحثات مربوط به کمونیسم کارگرى نزدیکى زیادى حس میکرد.  
   
این دو تصمیم گرفتند با ما نیایند و در آن تشکیالت بمانند. مهم تر از این، هر دو علنا چه در پلنوم بیست و 
یکم و چه در اسناد علنى مقطع جدایى اعالم کردند که هدفشان حفظ حزب کمونیست و کومه له بر همان 
اصول نظرى و عملى است که تا آن زمان بنیاد آن را تشکیل میداد.  (تا آن حد که کوشیدند ما را کسانى 
تصویر کنند که وظیفه دفاع از نظرات خودمان و "باورهاى مشترك" را به آنها سپرده و صحنه را ترك کرده 
ایم!).  اگر در آن مقطع ابراهیم علیزاده و عبداهللا مهتدى هم تصمیم میگرفتند با ما بیایند و یا راه سومى در 
پیش بگیرند، قطعا نه من و نه هیچکس دیگر در آن رهبرى، آقاى ایلخانى زاده و دوستانش در جناح راست 
را خبر نمیکرد تا مهر و عنوان و امکانات حزب و کومه له را تحویلشان بدهد. در چنان حالتى آنها که 
میماندند، اگر میماندند، دیگر حتى مشروعیت حقوقى هم نمیداشتند. در آن حالت، حتما راه دیگرى براى 
حل و فصل مساله جدایى پیدا میکردیم. به همین ترتیب از نظر سیاسى هم اگر این دو رفیق در همان مقطع 
اعالم میکردند که حزب کمونیست پس از جدایى ما دست به یک چرخش و تغییر ریل سیاسى اساسى 
میزند، باز هم از نظر من مشروعیت فعالیت بعدى آن سازمان تحت نام حزب کمونیست ایران و کومه له 
زیر سوال میرفت.  اما واقعیت اینست که آنها اعالم کردند میمانند و حزب و کومه له را بر همان مواضع 
نگه میدارند و راهشان را در همان مسیر ادامه میدهند.  از نظر من این کافى بود.  این رفقا حق داشتند تالش 

کنند و حق داشتند موفق شوند.  
   
اما وقتى معلوم شد که در عمل سیر دیگرى در پیش گرفته اند و افق دیگرى جلوى خویش قرار داده اند، 
این  عمر  سیاسى  نظر  از  دیگر  آنوقت  اند،  انداخته  دور  را  دیروز  مشترك"  "باورهاى  که  شد  معلوم  وقتى 
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مشروعیت هم به پایان میرسد.  سازمانى که امروز تحت نام کومه له یا حزب کمونیست ایران فعالیت میکند، 
دیگر فقط اسم آن جریان را یدك میکشد و این یک صحنه سازى صرف است.  

   
تاکتیکى و چه از نظر  سیاسى و  سازمان این دوستان چه از لحاظ نظرى، چه از نظر  حقیقت اینست که 
پراتیکى علنا و رسما به آن حزب و تاریخ و اصولش پشت کرده و آن گذشته را تحقیر میکند.  این صرفا 
یک ادعا نیست.  نگاه کنید امروز چه میگویند و چه میکنند.  حزب کمونیست ایران بعنوان حزبى علیه 
اردوگاههاى رویزیونیستى و روایت هاى بورژوایى از سوسیالیسم بوجود آمد، امروز اینها رسما و علنا اعالم 
میکنند که مساله این نیست که "سوسیالیسم چه کسى واقعى است" بلکه بر سر متحد کردن پایه اجتماعى 
حزب  است!  بوده  روشنفکرانه  و  زائد  بحثى  شوروى  ماهیت  بحث  که  اند  فرموده  اعالم  است.   "چپ" 
کمونیست ایران تعلق اساسى و استراتژیکى خود به جنبش شورایى را یک شاخص هویت سیاسى خود 
میدانست، دوستان کشف کرده اند که بحث شورا و سندیکا یک بحث عبث و انحرافى بوده که یک عده 
روشنفکر به جنبش کارگرى و صد البته به خود آنها تحمیل کرده بودند.  اکنون معلوم شده است که حزب 
کمونیستى وظیفه خاصى در هدایت و خط دادن به کارگران ندارد و باید به شیوه دهاتى ترین محافل چپ 
آستانه انقالب 57 از آنها بیاموزد.  بار دیگر، به سیاق عقب مانده ترین جریانات پیشا - 57، مطالبات کارگرى 
به وسع بورژوازى و "سطح رشد نیروهاى مولده" گره زده شده و شعار ساده 35 ساعت کار (تا چه رسد به 
سى ساعت) البد به اتهام ذهنى و روشنفکرى بودن در گلوى تشکیالتشان گیر کرده.  عملکرد و موقعیتشان 
را در عراق و کردستان دیدیم.  در محیط اپوزیسیون ایران نیز وضع بهترى ندارند.  روشن کردن و روشن 
گفتن تفاوت ها که سنت آن زمان بود، جاى خود را به خیره کننده ترین و بى اصول ترین ائتالف -  بازى 
دموکراتیک  و  "چپ"  اپوزیسیون  محفل  و  جریان  هر  با  متقابل  تملق  انجمنهاى  ترین  متنوع  تشکیل  و  ها 
شخصیت  و  تراشى  رهبر  بر  مبنى  ملى،  چپ  همیشگى  رسم  و  راه  دیگر  یکبار  میان  این  در  است.   داده 
سازى از شعرا و نویسندگان متوسط الحال و درویش مسلک و وطن پرست "داخل" هم باب شده است.  

   
یک وجه برجسته چرخش و مسخ این جریان، نفرتش از تاریخ گذشته "خویش" است.  بعضى خیال میکنند 
پشت کردن این دوستان به تاریخ حزب کمونیست و کومه له قبل از جدایى، ناشى از خصومت امروزشان با 
ماست و عکس العملى غیر سیاسى به تلخى هاى دوره جدایى است.  حقیقت عکس این است، خصومتشان 
با ما انعکاس بیزارى شان از آن گذشته است.  روایت سران امروز کومه له از آن گذشته روایتى به قدمت 
خود حزب کمونیست است. تصویر آقاى ایلخانى زاده از خود و دوستانش بعنوان یک عده "فریب خورده و 
رها شده"، که تازه مبناى هشدارهاى ایشان به رفقاى حزب کمونیست کارگرى عراق هم است، یک تصویر 
قدیمى است.  این را بازجوها و سازمان "توابین" رژیم و در راس آن معروف کیالنه قبل از تشکیل حزب 
در سنندج جار میزدند.  "یک عده روشنفکر کومه له را فریب داده اند".  این روایت مضمون صدها برنامه 
رادیویى و مقاله نشریات حزب دموکرات بوده است.  این روایت مضمون هشدارها و نصیحتهاى مکرر 
اتحادیه میهنى و عزالدین حسینى و دیگر "دوستان کومه له" در جنبش خودمختارى طلبى در کل کردستان 
بوده است.  این روایت مضمون تبلیغات و تحریکات هر روزه "دولت" کرد علیه ما و حزب کمونیست 
کارگرى عراق است، این روایت از آغاز فرمول همه سازمانهاى چپ قالبى و اردوگاهى ایران بوده است 
که با تشکیل حزب کمونیست ایران رویایشان براى تبدیل کردن "کومه له معصوم" به سازمان "کردها" در 
جبهه "خلقهاى میهن ما" نقش بر آب شد.  این روایت، که جناب ایلخانى زاده و شرکاء ظاهرا امروز به 
حقانیتش پى برده اند، روایتى ارتجاعى و ضد کمونیستى است.  این فقط علیه آن تاریخ و علیه ما نیست، 
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علیه چپگرایى در کومه له امروز نیز هست.  این روایت قرار است نگرش و سیاست چپ در این سازمان 
را از پیش ممنوع و محکوم و منتفى کند.  

   
در این چند سال متاسفانه این روایت از تاریخ حزب و کومه له به خط رسمى این جریان تبدیل شده است.  
نتیجتا یک حفره ده ساله در تاریخ این جریان بوجود آمده.  دوران ممنوع.  دورانى که ظاهرا تشکیالت اصال 
وجود نداشته است، نشریه نداشته است، نظر نداشته است، رهبر نداشته، مرکزیت نداشته، کنگره و کنفرانس 
و پلنوم نداشته.  عزم و امید و حقانیت نداشته.  دورانى که سخن گفتن از آن و فکر کردن به آن ممنوع 
است و باید به فراموشى سپرده شود.  راستها روایت خود را به کرسى نشانده اند.  اسناد آن دوران را باید 
سوزاند، و سوزانده اند.  عکسها را باید رتوش کرد، و کرده اند.  خانه ها را باید گشت و کتابها را یافت و 
دور ریخت، و ریخته اند.  امروز این تنها انترناسیونال نیست که داشتن و خواندنش در مقر گرانقدر حومه 
و  ملى  بورژوازى  شوروى و اسطوره  سوسیالیسم و کمونیست و بولتن  بلکه بسوى  است،  ممنوع  سلیمانیه 
مترقى و غیره و غیره هم تحت سانسور است.  عباراتى نظیر کمونیسم کارگرى دیگر کفرند و زبان گوینده 
را میسوزانند.  اگر این جماعت عزم کرده اند که خاطره آن حزب کمونیست ایران و آن کومه له را از اذهان 
محو کنند، اگر آن را دوران بیخبرى و فریب خوردگى خود میدانند، اگر خودشان از آن تاریخ ننگ دارند و 

میخواهند دفنش کنند، چرا باید استفاده شان از نام آن حزب را مشروع شناخت؟  
   
واقعیت اینست که عنوان حزب کمونیست، "قوطى بگیر و بنشان" ى است که خود ملى گرایان کرد در 
این سازمان بدست عده اى داده اند تا سرگرم باشند و احیانا مزاحم امر خطیر "دیپلوماسى مقر و رادیو" در 

مرکز عالم نشوند.  همین.  
   
عنوان کومه له چطور؟  کومه له امروز، کومه له کمونیست دوران حزب نیست.  اما کومه له قبل از حزب 
هم نیست.  سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان یک سازمان انقالبى چپ بود که با روشن بینى و جسارت 
به یک رکن اساسى تشکیل حزب کمونیست ایران بدل شد و کومه له کمونیست را در تمایز با کومه له ملى 
گرایان و خلقیون شکل داد.  آنچه که امروز میبینیم، یک کومه له جدید است.  کومه له اى که شاید اگر 
راستها و مخالفین تشکیل حزب 51 سال قبل پیروز شده بودند میساختند.  یک سازمان خودمختارى طلب 
در کردستان ایران، که نمونه هاى مشابه آن در همه بخش هاى کردستان به وفور هست.  بعنوان یک سازمان 
خودمختارى طلب، باید اینها را جدى گرفت.  اما این سازمان، حزب کمونیست ایران و کومه له قدیم نیست.  
این را حتى (در واقع بویژه) نزدیک ترین موئتلفین و یاران امروزشان انکار نمیکنند.  هیچکس اینها را ادامه 
آن حزب و آن کومه له و مسئول اعمال و سیاستهاى آن دوره نمیداند.  همه بدون استثناء، دوستى ها و 
دشمنى هایشان با حزب کمونیست ایران و کومه له قدیم را نه به این جریان، بلکه عینا به حزب کمونیست 

کارگرى منتقل کرده اند.  
   
بحث من یک بحث حقوقى نیست.  بحثى سیاسى است.  در این صحنه سازى نباید شرکت کرد.  این 
دوستان هر اسمى میخواهند روى خود بگذارند، اما ما موظفیم در را بروى کسانى که به حقایق آن تاریخ 

عالقمندند باز نگهداریم.  

اولین بار در فروردین 1375، آوریل 1996، در شماره 20 انترناسیونال منتشر شد.
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اپوزیسیون مجاز ایران

چرا رسانه هاى غربى و گروه ها و محافل ملى گراى ایرانى در خارج کشور اینقدر نسبت به حرکات افراد و 
جریانات اپوزیسیون مجاز و بویژه مذهبى در ایران حساسند؟  از فالن مائوئیست سابق و ایدئولوگ امروزى 
"پلورالیسم" و "تمرین دموکراسى"، تا مفسر فالن شبکه ماهواره اى که چه بسا نمیتواند جاى ایران را روى 
کره جغرافى نشان بدهد، تا تحلیلگران مراکز شرق شناسى که از راه تلفظ درست حرف "خ" در اسامى 
دولتیان ایران امرار معاش میکنند، همه با عالقه خاصى حرکات منتظرى، نهضت آزادى، یزدى، عبدالکریم 
سروش و غیره را دنبال میکنند.  در آستانه انتخابات رژیم اسالمى، این فضا بار دیگر باال گرفت.  در نظر 
اول این عجیب بنظر میرسد، چون هیچیک از این افراد و گروهها بازیگران اصلى اى در صحنه سیاسى ایران 
نیستند.  شرکت و عدم شرکت نهضت آزادى در انتخابات و یا ورود احتمالى سه چهار نفر نماینده اینها به 
مجلس اسالمى، وقتى همه میدانند که اینها قبال به تعداد زیاد در مجلس بوده اند و نخست وزیر و کابینه 
داشته اند و خبر خاصى نشده، نمیتواند تحول مهمى تلقى شود.  کسى یادش نرفته که جناب سروش خود 
عضو و ایدئولوگ شوراى انقالب فرهنگى بوده، قدرت و اختیارات داشته و جز کشتار جوانان و دانشجویان 
چپ چیزى از اندیشه هاى سترگ ایشان عاید مردم نشده.  حرکات اینها نه خراشى به قدرت رژیم وارد 
در  چه  و  ایران  مردم  میان  در  چه  کسى،  است  بعید  میکند.   طرح  را  متفاوتى  افق  و  آلترناتیو  نه  و  میکند 
بخشهاى فهیم تر محافل فوق الذکر، واقعا تصور کند یک رژیم جمهورى اسالمى به روایت نهضت آزادى، 
یا به روایت "لوترى" جناب سروش، میتواند یک احتمال واقعى، ولو ضعیف، در ایران باشد.  پس اهمیت 

این جماعت در چیست و اینهمه توجه را مدیون چه هستند؟  

واقعیت اینست که در نظر محافل ملى و رسانه هاى غربى، اپوزیسیون مجاز مذهبى، بازرگان ها و یزدى ها 
و سروش ها، آن بخش از خود هیات حاکمه و خود جمهورى اسالمى هستند که این استعداد را دارند که به 
رژیم خیانت کنند و دروازه قلعه را از درون باز کنند.  و آنهم پیش از آنکه مردم تکان بخورند.  اپوزیسیون 

مجاز مذهبى از نظر این محافل کاتالیزورهاى تغییر رژیم بدون دخالت انقالبى مردم اند.  

است.   مبتنى  اسالمى  رژیم  ماهیت  از  غلطى  ارزیابى  به  و  بیجاست  انتظار  این  و  نادرست  استباط  این  اما 
اجازه  اسالمى  رژیم  چهارچوب  در  وقتى  تنها  امثالهم  و  معتدل  مذهبیون  و  آزادى  نهضت  نظیر  جریاناتى 
خودنمایى پیدا خواهند کرد که سقوط رژیم توسط مردم دیگر محتوم شده باشد.  این جریانات ابزار نجات 

رژیم از یک اوضاع انقالبى اند و نه ابزار تغییر آن با روشهاى غیر انقالبى.  

از نظر تاریخ واقعى، اما، اینها جریاناتى بیربط اند.  نه پلى واقعى به آینده اند و نه سدى قابل اعتنا در برابر 
آن.  نوبت اینها تنها وقتى فرا میرسد که دیگر عمال دیر شده باشد.  

  
اولین بار در فروردین 1375، آوریل 1996، در شماره 20 انترناسیونال منتشر شد.
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خط التین بى تقصیر است
تغییر خط و "هویت ملى"، نگاهى اجمالى

  
موضوع التین کردن و یا باصطالح "رومن" کردن خط فارسى غالبا احساسات پر شور و عکس العمل هاى 
حادى را ببار میاورد، چه در موافقت و چه در مخالفت.  در این چند سال اخیر و بدنبال جدى شدن امور 
کنوانسیون، طرح این موضوع با افراد مختلف یک کار دائمى ما بوده و باید بگویم این موضوعى نیست که 
کسى بشنود و بى تفاوت، با تعارفى یا تشویقى یا مخالفتى مالیم و هشدارى ساده از آن بگذرد.  این موضوع 
ظاهرا به جان همه بسته است.  گوئى همه عمرى در خلوت تنهائى به آن اندیشیده اند و حال منتظر تلنگرى 

هستند تا سکوت را بشکنند و نتایج یک عمر تامل را با حرارت تمام علنى کنند.  
  
همه میدانند که مساله اى هست که باید پاسخ بگیرد.  اما جالب تر، جایگاه و اهمیتى است که به این مساله 
میدهند.  در هر بحث مربوط به تغییر خط، فورا پاى فهرست کاملى از مقوالت و کلمات پر طنین و هیبت 
انگیز به میان کشیده میشود.  رشد اقتصادى و اجتماعى، آگاهى، تمدن، تاریخ، بشر، فرهنگ، دانش، هویت 
ملى، انقالب تکنیکى، ایرانیت، استقالل، سعادت، رفاه، عرب ستیزى، غرب زدگى، انقیاد فرهنگى، میراث 
کهن ادبى و نظیر اینها.  از جمله با انتشار نخستین آگهى کنوانسیون در کیهان (انگلستان) و ایران تایمز 
(آمریکا)، سیلى از نامه و فاکس و پیام (که اکثریت قریب به اتفاق آنها در تائید و تشویق کنوانسیون است) 
سرازیر شد که جملگى بر همین حساسیت وسیع نسبت به این مساله و اهمیت تاریخى و دورانسازى که 

همگان براى آن قائلند داللت میکنند.  
  
و درست هم همین است.  التین کردن خط فارسى به همه این جوانب تعیین کننده زندگى آدم فارسى زبان 
امروزى، چه در ایران و چه در افغانستان و چه در جمهورى هاى جنوبى شوروى سابق، و امروز دیگر باید 
گفت در هر جاى دنیا، ربطى انکار ناپذیر و ناگسستنى دارد.  و همه این جوانب البته جاى بحث و تبادل 
نظر و موشکافى جدى دارد.  تالش و امید ما در کنوانسیون اروفارسى اینست که چه از طریق مجله خط 
نو و چه از طریق سمینارها و سمپوزیوم ها و طرق دیگر در حد امکان سکوئى براى جامع ترین مجادله و 

مناظره و تفاهم پیرامون این مسائل فراهم کنیم.  
  
در این نوشته اجازه میخواهم نکاتى را در خصوص رابطه تغییر خط با مساله فرهنگ و هویت ملى یا به 
قولى "ایرانیت" مطرح کنم.  این آن وجهى از مساله است که بخصوص موضوع پرحرارت ترین اظهارنظرها 

له و علیه تغییر خط است.  

”هویت ملى" بر سر سه راهى
  
عده اى میگویند التین کردن خط هویت ملى ایرانى را تضعیف و حتى نابود میکند.  میراث فرهنگى و ادبى 
مردم ایران را از دسترس دور میکند و به فراموشى میسپارد.  استقالل فرهنگى ایران و ایرانى را از بین میبرد 
و دروازه را براى تسلط غرب بر جامعه و فرهنگ ایران و ایرانیان باز میکند.  پس آتشین مخالفت میکنند.  
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تغییر خط را تعرضى به وجود و هویت و شخصیت خود میبینند و قاف و صاد و فتحه و ضمه و کسره غیبى 
و نوشتن از چپ به راست (منهاى اعداد البته) را برج و باروئى میبینند که وجودشان و هویت و حیثیت و 

حرمت شان را پاس میدارد.  
  
در نقطه مقابل، هستند کسانى که درست با همین استدالل از تغییر خط دفاع میکنند.  در آن فرهنگ ملى 
احساس محدودیت و چه بسا سرشکستگى میکنند.  تغییر خط را دریچه اى براى خالص شدن از همان 
حتى  بلکه  خاطر  تعلق  فقط  نه  اینها  از  خیلى  میکنند.   تالش  حفظش  براى  اول  دسته  که  میبینند  میراثى 
آشنائى دست اولى با آن فرهنگ و آن هویت ندارند.  نسل جوان مهاجرین ایرانى در اروپا و آمریکا از این 

زمره اند.  
  
یک طیف دیگر طرفداران تغییر خط را کسانى تشکیل میدهند که از قضا فکر میکنند این تحول، فرهنگ 
ملى و ایرانیت را تقویت میکند و به "اصل خویش" باز میگرداند.  آماج حمالت اینها عرب و فرهنگ و 
زبان عربى است.  در این داستان نقش منفى را "تازیان" بازى میکنند و نه "غرب".  براى بعضى تغییر خط 
انتقام قادسیه است و سرودى، هر چند با تاخیر، در رثاى آریو برزن و بابک خرمدین.  بر خالف دسته اول، 
اینها هویت ایرانى و ایرانیت را در درجه اول نه در تمایز با غرب بلکه در مقابل اعراب تعریف میکنند.  خط 

کنونى براى اینها سمبل سلطه اعراب است و باید عوض شود.  
   
و باز عده اى درست با همین دلیل مخالف تغییر خط هستند.  اینها ایده تغییر خط را ایده اى ناسیونالیستى 
براى سوا کردن خرج ایران از اعراب و سایر مردم منطقه میبینند.  براى اینها تاریخ ایران و هویت ایرانى 
فصل مشترك هاى متعدد و مشروعى با دنیاى عرب و یا فرهنگ اسالمى دارد که باید حفظ بشود.  تغییر خط 

از نظر اینها فقط در همین چهارچوب عرب ستیزانه معنى پیدا میکند و لذا مردود است.  

خط بى تقصیر است
   
نظر ما راجع به هویت ملى و ایرانیت و یا غرب زدگى و عرب ستیزى و غیره هر چه باشد، قبل از هر چیز 
باید بپذیریم که خط و الفبا در این معرکه بى تقصیر است.  خط به خودى خود فرهنگ نیست، تمدن نیست، 
هویت نیست، حتى زبان نیست.  خط قراردادى براى ثبت و حفظ گفتار است.  هیچ چیز در خود سمبلها 
و صورتهایى که ما براى نمایندگى کردن اصوات انتخاب میکنیم نیست که به خودى خود چیزى راجع به 
یزدگرد سوم و ابومسلم و بوعلى سینا و گلستان و ترکمنچاى به ما بگوید.  خط بر خالف گفتار مضمون 
ندارد.  یک ابزار است.  یک ظرف است.  میتواند حامل هر ایده اى، هر فرهنگى، هر علم و هر جهالتى، هر 
عشق و هر نفرتى باشد.  خط میتواند قالبى براى ثبت هر فرهنگى، هر تاریخى و هر میراث ادبى اى باشد.  
این موضوعات بیرون خط تعیین میشوند.  تغییر خط فارسى یعنى تغییر روشى که بر طبق آن زبان فارسى، و 
آنچه به زبان فارسى گفته شده و میشود، روى لوح سنگى، روى کاغذ، یا روى دیسک کامپیوتر حک میشود.  
خطى خوب است که بتواند به اصواتى که به زبان آمده است هر چه بیشتر وفادار باشد و به هر کس که 
مقررات نگارشى مربوطه را بداند امکان بدهد که بسهولت دقیقا همان اصوات را بازسازى کند.  این اصوات، 
این فرهنگ و این گنجینه ادبى میتواند خودپرست، غرب زده، عرب گریز و غیره باشد یا بشود.  میتواند 
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انسانى و عادالنه باشد یا ضد انسانى و ظالمانه.  هر چه باشد، اما، خط در این معرکه بى تقصیر است.  
   
یادآورى میکنم که اینجا بحث بر سر تغییر خط است و نه تغییر زبان.  صحبت بر سر چگونگى نوشتن زبان 
فارسى است.  حتى با خط جدید آنچه نوشته میشود هنوز فارسى است.  در واقع اعتقاد ما این است که 
تغییر خط نه فقط زبان فارسى را تقویت میکند بلکه براى جلوگیرى از زوال آن بعنوان یک زبان رایج و به 

معنى واقعى کلمه زنده، حیاتى است.  به مساله هویت ایرانى برگردیم.  

”جنگ تمدن ها"
   
در مرافعه میان هویت ها و تمدن هاى غربى و ایرانى و عرب و ایرانى -  اسالمى، تغییر خط فارسى به نفع 
کدام تمام میشود؟  بحث من در مورد بى تقصیر بودن خط ابدا به این معنى نیست که تغییر خط بر این 
روندها در جامعه ایران تاثیرى نمیگذارد و شراط جدالى که از قرار میان این "فرهنگها" جریان دارد را دست 
نخورده باقى میگذارد.  تغییر خط دروازه عظیمى را بروى زبان و فرهنگ فارسى باز میکند.  پلى میان این 
حوزه زندگى فرهنگى با کل جهان امروز ساخته میشود.  این راهى یک طرفه نیست.  همانقدر که جهان 
و روندهاى فرهنگى و مدنى مختلفش میتواند از این دریچه بیشتر به حوزه فارسى زبانان راه یابند و بر آن 
تاثیر بگذارند، حیات فرهنگى فارسى زبانان، با همه عناصر مختلف و گاه متناقض داخلى اش، میتواند از 
این دریچه جهانى شود و در خارج خویش تاثیر بگذارد.  تغییر خط، کمیت فعل و انفعال فکرى و علمى و 
فرهنگى میان حوزه فارسى زبانان با جهان پیرامونش را به نحو خیره کننده اى افزایش میدهد.  اما هنوز خط، 
تغییر خط، در تعیین چند و چون و کیفیت و مضمون این فعل انفعال و مراوده نقشى ندارد.  این مسائل 
خارج خط تعیین میشوند.  ممکن است تصور شود نفس التین کردن خط به نفع نفوذ "غرب" تمام میشود 
چون التین خط دنیاى غرب است.  اما تحلیل غلط است.  روند تفوق فرهنگ و نظام ارزشى غرب با پشتوانه 
اقتصادى و تکنیکى اش، با پشتوانه علمى و آموزشى و تبلیغى اش، مستقل از مشخصات خط و زبان و رسوم 
و آداب کشورهاى مختلف سالهاست در اقصى نقاط جهان در جریان است و کمتر کشورى است که آنچه 
به مسامحه به آن "فرهنگ غربى" اطالق میشود هم اکنون به سیستم معنوى مسلط در آن تبدیل نشده باشد.  
و تازه بعضى از این کشورهاى "فتح شده" با خط هائى مینویسند که حتى براى خود ساکنانشان آشنا نیست! 
   
روشن است که در چنین شرایطى گشایش هر دریچه اى بر روى و بسوى حوزه فرهنگى فارسى زبان، 
در درجه اول بر امکانات گسترش "فرهنگ غربى" میافزاید.  چرا که این جریان هم اکنون جریان فرهنگى 
مسلط در سطح جهان هست.  تغییر خط درى است که گشوده میشود.  همانقدر که امکان خروج و نفس 
کشیدن و سالم و علیک با همسایگان را به صاحبخانه میدهد، راهى براى ورود "مهمانان" میگشاید، و از 
بین اینها، قوى ترین و چاالك ترین شان زودتر میرسد.  اگر فرهنگ مسلط بر جهان معاصر فرضا واریاسیونى 
از فرهنگ خاور دور بود، آنوقت التین کردن خط در درجه اول پاى این قطب فرهنگى را به حوزه فارسى 

زبان باز میکرد.  
   
میپرسید حال اگر کسى از این افزایش امکانات نفوذ "فرهنگ غربى" بیزار باشد چرا اصوال به گشوده شده 
این در رضایت بدهد؟  پاسخ من این است که پشت خط کنونى نمیتوان سنگر گرفت.  انزوا و خود را 
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در درون حبس کردن جواب روندهائى که در جهان امروز در جریان است نیست.  ذال و ز و ظا و ضاد 
و حروف اول و آخر و متصل و منفصل و اتصال از عقب و جلو و غیره جواب مایکروسافت و هالیود و 
 CNNنیست.  اگر کسى معتقد است که فرهنگ و میراث فرهنگى اش جوهر ویژه اى دارد که با ارزش 
است و باید پاسدارى شود، شاید بتواند این را هم درك کند که تغییر خط تنها شانس واقعى براى ایجاد 
زمین طرازتر براى یک رویاروئى فرهنگى است.  با خط موجود، آن زبان و آن میراث فرهنگى محکوم به 
انزوا و جا ماندن است.  پافشارى بر خط موجود محبتى در حق زبان فارسى و "فرهنگ ایرانى" نیست.  

دوستى خاله خرسه است.  

زمان مقدس تر است
   
تعلق خاطر به مکان، به سرزمین، به کشور، اعم از اینکه مقوله اى معتبر باشد یا خیر، نقطه شروع درستى 
براى بحث تغییر خط نیست.  شخصا آرزو میکردم مردم جهان به یک زبان سخن میگفتند و خود را اهالى 
زمین میخواندند.  تعریف علمى و مجاب کننده اى از مقوالتى چون فرهنگ، هویت و فرهنگ ملى و میراث 
تاریخى ملت و غیره سراغ ندارم و معتقدم هر کس محق است نظر خویش را در خصوص این مقوالت و 
مسائل داشته باشد.  از نظر من نقطه شروع درست براى بحث تغییر خط، سرزمین و مکان نیست، بلکه عصر 
و زمان است.  انتخاب، انتخابى میان ایران و غرب یا خاورمیانه نیست.  انتخابى میان گذشته و آینده است.  
نظر ما راجع به ملت و ملیت و عرق ملى هر چه باشد، دهها و در آینده اى نزدیک صدها میلیون انسان به 
زبان فارسى سخن میگویند و خواهند گفت.  سوال این است که این میلیونها انسان در چه عصرى، در چه 
قرنى، زندگى میکنند، چه زمانى بر آنان میگذرد.  این سوالى فرهنگى نیست.  عرق ملى و خودپسندى و 
بیگانه گریزى پاسخ آن نیست.  مختصات زمانى این مردم با معیارهاى روشنى قابل اندازه گیرى است.  علم 
و فن زمانه چقدر در زندگى این مردم نقش بازى میکند، امکانات مقدور این عصر براى آموزش، بهداشت، 
رفاه، امنیت، خالقیت و سازندگى چقدر در زندگى این انسانها راه باز کرده است.  این میلیونها نفر با این 
شاخصها در کدام عصر زندگى میکنند؟  این سوالى است که باید پرسید.  و اینجا است که تغییر خط براى 
فارسى زبانها جایگاه ویژه اى پیدا میکند.  تغییر خط بیش از آنکه دروازه اى براى جدال سرزمین ها و هویت ها 
فارسى  گشودن  چشم  براى  گذشته.   بر  آینده  غلبه  براى  است  مجرائى  باشد،  گذشته  ملى  فرهنگ هاى  و 
زبانها به این آینده و ماندن در صف پیشین این مارش بسوى آینده.  اگر این آدمها حق دارند بیاموزند و 
بیاموزانند، آسوده باشند و در آسایش جهان معاصر خود نقش بازى کنند، بشنوند و بگویند، آنگاه تغییر خط 
یک ضرورت غیر قابل انکار است.  خط کنونى، مردم فارسى زبان را به زندگى در گذشته، به محرومیت از 
ایفاى نقشى برابر در حیات علمى و فنى جهان معاصر و به محرومیت از مواهب مادى و معنوى این جهان 

محکوم کرده است.  این خط منزوى میکند، محروم میکند و عقب نگهمیدارد.  باید تغییر کند. 

با امضاى "نادر حقیقیان"  در نشریه"خط نو"، فصلنامه کنوانسیون اروفارسى، شماره 1، نوامبر 1995 
اتنشار یافت.
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در محکومیت شعار فدرالیسم
  
1-  در ماههاى اخیر شعار فدرالیسم جاى برجسته ترى در تبلیغات احزاب و گرایشات اپوزیسیون ملى و 
ناسیونالیست، شامل برخى جریانات باصطالح چپ، یافته است.  در تبلیغات این جریانات برقرارى یک 
سیستم فدرالى، گامى در جهت "عدم تمرکز قدرت" و "دموکراتیزه" کردن سیستم ادارى کشور قلمداد مى 
شود.  اما واقعیت اینست که شعار فدرالیسم در ایران نه فقط متضمن گسترش آزادى هاى سیاسى و مدنى 
مردم نیست، بلکه بر عکس، یک شعار عمیقا ارتجاعى، ضد مردمى و ضد کارگرى است که عالوه بر عقب 
گردهاى سیاسى و فکرى و فرهنگى تعیین کننده اى که به جامعه تحمیل مى کند، مى تواند آغازگر یکى از 

خونین ترین و مشقت بارترین دوره ها در تاریخ معاصر جامعه ایران باشد.  
  
2-  طرح شعار فدرالیسم از جانب این احزاب از این رو نیست که گویا چنین خواستى در میان مردم وجود 
دارد و یا جنبش و حرکت قابل لمسى در خود جامعه براى برقرارى یک نظام فدرال در جریان است.  هیچ 
نشانى از وجود تقابل و کشمکشى قابل ذکر در مقیاس سراسرى در جامعه میان باصطالح "ملل و اقوام 
متشکله کشور" و یا حتى احساس تعلق ملى و قومى غلیظ و عالج ناپذیرى در میان مردم که اساسا بهانه اى 
براى طرح چنین سیاستى بدست بدهد دیده نمى شود.  مطالبه یک جامعه فدرال در هیچ یک از تالطم هاى 

سیاسى تاریخ کشور حتى طرح نشده و فاقد هر نوع پیشینه و زمینه در تاریخ معاصر کشور است.  
  
حقیقت اینست که شعار فدرالیسم یک شعار دست ساز و ابتدا به ساکن خود این گروههاست که بعنوان 
فرمولى در مصالحه و معامله میان ناسیونالیست ها و عظمت طلبان ایرانى با جریانات خودمختارى طلب 
کرد و در راس آنها حزب دموکرات کردستان به پیش کشیده شده است.  این فرمولى است که هر دو جریان 
براى اجتناب از راه حل واقعى مساله کرد و دور زدن اراده مستقیم مردم کردستان، و براى بند و بست از 

باالى سر مردم و تقسیم قدرت میان خویش یافته اند.  
  
ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانى و شاخه هاى مختلف اپوزیسیون ملى، در شعار فدرالیسم این امکان را مى 
بینند که با انکار مساله کرد، و ضمن تضمین "تمامیت ارضى"، دریچه اى براى معامله با احزاب خودمختارى 
طلب باز کنند.  احزاب خودمختارى طلب کرد متقابال فدرالیسم را شعارى مى بینند که با تعمیم خواست 
خودمختارى به مقیاس سراسرى و طرح آن تحت پوشش مطالبه نظام سیاسى -  ادارى فدرال براى کل 
کشور، آنها را از اتهام تجزبه طلبى مبرا مى کند و مقاومت دولت مرکزى و احزاب ناسیونالیست ایرانى در 

برابر خواست خودمختارى را کاهش مى دهد.  
  
3-  خصلت ارتجاعى شعار فدرالیسم و عواقب سیاسى و اجتماعى فوق العاده زیانبار آن براى مردم و جامعه 
بسیار عیان است.  فدرالیسم به معناى تقسیم قومى رسمى مردم کشور و تراشیدن هویت هاى ملى و قومى 
کاذب براى مردم و صدور شناسنامه هاى قومى براى میلیون ها انسانى است که در ایران زندگى و کار مى 
کنند.  فدرالیسم به معناى عقب کشیدن خودآگاهى سیاسى مردم و فرهنگ سیاسى جامعه و برجسته کردن 
قومى گرى و نژادپرستى در ذهنیت مردم و نهادها و قوانین اجتماعى است.  فدرالیسم به معناى رسمیت 
دادن و تعمیم بخشیدن به تبعیضات سیاسى و اقتصادى و فرهنگى میان مردم برحسب برچسب هاى ملى و 
قومى، پاکسازى هاى قومى در مناطق مختلف کشور، رهبر تراشیدن از میان مرتجع ترین احزاب و افراد براى 
مردم مناطق مختلف و به عقب راندن جنبش ها و نیروهایى است که براى یک کشور سکوالر غیرمذهبى 
و غیرقومى و برابرى همه اهالى کشور مستقل از جنسیت و نژاد و مذهب و قومیت تالش مى کنند.  شعار 
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فدرالیسم نسخه اى براى ایجاد عمیق ترین شکاف ها و تفرقه هاى قومى در صفوف طبقه کارگر کشور 
است.  شعار فدرالیسم شعارى ضد کارگرى و ضد سوسیالیستى است.  

  
4- از نظر عملى، شعار فدرالیسم، زمینه ساز یک کشمکش خونبار و طوالنى در سطح کل کشور است.  در 
بخش اعظم مراکز پرجمعیت و صنعتى و در راس همه در شهر دوازده میلیونى تهران، هیچ رابطه یک به 
یکى میان "اقوام" با سرزمین وجود ندارد.  هر نوع تالش براى تراشیدن هویت قومى براى مردم و تقسیم 
سرزمین و تعریف حاکمیت منطقه اى بر حسب قومیت، به یک جنگ خونین و عظیم میان جریانات قومى 
منجر مى شود که بناگزیر کل مردم را به کام خود مى کشد.  ابعاد فاجعه اى که تحقق این افق ارتجاعى قوم 
پرستانه مى تواند در ایران ایجاد کند، چنان عظیم خواهد بود که رویدادهاى سال هاى اخیر یوگسالوى در 
قیاس با آن رنگ مى بازد و بیروت و کابل و سارایوو در مقایسه با تهران پس از فاجعه "فدرالیسم"، کانون 

هاى امنیت و ثبات جلوه خواهند کرد.  
  
5-  انقالب آزادیخواهانه مردم در سال 57، تحت لواى حکومت اسالمى و اصالت دین به بیراهه و به خون 
کشیده شد.  خواست فدرالیسم مجددا همین سرنوشت را اینبار بنام اصالت قومیت و ملیت و حکومت مبتنى 
بر هویت ملى و قومى گرى براى مردم تدارك مى بیند.  حزب کمونیست کارگرى شعار فدرالیسم را بعنوان 
یک شعار ارتجاعى، ضد کارگرى و مغایر با آزادى و برابرى مردم بشدت محکوم مى کند.  هرچند همه گیر 
شدن و موضوعیت یافتن این شعار در جامعه ایران امرى نامحتمل است، حزب کمونیست کارگرى ایران در 
هر حال وظیفه خود مى داند که در برابر هر حرکت احزاب ناسیونالیست براى تحمیل این افق و این آینده 
تاریک به مردم قاطعانه بایستد.  حزب کمونیست کارگرى با هر تالش ارتجاعى براى مبتنى کردن دولت و 
نظام ادارى در کشور بر مذهب، قومیت، و ملیت مقابله خواهد کرد.  حزب کمونیست کارگرى ایران تمام 
آن نیروها و جریاناتى که چه از سر واپس گرایى قومى و چه از سر حماقت و کوته نظرى سیاسى، مردم را 

به این پرتگاه هولناك مى رانند، پیگیرانه افشاء خواهد کرد.  
  
6-  حزب کمونیست کارگرى براى برقرارى یک نظام سیاسى و ادارى سکوالر غیرقومى و غیرمذهبى تالش 
مى کند که در آن برابرى حقوقى کلیه اهالى و ساکنین کشور، مستقل از قومیت، جنسیت، نژاد، مذهب، 

اعتقادات، و غیره تضمین شده باشد.  
   
7-  در رابطه با مساله کرد، حزب کمونیست کارگرى ایران یکبار دیگر بر موضع اصولى خود تاکید مى کند.  
این تنها خود مردم کردستان هستند که حق دارند و باید در یک رفراندم آزاد تصمیم خود را درباره جدایى 
کردستان و یا باقى ماندن در چهارچوب کشور بعنوان شهروندان متساوى الحقوق کشور اعالم کنند.  هر نوع 
بند و بست نیروهاى سیاسى و هر نوع توافقى از باالى سر مردم میان دولت مرکزى و احزاب خودمختارى 

طلب کرد در مورد آینده سیاسى و ادارى کردستان فاقد مشروعیت سیاسى و قانونى است.

با امضاى دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران، اردیبهشت 1375 -  مه 1966 منتشر شد.
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طفل شیرین دموکراسى

دنیاى دموکراسى یک عذرخواهى عاجزانه به ممدعلى میرزا قاجار و اعقاب او بدهکار است.  بخاطر توپ 
زدن به مجلس مشورتى تازه سر گرفته یک کشور ده میلیونى در ابتداى قرن، نسل بعد از نسل مدافعان 
که  نمیدانست  کسى  لرزاندند.   گور  در  و  کردند  لعنت  استبداد  و  ارتجاع  سمبل  بعنوان  را  او  دموکراسى 
قریب یک قرن بعد آدمى از همان قماش دقیقا با به آتش کشیدن مجلس یک کشور 130 میلیونى و کشتار 
نمایندگان متحصن در آن، به قهرمان و طفل شیرین دموکراسى در سراسر جهان تبدیل میشود.  در آستانه 
انتخابات روسیه نفس دموکراتهاى جهان در سینه حبس شده است.  آیا بوریس یلتسین عزیز به سالمت سر 

از صندوقها در میاورد؟  
  
همانطور که شایسته دموکراسى است، انتخاب به این مهمى به نظر و راى مردم آشفته و برآشفته روسیه 
واگذار نشده است.  تمام دول و رسانه ها و نظام بانکى و دستگاههاى تبلیغاتى و صنعت نمایش غرب براى 
انتخاب مجدد یلتسین بسیج شده اند.  بانک جهانى و صندوق بین المللى پول علنا دهها میلیارد دالر جلوى 
دماغ مردم روسیه گرفته اند و شرط دریافتش را انتخاب یلتسین اعالم کرده اند.  رسانه هاى بین المللى، 
از داخل و خارج روسیه مردم را از عاقبت راى نیاوردن او میترسانند.  دروغ گفتن و حرف در دهان مردم 
گذاشتن، که تنها تخصص واقعى ژورنالیسم رسمى امروز است، به وقیحانه ترین شکلى در جریان است.  
با شوق و ذوق خبر میدهند که امراء ارتش به سربازان دستور داده اند به یلتسین راى بدهند.  خبرگزاران 
از بند رسته روسیه از ترس شکست یلتسین و بازگشت "نظام سانسور" جمعا تصمیم گرفته اند عمدتا فقط 
تبلیغات یلتسین را از رسانه هاى دولتى و خصوصى پخش کنند.  یکى از روزنامه نگاران دموکرات بى آنکه 
غبارى بر شرافتش بنشیند رسما میگوید "این یک انتخاب سیاسى ما است و نه یک تصمیم حرفه اى".  و 
اگر هنوز همه اینها کافى نباشد، باکى نیست.  معماران دموکراسى روسیه فکر آخرش را هم کرده اند.  یک 
مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به پرسشگر نگران CNN اطمینان خاطر میدهد:  "اگر آراء یلتسین 
صرفا چند درصد از زوگانف کمتر باشد مساله اى نیست، کمیسیون مرکزى نظارت به انتخابات که توسط 
خود یلتسین تعیین شده، آراء را به نفع یلتسین اعالم خواهد کرد.  اما اگر زوگانف به طور فاحشى از یلتسین 
جلو باشد، آنگاه پرزیدنت یلتسین چاره اى جز این ندارد که انتخابات را ملغى و اعالم حکومت نظامى کند".  

اولین بار در خرداد 1375، ژوئن 1996، در شماره 21 انترناسیونال منتشر شد.
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مصاحبه با منصور حکمت درباره شعار فدرالیسم: 
فدرالیسم شعارى ارتجاعى است

انترناسیونال:  در بیانیه آمده است که طرح شعار فدرالیسم توسط برخى احزاب ابدا انعکاسى از وجود چنین 
مطالبه اى در میان مردم نیست.  در این صورت انتشار این بیانیه چه لزومى داشت؟  

  
و  قومى  هویت  بلکه  ندارد،  مردم  زندگى  و  ذهنیت  در  جایى  فدرالیسم  شعار  فقط  حکمت:  نه  منصور 
قومیگرى بطور کلى هم در بین میلیونها مردم ساکن ایران محلى از اعراب ندارد.  اما این متاسفانه براى 
مصون داشتن مردم از فجایع و تراژدى هایى که قوم پرستى و قوم پرستان میتوانند ببار بیاورند کافى نیست.  
به دنیاى اطراف خود نگاه کنید و رویدادهاى این دو سه دهه اخیر را مرور کنید.  حکومت شرع و دولت 
آخوندى چه زمینه اى در ایران قرن بیستم داشت؟  ظاهرا هیچ.  این مردمى بودند که هشتاد سال پیش تر 
مشروعه چیان را به روزى انداختند که میدانیم.  آخوند یک قشر انگل بى آبرو و اسباب مضحکه مردم 
در شهر و ده بود.  دختران دو نسل قبل از ما بى حجاب مدرسه میرفتند.  موسیقى و سینما جزء الیتجزاى 
زندگى مردم بود.  با اینحال، امروز در آن جامعه جنون الهى و جهالت دینى و جانوران اسالمى حکم میرانند.  
یوگسالوى، یک جامعه مدرن صنعتى و با هر استاندارد امروزى جامعه اى متمدن بود.  یوگسالوها از این 
صحبت میکنند که چگونه قبل از این ماجراها قومیت و ملیتشان یادشان نبود.  تصور چنین اوضاعى برایشان 

ممکن نبود.  که هنوز هم باورشان نمیشود و نمیدانند چه شد که چنین شد.  
  
اینکه قومیت و قوم پرستى در جامعه ایران ریشه و زمینه قوى ندارد و اینکه خواست فدرالیسم جایى میان 
مردم ندارد، به این معناست که روندها و جریانات و جنبشهاى اصلى در جامعه به این سمت سیر نمیکنند.  
اما سوال اینست که چقدر جامعه در برابر تحرکات قوم پرستانه مصونیت دارد و چقدر از پیش در مقابل 
هجوم آتى این واپسگرایى و ارتجاع قومى آمادگى دفاع از خودش را دارد.  بقول نادر بکتاش ناسیونالیسم 
و قوم پرستى مانند ویروسهایى هستند که در حالت خفته به حیات خودشان ادامه میدهند و تحت شرایط 
خاصى فعال میشوند و حتى گاه اپیدمى ایجاد میکنند.  ناسیونالیسم و قوم پرستى در جامعه امروز ایران یک 
بیمارى سیاسى -  فرهنگى رایج نیست.  اما نه ریشه کن شده و نه جامعه در برابر آن واکسینه است.  وجود 
همین فدرالیست ها و جماعات عقب مانده اى که از هم اکنون در اوج وقاحت و سفاهت صدور شناسنامه 
هاى قومى براى مردم در ایران را شروع کرده اند، گواه این است که این ویروس ریشه کن نشده است و 
میتواند، بخصوص در یک شرایط متحول و متالطم سیاسى، مصائب زیادى ببار بیاورد.  صدور این بیانیه 
براى ایجاد آمادگى و مصونیت در جامعه است.  صدور این بیانیه همچنین اعالم بى شبهه این واقعیت به 
ناسیونالیستها و قوم پرستان و ملیون و روشنفکران ناقص العقل پیرامونى شان است که کمونیسم کارگرى 
قاطعانه جلوى این واپسگرایى میایستد و این جماعات و این تمایالت ضد انسانى و ضد کارگرى را میان 
مردم رسوا میکند.  نمیشود مردم را بیست سال با مذهب اسیر کنند و بکوبند و بعد بیست سال دیگر هم با 

قومیت و ملیت.  ما اجازه نمیدهیم.  
  
انترناسیونال:  بیانیه ظهور شعار فدرالیسم را مستقیما به مساله کرد ربط داده است.  در این مورد توضیح 

بیشترى الزم است.  
  
و  ملى  کشمکشهاى  به  رسد  چه  تا  مردم،  قومى  و  ملى  گذارى  اسم  گفتم  که  حکمت:  همانطور  منصور 
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قومى میان بخشهاى مختلف جامعه یک پدیده دیر پا، رایج و همه گیر در کشور نیست.  واضح است که 
در فولکلور عقب مانده اقوام (هر قومى)، خودپسندى قومى و شووینیسم و بیگانه ترسى و غیره هست.  در 
همه کشورها، حتى در یکپارچه ترین "ملل" هم این هست، و ظاهرا تا وقتى سرمایه و سرمایه دارى هست 
این نوع شکاف انداختن میان مردم هم باقى خواهد بود.  ایران هم استثناء نیست.  اما، هر ناظرى که ریگى 
به کفش و دستور کار پنهانى دیگرى نداشته باشد، اذعان میکند که جامعه ایران جامعه اى نیست که چنان 
در چنگال کشمکش و عدم تحمل قومى و ملى عاجز شده باشد که حکیمى بخواهد با نوشداروى فدرالیسم 

سراغش بیاید.  
  
وقتى دقت میکنید میبیند پیدا شدن سر و کله این مقوله در دور اخیر مستقیما به مساله کرد و معامالت 
و مذاکرات حزب دموکرات با اپوزیسیون ملى مربوط میشود که به زعم دموکراتها فردا قرار است دولت 
مرکزى را در ایران بدست بگیرند.  تمام مساله حزب دموکرات اینست که برچسب تجزیه طلب نخورد، 
از  دفاع  لواى  تحت  حاضرند  که  جنایاتى  و  ایرانى  طلب  عظمت  ناسیونالیستهاى  توحش  چون  بخصوص 
از  دفاع  و  "ایرانیت"  مقدم  صف  در  الجرم  دموکرات  حزب  خود  میشناسد.   را  بکنند  ارضى"  "تمامیت 
"تمامیت ارضى" قرار گرفته است.  وقتى عفت داداش پور در نشریه نیمروز از دبیرکل حزب دموکرات، 
آقاى مال عبداهللا حسن زاده، نظرش را درباره موضع حزب کمونیست کارگرى میپرسد (برسمیت شناسى 
حق جدایى کردستان، مراجعه به آراء خود مردم کردستان در یک رفراندوم بر سر جدایى یا باقى ماندن 
بعنوان شهروندان متساوى الحقوق در چهارچوب ایران)، جناب حسن زاده برآشفته میشود که:  "خیر ما 
تجزیه طلب نیستیم" و براى اطمینان خاطر دولت مرکزى بعدى مرزبندى آتشینى با ما بعمل میاورد.  حزب 
دموکرات خودمختارى میخواهد و به این نتیجه رسیده است که با تعمیم دادن خواست خود به کل کشور، 
نباشد،  تک  مرکزى  ناسیونالیست  دولت  یک  برابر  در  کرد  ناسیونالیسم  آن  در  که  فرمولى  دادن  بدست  با 
بهتر به این نتیجه میرسد.  فرمول فدرالیسم کمک میکند حزب دموکرات خودمختارى بخواهد بدون اینکه 
کردستان موردى استثنایى تلقى شود.  فدرالیسم یعنى "به همه ملل متشکله ایران" خودمختارى بدهید، از 
جمله به ملت کرد به رهبرى حزب دموکرات.  حال اگر بقیه مردم در ایران، و از جمله بخش وسیعى در 
خود کردستان لزوما خود را با برچسب هاى قومى فارس و لر و گیلک و افغانى و کرد و عرب و بلوچ و 

ترکمن تعریف نمیکنند، چه باك.  
  
در آنسوى این بده بستان ارتجاعى، جریانات ناسیونالیست ایرانى قرار دارند که خود را با مساله کرد روبرو 
میبینند و این را یکى از گره گاههاى اصلى تثبیت حکومت آتى شان تلقى میکنند.  اینها در شعار فدرالیسم 
دریچه اى براى الپوشانى مساله کرد، اجتناب از مراجعه به آراء خود مردم و بند و بست با حزب دموکرات 

میبینند.  
  
منشاء بحث فدرالیسم محاسبات فرصت طلبانه و پا درهواى چند حزب سیاسى درباره مساله کرد است، 
این بخودى خود نه چندان نگران کننده است و نه پاسخگویى به آن از مجراى تبلیغات روزمره کمونیستى 
و ضد ناسیونالیستى دشوار است.  اما در کنار طرفین اصلى این بحث، که هرکدام منافع مادى شان را دنبال 
میکنند، مطابق معمول یک صف کامل از کسانى را پیدا میکنیم که میپندارند بنا به شغل شریف روشنفکرى 
و مطبوعاتى، یا بنا به نیازهاى گروه دارى خود، باید حتما بدون تعمق و بنا به مد روز چیزى بگویند و خود 
شیرینى کنند، و اینها به شهادت سرنوشت تلخ مردم یوگسالوى و شوروى، خطرناك ترین عناصر در چنین 
شرایطى هستند.  واقعا باور نکردنى است که کسى از پنجره خانه اش بازى بچه اش و بچه هاى همسایه را 
نگاه کند، سپس آهى بکشد و قلمش را دست بگیرد و جاهالنه مردم یک کشور 60 میلیونى را به 9 ملیت و 
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13 قومیت و 5 گروه زبانى و قس علیهذا تقسیم کند و نسخه بپیچد که اینها باید شهرها و محالت را مطابق 
جدول ایشان بین خود تقسیم کنند و روبروى هم بایستند.  اگر اینگونه افکار سفیهانه نتایجى اینچنین خونبار 
در پى نداشت، شاید حتى مایه خنده مستمعین میشد.  اما اینها دانسته و ندانسته جاده صاف کن پاکسازى 
هاى قومى و اعدامهاى جمعى فردا هستند.  اینها دارند علیه زندگى و جان آن بچه هاى بیرون پنجره توطئه 

میکنند و حساسیت مساله اینجاست.  
   
این دنیاى 30 سال قبل نیست.  انقالب الکترونیک و انفورماتیک و پیدایش رسانه هاى سمعى و بصرى 
جهانى، ژورنالیسم نوکر و مهندسى افکار را به یک فاکتور تعیین کننده در معادالت قدرت و سیر اوضاع 
سیاسى در کشورهاى مختلف تبدیل کرده است.  حتى ابلهانه ترین و دور از ذهن ترین تمایالت سیاسى و 
نسخه هاى اجتماعى، اگر در چهارچوب وسیع تر طبقاتى و جهانى بدرد بخشهایى از طبقه حاکمه بخورد 
به موقع پر و بال داده میشود و به اذهان مردم تحمیل میشود.  مساله از محاسبات خرد حزب دمکرات و 
تتمه احزاب ملى و جمهوریخواه و آریامهرى بسیار فراتر است.  اینها بازیچه اند.  ما باید کل بازى را غیر 

ممکن کنیم.  
   
این را هم بگویم که تا آنجا که به مساله کرد مربوط میشود این خود مردم کردستانند که باید در یک رفراندم 
آزاد درباره جدایى و یا باقى ماندن بعنوان شهروندان با حقوق برابر در چهارچوب ایران تصمیم بگیرند.  
فقط این تصمیم، هرچه که باشد، اصولیت و مشروعیت دارد.  مساله کرد بر سر سهم گرفتن حزب دموکرات 
و سایر احزاب خودمختارى طلب در ساختار قدرت و سپرده شدن "حاکمیت کردستان" به آنها، از باالى 
سر مردم، نیست.  بند و بست و مذاکرات و معامالت احزاب بر سر کردستان فاقد هرنوع مشروعیت است.  
   
انترناسیونال:  برخى سازمانهاى چپ گفتند که حزب ما در مخاطراتى که در مقاله "سناریوى سیاه و سفید" 

بیان شده اغراق کرده است.  فکر نمیکنید به این بیانیه هم چنین برخوردى بشود؟  
   
منصور حکمت:  بین خودمان باشد، من ضمن بیشترین احترام به تک تک اعضا و فعالین و رهبران خانواده 
چپ ضد سلطنتى و سنتى ایران بعنوان انسانهایى که باالخره با هر زبانى خیر مردم زحمتکش را میخواهند، 
باید بگویم بعنوان احزاب و سازمانهاى سیاسى نه اینها را سوسیالیست میدانم و نه باورى به قدرت تشخیص 
آنها و قابلیت آنها در ایفاى نقش کارسازى در دنیاى پس از جنگ سرد دارم.  این یک طیف سپرى شده و 
بى افق است.  جوانان جبهه ملى و حزب توده اند که اکنون خود دیگر پیر شده اند.  برخورد این طیف با 

این بیانیه فاکتور مهمى نیست.  مهم تر شاید، برخورد بیانیه به آنهاست.  
   
اما بیانیه اصوال خطاب به اینها نیست.  خطاب به مردم و بویژه به طبقه کارگر است، که به معنى اجتماعى و 
سیاسى و تاریخى این کلمات و شعارها توجه کنند و به دام ملى گرایى و قوم پرستى نیفتند، که براى مقابله 
با آن آماده باشند.  بر خالف بحث سناریوى سیاه و سفید، ما اینجا تاکید کرده ایم که احتمال تحمیل شعار 
فدرالیسم به جامعه امروز ایران بسیار ضعیف است.  بنابراین بحث اغراق بر سر سیر اوضاع عینى نیست.  
بحث بر سر کثافت نهفته در خود شعارها و تبیین هاى ملى و از جمله شعار فدرالیسم است.  در این اساسا 

نمیشود اغراق کرد و هرچه گفته شود هنوز کم است.  
   
انترناسیونال:  آیا میشود گفت این شعار خصلت نماى احزاب و جریانات مطرح کننده آن است و به این 
اعتبار باید درباره آنها قضاوت کرد؟  آیا با این بیانیه نحوه برخورد و رابطه حزب با جریاناتى که مدافع 
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فدرالیسم هستند تغییر میکند؟  
  
منصور حکمت:  بنظر من در سطح نظرى میشود احزاب را بر مبناى این شعار قضاوت کرد.  همانطور که 
مذهبى بودن، شوینیست ملى بودن، سلطنت طلب بودن و یا مخالفت با برابرى زن و مرد، در متن تاریخ 
سیاسى معاصر ایران براى ارتجاعى نامیده شدن یک جریان کافى است، اعتقاد به صدور شناسنامه قومى 
براى مردم و تشکیل دولت مبتنى بر ملیت و قومیت نیز براى ارتجاعى خوانده شدن یک جریان کافى است.  
اگر سوالى هست اینست که آیا عمق کثافت شعار فدرالیسم و معانى ضد اجتماعى و ضد انسانى و ضد 
کارگرى آن در سطح وسیع شناخته شده هست یا خیر.  شاید هنوز خیر.  این ایجاب میکند که بدوا براى 
یک دوره تالش کنیم این فرمول از برنامه و تبلیغات احزاب اپوزیسیون حذف بشود.  البته واضح است 
که از هم اکنون هر جریانى را که آگاهانه و مصرانه از فدرالیسم و سازمان قومى جامعه دفاع کند باید یک 

جریان ارتجاعى به حساب آورد.  
   
انترناسیونال:  این بیانیه چه فعالیتهایى را در برابر فعالین حزب میگذارد؟  فعالین حزب در برابر جریاناتى 

که شعار فدرالیسم را مطرح میکنند چه باید بکنند؟  
   
منصور حکمت:  واضح است که نمیشود و الزم هم نیست که اینجا لیستى از اقدامات بدهیم.  اصل قضیه 
این است که ما محتواى واقعى این شعار را، با تمام وجود و با پشتکار براى مردم روشن کنیم.  احزابى که 
این شعار را طرح میکنند باید فشار نقد ما را هرجا هستند و هرجا میروند روى خودشان حس کنند.  باید 
تفکر و سیاست قومى و ملى را بى آبرو کرد، همانطور که تفکر و سیاست مذهبى امروزه بى آبرو و منفور 
است.  باید اگر نه کل مردم زحمتکش، الاقل بخش هاى پرتحرك و فعال طبقه کارگر در ایران آنچنان 
آگاهانه از ارتجاع ملى و قوم پرستى، که شعار فدرالیسم صرفا یک بسته بندى لوکس تر آن است، بیزار و 
متنفر و نسبت به آن حساس باشند که هیچ نیرویى نتواند فردا جلوى پیشروى کارگر و کمونیسم کارگرى 
را با علم کردن کشمکش ها و فجایع قومى سد کند و مردم را به روزى بیاندازد که در یوگسالوى دیدیم.  
تبلیغات و آکسیونهاى ما باید ظهور توجمان ها و ایزت بگویچ ها و کارادیچ ها و مالدیچ ها و میلوسویچ 
ها و ژیرینفکسى هاى وطنى را غیر ممکن کند.  در یک جمله، هم باید حضور ذهن مردم را باال برد و هم 
به قوم پرستان و اسپانسورهاى فردایشان فهماند که با یک نیروى کمونیستى کارگرى سازش ناپذیر و بدون 

توهم روبرو هستند.  
...

اولین بار در خرداد 1375، ژوئن 1996، در شماره 21 انترناسیونال منتشر شد.



1565

برگزیده آثار  منصور حکمت

انتخابات اسرائیل

انتخاب بنجامین نتانیاهو به نخست وزیرى اسرائیل، روند سازش اعراب و اسرائیل و حل و فصل مساله 
فلسطین را با بحرانى جدى روبرو کرده است.  البته کم نیستند ناظرانى که معتقدند اظهارات تاکنونى نتانیاهو 
علیه "پروسه صلح" رجزخوانى هاى دوره انتخابات براى جلب آراء راست مذهبى بوده و پس از تشکیل 
کابینه بشدت تعدیل خواهد شد.  گفته میشود تاکیدات نتانیاهو بر "وحدت ملى" و "صلح" در نخستین 
سخنرانى اش پس از پیروزى در انتخابات گواه این چرخش است.  گفته میشود پروسه صلح مبتنى به یک 
توافق بین المللى میان دولت اسرائیل با اعراب و میانجیگران غربى است و نتانیاهو نه میخواهد و نه میتواند 
چندان از آن منحرف شود.  گفته میشود، لیکود هم میتواند صلح کند، و چه بسا نظر به موقعیتش در صحنه 

سیاسى اسرائیل، قابلیت بیشترى براى خوراندن پروسه صلح به جناح راست جامعه اسرائیل دارد.  
  
اما اینگونه تفسیرها دو فاکتور اساسى را که تا همینجا به وقوع پیوسته است و تاثیر تعیین کننده اى بر روند 
آتى اوضاع خواهد داشت، ندیده میگیرند.  حتى اگر نتانیاهو بخواهد به اساس سیاست پرز وفادار بماند، دو 
عامل با روى کار آمدن او دگرگون شده است.  اول، فضاى حاکم به روند صلح، و دوم شتاب این روند.  
این دو عامل از اینرو تعیین کننده اند که در دو سوى مذاکرات صلح نه دو قطب یکپارچه، بلکه دو اردوى 
متشنج و دستخوش کشمکش داخلى قرار گرفته اند.  کل پروسه صلح بر این فرض بنا شده بود که چه 
در جبهه اسرائیل و چه در جبهه اعراب و فلسطینى ها، راست افراطى خاموش و خنثى خواهد شد.  روند 
صلح خاورمیانه نه صرفا بر آشتى و دست دادن عرفات با پرز و رابین، بلکه بر اعالم آمادگى هر یک براى 
تسویه حساب با راست افراطى و مذهبى در کمپ خود مبتنى بود.  انتخاب نتانیاهو این فرض را مطلقا زیر 
سوال برده است.  هر نوع کند شدن روند مذاکرات، به تعویق افتادن ضرب االجل ها و باال گرفتن اصطکاکها 
و رجز خوانى ها میان دو طرف، به معناى میدان پیدا کردن بیشتر راست افراطى و مذهبى در هر دو سو 
است.  در استراتژى حزب کارگر، برسمیت شناسى و معتبر کردن عرفات و سازمان آزادیبخش فلسطین، 
و پذیرش اصل مذاکره درباره استقالل فلسطین و سرنوشت اورشلیم شرط الزم منزوى کردن حماس و 
جریانات اسالمى و کشیدن مردم فلسطین بدنبال عرفات شمرده میشد.  کند کردن روند مذاکرات، تحقیر 
سیاسى عرفات و سازمان آزادیبخش، که در همان نخستین سخنرانى بظاهر صلح طلبانه نتانیاهو هم بروشنى 
پیدا بود، و نقض تعهدات دولت پرز در قبال خروج از کرانه غربى و مذاکره پیرامون آینده اورشلیم، معنایى 
جز به پیش انداختن حماس و جنبش اسالمى و بى خاصیت کردن جریان عرفات و طرفداران مذاکره در 

اردوى فلسطینى ها نخواهد داشت.  
  
با این همه مساله راست مذهبى و افراطى در خود اسرائیل مساله بمراتب جدى ترى است.  این قابل تصور 
شود  قادر  ها  فلسطینى  میان  در  صلح  طرفدار  و  مذهبى  غیر  جناح  پیشین،  روند  ادامه  صورت  در  که  بود 
حرکت مذهبى و افراطى در جامعه فلسطینى را خنثى کند و به حاشیه براند.  اما ترور رابین و سپس انتخاب 
نتانیاهو بر مبناى یک پالتفرم راست، نشان داد که مساله فلسطین نهایتا بدون تعیین تکلیف با راست مذهبى 
و قوم پرست در خود جامعه اسرائیل میسر نیست.  جناح راست نشان داده است که خود دچار هیچ توهمى 
در این مورد نیست و حتى آماده دست بردن به اسلحه است.  اما اینکه بستر رسمى چپ در جامعه اسرائیل، 
بویژه بخشى که حزب کارگر و پرز سخنگوى آن هستند، اساسا توان یا تمایل چنین تصفیه حسابى را داشته 
باشد، کامال مورد تردید است.  جنایات اخیر دولت پرز در لبنان و مشقاتى که به بهانه مقابله با تروریسم 
حماس به توده مردم فلسطین تحمیل کردند، و از آن روشن تر قوم پرستى و نژاد پرستى و تحقیر اعراب 
که رکن اصلى کل ایدئولوژى رسمى در اسرائیل و خمیره مشترك حزب کارگر و لیکود هر دو است، به 

این حقیقت تاکید میکند.  
  

اولین بار در خرداد 1375، ژوئن 1996، در شماره 21 انترناسیونال منتشر شد.
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طرح هاى ارتجاعى براى آینده کردستان عراق محکوم است

کردستان عراق تحوالت تعیین کننده اى را از سر میگذراند.  حمله نیروهاى ایران به اردوگاه حزب دمکرات 
کردستان ایران در عمق خاك عراق، که با تبانى و همکارى رسمى اتحادیه میهنى (جریان جالل طالبانى) 
صورت گرفت، صرفا پیش درآمد رویدادهایى به مراتب تعیین کننده تر بود.  تصرف شهر اربیل توسط ارتش 
عراق و نیروهاى مسعود بارزانى (حزب دمکرات کردستان عراق) و سپس ورود نیروهاى بارزانى به سلیمانیه 

و هزیمت اتحادیه میهنى معادالت سیاسى در کردستان عراق را بکلى دگرگون کرده است.  
  
از نقطه نظر مردم کردستان عراق، که سهمشان چه تحت رژیم قومپرست و جنایتکار عراق و چه در "نظم 
نوین جهانى" و "منطقه امن" سازمان ملل و آمریکا و تحت حاکمیت احزاب ملى -  عشیرتى و ارتجاعى 
کرد، جز رنج و محرومیت و آوارگى و بى حقوقى نبوده است، این یک چرخش ارتجاعى دیگر در اوضاع 
است که بار دیگر دورنماى تاریکى را در برابر میلیونها مردم قرار داده است.  اعاده حاکمیت وحشیانه عراق، 
چه مستقیما و چه با واسطه تیولدارى حزب دمکرات، خطر بالفعلى است که مردم را تهدید میکند.  عراق 
و هم پیمانان امروزش امیدوارند که پنج سال محرومیت و بى حقوقى و دربدرى مردم زیر دست احزاب 
ارتجاعى کرد و تبدیل شدنشان به آوارگان تحت الحمایه سازمان ملل و پناهندگانى بى هویت در سرزمین 
خویش، آنها را براى در آغوش گرفتن "ثبات" و "رفع تحریم" اهدایى عراق و بارزانى آماده کرده باشد.  
شک نیست که بهاى این "ثبات"، اگر اساسا صورت گیرد، سرکوب و اختناق شدید و سیستماتیک و سلب 

آشکار حقوق مدنى و اجتماعى مردم خواهد بود.  
  
رویدادهاى اخیر کردستان، حکم آشکار محکومیت همه دولتها و احزاب بورژوایى و ارتجاعى درگیر در 
منطقه است.  سهم آمریکا و دول غربى و سازمان ملل ها و رسانه هایشان در مشقات امروز و 5 سال اخیر 
مردم کردستان غیر قابل انکار است.  میلیتاریسم و قدرت طلبى آمریکا در منطقه، و جنایاتى که علیه مردم 
کل عراق مرتکب شده و باز تدارك میبیند، باید قویا از جانب هرکس که سرسوزنى براى آزادى و انسانیت 
دل میسوزاند محکوم شود.  اعاده حاکمیت رژیم عراق، بعنوان یک رژیم مرتجع، سرکوبگر، قومپرست و 
ضد مردمى، بدون هیچ شبهه اى محکوم است.  آزادى مردم کردستان، و تحقق حقوق انسانى و مدنى آنها 
در چهارچوب عراق، مادام که چنین نظام و رژیمى در این کشور بر سر کار است، غیر ممکن است.  اتحادیه 
میهنى کردستان و حزب دموکرات کردستان بارها نشان داده اند که نه فقط هیچ جایى در تالش تاریخى مردم 
کردستان عراق براى رهایى از ستم ملى و تبعیضات اجتماعى ندارند، بلکه خود جزو اولین موانعى هستند 
که باید از سر راه مردم و مبارزه آزادیخواهانه آنها کنار زده شوند.  رهایى مردم کردستان بدون خالصى از 
سلطه این احزاب ارتجاعى و پایان دادن به میداندارى آنها در صحنه کردستان ممکن نیست.  و باالخره، 
تشبثات دیگر دول ارتجاعى منطقه، بویژه ایران و ترکیه علیه مردم کردستان قویا محکوم است و باید فورا 

پایان داده شود.  
  
طرح هاى همه این مرتجعین علیه زندگى و هستى و حرمت و آزادى مردم کردستان عراق را میتوان نقش بر 
آب کرد.  شرط اصلى رهایى و آزادى مردم کردستان خالصى از چنبره این دول و احزاب ارتجاعى و گرد 

آمدن آنها حول پرچم سوسیالیسم و طبقه کارگر و صف کمونیسم کارگرى در منطقه است.  
  
حزب کمونیست کارگرى ایران تمام احزاب و نیروهاى ارتجاعى درگیر در صحنه امروز کردستان عراق و 
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افقهاى ضد مردمى آنها را قویا محکوم میکند و بار دیگر بر همبستگى خود با طبقه کارگر، کمونیسم کارگرى 
و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق براى آزادى و برابرى تاکید میکند.  حزب کمونیست کارگرى 
ایران هر نوع توافق از باال میان رژیم عراق و احزاب ملى -  عشیرتى کرد براى تعیین تکلیف سیاسى و 
حقوقى کردستان را مردود میداند و خواهان مراجعه به آراء آزاد و مستقیم خود مردم کردستان عراق در 

مورد آینده سیاسى کردستان است.
 

دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 21 سپتامبر 69
  

اولین بار در شهریور 1375، سپتامبر 1996، در شماره 22 انترناسیونال منتشر شد.
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دمکراسى و انتخابات آمریکا
یک زیبایى دموکراسى غربى براى توریست جهان سومى و شرق اروپایى و متفکرین و مفسرینى که به این 
نظام از همان دریچه نگاه میکنند، امکانى است که این نظام براى خالصى فرد از سیاست و انتخاب یک 
زندگى غیر سیاسى فراهم میکند. این را آزادى اسم میگذارند.  سمبل هاى کلیشه اى آزادى غربى در این 
دیدگاه، محیطها و فعالیتها و مشاغلى هستند که در آنها خالصى فرد از هر نوع دخالتگرى دولت و جامعه و 

متقابال بى میلى اش به هر نوع دخالت در امر دولت به چشمگیرترین شکل به نمایش در میاید.  
  
در این تلقى حقیقت مهمى نهفته است.  دموکراسى غربى سیستمى براى دخالت مردم در قدرت سیاسى و 
اداره امور نیست، برعکس نظامى براى تضمین عدم دخالت مردم است.  تصور کنید در یک رژیم غیر غربى 
براى سلب راى دو سوم مردم و دور کردنشان از انتخابات، چه دستگاه پلیسى عریض و طویل و چه اختناق 
سیاسى اى باید سازمان یابد.  تصور کنید براى محدود کردن مقامات عالى کشورى به یک الیت سیاسى از 
پیش معلوم چند ده نفره و محروم کردن عامه مردم، کارگران، زنان، اقلیتهاى نژادى و غیره از حق تصدى 

مقامات عالى کشور، چه بساط شکنجه و اعدام و چه قوانین آشکارا تبعیض آمیزى باید علم شود.  
  
حال به صحنه انتخابات آتى آمریکا نگاه کنید.  قریب دو سوم از مردم به پاى صندوقها نخواهند رفت.  هیچ 
رئیس جمهورى در آمریکا با راى اکثریت مردم انتخاب نخواهد شد.  صحنه سیاسى کشور تحت تسلط 
دو حزب و فقط دو حزب است که جناحهاى دوگانه یک هیات حاکمه واحد و یک قشر ممتاز اقتصادى 
بالنسبه کوچک را نمایندگى میکنند. براى شرکت بعنوان کاندید در انتخابات ریاست جمهورى، الاقل شصت 
میلیون دالر پول الزم است.  و البته انصافا هر کس که بتواند این شصت میلیون را، چه از محل ارث پدرى 
و چه با بند و بست با محافل سرمایه دارى رنگارنگ و پیش فروش کردن سیاستهاى دولت آتى، پیدا کند، 
میتواند آزادانه خود را کاندید کند.  در تمام طول حیات این دموکراسى هرگز یک زن رئیس جمهور نشده و 
حتى کاندید ریاست جمهورى نبوده است.  رئیس سابق ستاد ارتش و قهرمان ملى میداند که کاندید شدنش 
بعنوان یک "دورگه" توسط محافل باال تحمل نمیشود و میتواند خطرات جانى در بر داشته باشد.  هیچیک از 
سیاستهایى که در طول چهار سال آینده قرار است به اجرا در آید نه به راى گذاشته میشود و نه حتى اساسا به 
اطالع مردم میرسد.  مقامات مسئول نهادهایى بسیار حساس و تعیین کننده، نظیر قضات دیوان عالى کشور، 
روساى ارتش و سازمانهاى پلیسى و امنیتى، اصوال انتخابى نیستند.  بعد از انتخابات، مردم، چه اقلیت راى 
دهنده و چه اکثریت خاموش، کوچکترین مجرایى براى کنترل و بازخواست دولت و مقامات ندارند.  نه فقط 
منتخبین توسط راى دهندگان قابل عزل نیستند، بلکه دوره حکومت روساى دولت و احزاب حاکم در غرب 
بطور متوسط از عمر اغلب دیکتاتورها و خونتاهاى نظامى در کشورهاى غیر غربى عمال طوالنى تر است.  
  
آیا باید در انتخابات آمریکا (یا چند ماه بعد از آن در انتخابات انگلستان) شرکت کرد؟  انتخاب میان باب 
دول جمهوریخواه و کلینتون دموکرات، که برنامه رفاه اجتماعى محقر آمریکا را برمیچیند و چندین میلیون 
میجر  جان  میان  انتخاب  میریزد،  خیابان  به  گرسنه  و  زده  فقر  آتى  سال  چهار  طى  در  را  آمریکایى  کودك 
محافظه کار و تونى بلر، که از هم اکنون علیه حق اعتصاب کارگران شعار میدهد و حتى به یک حداقل 
دستمزد ساعتى 4 پوند در "بریتانیاى کبیر" انتهاى قرن راى منفى میدهد، انتخابى بى نهایت دشوار و البته 
بسیار عبث است.  این انتخاب را نباید پذیرفت.  زمان آن رسیده که طبقه کارگر در این کشورها دقیقا از 

وراى دموکراسى غربى راهى براى دخالت در سیاست پیدا کند.  
اولین بار در شهریور 1375، سپتامبر 1996، در شماره 22 انترناسیونال منتشر شد.
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رویدادهاى بزرگ و انسانهاى کوچک
در حاشیه اظهارات اخیر عبداهللا مهتدى

 متاسفانه بنظر میرسد آقاى عبداهللا مهتدى باالخره از رویدادهاى شش سال قبل در حزب کمونیست ایران 
که به جدایى ما انجامید سالم نجسته است. شک نیست که آن دوران بسیار سختى براى همه بود.  هم براى 
ما، هم براى کسانى که در آن تشکیالت ماندند، هم براى آنها که کال راه دیگرى در پیش گرفتند.  اما اکثریت 
قریب به اتفاق آن صدها فعال سیاسى در طول چند سالى که گذشت نهایتا راه خود را یافتند و آن تحوالت و 
جدایى ها را بعنوان مرحله و دوره اى در زندگى فکرى و سیاسى خویش معنى کردند و پشت سر گذاشتند.  

آقاى مهتدى متاسفانه ظاهرا همانجا زمین خورد و ماند.  
  
فحشنامه اخیر ایشان علیه من و حزب کمونیست کارگرى و دروغ بافى هاى حیرت انگیزش در مورد تاریخ 
حزب کمونیست ایران، هرچند از نظر عفونت کالم گواه گام بلندى است که ایشان در این چند ساله برداشته 
است.  اما از نظر محتوا نو نیست.  این صرفا گام دیگرى است در جهتى که او از همان شش سال قبل در 
پیش گرفت.  همانموقع مشابه این سخنان را گفت و همانموقع هم جواب گرفت.  و دقیقا با دیدن گرایش 
ایشان و معدودى دیگر به اینگونه تحریکات غیر سیاسى و افترا زنى ها بود که علیرغم اعالم قصد جدایى 
از حزب کمونیست ایران در پلنوم بیستم کمیته مرکزى، من و رفقاى دیگر دفتر سیاسى تا پایان پلنوم بیست 
و یکم در رهبرى آن حزب ماندیم تا این روشها در جریان جدایى میدان پیدا نکنند.  هرکس نوشته امروز 
آقاى مهتدى را بخواند میتواند تجسم کند که چنین اظهاراتى در آن فضاى قطبى و در آن سازمان بزرگ 
و مسلح چه عواقب وخیمى میتوانست ببار بیاورد.  اینکه آن تشکیالت با چنان فرهنگ سیاسى باالیى آن 
جدایى را عملى کرد، سند افتخارى براى همه فعالین آن حزب است.  آقاى مهتدى آن فرهنگ را هیچوقت 

درك نکرد.  
  
چرا هوادار سابق ما، رفیق سابق ما، کسى که دوست داشته خود را مدافع خط و بحث کمونیسم کارگرى 
بنامد، کسى که حتى تا لحظه جدایى ما ثبت نامش در فراکسیون کمونیسم کارگرى را به این و آن یادآورى 
میکرده است، کسى که در طول هشت سال در هیچ جلسه اى حتى یک کلمه در مخالفت ما سخن نگفته، 
کسى که به هیچ پیشنهاد و طرح ما در آن حزب راى منفى نداده، کسى که پلنوم بعد از پلنوم، حتى بعد از 
اعالم قصد جدایى ما، به "شخص منصور حکمت" براى رهبرى آن حزب راى داده، امروز چنین هیستریک 
و آلوده راجع به ما و آن دوران سخن میگوید؟  چرخش به راست، تحبیب راست بجامانده در کومه له بعد 
از جدایى، خوشرقصى براى مام جالل ها و تالش براى بخشودگى در محضر ناسیونالیسم کرد، "تدارك" 
براى انتخابات کمیته مرکزى در کنگره؟  بسیار خوب، همه اینها بجاى خود محفوظ، اما در سخنان آقاى 
مهتدى پیامى وراى این ها هست.  این مفاهیم معنایى بیش از اندازه سیاسى به حرکت امروز آقاى مهتدى 
میدهند، حال آنکه نوشته آقاى مهتدى در اساس اطالعیه اى پیرامون یک شکستن شخصى است.  عبداهللا 
مهتدى شاید تنها کسى باشد که توانست از تحوالت و جدایى ها در حزب کمونیست ایران یک تراژدى 
شخصى براى خود بتراشد.  متاسفانه معلوم میشود که روند جدایى علیرغم همه تالش همه، باالخره بدون 

تلفات نماند.  
  
چرخش سیاسى چیز عجیبى نیست.  در عالم سیاست خیلى ها چرخش میکنند.  بعضا از سر مصلحت طلبى 
و حساب سود و زیان، بعضا از سر درك حقایق جدید یا آنچه خود چنین میپندارند.  اما مورد آقاى مهتدى، 
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چرخش سیاسى نیست.  این ادعا که گویا آقاى مهتدى امروز فهمیده که در طول هشت سال از منصور 
حکمت فریب خورده بوده و نردبان ترقى شده بوده و امروز دور انداخته شده، نه یک تبیین سیاسى است 
و نه جدى است.  خودشان هم باور ندارند.  بارها خود این آقایان جواب اینگونه اراجیف را به آخوندهاى 
خلقى و پاسدارهاى ضد خلقى در کردستان داده اند.  و تازه، هیچوقت اشاره نمیکنند که باالخره کى از 
خواب خرگوشى بیدار شده اند، چه شد که بیدار شدند و باالخره از چه مقطعى مسئولیت اعمال خویش را 
بعهده میگیرند.  چرا مستمع آقاى مهتدى، بعد از این اعتراف ایشان به قریب یک دهه ساده لوحى و دنباله 
روى کور سیاسى، باید یک جو احترام براى ایشان و افکارش قائل باشد و بخواهد "نشریه تئوریک" اش را 
بخواند؟  خیر، این اعتقاد واقعى خود آقاى مهتدى هم نیست، اما همینکه ایشان آماده است خود را اینچنین 

در مالء عام تحقیر کند، حقیقت اساسى ترى را در مورد عمل امروزش بیان میکند.  
  
بین چرخش سیاسى و توبه یک فرق اساسى هست. چرخش سیاسى نقطه شروع یک حرکت است.  اعالم 
نیتى است براى گام گذاشتن در مسیرى دیگر.  توبه، اما، نقطه پایان یک مسیر است.  اعالم شکست و 
تسلیم است.  آنچه یک تواب به زبان میاورد، نه براى خود او و نه براى آنکه توبه را طلب کرده و نه براى 
ناظرین، حقیقت ندارد، میدانند ندارد، الزم نیست داشته باشد، قرار نیست داشته باشد.  توبه اعالم خرد شدن 
شخصیت و اراده فرد است.  و همین را باید نشان همه بدهد.  لجن پراکنى به مقدسات سابق خویش، به 
رفقاى سابق خویش، ریشخند افتخارات و دستاوردهاى سابق خویش، لگدمال کردن پرنسیپ هاى سابق 
خویش و انکار بدون شرم حقایق زنده جلوى چشمان خویش، همه اینها قرار است این خرد شدن را به 
نمایش بگذارند.  محتواى بحث آقاى مهتدى بى اهمیت است، کمااینکه خود ایشان کارى به تناقض خیره 
کننده سخنان امروزش با یک تاریخ مستند ندارد.  اینکه این سخنان صد و هشتاد درجه عکس اظهارات 
رسمى پیشین خودش است آزارش نمیدهد.  ایشان اتفاقا دارد همین را اعالم میکند:  "حرجى به من نیست.  

من رفته ام، دیگر هر چیزى ممکن است بگویم، دیگر هر کارى ممکن است بکنم".
  
چه کسى این تسلیم و حقارت را از ایشان خواسته است؟  چه نیرویى، چه عاملى، چه نیازى، ایشان را 
اینچنین به ابراز ندامت واداشته است؟  نه جنبش ناسیونالیستى کرد و نه چپ خلقى ایران هیچیک چنین 
آزمون دردناکى براى پذیرش ایشان به محفلشان نگذاشته بودند.  حتى اگر چنین بود نیز میشد پرسید چرا 
ایشان حاضر شده این بها را بپردازد.  ایشان میتوانست چپ تر باشد، مودب تر باشد، منصف تر باشد، 
راستگوتر باشد، با وقارتر باشد، با پرنسیپ تر باشد و به اعتبار خط سیاسى اش سمپاتى ملیون کرد را جلب 
کند، در اتحاد چپ کارگرى هم ثبت نام کند و به کمیته مرکزى سازمان خودش هم انتخاب بشود.  تصور 
نمیکنم هیچ جنبشى، هر قدر هم بورژوایى و عشیرتى و وامانده، خوش داشته باشد که شخصیتها و رهبرانش 
یا دوستان و متحدینش را از میان شکست خورده ها، فریب خورده ها و توبه کرده ها برگزیند.  از نظر 
سیاسى آقاى مهتدى نه مجبور بوده و نه نیاز داشته به این روز بیفتد.  مگر چند نفر دیگر از شرکت کنندگان 
تشکیالتى  و  سیاسى  منفعت  آن  یا  این  کسب  یا  آن  و  این  خوشایند  براى  حاضرند  دهساله  تاریخ  آن  در 
داوطلبانه آن سالها و آن پراتیک و حتى هویت سیاسى خود در طول یک دهه را لجن مال کنند؟  خیر، این 
دیگر یک انتخاب شخصى است.  از درون بر میخیزد.  نمیشود آن را تقصیر سیاست انداخت.  نمیشود آن 

را تقصیر جالل طالبانى و راه کارگر و عمر ایلخانى زاده انداخت.  
  
در پاسخ دروغهاى آقاى مهتدى راجع به تاریخ و مناسبات و فعالین حزب کمونیست و کومه له آن دوران، 
رفقاى دیگرى حق مطلب را ادا کرده اند.  "خاطرات" قالبى اى که از آن دوران نقل میکند، حتى لیاقت 
تکذیب ندارند.  در پاسخ تمام دشنام ها و افتراهاى شخصى اش به من، فقط در یک جمله نظرم را راجع 
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به ایشان میگویم.  حتى آن روز که آقاى مهتدى اینسوى پرچین بود و مدعى همفکرى با ما بود، نه او را 
فرد عمیق و پرمایه اى میشناختم و نه ذره اى روى او و تعلقش به این صف حساب میکردم.  حرکاتش در 

آنسو هم مایه دلخوشى بیشترى نیست.  
  
خطاى فاحشى براى حزب کمونیست کارگرى ایران خواهد بود اگر از ظرفیت هاى باند سیاهى و چماقدارى 
نه فقط راست مرتجع، بلکه همچنین "چپ" ناسیونالیست علیه کمونیسم کارگرى غافل بشود.  حرکت اخیر 
عبداهللا مهتدى را اساسا در این چهارچوب باید فهمید.  ایشان میخواهد علیه ما حزب نفرت درست کند.  

نامش را حتما باید ته لیست دیگرانى که زودتر شروع کرده اند و استادتر هم هستند اضافه کرد.  
   

افتضاح سیاسى یا محظورات دیپلوماتیک، بازهم درباره اصل مطلب
شان نزول نوشته آقاى مهتدى براى خود ایشان هرچه باشد، خاصیتش براى سازمان وى قرار است این باشد 
که بحث راست روى سیاسى شان در کردستان عراق و دوستى هایشان با نیروهاى مرتجع منطقه را لوث کند.  

این نقد سرجاى خود هست و سواالتى که مطرح شده همچنان پاسخ نگرفته باقى مانده اند.  
   
قبل از هر چیز باید روشن و ساده بگویم که دور کردن سازمانهاى سیاسى اپوزیسیون ایران از ارتجاع منطقه 
یک خواست علنى و یک سیاست اعالم شده دو حزب کمونیست کارگرى ایران و عراق است.  این یک 
سیاست مشروع، انقالبى و طبیعى ماست.  هرقدر جناب مهتدى و امثال او قیل و قال کنند، تحریک کنند و 
پاپوش دوزى کنند، نمیتوانند سر سوزنى در حقانیت این خواست خدشه وارد کنند و از پافشارى ما بر این 
سیاست بکاهند.  بگذارید یک تصویر موازى ترسیم کنیم، شاید تجسم ابعاد واقعى این معضل را ساده تر 
کند.  تصور کنید، همانطور که در عمل پیش آمد، سازمان آزادیبخش فلسطین بعد از سرکار آمدن خمینى با 
دولت و جریان اسالمى در ایران ابراز نزدیکى بکند.  رسما رژیم اسالمى را بعنوان محصول مشروع انقالب 
مردم به رسمیت بشناسد.  حاکمیت رژیم اسالمى را تائید کند و در تهران مقر دایر کند.  تصور کنید که 
این سازمان علیرغم مشاهده سرکوب ها و دستگیرى ها و بعد اعدام هاى جمعى مردم انقالبى بعد از 03 
خرداد، نه فقط اعتراض و قطع رابطه نکند، بلکه هرچه بیشتر رژیم اسالمى را تائید کند و باز آن را حکومت 
مشروع در ایران بنامد.  تا همینجا کمونیست فلسطینى یا ایرانى نه فقط حق، بلکه وظیفه دارد این رابطه 
را افشا کند و بخواهد که حقانیت خواست رهایى مردم فلسطین وثیقه توجیه یک رژیم ارتجاعى نشود، 
بخواهد که سازمان آزادیبخش به فرصت طلبى خود خاتمه بدهد، دست از حمایت سیاسى خود از این رژیم 
بردارد و کنار انقالبیون در ایران بایستد.  حال فرض کنید «پى.  ال.  او» به همین بسنده نکند و شروع کند 
به اطالعیه صادر کردن علیه پیکار و فدایى، آنها را وابسته به این و آن بنامد، اعالم کند که "نیرویى نیستند"، 
"فریب خورده اند"، اعتراضیه بنویسد که فالن مقاله پیکار و رزمندگان در افشاى یک مورد معین حمایت 
مادى «پى.  ال.  او» از رژیم اسالمى بدستور اجانب و بمنظور خبر چینى و تحریک عربستان سعودى، که از 
قرار امکاناتى به «پى.  ال.  او» میدهد، صورت گرفته است.  به چنین جماعتى چه باید گفت؟  شک نیست 
که براى سازمانهاى کمونیست در ایران و فلسطین هیچ چیز مشروع تر از نقد و افشاى جدى این روش 

اپورتونیستى نمیتوانست باشد.  
   
مورد سازمان آقاى مهتدى در صحنه کردستان عراق حتى از این مثال فرضى شورتر و مفتضح تر است.  
میگویم مثال فرضى، براى اینکه «پى.  ال.  او» در عالم واقع هرگز به چنین سطحى سقوط نکرد.  و مفتضح 
تر، از اینرو که سازمان آقاى مهتدى با این ابعاد معین و محدود، بى آنکه یک صد هزارم «پى.  ال.  او» نیاز 
مادى و مالى و دیپلوماتیک داشته باشد و براى ادامه فعالیتش الزم باشد با "قدرتها" کنار بیاید، بسادگى و 
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داوطلبانه به این حضیض سرازیر شده و ظاهرا نه فقط قبحى در این کار نمیبیند، بلکه اینرا نشان پایگاه 
اجتماعى و قدرت خویش تلقى میکند.  

   
آقاى مهتدى هرجا به صرفش باشد اعالم میکند که در کردستان در سال 1991 یک "انقالب" صورت گرفته 
است (هرچند راجع به سرنوشت بعدى این انقالب به مدت 5 سال به یک سکوت عظماى نمونه وار سقوط 
میکند).  انقالب1991 کردستان، بسیار خوب.  اما شگفتا که حضرات تصمیم گرفته اند در انقالب کردستان 
کنار خمینى هایش بایستند و ژست هایشان را براى پیکار و فدایى و رزمندگان کردستان بگیرند.  ما پرسیده 
حتى اگر هم نشده) با چه مجوزى احزاب ملى - عشیرتى کرد را  کردستان انقالب شده (و  ایم اگر در 
بعنوان حاکمین مشروع جامعه میپذیرید و در شیپور میکنید؟  چرا در مقابل تعرضاتشان به حقوق و حرمت 
و زندگى مردم ساکتید و دوستى تان را به رخ دنیا میکشید؟  چرا یک کلمه، حتى یک کلمه، در مقابل ترور 
زنان در رژیم اینها، دستگیرى و ضرب و جرح و بعضا قتل کارگران معترض و کمونیستها توسط اینها، الس 
زدن آشکار اینها با ارتجاع اسالمى علیه مردم و بویژه کمونیستها، سانسور نشریات کمونیستى، باج خورى 
هایشان از مردم و جنگ ارتجاعى شان با هم و سیاست مردم را کت بسته و مایوس تحویل عراق دادنشان 
سخن نمیگوئید و در عوض با کوچکترین بهانه علیه حزب کمونیست کارگرى عراق درفشانى میکنید؟  
چطور در محضر اتحادیه طالبانى و پارتى بارزانى "میهمان" اید و مودب، و جلوى حزب کمونیست کارگرى 
عراق صاحبخانه اید و بددهن؟  انتقاد ما به این عملکرد فوق راست و این موقعیت غیر قابل دفاع، یک 
انتقاد سیاسى جدى و کامال مشروع است.  جواب این نقد، فحاشى به حزب کمونیست کارگرى و منصور 
حکمت و صدها رفیق دیروزتان نیست.  جلسه بگیرید، همفکرى کنید و سیاست درست ترى در پیش 

بگیرید.  چه اشکالى دارد؟  
   
وقتى ما به این اپورتونیسم آشکار سیاسى در صحنه سیاسى کردستان عراق و این حمایت از احزاب ارتجاعى 
کرد اعتراض میکنیم، حضرات خود را به نفهمى میزنند و در عوض با لفت و لعاب درباره محسنات رابطه 
شان با دولت عراق داد سخن میدهند.  خیلى جالب است که نه آقاى ایلخانى زاده و نه آقاى مهتدى که الزم 
دیده زیر ابروى مقاله آقاى ایلخانى زاده را بردارد، مطلقا راجع به شیوه برخورد غیر قابل دفاعشان به احزاب 
ملى -  عشیرتى کرد چیزى نمیگویند.  این قضیه را بکلى مسکوت میگذارند و اینطور جلوه میدهند که گویا 
انتقاد صرفا و منحصرا متوجه رابطه شان با عراق است.  این مانور دو دلیل اصلى دارد.  علت اول کامال 
سیاسى است و شاهد دیگرى است بر هویت راست و ناسیونالیستى این جریان.  اینها دوستى و همراهى شان 
با احزاب ارتجاعى کرد را عار نمیدانند، حال آنکه آنچه بنظر خودشان هم "نقطه ضعف" محسوب میشود و 
باید توضیح داده شود مناسباتشان با دولت عراق است.  احزاب کرد هرچه باشند جریاناتى در جنبش ملى و 
"خودى" محسوب میشوند، حال آنکه عراق یک دولت "بیگانه" است که تازه دشمن مستقیم و استراتژیک 
این جنبش خودى هم هست.  رابطه داشتن با احزاب ملى کرد و تائید کردن آنها براى جریانى که خود را 
بخش دیگرى از همین جنبش میداند از نظر اینها نه عار است و نه نیاز به توضیح دارد.  این رفاقت برایشان 
امرى مفروض و بدیهى و طبیعى محسوب میشود.  اما مناسبات با یک دولت بیگانه و حتى دشمن، آنچیزى 
است که میتواند در این جنبش سوال برانگیز باشد و باید پاسخ بگیرد.  این اساس ذهنیت اینهاست.  ثانیا، در 
بحث پیرامون رابطه با عراق احساس اعتماد به نفس بیشترى میکنند چون به زعم خود میتوانند استدالل کنند 
که رهبرى وقت حزب کمونیست و "شخص منصور حکمت"، قبال در آن حزب برقرارى رابطه با عراق را 
تائید کرده بودند، حال آنکه در قبال احزاب کرد چنین دستاویزى وجود ندارد.  نه فقط اسناد مخالفت جدى 
ما با تائید این احزاب در صحنه کردستان از همان ابتداى قدرت گیرى شان علنا منتشر شده، بلکه دوران 
همبستگى علنى سازمان آقاى مهتدى با این احزاب اساسا بعد از جدایى ما آغاز میشود و این راست روى 
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را نمیشود با "تائید منصور حکمت" توجیه کرد.  نتیجتا مساله را تنزل میدهند.  از بحث درباره وجه سیاسى 
و محورى، یعنى ناسیونالیسم و راست روى در صحنه کردستان، طفره میروند.  چنین قلمداد میکنند گویا 
به آنها اتهام وابستگى به عراق زده شده و در مقابل، فرمول هاى کلیشه اى و نخ نما و رد شده راست ده 
سال قبل آن حزب درباره محسنات رابطه با عراق براى "مبارزه مسلحانه" و "رادیو داشتن" را تکرار میکنند.  
   
اجازه بدهید براى جلوگیرى از لوث شدن موضوع، چهارچوب مساله را یکبار دیگر روشن و موجز تعریف 
کنیم.  تا آنجا که به رابطه کومه له امروز با دولت عراق مربوط میشود، ما بحثى از وابستگى سیاسى اینها 
نکرده ایم.  برعکس، من در نوشته انترناسیونال تصریح کردم که این یک رابطه منحصرا معامالتى و تجارى 
است.  این را خود این دوستان دارند به روشنى میگویند.  از عراق امکانات مادى و استقرارى میگیرند، 
براى فعالیتشان به این امکانات احتیاج دارند و حاضرند بهاى سیاسى آن را هم بپردازند.  آنچه که من در آن 
نوشته گفتم، و بحث نویى هم نیست که قبال در صف خود حزب کمونیست ایران نشده باشد، اینست که 
این بهاى سیاسى روز به روز گزاف تر شده است.  عقل سلیم، و یک ذره درك حقایق سیاسى سالهاى اخیر 
در عراق و در کردستان، حکم میکند که این معامله دیگر فسخ شود.  گرفتن امکانات از عراق در ابتداى کار 
نافى استقالل عمل کومه له نبود.  اما گام به گام، در طول مراحل و در پى نقطه عطف هایى، بشدت چنین 
شد.  و این ماجراى امروز نیست.  در همان دوره ما چنین شده بود.  محدودیت هاى سیاسى ناشى از این 
وضعیت براى همه ما در مرکزیت آن حزب، چه آنها که آلترناتیوى نمیدیدند و چه آنهایى که دنبال راهى 
براى خروج از این رابطه بودند، بشدت تلخ و آزار دهنده بود.  مطمئن نیستم حتى کسانى که مثل آقایان 
مهتدى و ایلخانى زاده در انظار عام به این رابطه مباهات هم میکنند و آن را نشان پایگاهشان در میان "خلق" 
میدانند، اگر امروز میخواستند از نو شروع کنند به این سادگى پا به چنین رابطه اى در این ابعاد میگذاشتند.  
نشینى  عقب  از  سیر  این  بود.   انکار  قابل  غیر  و  مادى  روندى  سیاسى  عمل  استقالل  رفتن  کف  از  روند 
مرکزیت ما به داخل خاك عراق شروع شد و با بمباران شیمیایى حلبجه و بعد اردوگاه خود ما توسط عراق 
و سپس آوارگى مردم کردستان عراق پس از جنگ خلیج به اوج رسید.  اینجا دیگر واضح بود که باید رابطه 
با عراق مورد تجدید نظر قرار بگیرد.  این رابطه در نقطه عطف هایى تعیین کننده در حیات مردم کردستان 
سکوت مرگبار و زیانبارى را به ما تحمیل کرده بود و از نظر سیاسى قابل ادامه نبود.  وقتى این حقایق را 
براى این آقایان میگوئید پشت این یک جمله سنگر میگیرند که "منصور حکمت هم این رابطه را تائید کرده 
بود".  من در سال 16 قبل از تشکیل حزب اسلحه گرفتن کومه له از عراق را نه فقط تائید بلکه تشویق هم 
کرده بودم.  اما اختالف بر سر مساله رابطه با عراق، از مقطع صلح ایران و عراق و دورنماى رانده شدن 
به مناطق عمقى عراق شروع میشود.  کسى که مثل آقاى مهتدى بخواهد این شکاف و مباحثات داغ بعدى 
در داخل حزب بر سر این مساله را انکار کند، فقط دارد خودش را مسخره میکند.  اسناد این مباحثات به 
وفور هست و بعضا حتى در همان زمان علنا منتشر شده اند.  اظهارات خود آقاى مهتدى در پلنوم شانزدهم 
که در دست انتشار است، یک نمونه کوچک از این اسناد است.  قبال هم گفته ام باز هم تاکید میکنم، من 
مسئولیت سیاستهاى رسمى حزب را تا زمانى که در رهبرى آن تشکیالت بودم، یعنى از کنگره موسس تا 
لحظه جدایى، بعهده میگیرم.  ما در هیچ مقطعى در آن حزب قطع رابطه با عراق را طرح و تصویب نکردیم.  
در آن شرایط با آن ساختمان تشکیالتى و روش فعالیت، اجراى ابتدا به ساکن چنین تصمیمى میتوانست یک 
تراژدى انسانى عظیم ببار بیاورد.  از کف رفتن امکانات استقرارى و مادى تنها یک وجه مساله بود، عامل 
مهمتر این بود که بریدن رابطه با عراق میتوانست به اقدامات انتقام جویانه اى منجر شود که ما در مقابل 
آن اگر نه بیدفاع، الاقل بشدت ضربه پذیر بودیم.  لذا این در فورا بروى ما باز نبود.  اما با اینحال تاریخ آن 
دوره شاهد مقابله تند دو جریان است:  در یک سو ما که میخواستیم کادرها و امکانات را هرچه بیشتر از 
زیر کنترل عراق خارج کنیم، ضربه پذیرى در مقابل عراق را کم کنیم، سبک کار تشکیالت را عوض کنیم 
و به این انقیاد عملى ناخواسته خاتمه بدهیم، و در سوى دیگر کسانى که دقیقا با تبیین هاى قالبى از نوع 
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سخنان امروز مهتدى درباره "مبارزه مسلحانه" و امکان استفاده از "تضادهاى دول منطقه" جلوى این روند 
را سد میکردند.  جالب است که عبداهللا مهتدى آن دوره در صف ما بود و نه فقط این، بلکه براى دوره اى 
مسئول پروژه اعزام فعالین حزب به اروپا (ترك "مبارزه مسلحانه"؟ ) بود.  بهر رو، ما موفق شدیم.  بخشا در 
همان حزب و سپس با جدایى، بخش اعظم آن امکانات و آن کادرها را از زیر کنترل عراق بیرون آوردیم.  
قطعا امکاناتى را از دست دادیم که براى بازسازى اش باید تالش زیادى میکردیم.  اما بعنوان یک حزب و 
یک جنبش دهها مرتبه قوى تر در میان مردم کردستان ظاهر شدیم.  جنبشى که دیگر مجبور نبود سکوت 
کند و توانست جلوى همه مرتجعین، از دولت عراق تا احزاب ارتجاعى کردستان، بعنوان سخنگو و مدافع 

سرسخت کمونیسم و حقوق مردم کردستان ظاهر شود.  
   
بنابراین مساله تا آنجا که به عراق برمیگردد روشن است.  بحث بر سر تائید یا تکذیب امکانات گرفتن از 
عراق در آن دوره نیست.  بلکه بر سر تشخیص گزاف شدن بهاى سیاسى این امکانات طى مراحل مشخصى 
است که در انترناسیونال بر شمردم.  از پایان جنگ ایران و عراق تا مقطع جدایى ما، رابطه با عراق یک 
موضوع بازبینى و جدل در آن حزب بود.  متاسفانه حتى پس از جنایت عراق در حلبچه و بعد کشتار دهها 
رفیق خودمان در بمباران شیمیایى اردوگاه مرکزى کومه له، نمیتوانستیم یکباره حلقه رابطه اى را که گام به 
گام با تغییر معادالت سیاسى و نظامى منطقه تنگ تر شده بود پاره کنیم.  اما این ما بودیم که بعنوان رهبرى 
آن حزب براى قطع نهایى این رابطه، از سبکبار کردن تشکیالت در خاك عراق، تا نقد جدى دیدگاه و 
سبک کارى که این محظورات را ایجاب و توجیه میکرد، پیگیرانه تالش کردیم (و از محافل قومى از همین 
دست دشنام ها شنیدیم).  و باالخره، از سال 1991 تا امروز، بخش اعظم آنچه حزب کمونیست ایران و 
کومه له را میساخت، این رابطه را کامال قطع کرد.  بیش از 5 سال است که بخش اعظم تشکیالت عریض 
و طویل آن روز در کردستان، یعنى همه منهاى چند ده نفر، از زیر کنترل عراق بیرون آورده شدند.  از میان 
اینها بسیارى در حزب کمونیست کارگرى متشکل شدند که نه از عراق امکاناتى میگیرد و نه سانسورى 
بر بیان مستقل و آزادانه نظرات و سیاست هاى خویش در قبال رژیم عراق و مسائل جامعه عراق میپذیرد.  
آقاى مهتدى هر قدر دروغ بافى و لجن پراکنى کند در یک حقیقت ساده نمیتواند تغییرى بدهد و آن اینست 
که من عضو حزبى هستم که از بدو پیدایشش هیچ نوع رابطه اى با دولت عراق و احزاب ارتجاعى منطقه 
نداشته، و حضرات سران سازمانى هستند که علیرغم همه این رویدادهاى تعیین کننده در این 5 سال در 
منطقه و علیرغم همه آلترناتیوهایى که جلوى آنها قرار داشت این انقیاد را همچنان داوطلبانه پذیرفته اند 
و پز برکات مادى اش را به این و آن میدهند.  با این تفاصیل نمیدانم تا کى میشود پشت فرمول "منصور 
حکمت خودش تائید کرده بود" پنهان شد و اعضاى به شک افتاده تشکیالت را خام کرد.  آقایان عزیز، 
قبل از سال 19 هرچه گذشته بود، الاقل از آن تاریخ به بعد "منصور حکمت تائید نمیکند".  دالئلم را هم 
صبورانه و با متانت برایتان توضیح داده ام.  دیگر وقت آن رسیده که مسئولیت سیاست ها و وضعیتتان را 

خودتان به عهده بگیرید.  
   
از نظر سیاسى مساله اصلى، همانطور که گفتم، نه بده بستان اینها با رژیم عراق بلکه مناسبات نزدیک و 
حمایتگرانه شان با احزاب ارتجاعى و ملى عشیرتى کرد است.  این یک محور اصلى انتقاد ماست.  شگفتا 
که در کل ننه من غریبم هاى این آقایان حتى یک سطر راجع به این مساله پیدا نمیکنید.  در عوض، بسیار 
صریح و روشن و از تریبون هاى مختلف، این احزاب واپسگرا را صاحب اختیار سرنوشت مردم کرد و 
صاحبان مشروع قدرت در کردستان مینامند.  آدم هایى که اسم خودشان را سوسیالیست گذاشته اند، حزب 
کمونیست کارگرى عراق را بجرم اینکه گویا "فقط یکى" از سازمان هاى چپ در کردستان عراق است 
تخطئه میکنند و در عوض به هر بهانه اتحادیه و پارتى را "احزاب اصلى کردستان" مینامند، و از این بدتر، 
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نصیحت میکنند که به دلیل "تناسب قواى سیاسى"(!) موجود در جامعه کردستان بهتر است خود اینها هم 
در رابطه با رژیم عراق "مساله مردم را حل کنند".  چپ کردستان را برسمیت نمیشناسند، در عوض براى 
مردم کردستان ده قیم بورژوا معرفى میکنند.  و این همسویى ها را، بر خالف رابطه با عراق، نه با نیاز مادى 
توضیح میدهند و نه با عشق شان به "مبارزه مسلحانه"، نه با ملزومات اردوگاه دارى و رادیو دارى و نه با 
هیچ چیز دیگرى.  فقط هاج و واج نگاه میکنند، طورى که انگار اصوال سوال را متوجه نشده اند.  واقعیت 
اینست که آنقدر این مناسبات برایشان بدیهى و طبیعى است که تناقضى حس نمیکنند.  این ماهیت سیاسى 

خودشان است.  حرفى ندارند بزنند.  
   
انتقاد ما به کومه له امروز، گوشه کوچکى از نقد ما به خود بستر اصلى این ارتجاع در منطقه است.  عراق 
و کل کردستان یک قلمرو کار جنبش ما و دو حزب کمونیست کارگرى عراق و ایران است.  تقصیر ما 
نیست که کومه له امروزى را کنار جریانات ملى -  عشیرتى پیدا کرده ایم.  تقصیر ما نیست که اینها روبروى 
حزب کمونیست کارگرى عراق و نه کنار آن سر در آورده اند.  هیچ توطئه عجیب و غریبى براى تلخ کردن 
زندگى به آقاى مهتدى در کار نیست.  این حرکت مشروع و سیاسى و پیشرو جریانى است که دارد با این 
ارتجاع در منطقه مقابله میکند و در حین کار طبعا گاه گریبان حامیان این ارتجاع را هم میگیرد.  اینکه کومه 
له امروز سیاست حمایتگرانه خود از این احزاب واپسگرا را با چه فرمول هایى براى خود توجیه میکند و 
به اعضایش میخوراند براى ما کوچکترین اهمیتى ندارد.  ما گروههاى سیاسى را نه بر حسب رادیو داشتن 

و مقر داشتن و چاى دم کردن و نگهبانى دادنشان، بلکه برحسب سیاستشان قضاوت میکنیم.  
   
سیاست کومه له امروز در منطقه، چه در رابطه با دولت عراق و چه بویژه در قبال احزاب ملى کرد، سیاستى 
ورشکسته و غیر قابل دفاع است.  این سوال باالى سر رهبران امروزى این سازمان آویزان است.  متاسفانه 
فحاشى به منصور حکمت و دروغ بافتن راجع به یک تاریخ مستند و خدشه ناپذیر جواب این سوال سیاسى 
واقعى نیست.  بعد از خوابیدن همه گرد و خاك ها و ترکیدن همه عقده ها، باز این سوال باقى است که 
این چه سیاستى است؟  این چه انتخاب سیاسى مفتضحى است؟  این اصل مساله است.  فرار از آن ممکن 

نیست.  
   
آقاى ایلخانى زاده در پاسخ گفته بود که این بهایى است که سازمان ایشان براى اردوگاه و رادیو داشتن در 
خاك عراق با کمال میل میپردازد.  این پاسخ بنظر جناب مهتدى به اندازه کافى "رزمنده" نیامده و ایشان در 
مقام تصحیح عمر ایلخانى زاده اعالم میکند که خیر بحث بر سر رادیو و اردوگاه داشتن نیست، بلکه این 
سیاست شرط "مبارزه مسلحانه" کردن سازمان ایشان است.  خوشبختانه نه امروز و نه در اوج غلبه کیش 
اسلحه بر جنبش چپ، "مبارزه مسلحانه" جزو فتیش هاى فکرى ما نبوده و هیچ تعظیم و تکریم اتوماتیکى 
را از طرف ما ایجاب نمیکند.  مجاهد و طالبان و حماس هم "مبارزه مسلحانه" میکنند بدون اینکه احترامى 
مهتدى بشود،  آقاى  اینکه جلب فانسقه و قمقمه  از  قبل  ما بعنوان کمونیست  باشند.  توجه  داشته  ما  نزد 
جلب سیاست و مواضع ایشان میشود که متاسفانه چنگى بدل نمیزند.  نظر من راجع به مبارزه مسلحانه نوع 
ایشان قبال از جمله در ارگان مرکزى خود حزب کمونیست ایران و در قطعنامه ام پیرامون اصول فعالیت 
نظامى کومه له (مصوب کنگره ششم کومه له)، که آقاى مهتدى هنوز باید بر طبق آن عمل کند، به تفصیل 
و روشنى بیان شده و لذا خواهش میکنم این بساط عقب مانده کیش اسلحه را اینجا پهن نکنند.  از این 
گذشته، ایشان باید لطف کند و آمارى هم از حجم مبارزه مسلحانه پنج سال اخیرشان که ظاهرا این همه 
اپورتونیسم و راست روى را جبران میکند به خوانندگان خود بدهند.  واقعیت اینست، و همه ناظران مسائل 
کردستان میدانند، که اولین تاثیر سیاست تمکین به عراق و تحبیب احزاب ملى کرد، منتفى شدن هر نوع 



1576

برگزیده آثار  منصور حکمت

امکان مادى سازمان ایشان براى نقل و انتقال نیروى مسلح، تا چه رسد به مبارزه مسلحانه، بوده است.  بنظر 
من آقاى ایلخانى زاده فرمولبندى سیاسى تر، قابل درك تر و صمیمانه ترى از مساله بدست داده بود.  بیان 

آقاى مهتدى رزمنده تر نیست، فقط بچگانه تر است.  
   
رابطه امروزى این سازمان با رژیم عراق و اتحادیه میهنى و پارتى بارزانى به هیچوجه قابل دفاع نیست.  اگر 
این سازمان سوسیالیست بود، اگر رهبرانش حتى به یک معنى عام چپ گرا بودند و افق داشتند، خیلى وقت 
پیش میبایست عطاى این جریانات را به لقایشان میبخشیدند، و در صحنه سیاسى عراق و کردستان کنار 
مردم و کمونیستها میایستادند.  اما از یک سازمان ملى کرد در یکى از چهار پارچه کردستان، سازمانى که 
تمام تجسمش از پیروزى، با تفنگ به شهر برگشتن و چند صباحى دوشادوش حزب دموکرات تقلید طالبانى 
و بارزانى را در آوردن است، این انتظار بیجایى است.  نکته اینجاست که کسانى که حتى در متن تحوالتى 
اینچنین عظیم، روش و آینده خود را بر مالحظاتى چنین خرد بنا میکنند، کسانى که اینچنین به ناتوانى شان 

از برداشتن گامهاى بلند مفتخرند، از تحقق همین رویاى محقر خود هم ناتوان خواهند ماند.  

ولین بار در آذر 1375، دسامبر 1996، توسط انتشارات نسیم منتشر شد.

ماهواره و آل احمدهاى پالستیکى
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تقریبا تمام مردان بزرگ جهان ما مرده اند، موتزارت، بتهوون، پوشکین، الیوت...  
حال خودم هم زیاد تعریفى ندارد...     مجله پانچ

صنف روشنفکر هنرمند و اهل ادب ایرانى سه چهار دهه اخیر پدیده جالبى است که مطالعه روحیات و 
خلقیات و مشغله هایش براى کسى که وقت و حوصله اش را داشته باشد خالى از لطف نیست.  نزد اینها 
خود بزرگ بینى و خود محور پندارى که شاید یک عارضه حرفه اى این صنف در همه جاست، به یک 
موتاسیون ژنتیکى تمام عیار بدل شده است.  کمتر کسى چون صنف روشنفکر ادبى ایرانى دوره اخیر در 
ارزیابى اندازه و ارج و قرب و جایگاه اجتماعى خویش اینچنین به بیراهه رفته است.  پسقراوالن جامعه و 
جامانده هاى هر تند پیچ تاریخ معاصر، مدام خود را ناجیان و راهنمایان آن انگاشته اند.  بیمایگى و لکنت 
اندیشه با هنر و آفرینش عوضى گرفته شده. کمتر قشرى اینچنین واپسگرا و دست و پا چلفتى چنین رسالتى 
براى ارشاد و هدایت براى خود قائل بوده است.  کمتر جماعتى اینچنین فراموش شده و در حاشیه رها 
شده، چنین خود را مرکز عالم پنداشته اند.  کمتر فرقه اى اینچنین اسیر گذشته، چنین سهمى از آینده را 

حق خود دانسته است.

این صنف، این فرقه، یک پدیده مردانه، ملى، اسالم زده، تمدن ستیز، گذشته پرست، سیاه پوش، ضد علم و 
آخوند مسلک و کاله مخملى مآب است.  سنتى است که فقط به اعتبار اختناق آریامهرى و اسالمى و بسته 
بودن چشم و دست و دهان مردم و تکفیر شعور در آن مملکت تا امروز دوام آورده است.  میگویم فرقه و 
صنف، چون اگرچه قطعا همه را نباید به یک چوب راند و البد میتوان معدودى از شاعران و نویسندگان 
را خارج این دایره بشمار آورد، اما افق و نگرش چندش آور این فرقه است که به باصطالح محیط ادبى 

ایران حاکم است.

آقاى عباس معروفى، در ستونش در روزنامه نیمروز تحت عنوان "حضور خلوت انس" (المعنى فى بطن 
الشاعر)، یکبار دیگر ما را به سیاحت این دنیاى کج و کوله نارسیسیم و خودفریبى و عقب ماندگى میبرد.  
ایشان در ستونش، شاید از سر ساده دلى، تمام محاسن این صنف را یکجا و بدون پرده پوشى به نمایش 
گذاشته است. دعواى آقاى معروفى و رژیم اسالمى به شکلى نمونه وار جوهر کشمکش کل این قشر با 
ارتجاع سیاسى در ایران را در خود فشرده کرده و معنى میکند.  دعوا، آنطور که خودش میگوید، سر کاغذ و 
اجازه نشر نوشته هایش است.  معتقد است که "کاغذ فروشهاى ظهیر االسالم به قدرت رسیده اند" و کنترل 
قلم را بدست گرفته اند.  تنومندانى که "درخت اره میکنند تا کاغذ کنند" راه بر آنها که چون ایشان "نبوغى 
دارند و شب تا صبح نمیخوابند و تخیالت خویش بر کاغذ میاورند" بسته اند.  ایشان اعتراض میکند:  "این 
کاغذهایى که با ارز خون جگر وارد مملکت میشود مال من و امثال من است"، استدالل میکند:  چرا وقتى 
صحبت صنعت و کشاورزى است متخصصین را خبر میکنند، اما تا پاى هنر و فرهنگ میشود همه، "جامعه"، 
عوام الناس، خود را صاحب نظر میدانند و صحنه را شلوغ میکنند.  "در مورد مسائل فرهنگى ماشااهللا هزار 
ماشااهللا شصت میلیون صاحبنظر داریم که به هیچ قیمتى هم کوتاه نمیایند.  بیچاره پدید آورندگان فرهنگ و 
نویسندگان ادبیات خالقه (شکسته نفسى نفرمائید) که از پس معرکه سرك میکشند ببینند آن وسط چه خبر 
است".  نه اینطور نمیشود، رژیم اسالمى منفعت خود را نمیشناسد، دارد منافع ملى را فداى خود محورى 
میکند.  درد آقاى خامنه اى و انصار حزب اهللا از "تهاجم فرهنگى" را آقاى معروفى است که خوب درك 
میکند.  ایشان آنتن بشقابى هاى باالى ساختمان ها را نشان سران رژیم میدهد و خیرخواهانه نصیحت میکند:  
اگر MTV و برنامه هاى "مبتذل" آن میدان پیدا کرده از آن روست که دهان ایشان و امثال ایشان بسته است، 
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کتابهایشان منتظر اجازه چاپ مانده، "بهترین خالقان آثار ادبى و هنرى" را گوشه نشین کرده اند.  "مجنون 
دارد ویالن پرسه میزند و مینالد و مردم دارند از ماهواره لیلى را نگاه میکنند."

اگر کسى سر بر نمیگرداند تا به این مجنون رنجیده و ویالن نگاه کند شاید از آنروست که شکل و شمایل 
آشنا و کسالت آورى دارد. میشناسندش، نمیخواهندش. سالهاست این تیپ اجتماعى در آن مملکت کشیمنى 
تولید میشود. آل احمد هاى پالستیکى. خوشبختانه این یکى خود میداند تمام وجودش کپى و تکرارى است.  
میگوید:  "گفتم که تاریخ این صد سال به شکل وحشتناکى تکرارى است. ..  این روزها کتابى میخواندم 
که بشدت مرا تحت تاثیر قرار داد "حسن مقدم و جعفرخان از فرنگ برگشته". ..  جالب است...  نفرت 
حسن مقدم به غرب، و توجه او به مصالح ملى و شهامتش در بیان دردها مرا به این باور میرساند که انگار 
زمان نگذشته است." اگر از حسن مقدم تا عباس معروفى، زمان نگذشته باشد، مکان از قرار گذشته است! 
اگر "نه غربى" شعار حسن مقدم بوده باشد، مصرع "نه شرقى" اش، مستقیما محصول واشنگتن دى سى 
است:  "به مقامات رژیم گفتم بیائید همه روزنامه ها را تعطیل کنید و یک "پراودا" منتشر کنید براى همه 
مردم".  احسنت، چه سخن نو و چه ادبیات خالقه اى! چه انتقاد عمیق و سازش ناپذیرى به ارتجاع سیاسى 
در ایران! اگر تصور میکنید کنایه آقاى معروفى به برژنف و سوسیالیسم قالبى است، حتما حسن نظر دارید.  
خیر، ایشان دارد با این فرمول نخ نماى جنگ سردى اعتبار نامه ضد چپى اش را حاضر میکند.  و البته اینهم 
تکرارى است.  "بهترین خالقان آثار ادبى و هنرى در ایران" سنتا خواص این خود شیرینى ها را در رفع 
سانسور کتابهایشان در رژیم هاى ضد کمونیست به خوبى میشناسند.  حاال همه چیز به کنار، خودمانیم، 
واقعا شرایط شوروى سابق، حتى با همان برژنف و کا.گ.ب اش، براى "پدید آورندگان فرهنگ" و نوابغ 
شبانگاهى ایران به نسبت رژیم اسالمى پسرفت محسوب میشود؟ ! واقعا که هشدار آقاى معروفى چقدر 
باید "مقامات رژیم" را که فقط دهها هزار قتل عمد در پرونده جمعى و فردى شان هست، خجل کرده و 

بخود آورده باشد!

و مبادا تصور کنید با این حرفها آقاى معروفى پا به قلمرو آلوده سیاست گذاشته است. 

خیر، "من نویسنده ام!"

نه عزیز من، نه آقاى معروفى، کل ماجرا را وارونه فهمیده اید.  سانسور آثار شما و شماها علت هجوم مردم 
به شبکه هاى تلویزیونى ماهواره اى نیست، برعکس، برچیدن آنتهاى بشقابى و قرنطینه فرهنگى مردم علت 
بقاء شما و حیاط خلوت محقر هنرى تان در آن مملکت است. مطمئن باشید روزى که مردم آزادانه به 
آنچه در جهان میگذرد دسترسى داشته باشند و در بیان سلیقه ها و دنبال کردن عالئقشان آزاد باشند، دنیاى 
ادبى و هنرى عقب مانده شما، با همه ترس و نفرتش از هر آنچه غیر اسالمى و غیر ایرانى است، یک شبه 
منقرض میشود.  مردم حرفشان را زده اند.  ترجیح شان را گفته اند.  به تیراژتان نگاه کنید.  شصت میلیون 
مردم، تشنه خواندن و دانستن، محروم از ادبیات جهانى، محروم از هنر امروز، با هزار سوال، و صد هزار 
نیاز معنوى و فرهنگى، با شالق آخوند و پاسدار کت بسته و بدون آلترناتیو بعنوان مستمع اسیر به محضر 
شما آورده شده اند، آدمهایى چنان مشتاق دیدن و شنیدن و تماشاى دنیا و مردمانش، که خود را به خطر مى 
اندازند تا "ماهواره" و MTV نگاه کنند، هر کس حرف دیگرى داشته گرفته اند و کشته اند و بسته اند و 
بیرون کرده اند، و حال به تیراژتان نگاه کنید.  واقعا خنده آور نیست که صنف شما بخواهد، آنهم با ژست 
"پدید آورندگان فرهنگ"، به شخصیت هاى فرهنگ عامه در سطح جهانى، از باب دیالن و رولینگ استونز 

تا بون جووى و مادونا فخر بفروشد؟ 

ابتذال البته لغت گویایى است.  مبتذل وصف حال هنرمندان و فرهنگسازان عزیزى است که بقول ناصر 
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جاوید در شرایطى که دهات دارد تخلیه میشود، از نظر ادبى سر جالیز مانده اند، بیلشان را در خاك فرو 
کرده اند و بهیچ قیمت حاضر نیستند به شهر بیایند.  کرور کرور رمان و حسرتنامه از موضع دانشجوى 
شهرستانى غریب و نمازخوان دانشگاه تهران راجع به ده و پاسگاه ژاندارمرى و ایالت و عشایر و دوران 
شیرین آفتابه مسى و خزینه تحویل جامعه میدهند.  آدم شهرى امروزى را نمیشناسند، چه رسد که بخواهند 
تصویرش کنند و چیزى راجع به زندگى اش بگویند.  در ادبیات اینها زن هنوز، تازه اگر مثل آقاى معروفى 
خیلى بزرگوارى کنند، "مادر بزرگى" است که "یادش بخیر" کرسى را روبراه میکرد و "فسنجون" جلوى شان 
میگذاشت.  ناتوانى از برقرارى یک رابطه جنسى سر راست، انسانى، باز و برابر با همکار و همکالسى شان 
را دستمایه میلیونها بیت وصف "درد فراق" و "غم حرمان" و منظومه هاى ضجه کرده اند.  مبتذل، توصیف 
سنت فرهنگى اى است که در یک گوشه پرت، بدور از چشم منتقد جهان معاصر، از عقب ماندگى اخالقى، 
مذهب زدگى، مرد ساالرى و خود پرستى قومى و ملى و فقر تکنیکى خود یک فضیلت و هویت اجتماعى 
ساخته است.  مبتذل وصف حال سنت ادبى اى است که زیر چتر رژیمهاى واپسگرا و ارتجاعى که حتى 
نگاه مردم به بیرون این محیط پرت افتاده را ممنوع و سرکوب مى کنند، به زور سوبسید و روى دوش کار 
ارزان کارگر چاپ براى خود یک بازار محقر هزار و هشتصد نفره ترتیب داده و با پاشیدن سم بیگانه گریزى 

و قومپرستى و گذشته پرستى از آن دفاع میکند.

مطمئن باشید که همان آزادى فرهنگى اى که با سقوط رژیم اسالمى شکوفا میشود و بساط حماقت مذهبى 
و ملى را بکلى بر مى چیند، این "فرهنگ سازان" را هم از دور خارج خواهد کرد.  این سنت ادبى و فرهنگى 
همزاد ارتجاع سیاسى در ایران است و از همان تغذیه میکند، همفکر آن است و به همان هم خدمت میکند.  

با همان هم محو خواهد شد.  مردم شایسته هنر و ادبیات و فرهنگ دیگرى هستند.  

اولین بار در بهمن 1375، فوریه 1997، با امضاى نادر بهنام، در شماره 23 انترناسیونال منتشر شد
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این شروع کار ماست
  
رویارویى کارگران صنعت نفت با رژیم اسالمى و موج اعالم همبستگى بخش هاى مختلف طبقه کارگر 

جهانى حقایق اساسى اى را تا همینجا تاکید کرده است.  
  
با اولین جلوه اعتراض کارگران نفت، همه جا سرها میچرخد و نگاهها میخکوب میشود.  کارگران نفت 
تکان خورده اند، آیا این آغاز انقالبى دیگر است؟  و این فقط سوال مشتاقان آزادى نیست.  سوال همه 
است.  همه جایگاه کارگر نفت در اقتصاد ایران را میدانند، همه موقعیت کلیدى کارگر نفت در راس جنبش 
کارگرى ایران را میشناسند، همه قدرت این بخش طبقه کارگر در ایران را درك میکنند.  کارگر نفت همچنان 

در چشم همه "رهبر سرسخت" مبارزه براى آزادى در ایران است.  
  
رویدادهاى اخیر بعالوه درسى بود به همه کسانى که به خودآگاهى و همبستگى طبقاتى کارگران در سطح 
جهانى ناباروند.  در پاسخ به کمپین حزب کمونیست کارگرى ایران در خارج کشور، صدها اتحادیه کارگرى 
میدان همبستگى با  استرالیا تا آمریکا، از ژاپن تا آلمان و از ترکیه تا فرانسه، به  دهها میلیون عضو، از  با 
کارگران ایران پاى گذاشتند.  قطعنامه هاى اعتراضى صادر کردند و به فراخوان تظاهرات علیه رژیم مرتجع 
اسالمى پاسخ مثبت دادند.  این موج همبستگى سد سانسور را شکست، و رژیم اسالمى را به تناقض گویى 
و دلقک بازى انداخت.  در شرایطى که دول دموکرات و متخصصین دفاع از حقوق بشر در جامعه غربى 
براى صدور یک سطر در محکومیت رژیم اسالمى صد بار استخاره میکنند و چرتکه میاندازند و باالخره 
امتناع میکنند، بردن نام کارگر و امر همبستگى کارگرى کافى بود تا سیل اعالم حمایت کارگران کشورهاى 
مختلف سرازیر شود.  وقایع اخیر امکان داد تا همه از این روزنه نگاهى به پتانسیل عظیم جنبش کارگرى 

جهانى بیاندازند.  
  
رویدادهاى اخیر شاهد دیگرى بود بر این واقعیت که دوران تخطئه سوسیالیسم و کارگر و کمونیسم براستى 
به پایان رسیده است.  تاثیرات تبلیغات و عوامفریبى هاى ضد سوسیالیستى رسانه ها و دستگاههاى مهندسى 
افکار دول غربى در هشت سال اخیر کامال رنگ باخته.  اکنون دیگر دوره خوشبینى به کار سوسیالیستى، 
دوران اعتماد به قدرت کارگر، دوران امیدوارى مردم به دخالتگرى کمونیسم است.  عکس العمل فوق العاده 
مثبتى که تشکلهاى حزب کمونیست کارگرى در دل این کمپین از محیط فعالیت خود گرفتند و اشتیاقى که 
در سطوح مختلف براى شرکت در این جنبش همبستگى همراه و دوشادوش حزب وجود دارد، به سهم 

خود بر این واقعیت تاکید میکند.  
  
و باالخره، وقایع اخیر بر نقش کارساز یک سازمان متشکل و آگاه کمونیستى کارگرى تاکید کرد.  شکل 
دادن به این موج همبستگى بین المللى و قرار دادن مبارزه کارگران نفت در مرکز توجه بسیارى از رسانه ها 
و مجامع مختلف در اقصى نقاط جهان بدون حرکت خستگى ناپذیر هماهنگ و با برنامه حزب کمونیست 
کارگرى در خارج کشور قابل تصور نبود.  اینکه چنین صف حاضر و آماده اى براى پیشبرد این کمپین 
وجود داشت، ابدا تصادفى نیست.  این جنبشى است که هویت سیاسى خود را با پافشارى بر تعلق کارگرى 
کمونیسم تعریف کرده است.  این حزبى است که مبارزه طبقه کارگر را کلید یک دنیاى بهتر میداند.  این 
تر  طبیعى  چیز  هیچ  است.   شده  ساخته  خشت  به  خشت  اعتقادات  این  مبناى  بر  سالها  طول  در  سازمان 
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از این نیست که در شرایطى که جریانات مختلفى در اپوزیسیون در پى منجى تراشى از میان آخوندهاى 
مغضوب و وعاظ از منبر افتاده و ملیون خانه نشین شده و جناح مکالى خود رژیم اند، حزب کمونیست 
کارگرى به تحرك طبقه کارگر چشم بدوزد و آماده باشد که پرچم این مبارزه را هر جا و همه جا برافراشته 
تر کند.  وقایع اخیر کمک کرد تا گوشه اى از قدرت تحزب کمونیستى کارگرى نمودار شود.  این شروع 

کار ماست.  
  

کارگران مبارز صنعت نفت، رفقا، 
حتى اگر حرکت اخیر شما فورا مبشر انقالب علیه رژیم کثیف اسالمى نباشد، شک نیست که این کارگرانند 
که شیپور انقالب را در آینده اى نه چندان دور بصدا در خواهند آورد.  شرط پیروزى اینست که اینبار طبقه 
کارگر در راس این جنبش بماند.  آغاز شکست انقالب 57 آنجا بود که مهدى بازرگان و گله اى از دیگر 
عوامل ارتجاع اسالمى، به خرج رژیم سلطنت و با هلیکوپتر ارتش براى خواباندن اعتصاب و بیعت گرفتن 
با خمینى سراغ شما آمدند.  اگر تجربه خونبار رژیم اسالمى یک درس داشته باشد، اینست که کارگر باید در 
صحنه سیاسى با حزب و افق و برنامه مستقل خود ظاهر شود.  این اساسى ترین فراخوان ما به شما است.  

از طرف دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 
منصور حکمت 25 فوریه 97

انترناسیونال، ارگان حزب کمونیست کارگرى ایران -  شماره 24 -  خرداد 1376- مه 1997
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اطالعیه در مورد  انتخابات رئیس جمهور رژیم اسالمى
انتخاب خاتمى به پست ریاست جمهورى رژیم اسالمى موقعیت ویژه و حساسى را در ایران بوجود آورده 
است.  روشن است که گذاشتن نام انتخابات و اعمال اراده مردم به این مضحکه، تف کردن به روى حقیقت 
و بى حرمتى به شخصیت و شعور میلیونها مردمى است که دو دهه تحت حاکمیت ارتجاع اسالمى زیسته 
اند.  این رژیم صد و پنجاه هزار اعدام است، این رژیم دو دهه زندان و شکنجه و چماقدارى است، رژیم 
شالق، رژیم دار زدن و دست بریدن و سنگسار انسانهاى بیگناه است، رژیم جهل و خرافه است.  رژیم 
اوباش و آخوندها و آدمکشهاى حرفه اى است، رژیم تحقیر و اسارت زن است.  در این "انتخابات" فقط 
آزادیخواه  و  سوسیالیست  و  کمونیست  دادند.   مى  کاندید  بعنوان  شرکت  اجازه  کثافات  ترین  کثیف  به 
به  که  زنى  آن  حتى  زن،  ندارد.   حیات  حق  حتى  رژیم  این  در  بلکه  شرکت،  حق  فقط  نه  آزاداندیش،  و 
مجیزگویى اسارت خویش برخاسته باشد و دالل مظلمه و پاره بدن خود رژیم باشد، به اعتبار زن بودنش 
اجازه شرکت ندارد.  از میان لیست از میان چند صد مرد مسلمان مرتجع و متحجر و امتحان پس داده، 

باالخره 4 نفر از غربال "تشخیص صالحیت" گذشتند.  
مردم وسیعا به خاتمى راى دادند، اما خاتمى منتخب هیچ مردمى نیست.  در یک انتخابات آزاد که سهل 
است، حتى در انتخاباتى از نوع انتخابات ترکیه و پاکستان، امثال این موجودات صد راى نمیاورند.  مردم 
به خاتمى راى دادند چون قصد از میان بردن این رژیم را دارند و خاتمى و قدرت گیرى جناح مدافع 
او را ابزارى مى دانند که مى تواند فروپاشى رژیم اسالمى را تسهیل و تسریع کند.  این آن حقیقتى است 
که همه، مردم، رژیم، رسانه ها، دول غربى و حتى محافل اپوزیسیون ملى کند ذهن و تازه دمکرات رژیم 
بخوبى مى دانند.  هیجانى که ایران و همه ناظران اوضاع ایران را فرا گرفته است از شوق مشاهده دریاى 
آزادیخواهى و بشردوستى و سکوالریسم جناب خاتمى نیست، از ذوق تفاوتهاى میکروسکوپى میان نظرات 
او با خط رسمى رژیم نیست.  کسانى که چنین فکر مى کنند مکانیسم هاى حرکت مردم را نمى شناسند 
و آزادیخواهى و بلوغ سیاسى مردم را دست کم مى گیرند.  شادى مردم از آن روست که مى دانند سیر 
عملى سقوط رژیم اسالمى دیگر آغاز شده است.  مى دانند این واقعه مى تواند آغاز پایان حاکمیت ارتجاع 

اسالمى در ایران باشد.  
این تشخیص مردم از بسیارى جهات درست است.  نتیجه انتخابات نه فقط سرکوب و پس راندن مردم 
را براى رژیم فورا و در میان مدت دشوار تر کرده است، بلکه توازن جدیدى میان جناحهاى رژیم اسالمى 
بر قرار مى کند و شکافهاى عمیقى در حکومت ببار میاورد.  یک ارتجاع غیر منسجم، و وجود جناحى 
در درون خود حکومت که ناگزیر است، براى حفظ موقعیت خود گاه و بیگاه از حقوق مدنى مردم سخن 
بگوید، بهترین دعوتنامه براى پا گذاشتن مردم به یک جنبش اعتراضى توده اى است.  این روند اکنون آغاز 

شده است.  
نه سیر حرکت رژیم و جناحهاى آن، و نه روند مبارزات و اعتراضات مردم، از پیش معلوم و محتوم نیستند.  
آنچه مسلم است تحرك سیاسى مردم در پائین و کشمکش و بحران در باال مشخصه اصلى اوضاع سیاسى 
در دوره آتى در ایران خواهد بود.  این نه آخرین کالم مردم است و نه آخرین تعیین تکلیف جناحهاى 
حکومت.  نقطه عطف هاى تاریخى تر و تکان دهنده تر هنوز در راهند.  کلید پیشروى، اما، تشدید فشار 
به حکومت، دل نبستن به مواعید هیچ جناح حکومت و بسیج و سازمانیابى حول جنبش واقعى براى آزادى 

و برابرى در جامعه است.  
حزب کمونیست کارگرى ایران طبقه کارگر و همه مردم آزادیخواه را در مبارزه براى سرنگونى رژیم و 
تحقق یک جامعه آزاد، برابر و انسانى، براى ایجاد یک دنیاى بهتر، به وحدت حول پرچم کمونیسم کارگرى 

فرامى خواند.  
دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران ، 7 خرداد 1376- 28 مه 97
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اسالم، حقوق کودك و حجاب -  گیت راه کارگر
در دفاع از ممنوع کردن حجاب اسالمى براى بچه ها

  
اخیرا در استکهلم دو اطالعیه با یک روح، یک مضمون و چه بسا حتى از یک قلم، با لحنى بسیار خصمانه 
علیه کمپین دفاع از حقوق زنان ایران و کمیته سوئد حزب کمونیست کارگرى منتشر شده است که پاسخى 
جدى را طلب میکند. اعالمیه اول امضاى "تحریریه نشریه سوئدى(؟ ) زنان و بنیادگرایى" را برخود دارد و 

اعالمیه دوم مستقیما به امضاى خود سازمان راه کارگر است.  
  
موضوعى که خشم این دوستان را برانگیخته است ظاهرا دفاع ما از خواست ممنوعیت حجاب اسالمى براى 
کودکان است.  میگویند این "نفى آزادى پوشش براى مسلمانان" است، این "نفى حقوق دموکراتیک "اقلیت 
ها"ست.  میگویند این خواست "رضاخانى" و "پول پوتى" و "فاشیستى" و "راسیستى" است، ما را افشاء 
میکنند که میخواهیم پاى "دولت و قانون و پاسبان" را وسط بکشیم، میگویند میخواهیم حجاب را به زور از 
سر زنان برداریم، میگویند مردم را به "امت اسالم و دشمنان آن" تقسیم کرده ایم و قصد براه انداختن "جنگ 
صلیبى" داریم.  و اینها تازه حرفهاى بهترشان است.  چیزهاى بیشترى هم میگویند که در هر جامعه اى که 
حرمت و حیثیت همه مردم محفوظ باشد و "اقلیت ها" به امان سنن و فرهنگ اسالمى و شرقى "خودشان" 

رها نشده باشند، سر و کار گوینده را به جرم هتک حرمت و افترا با "دولت و قانون و پاسبان" میاندازد.  
  
اختالف بر سر حقوق انکار ناپذیر کودك و مساله اختناق و زن ستیزى در خانواده هاى اسالم زده، یک 
اختالف واقعى میان ما و اینهاست که باید بسیار شمرده و مستدل تعریف و تاکید شود. این اختالفى عمیق 
و بسیار مهم است که پائین تر به آن میرسیم.  اما هیسترى این اطالعیه ها از سر اختالف نظر تئوریک این 
جریان بر سر این مساله نیست، بلکه ناشى از این واقعیت است که این دوستان فهمیده اند که درست مانند 
حمایتشان از اخراج افغانى ها از ایران (قبل از سقوط شوروى و غسل تعمید دموکراتیک این دوستان و وقتى 
اردوگاه عزیزشان با مسلمین افغان در جنگ بود و لذا دموکراسى هنوز براى افغانها جایز نبود) یکبار دیگر 
در مالء عام خراب کرده اند و افتضاح باال آورده اند.  این داد و هوار و هیسترى بابت جلسه اى است که 
فراخوان دادند تا پاسخ کمونیست ها را بدهند و توجه وسیع افکار عمومى به نظرات کمپین و سخنان اسرین 
محمدى را خنثى کنند.  اما همانطور که از اطالعیه شان بر میاید، خودشان هم ظاهرا انتظار این استقبال وسیع 
مسلمین و صد البته "بنیادگرایان" و غریو تکبیرها و صلوات ها در صف حامیان شان را نداشته اند.  حال 
چند روزى چرتکه انداخته اند و فهمیده اند زیان کرده اند.  قرار نبود اینچنین اسالمى بنظر بیایند.  قرار نبود 
"مرزهایشان" اینچنین با جماعت اسالمى "بهم بریزد"، این اسالم پناهى شاید براى تشکیالت خارج کشور 
یک "حزب برادر" در کشورى که اسالم در میان بافت مهاجرین آن نفوذ دارد مفید باشد (که باز هم جاى 
تردید است)، ولى براى سازمانى که با مهاجرین از ایران آمده شهرى تر و عمیقا ضدمذهبى و بقول اینها 
"فکلى" سر و کار دارد، این یک لکه ننگ و یک افتضاح سیاسى بزرگ به حساب میاید.  سازمانى که بخواهد 
که دوباره اسالم و جنبش اسالمى را به خوب و بد و میانه رو و بنیادگرا، سمى و خوراکى، و خلقى و ضد 
خلقى تقسیم کند، آنهم سازمانى که همه میدانند تخم و ترکه همان جنبش اجتماعى و سنت سیاسى است که 
حزب توده و اکثریت پیرو خط امام را تحویل جامعه داده است، آشکارا حکم ورشکستگى سیاسى خود را 
صادر کرده است.  این "حجاب -  گیت" و "اسالم -  گیت" این حضرات است.  خودشان این را فهمیده 
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اند و میخواهند خرابکارى خود را با هیاهو و جار و جنجال ماستمالى کنند، میخواهند حمایت معذب کننده 
مسلمین از مواضع و افکارشان را به گردن "چپ روى" و "بنیادگرایى" ضد اسالمى ما بیاندازند.  اگر حزب 
کمونیست کارگرى رضاخانى و پل پوتى نباشد، مسلمین بنیادگرا حق بجانب نمیشوند و پشت دموکراسى 
سپر نمیگیرند و الجرم مرزشان با راه کارگر و نشریه زنان سوئدى مخالف بنیادگرایى بهم نمیریزد! استداللى 

رندانه و البته بى خاصیت.  
  

بگذارید به گره گاههاى این بحث یک به یک بپردازیم.  

حقوق کودك و حجاب اسالمى
  
ما صحبتى از "چادر کشیدن از سر زنان" آنهم توسط "پاسبانها" نکرده ایم. برنامه حزب کمونیست کارگرى 
صریحا از آزادى پوشش دفاع میکند. اما برنامه ما همچنین خواهان مصون بودن کودکان از دست اندازى 
مذهب و فرقه هاى مذهبى است و بعالوه "ممانعت از برخوردارى کودکان از حقوق مدنى و اجتماعى 
خویش نظیر آموزش و تفریح و شرکت در فعالیت هاى اجتماعى مخصوص کودکان" را جرم میداند.  بحث 
آزادى انتخاب حجاب اسالمى، مربوط به بزرگساالن است.  مربوط به کسانى است که الاقل از نظر صورى 
و از نظر قانون حق انتخاب دارند و مسئولیت عواقب انتخاب آزاد خود را بر عهده میگیرند (هرچند حق 
انتخاب زن بزرگسالى هم که چاقو و شیشه اسید اسالمى را میشناسد صورى تر از صورى است).  بحث 
آزادى پوشش هیچ چیز راجع به حقوق کودك و دختران خردسال و نوجوانى که در یک خانواده اسالمى 
تحت تکفل پدر و مادر خود زندگى میکنند نمیگوید.  نوابغ عزیز ما میفرمایند تفکیک کودك و بزرگسال 

"فرقى در مساله ایجاد نمیکند".  خیر، بسیار هم ایجاد میکند.  
  
ما میگوئیم حجاب اسالمى سر کودکان و نوجوانانى که به سن قانونى نرسیده اند کردن، باید قانونا ممنوع 
باشد.  زیرا این تحقق حق انتخاب پوشش توسط کودك نیست، بلکه، برعکس، در حقیقت تحمیل پوشش 
خاص به کودك توسط پیروان یک فرقه مذهبى معین است.  اتفاقا حمایت از آزادى و حق انتخاب کودك 
(که خود مطلق نیست) ایجاب میکند که قانونا جلوى این تحمیل گرفته شود.  کودك مذهب و سنت و 
تعصب خاص ندارد.  به هیچ فرقه مذهبى اى نپیوسته است.  انسانى است جدید، که به حکم تصادف و 
مستقل از اراده خود در خانواده اى با مذهب و سنت و تعصبات خاص پا به حیات گذاشته است.  جامعه 
موظف است.  تاثیرات منفى این بخت آزمایى و قرعه کشى کور را خنثى کند.  جامعه موظف است شرایط 
حیات  در  آنها  فعال  شرکت  و  آنها  شکوفایى  و  رشد  و  کودکان  همه  زندگى  براى  اى  منصفانه  و  یکسان 
اجتماعى فراهم کند.  کسى که بخواهد راه زندگى اجتماعى متعارف یک کودك را کور کند، درست مانند 
کسى که بخواهد بنا به فرهنگ و مذهب و عقده هاى شخصى و گروهى خودش جسم کودك را مورد 
تعرض قرار بدهد، باید با سد محکم قانون و عکس العمل جدى جامعه روبرو بشود.  هیچ دختر نه ساله 
اى شوهر کردن، ختنه (مثله) شدن، آشپز و خدمتکار افراد ذکور فامیل شدن، از ورزش و تحصیل و بازى 
محروم شدن را "انتخاب" نمیکند.  کودك در خانواده و در جامعه مطابق رسم و رسوم و مقرراتى که وضع 
شده است بار میاید و این افکار و رسم و رسوم را بطور خودبخودى بعنوان روش متعارف زندگى میپذیرد.  
مکانیسم  که  کسى  است.   مسخره  از  تر  مسخره  کودکان  خود  توسط  اسالمى  حجاب  انتخاب  از  صحبت 
محجبه شدن دختر کودکستانى را "انتخاب دموکراتیک" خود او جلوه میدهد، یا اهل کره ارض نیست و یا 
ریاکارى است که لیاقت ورود به بحث حقوق کودك و مبارزه علیه تبعیض را ندارد.  شرط دفاع از هرنوع 
آزادى کودك براى تجربه کردن زندگى، شرط دفاع از انتخاب داشتن کودك، گرفتن جلوى این تحمیالت 
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خودبخودى و رایج است.  کسى که فکر میکند در مساله حجاب، کودك یا بزرگسال "فرقى نمیکند"، قبل 
از اینکه عضو تحریریه جایى بشود، یا کمیته اسکاندیناوى کسى را تشکیل بدهد، باید فکرى بحال عقب 

ماندگى فکرى و بى اطالعى اش از ابتدائیات مساله بکند.  
  
اما اشاره اینها در بحث "نقض حقوق دموکراتیک" نه به حقوق کودك بلکه به حقوق پدر و مادر است.  آیا 
ممنوعیت حجاب اسالمى براى کودکان و نوجوانان "حق دموکراتیک" پدر و مادر را سلب میکند؟  این 
ادعاى اینهاست.  خوشبختانه جامعه بشرى دارد از دورانى که زن و فرزند جزو اموال پدر و شوهر بودند 
و اینها رسما حق کشتن شان را داشتند خارج میشود.  آنچه این حضرات بعنوان حقوق دموکراتیک پدر و 
مادر از آن سخن میگویند، تتمه حقوق عشیرتى پدر است که خوشبختانه با پیشرفت جامعه و هرچه "فکلى" 
تر شدن آن بشدت محدود شده است.  بله دوستان، حقوق اولیاء نسبت به فرزند محدود و مشروط به 
حقوق انسانى و جهانشمول و قانونى کودك است.  این وظیفه قانون (و "دولت و پاسبانها") در هر کشور 
است که این را تضمین کنند.  هیچکس چه پدر، چه مادر، چه خان دایى، چه خاله خانم حق کتک زدن یا 
ارعاب کودك را ندارد، هیچکس حق سلب آزادى کودك را ندارد، هیچکس حق جلوگیرى از تحصیل و 
ورزش و معاشرت کودك را ندارد.  هیچکس حق سوء استفاده جنسى از کودك را ندارد.  هیچکس حق 
کار کشیدن از کودك و به کار گماشتن او را ندارد.  هیچکس حق آزار جسمى کودك، ولو به حکم شرع 
انور، را ندارد، هیچکس حق محروم کردن کودك از هیچیک از امکاناتى که جامعه بطور متعارف حق او 
دانسته است را ندارد.  این کودك آزارى ها جزو "حقوق دموکراتیک" هیچ بشرى نیست.  اعمال ممنوعیت 
و محدودیت بر فعال مایشائى سنتى و عشیرتى پدران و شوهران، شرط حیاتى برخوردارى کودك از حقوق 
انسانى ابتدایى خویش است.  حقوقى که تازه باید بمراتب بیش از این گسترش پیدا کند.  دوستان گرامى، 
آزادیخواهان نیمه وقت، باور بفرمائید جامعه پیشرفت کرده که به اینجا رسیده.  یعنى واقعا فهم این حقایق 

ساده اینقدر دشوار است؟  
  
اما شاید حجاب اسالمى شامل این کودك آزارى ها نمیشود.  آخر حجاب "خلقى" است، "خودى" است، 
مال "مهاجرین محروم" است، جزو فرهنگ "ما شرقى ها" است، لباس "ضد امپریالیست ها"ست، راسیست 
ها هم آن را دوست ندارند، وزیر مهاجرت سوئد هم خودش بى حجاب است.  این تعارفات و چرندیات از 
زبان یک مسلمان "غیر بنیادگرا"، یا فرقه مسعود و مریم و نظایر آنها، غیر منتظره نیست.  اما آیا واقعا کسانى 
که ادعاى زن بودن و ترقى خواهى میکنند و تازه سالم و علیک خود با "فعالین با سابقه جنبش زنان و 
جنبش ضد راسیستى در سوئد" را هم به رخ مردم میکشند، هنوز معنى اجتماعى حجاب اسالمى، و تاثیرات 
مخربش براى ذهن و زندگى دختران خردسال و نوجوان در سوئد، را نمیدانند؟  واقعا باید براى اینها از 
رنج و غم کودکى که منزوى و انگشت نماست، نمیداند چرا اجازه جست و خیز و بازى و شنا و معاشرت 
با همکالسى هایش را ندارد، و کوچکترین اختیارى براى خروج از این وضعیت و خالصى از این کابوس 
ندارد، موعظه کرد؟  ببینید تربیت توده ایستى چقدر در این صف عمق و ریشه دارد که حتى یکبار تصادفا 

هم به یک موضع آزاداندیشانه در مقابل اسالم دچار نمیشوند.  

ممنوعیت حجاب "اجبارى" براى کودکان
   
این شعار اثباتى خود اینها در قبال مساله تحمیل حجاب به کودکان است.  خیال میکنند فرمول خوب و 
کارساز و دموکراتیکى هم یافته اند.  اما این شعار هیچ چیز نمیگوید و کوچک ترین تاثیرى بر واقعیت 
ستمکشى کودك و بخصوص دختران خردسال در محیط هاى اسالمى ندارد.  چرا؟  به معنى عملى این 
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فرمول دقت کنید.  اگر این حکم مبناى عمل جامعه بشود، تنها کودکانى از حجاب اسالمى معاف میشوند 
که بتوانند در پیشگاه محکمه یا مرجعى ثابت کنند که پدر و مادر حجاب را به زور سر آنها کرده اند.  تا 
اجبار ثابت نشود، کارى خالف قانون صورت نگرفته است.  انصافا این فرمول راهگشایى است.  هر کودك 
9 ساله جسور و فارغ التحصیل دانشکده حقوق، که به حقوق مدنى خود بخوبى واقف باشد و آماده باشد 
پیه طرد شدن از خانواده خود را بتن بمالد و علنا و رسما علیه اولیاء مسلمان خود شهادت بدهد و مدارك 
کافى براى نشان دادن جنبه اجبارى حجاب به دادگاه ارائه کند و پاسخ دفاعیه وکالى پدر و مادر و کل 
مبحث نسبیت فرهنگى را هم در آستین داشته باشد، ممکن است (البته اگر در همان لحظه صنایع سوئد 
مشغول صادر کردن چیزى به "جهان اسالم" نباشند) اجازه بگیرد که حجاب سرنکند.  اینکه این کودك بعدا 
قرار است کجا زندگى کند و در صف اتوبوس و در راه مدرسه چه بسرش خواهد آمد البته جزو معضالت 

این دوستان نیست.  
   
تمام خاصیت این فرمول اینست که خام اندیشى و بى اطالعى مدافعینش از مکانیسم هاى زندگى واقعى و 
کل معضل کودك آزارى در جامعه و در خانواده را به نمایش بگذارد.  دوستان گرامى، اندیشمندان بزرگ، 
مکانیسم اجبار و تحمیل در خانواده بنیادى تر و پوشیده تر و سیستماتیک تر از اینهاست.  کسى بزور اسلحه 
حجاب سر کودکان نمیکند، زیرا کودك اراده و خواست پدر و مادر را مورد تردید قرار نمیدهد.  در ذهن 
خود، حتى آنجا که مورد ضرب و شتم و تعدى جسمى است، آنها را محق و خود را مقصر تصور میکند.  
تسلیم به خواست پدر و مادر را وظیفه اى بدیهى تصور میکند.  براى کودك از دست دادن محبت پدر 
و مادر، نداشتن تائید آنها، رنجاندن آنها، یک کابوس است.  معلوم نیست چرا این دوستان شهامتى را که 
خودشان دسته جمعى حاضر نیستند در مقابل مسلمین نشان بدهند، از یک کودك خردسال در یک خانواده 
مذهبى آنهم در مقابل پدر و مادر و زعماى قوم انتظار دارند.  قرار بود این دوستان ماده اى، قانونى، سیاستى، 
در دفاع از حقوق کودك طرح کنند، اما با این شعار معلوم میشود که برعکس این کودکانند که باید غیرت به 
خرج بدهند و راه کارگر و نشریه سوئدى زنان و بنیادگرایى را از بن بست سیاسى نجات بدهند.  بگذارید 
از اینها بپرسیم واقعا با این فرمول، در عرض سال، حجاب اسالمى از سر چند کودك کنار میرود، سه، چهار، 
هفت، یازده؟  معضل یک نسل از کودکان و نوجوانان زیر ستم در سوئد امروز را این شعار قرار است پاسخ 
بدهد؟  بگذارید بپرسیم چرا در موارد مشابه دیگر بار اثبات جرم، یا طرح شکایت، به دوش کودك نیست؟  
آیا شما حاضرید فقط کار "اجبارى" کودکان را منع کنید؟  آیا حاضرید فقط سوء استفاده جنسى "اجبارى" 
از کودك را ممنوع کنید؟  آیا حاضرید فقط کتک خوردن برخالف میل کودك را منع کنید؟  آیا حاضرید 
فقط شوهر دادن "اجبارى" دختر زیر سن قانونى را ممنوع کنید؟  آیا حاضرید فقط ختنه "اجبارى" دختر 
را محکوم کنید، آیا در هریک از این موارد اگر کودك خود بى تفاوت یا راضى باشد، یا شکایت نکند، یا 
شکایتش را پس بگیرد، جرمى واقع نشده و وظیفه شما تمام و وجدانتان راحت است و میتوانید به جلسه 

تحریریه سوئدى و کمیته اسکاندیناوى سازمانتان برگردید؟  
   
این شعار بى محتوا و ریاکارانه است.  فرمولى است براى فرار از مساله و نرنجاندن مسلمین.  سر کردن 
حجاب اسالمى بر سر دختران خردسال بنا به تعریف یک تحمیل مذهبى و فرهنگى توسط فرقه اى خاص 
است.  همانقدر که مریدان فرقه "دروازه بهشت" حق ندارند هنگام خودکشى براى پیوستن به "سفینه مادر" 
کودکانشان را هم همراه خود به قتل برسانند، اهل فرقه اسالم هم حق ندارند انزوا و بردگى و بى حقوقى 
زن در کیش خویش را صاف و ساده به سر دخترانى که در جمع آنان چشم به جهان گشوده اند نازل کنند.  
جامعه حق دارد، بلکه موظف است، از حقوق این کودکان دفاع کند، حتى اگر خود از بالیى که بر سرشان 
میاید بى خبر باشند یا آن را با آغوش باز پذیرفته باشند.  جامعه حق دارد بخواهد استانداردهایى که به قیمت 
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روشنگرى ها و مبارزات حق طلبانه انسانهاى بیشمار به نرم زندگى بدل شده اند، در مورد این کودکان نیز 
به یکسان رعایت شود.  اینها فقط اموال اولیاء شان نیستند.  شهروندان محترم و صاحب حق جامعه اند و 
جامعه در قبال حفظ حقوق آنها مسئول است.  کسى که واقعا خواهان منع تحمیل حجاب به کودکان باشد، 
کسى که بخواهد بطور واقعى این دخترانى که امروز قربانى حجاب اسالمى اند، از آن خالص شوند، این 
را هم میفهمد که باید خواستار منع حجاب اسالمى براى کودکان باشد.  تنها این خواست از دختران در 
خانواده هاى اسالمى بطور واقعى حمایت میکند.  تنها این خواست اجازه میدهد خانواده هایى که خود 
تمایلى به حجاب اسالمى ندارند اما زیر فشار جماعات اسالمى و فضاى حاکم بر محیط زندگى خویش 
همرنگ جماعت میشوند، این فشارها را پس بزنند و انسانى تر عمل کنند.  تنها این خواست به آن مادرانى 
که خود این ظلم را سالها حس کرده اند و با دخترانشان سمپاتى دارند، امکان میدهد که در محیط خانواده به 
حمایت از فرزندانشان برخیزند و صدایى پیدا کنند.  تنها این خواست بطور واقعى قشریون و متحجرین و 
تجار مذهب در محیط هاى مهاجرین را منزوى میکند.  تنها این خواست متضمن کم مشقت ترین و اصولى 

ترین راه خالصى کودکان از ظلمى است که بر آنها روا داشته میشود.  

هیوالى "قانون و پاسبان"
   
یک جرم سنگین ما ظاهرا اینست که خواسته ایم قانون جلوى این اجحاف به دختران خردسال و نوجوان 
در محیط هاى اسالمى را بگیرد.  ما خواسته ایم نوع خاصى از آزار و سلب آزادى کودك قانونا ممنوع اعالم 
شود.  عکس العمل اینها به این مساله باور نکردنى است.  این "توسل به قانون و زور است"، "پول پوتى" 
است، "رضا شاهى" است، "لوپنى" است، "بگیر و ببند" است.  گویى بار اول است که میشنوند کسى در دفاع 
از حقى خواستار تغییر قانون و کسب تضمین قانونى علیه اجحاف شده است.  معلوم نیست این ضدیتشان 
با دخالت دولت در دفاع از کودك را باید به حساب آنارشیسم و سوپر انقالبیگرى نویافته شان گذاشت 
یا به حساب ملحق شدنشان به جنبش دولت زدایى و بازار پرستى که شرط دموکرات محسوب شدن در 
دنیاى پسا شوروى محسوب میشود.  چرا یک نفر از این "جنبش هاى زنان و فمینیستى و ضد راسیستى 
سوئد" براى این دوستان تازه دموکرات ما توضیح نداده است که تمام مبارزه براى اصالحات و رفع تبعیض 
مبارزه اى است بر سر قانون و براى تغییر و اصالح قانون و استفاده از قانون.  چرا کسى براى اینها توضیح 
نداده است که کارگر و زن مساوات طلب جدالها کرده اند تا اصل برابرى زن و مرد و مرخصى دوران 
باردارى و بیمه بیکارى را در قانون گنجانده اند تا همین دوستان از مواهب آن برخوردار باشند.  چرا کسى 
به اینها نگفته است که کل جنبش زنان، جنبش حقوق مدنى در آمریکا، جنبش ضد آپارتاید، جنبش محیط 
زیست، جنبش هایى براى تغییر قانون و گرفتن حمایت قانون از خواست هاى خود بوده اند.  قانون، محور 
مبارزه براى اصالحات در جامعه است.  چطور میشود آدمى را که از حمایتش از حقوق زن و کودك سخن 
میگوید ولى پیشاپیش اعالم میکند که کارى به قوانین کشور ندارد و از تغییر آن بى نیاز است سر سوزنى 
جدى گرفت.  باشد، درك میکنیم، نظم نوین شده، اسپانسورهاى سوئدى حضرات هم فارسى بلد نیستند، 
ولى دیگر هر چرندى که نمیشود گفت.  اگر این افکار مشعشع دوبله به فارسى شان را در نشریه سوئدى 
مربوطه بازگو کنند، اگر به جنبش فمینستى که خواستار گذراندن قوانین به نفع زنان است به همین شیوه 
"لوپن و پول پوت" بگویند، اگر به اتحادیه ها هتاکى کنند که چرا خواهان ممنوعیت کار کودکان هستند، 
اگر به بازنشسته ها فحاشى کنند که مصرا خواهان کنترل دولت و قانون و "پاسبانها" بر پس اندازهاى خود 
در صندوق هاى بازنشستگى و جلوگیرى از حیف و میل آنها هستند، آنوقت اولین کسى که عذرشان را 
بخواهد و در خروج را نشانشان بدهد همین "جنبش هاى فمینیستى و ضد راسیستى" سوئد خواهند بود.  
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بعالوه معلوم نیست چرا تصویب هر قانونى باید به "بگیر و ببند" تعبیر شود.  ترساندن مردم به شیوه مالها 
و تکرار طوطى وار دشنام ها و دروغ هاى هاى پاخورده جنگ سردى دول غربى علیه کمونیست ها، هرچند 
بسیار زننده است، اما از زبان اینها دیگر ما را متعجب نمیکند.  واقعیت اینست که تصویب قانون منع حجاب 
اسالمى براى کودکان، مانند سایر مقررات مدنى، باعث میشود که اکثریت عظیم مردم بطور عادى آن را 
رعایت کنند.  و در نتیجه عده زیادى از دختران در خانواده هاى اسالمى بدون کشمکش هرروزه از این 
اسارت خالص شوند.  اینکه با موارد عدم رعایت این قانون چه برخوردى باید بشود چیزى است که باید 
جداگانه و با در نظر گرفتن جنبه هاى مختلف مساله راجع به آن اظهار نظر کرد.  پارك کردن جلوى شیر 
آب آتش نشانى هم ممنوع است و کسى را تا بحال به این جرم، حتى در ایران و اندونزى، "نگرفته" اند.  
موتور سوارى بدون کاله ایمنى هم ممنوع است و این قانونى است که با مذهب و عمامه سیک ها در تناقض 
است.  ولى این مانع تصویب این قانون نشده و هیچ سیکى هم آن را "رضاشاهى" و "پول پوتى" و طرحى 
براى "بگیر و ببند" سیک ها نخوانده است.  اصل اینست که با تصویب این قانون، اصالت حقوق کودك و 
این واقعیت که مذهب امر خصوصى و شخصى پدر و مادر است و نباید به فرزند تحمیل شود و حقوق 
مدنى کودك را محدود کند، بعنوان نرم جامعه تصریح و تاکید میشود.  و باالخره شاید باید به این هم اشاره 
کرد که این اولیاء هستند که در قبال نقض این قانون پاسخگو هستند و نه کودك.  کودکى که حجاب به سر 

دارد خود جرمى مرتکب نشده است.  
   
اما آلترناتیو پیشنهادى اینها چیست.  اگر قرار نیست قانون دخالت کند، چگونه میشود به کابوس دختران 
در خانواده هاى اسالمى خاتمه داد.  پاسخ:  دیالوگ انتقادى، ارشاد، "افزایش حمایت از دختران خانواده 
هاى اسالمى"، "افزایش قدرت و دخالت سازمانها و نهادهاى مستقل مردمى".  بعبارت دیگر، مساله را باید 
به بخش خصوصى و مکانیسم بازار عقاید سپرد.  باید امکانات و "قدرت" بیشترى در اختیار سازمانهایى 
از نوع "مجله سوئدى زنان و بنیاد گرایى" و "چهره هاى سرشناس تلویزیونى" که "ریاست جلسه" بلد 
هستند گذاشته شود تا با بسیج مسلمانان معتدل و پرو بال دادن به اسالم بردبار، به شیوه اى که دیدیم با 
رشد بنیادگرایى در میان مهاجرین مبارزه کنند.  دختران خانواده هاى اسالمى فعال باید صبر داشته باشند، 
به حقوق دموکراتیک اولیاء مومن خود احترام بگذارند، و قطعا در موقع مقتضى از طریق برنامه موزائیک از 

نتایج نجات بخش این مجاهدات مطلع خواهند شد.  
   
پائین تر خواهیم دید که پایه هاى "مادى" این نوع موضع گیرى چیست.  اما براى کسى که درد واقعى اش 
محرومیت بخشى از کودکان این نسل این جامعه از حقوق انسانى شان باشد، این نظرات بى محتوا و بى 
ارزش است.  حقوق کودك باید با همان مکانیسمى تضمین شود که هر حقى در جامعه تضمین میشود.  
قانون باید به نفع رفع تبعیض از دختران در خانواده هاى اسالمى تغییر کند.  قانون باید این دختران را از 
دست اندازى فرقه هاى مذهبى مصون کند.  قانون باید این حق را به این اعضاى فراموش شده جامعه سوئد 
بدهد که خود، وقتى به سن قانونى رسیدند، آزادانه راجع به مذهب تصمیم بگیرند و در این فاصله هیچ باور 
و راه و رسم مذهبى، آنهم با نتایجى چنین مخرب و نابود کننده، به آنها تحمیل نشود.  آنکس که حاضر 
نیست حمایت از این قربانیان آشکار کودك آزارى و زن ستیزى را صریحا وظیفه قانون و دولت بداند، اگر 

پاالنش واقعا کج نباشد، قدر مسلم حتى از فهم صورت مساله عاجز است.  

”اقلیت تراشى" و نسبیت فرهنگى
   
محور اساسى موضع اسالمى و راست این حضرات بحث نسبیت فرهنگى و مقوله اقلیت هاست.  به این 
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و  فرهنگى  گرایى  نسبى  تز  گفت  باید  همینقدر  اینجا  پرداخت.   تفصیل  با  دیگرى  فرصت  در  باید  مساله 
تمام سیاست ها و روش هاى دولتى و غیر دولتى اى که در غرب روى آن بنا شده است یک پدیده فکرى 
عمیقا راسیستى است.  نسبیت فرهنگى پوششى است براى ایجاد یک آپارتاید همه جانبه اجتماعى، حقوقى، 
فکرى، عاطفى، جغرافیایى و مدنى میان ساکنین یک کشور اساسا برحسب نژاد و قومیت و مذهب، و نتیجه 
اى جز ایجاد جوامع کوچک و در خود و عقب مانده "اقلیت" هاى غیر اروپایى در دل جامعه "اکثریت" 

سفید و اروپایى ببار نمیاورد.  
   
جلوى این روند باید سد شود.  همه مردم سوئد شهروندان متساوى الحقوق جامعه اند و باید تحت قوانین 
و نرمهاى اجتماعى یکسانى زندگى کنند.  ما برخالف این جماعات جامعه را به اکثریت ها و اقلیت هاى 
فرهنگى و دینى و ملى و نژادى تقسیم نمیکنیم.  ما به حقوق و آزادى هاى یکسان و جهانشمولى براى همه 
آحاد بشریت قائلیم که باید همه، مستقل از جنسیت و نژاد و قومیت و غیره از آن برخوردار باشند.  ما خود 
را بخشى از هیچ اقلیتى نمیدانیم.  کودکانى که محور این جدال امروزند، به هیچ اقلیتى تعلق ندارند.  اینها 
کودکانى ساکن سوئدند که باید از کلیه حقوق و آزادیها و امکاناتى که به لطف تالش نسلهاى پى در پى 
انسانهاى آزاد اندیش و برابرى طلب و پیشرو این جامعه براى کودکان فراهم شده است برخوردار باشند.  
   
چه  تراشى  اقلیت  و  فرهنگى  نسبیت  مدافعان  که  پیداست  کودکان  اسالمى  حجاب  سر  بر  جدل  همین  از 
کسانى اند.  بورژوازى سوئد که مهاجرین و خارجیان را عناصرى تا ابد بیگانه با این جامعه میداند و هدف 
خود را مهار و کنترل آنها و دور نگاهداشتن آنها از سوخت و ساز اجتماعى سوئد به ارزان ترین شکل 
ممکن میداند.  نسبیت فرهنگى در عرصه فکرى و اجتماعى همان کارى را میکند که گتوسازى ها در قلمرو 
سکونت و اقامت انجام میدهند.  در اینسوى معادله، اقلیت کاذبى که به این ترتیب ایجاد میشود، احتیاج 
به خان و شیخ و مبصر و ناظم دارد.  کسانى از نوع و نژاد "خودشان" که در امر اداره این جوامع اقلیت به 
جامعه اکثریت یارى برسانند، کسانى که جلوى تنش و تالطم در کمپ اقلیت را بگیرند، کسانى که از درون 
جامعه اقلیت جلوى خواست ایجاد یک جامعه واحد و یکپارچه را سد کنند، انتظارات را پائین نگاه دارند 

و ایدئولوژى آپارتاید را به زبان و فرهنگ جامعه اقلیت مشروعیت بدهند.  
   
و این شغل شریفى است که این جماعات براى آن خیز برداشته اند.  از دولت براى خود "قدرت و نفوذ" 
مطالبه میکنند.  حواسشان هست که به دین و راه و رسم این جامعه اقلیت و "حقوق دموکراتیک اولیاء 
اسالمى" خدشه اى وارد نشود، علیه تصویب قوانین سراسرى اى که بخواهد اتوریته مراجع سنتى در محیط 
اقلیت را محدود کند هیاهو راه میاندازند و سمپاشى میکنند.  به دختران خردسال اقلیت وعده "حمایت 
بیشتر" میدهند.  آشنایى و حمایت مقامات و شخصیت هاى سرشناس و دلسوز دنیاى اکثریت را به رخ 
اقلیت میکشند و تکبیر و صلوات و تائید مذهبیون اردوى اقلیت را نشان مقامات دنیاى اکثریت میدهند.  
اینها امیدوارند مدیران داخلى جهان اقلیت بشوند.  کسانى که یک پا در هر دو جهان دارند، در مرکز جین 
میپوشند، فمینیست میشوند و به زبان سوئدى ادعاى آزادیخواهى میکنند، و در محل لنگ و چارقد و عبا 
میپوشند و با زبان و الفاظ آخوندهاى دهات و بچه حاجى ها کسانى را که از مدرنیسم حرف میزنند "فکلى" 
میخوانند.  دستور کار خود را نیز بخوبى فهمیده اند و دارند سنگ تمام میگذارند.  هدف دور نگاهداشتن 
جامعه اقلیت از جامعه اکثریت و قرنطینه فرهنگى و سیاسى و معنوى آن است.  هدف جلوگیرى از ایجاد 
فضاى قطبى و متشنج است.  هدف جلوگیرى از "رشد بنیادگرایى در نسل دوم خارجیان" است.  هدف 

مصون داشتن سوئد از تروریسم اسالمى است.  
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عروج  کن  صاف  جاده  عینا  بلکه  است  اسالمى  هاى  خانواده  دختران  علیه  فقط  نه  اینها  نسخه  متاسفانه 
ارتجاع و تروریسم اسالمى در این جوامع است.  چند بار باید ثابت شود که عقب راندن مذهب و ارتجاع 
مذهبى جز با دفاع صریح از ارزشهاى انسانى در مقابل مذهب ممکن نیست.  چند بار باید ثابت شود که 
راه جلوگیرى از توحش مذهبى باج دادن به آن و تالش براى چهره انسانى ساختن از آن نیست بلکه مبارزه 
علیه خرافات و راه و رسم هاى مذهبى است.  چند بار و به چه بهایى باید به اینها ثابت شود که اسالم و 
مذهب جناح مترقى و قابل حمایت ندارد.  چند بار باید ثابت شود که تنها وجود یک آلترناتیو آزادیخواهانه 
رادیکال و واقعى است که میتواند زمین را از زیر پاى اسالم سیاسى جارو کند.  چطور نمیفهمند که راه 
ممانعت از ارتجاع و تروریسم اسالمى مشروعیت دادن به این تحجر و ترور در چهارچوب خانواده نیست.  
چطور نمیفهمند اقلیت تراشى و سیاست نسبیت فرهنگى خدمت بى جیره و مواجب به ارتجاع اسالمى است 

و زمینه و محیط اجتماعى و فرهنگى براى جذب نیروى آن را فراهم میکند.  
   
مشکل اینجاست که این جماعت بهرحال شانسى براى ایفاى این نقش واسطه ندارند، زیرا با طیف مهاجرینى 
سر و کار دارند که نه فقط مذهبى نیست، بلکه عمیقا ضد مذهبى است.  مساله حجاب اسالمى کودکان 
مساله گریبانگیر مهاجرین از ایران آمده نیست.  این آن بخشى از مهاجرین است که سمپاتى فوق العاده 
زیادى به زندگى اروپایى دارد و دقیقا با انزجار از اسالم به اینجا آمده است.  شاید اسالم پناهى در میان 
مهاجرین کشورهاى دیگر بتواند دکان سیاسى کسى را پر رونق نگاه دارد، اما این حرفها در بین این طیف 
مهاجرین خریدار ندارد.  از سوى دیگر همین واقعیت به نقش مهمى که مهاجرین ایرانى میتوانند در آینده 
جامعه سوئد و در تعیین سرنوشت ارتجاع اسالمى در این کشور بازى کنند تاکید میکند.  این طیفى است 
از  و  باشد،  اسالمى  اصطالح  به  کشورهاى  مهاجرین  سایر  براى  مدرنیسم  از  الگویى  میتواند  یکسو  از  که 
سوى دیگر دستى باز براى مبارزه علیه ارتجاع اسالمى دارد زیرا بیش از هرکس ماهیت مذهب و حکومت 
مذهبى را میشناسد و میتواند در مقابل تبلیغات اسالمى ها و پامنبرى امثال راه کارگر و طرفداران نسبیت 
فرهنگى، بازگو کننده حقایق باشد.  حزب کمونیست کارگرى در سوئد براى به میدان کشیدن هرچه بیشتر 
این مهاجرین در دفاع از حقوق کودك و در جلوگیرى از رشد ارتجاع اسالمى و سیاست راسیستى گتوسازى 

هاى فرهنگى فعاالنه تالش میکند.  
...

مساله اى که مطرح شده است بسیار مهم است.  قطب بندى اى که بوجود آمده است واقعى و عمیق است.  
اینکه هیاهو و عوامفریبى این گروهها تا چه حد میتواند افتضاح سیاسى جدیدشان را رفع و رجوع کند فرعى 
است.  مهم اینست که در برابر کل راسیسم هیات حاکمه این جوامع و تزها و سیاست هاى رنگارنگشان 
براى شکل دادن به یک آپارتاید فرهنگى و اجتماعى و در برابر کل جریانات مرتجع، عقب مانده، و نان به 
نرخ روز خور در بین مهاجرین، صف آزادى خواهى و برابرى طلبى و سکوالریسم با تمام قوا به میدان 
بیاید.  حزب کمونیست کارگرى به این مبارزه متعهد است.  دفاع از حقوق دختران در محیط هاى اسالم 

زده و خانواده هاى اسالمى جزء الیتجزاى این مبارزه است. 

با امضاء تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگرى ایران -  کمیته سوئد،  13 ژوئن 1997 منتشر 
شد.

   
 در خرداد 1376، ژوئن 1997، در شماره 24 انترناسیونال منتشر شد.
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گفتگو با نشریه انترناسیونال  بدنبال انتخاب خاتمى

انترناسیونال:  راى آوردن خاتمى واقعه اى غیر منتظره بود، چه براى ناظران و مفسران اوضاع ایران، چه 
براى گروههاى سیاسى و چه حتى براى خود مردم.  علت این امر، یعنى پیروزى خاتمى علیرغم همه پیش 

بینى ها، چه بود؟  
  
منصور حکمت:  آنچه غیر منتظره بود انتخاب خاتمى نبود.  بلکه این بود که اوال مردم وسیعا در راى گیرى 
شرکت کردند و ثانیا، جناح حاکم نتوانست تقلب کند و جلوى انتخاب خاتمى را بگیرد.  فکر میکنم فرض 
اکثر ناظران این انتخابات این بود که مردم اساسا نظیر شوهاى انتخاباتى پیشین در این یکى هم شرکت 
نمیکنند و از این گذشته جناح هاى مختلف از پیش بر سر نتیجه انتخابات و کسى که باید سر از صندوق 
در بیاورد معامله شان را کرده اند.  براى هر کس معلوم بود که اگر مردم شرکت کنند و تقلبى در کار نباشد 
از میان این لیستى که جلوى مردم گذاشته اند خاتمى راى میاورد.  بعالوه از وقایع و فضاى یکى دو هفته 
آخر در خود ایران و عکس العمل مردم چنین بر میامد که راى آوردن خاتمى براى خیلى ها، چه طرفداران 
و چه مخالفینش، در خود کشور دیگر در اواخر کار یک احتمال جدى محسوب میشده است و غیر منتظره 

نبوده است.  
  

انترناسیوال:  چرا تقلب ممکن نشد؟  
  
منصور حکمت:  تقلب ممکن نشد چون مساله براى همه جناحها، و بخصوص براى آنها که در صورت 
انتخاب ناطق نورى دستشان تقریبا از همه چیز کوتاه میشد، مساله مرگ و زندگى بود.  انتخاب یک نفر 
بعنوان رئیس جمهور، برخالف انتخابات مجلس، یک انتخاب سیاه و سفید براى جناحهاست.  یک لیست 
چند صد نفره در کار نیست که بشود در آن سازشهایى کرد و به این یا آن درصد از نفوذ رضایت داد.  سوال 
این بود:  ناطق نورى آرى یا نه.  در ابتداى کار چنین بنظر میرسید که جناج رفسنجانى باالخره رضایت 
داده پست رئیس جمهورى را بدهد و در عوض براى رفسنجانى یک موقعیت کلیدى و با نفوذ، شوراى 
تشخیص مصلحت، دست و پا کند و کارش را ادامه بدهد.  اما آینده دولت گراها و خط امام سابق، موسوم 
به جناح چپ، کامال زیر سوال بود.  وقایع ماههاى آخر به اینها نشان داد که هنوز راه دیگرى وجود دارد.  
یک ائتالف جدید شکل گرفت که از بسیارى جهات جالب توجه است.  این ائتالف دیگر ائتالفى بر سر 
سیاست اقتصادى، بازار یا دولتگرایى نبود، بر سر رابطه با غرب و آمریکا نبود، بلکه بر سر جلوگیرى از 
یک کاسه شدن قدرت جناح رسالت بود، چیزى که خودشان مبارزه با "انحصار طلبى" اسم گذاشته اند.  
این ائتالف جدید "خط امام" سابق را با قربانیان دیروزش، "لیبرالها" و "غربى" ها، زیر یک چتر جمع کرد.  
وقتى این ائتالف بوجود آمد، مساله سرنوشت انتخابات دوباره باز شد.  این ترکیب دیگر بطور مادى امکان 
مقابله از باال و پائین، از درون جلسات و نهادها و ارگانها و غیره، تا سطح خیابان و موازنه قدرت چاقوکشان 
و جمعیت هاى کرایه اى دو طرف، با جناح مقابل را داشت.  در باال، چند هفته قبل از انتخابات رفسنجانى 
صریحا علیه تقلب هشدار داد و خامنه اى ناگزیر به عکس العمل و تضمین دادن علنى شد.  در پائین، انصار 
حزب اهللا با این حقیقت روبرو شدند که چاقوکشى و چماقدارى شان میتواند با مقاومت و مقابله به مثل 
اساتید سابق شان در میان خط امامى ها مواجه بشود.  و باالخره جنب و جوش مردم و جوانان به حمایت 
خاتمى در روزهاى آخر و همینطور در خود راى گیرى به جناح رسالت و به خامنه اى نشان داد که تقلب 

و از صندوق در آوردن ناطق نورى میتواند نتایج انفجار آمیزى ببار بیاورد.  
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انترناسیونال:  در اطالعیه حزب گفته شده است که "مردم به خاتمى راى دادند، اما خاتمى منتخب هیچکس 
نیست." چرا مردم، آنهم وسیعا، در انتخابات شرکت کردند و به خاتمى راى دادند؟  

  
منصور حکمت:  مردم برخالف دفعات قبل وسیعا راى دادند چون دریافتند که شرایط یک فرصت استثنایى 
براى دخالت در سیاست و در سرنوشت رژیم برایشان فراهم کرده است که ممکن است بسادگى و بزودى 
تکرار نشود.  واضح است که در بین شصت میلیون اهالى مملکت همه نوع موضع و برداشتى از مساله پیدا 
میشود.  بعضى کسانى که به خاتمى راى دادند شاید واقعا همفکر او باشند و به او امید داشته باشند.  اما 
این مشخصه حرکت مردم در این انتخابات نبود.  حرکت مردم را دو امید و دو نیاز اساسى شکل میدهد.  
اول، آرزو و خواست نابودى و سرنگونى رژیم.  این واقعیت که اکثریت عظیم مردم ایران میخواهند از رژیم 
اسالمى و حکومت دینى بطور کلى خالص شوند براى کسى که اندك آشنایى با اوضاع ایران و مردم در 
ایران داشته باشد قابل تردید نیست.  این امید اول مردم است.  دوم، مردم در عین حال میخواهند و تالش 
میکنند زندگى تحت رژیم اسالمى تاحد ممکن قابل تحمل تر بشود.  شاید براى تئوریسین هاى برخى فرقه 
هاى "انقالبى" مدل قدیم فهم این مساله که چطور کسى میتواند در آن واحد خواهان انقالب و اصالحات 
هردو باشد سخت باشد.  اما این تنها شکل واقعى نگاه کردن به مساله توسط مردمى است که دارند عمرشان، 
زندگى شان، را تحت یک رژیم ارتجاعى و مستبد میگذرانند.  مردم میخواهند رژیم اسالمى نابود شود و 
همان مردم میخواهند رژیم اسالمى تعدیل شود.  در محاسبات مردم، خاتمى به طرز چشمگیرى در محل 
تالقى این دو خواست ظاهر میشود.  پلى است که این دو دورنما را به هم وصل میکند.  در نظر مردم 
انتخاب خاتمى گامى بود در هر دو جهت، عاملى براى تعدیل رژیم و واسطه اى براى تضعیف رژیم.  کسى 
به خاتمى براى خاتمى راى نداده است.  همانطور که کسى به بنى صدر براى بنى صدر راى نداده بود.  
اینها کسانى از درون خود رژیم بودند که به زعم مردم استعداد خیانت به رژیم و تضعیف آن را داشته اند.  
  
قبل از اینکه به اغراق در "روحیه انقالبى" مردم متهم شوم یک نکته را تاکید کنم که فکر میکنم بخصوص به 
تحرك وسیع مردم در انتخاب خاتمى مربوط میشود.  سرنگونى طلبى مردم در مقیاس توده اى لزوما از سر 
تعلق سیاسى به سوسیالیسم و لیبرالیسم و سکوالریسم و تاسى از این یا آن برنامه و حزب اپوزیسیون نیست.  
شک نیست که خیلى از مردم نظرات روشن و کنکرتى در مورد نظام آلترناتیو و نوع رژیم سیاسى آتى دارند 
و به یک جنبش تعریف شده در اپوزیسیون تعلق دارند.  اما توده وسیع مردم مطلوبیت و عدم مطلوبیت و 
ماندگارى و رفتنى بودن یک رژیم سیاسى را با فاکتورهاى عام تر و بنیادى تر و به یک معنى بسیار ملموس 
ترى قضاوت میکنند.  از نظر مردم جمهورى اسالمى باید سرنگون شود، باید برود، نه فقط از اینرو که 
رژیمى مستبد، وحشى و سرکوبگر است، بلکه همچنین چون با تعریف و معناى زندگى عادى از دیدگاه 
مردم ایران در تناقض است.  شاید اگر جامعه اى، نظیر عربستان سعودى، کال در قالب ارتجاع و استبداد 
اسالمى متولد بشود حکومت مربوطه بتواند دوام و بقایى داشته باشد و یا الاقل به رژیم متعارف سیاسى در 
زندگى یکى دو نسل تبدیل شود.  اما یک جامعه غیر اسالمى و بشدت سمپاتیک با فرهنگ و روش زندگى 
اروپایى را نمیتوان به زور وادار به پذیرش حکومت دینى و اسالمى کرد.  از نظر مردم، رژیم اسالمى از ابتدا 
پدیده اى انتقالى و گذرا محسوب میشد که باید دیر یا زود از جلوى شیوه هاى زندگى متعارف و تاکنونى 
مردم ایران کنار برود.  حکومتهاى مستبد میتوانند با به توپ بستن مجلس، کوبیدن کمونیست ها، ممنوع 
کردن احزاب و اجتماعات و سلب آزادى سیاسى مردم مدتها سر کار بمانند و حتى براى مردم تا مدتها 
عادى شوند.  اما موسیقى و سکس و ورزش و حق معاشرت و خنده و شادى را نمیتوان به توپ بست، 
نمیتوان محو کرد.  میتوان مردم را براى سالها از دخالت در سیاست محروم کرد، اما از ادامه زندگى به شیوه 
خودشان نمیتوان باز داشت.  مردم این رژیم را نمیخواهند.  براى سقوطش روزشمارى میکنند.  تصور مردم 
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از جامعه اى که میخواهند اروپایى و غیر مذهبى است.  
  
خاتمى منتخب مردم نیست چون مردم آزادى انتخاب نداشتند.  لیستى از چهار مرتجع تسبیح بدست مدافع 
والیت فقیه و همدست در 18 سال جنایت را جلوى مردم گذاشته اند تا مردم کنار اسم یکى از آنها ضربدر 
بزنند.  واضح است در چنین انتخابى این مردم، با این افق، از این لیست به کسى راى میدهند که انتخابش 
اوضاع رژیم را به هم بزند، از تثبیت بیشتر رژیم جلوگیرى کند.  به کسى راى میدهند که قیافه اش به آدمیزاد 
شبیه تر باشد.  اگر بناست مردم آخوندى را برگزینند، به آنى راى میدهند که عمامه اش را عقب تر میگذارد 
و زیرجامه اش را زود به زودتر عوض میکند.  خاتمى همینقدر منتخب مردم است.  مردم تشخیص دادند 
که در این انتخابات خاص، با این تناسب قواى جناحها، گیجى رژیم و دشوارى تقلب، و همینطور وجود 
خاتمى در ترکیب کاندیداها که از کاهش فشار فرهنگى به زنان و به مردم بطور کلى سخن میگفت، فرصتى 

طالیى براى بهم ریختن اوضاع رژیم بدست آورده اند و از این فرصت سود جستند.  
   
انترناسیونال:  آیا این به این معنى است که یک کاندید مکال و به اصطالح لیبرال تر، مثال از نهضت آزادى، 

اگر اجازه شرکت مى یافت حتى شانس بیشترى از خاتمى میداشت؟  
   
منصور حکمت:  بنظر من نه.  کاندیدى میتوانست مردم را پاى صندوق ها بیاورد که از نظر مردم شانس 
بقاء داشته باشد.  کاندید مربوطه میبایست یکى از خود رژیم و ترجیحا آخوند باشد.  مردم به کسى که 
تصور کنند روز بعد از پیروزى انتخاباتیش فرارى یا سربه نیست میشود راى نمیدادند.  نتیجه انتخابات رژیم 

شاهدى بود به ورود کامال حسابگرانه مردم به یک روند فعال تضعیف و سرنگونى رژیم.  
   
انترناسیونال:  فرمولبندى هاى مختلفى در نشریات اپوزیسیون از این انتخابات بدست داده شده.  مثال اینکه 
این انتخابات راى "نه" به رژیم بود، یا گواه انتخاب "راه مسالمت آمیز" براى تغییر رژیم توسط مردم بود، 

یا "پیروزى ایران گرایى" بود.  این فرمولبندى ها را چگونه ارزیابى میکنید؟  
   
منصور حکمت:  نفس اینکه کسى بگوید "این راى نه به رژیم بود" اشکالى ندارد، مشکل اینجاست برخى 
میخواهند از این فرمول این را در بیاورند که گویا خاتمى و نظرات و سیاستهاى او علیه رژیم اسالمى و 
واقعیت هاى تاکنونى آن قرار گرفته اند، و گویا این خود خاتمى و مواضع اوست که "نه به رژیم" است.  
اینطور نیست.  خاتمى سخنگوى یکى از جناحهاى خود این رژیم و مدافع ارکان و موجودیت و تاریخ این 
رژیم است.  یکى از مهره هاى خود رژیم است و کوچکترین قصد "نه گفتن" به رژیم اسالمى را ندارد و 
چنین وعده اى هم به کسى نداده است.  مردم هم چنین تصویرى از او ندارند.  بحث پیروزى "راه مسالمت 
آمیز" هم نمونه دیگرى از توهم سازى نسبت به رژیم اسالمى و تبلیغ سیاست سازش با آن است.  کاش 
راه مسالمت آمیزى وجود داشت که در یک آینده به اندازه کافى نزدیک جمهورى اسالمى به زیر کشیده 
میشد، سران و کارگزاران آن دستگیر و به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاههاى مردم سپرده میشدند، 
ارگانهاى منتخب مردم تشکیل میشدند و امور جامعه را بدست میگرفتند، حکومت مذهبى را ملغى میکردند، 
برابرى زن و مرد را اعالم میکردند و غیره.  اما کسى که انتخاب خاتمى را پیروزى راه مسالمت آمیز به تغییر 
رژیم میخواند منظورش قاعدتا این تغییر نیست.  جماعتى میخواهند جمهورى اسالمى روزنه اى براى ابراز 
وجود آنها باز کند تا بتوانند با آن کنار بیایند و با انتخاب خاتمى به این امیدوار شده اند.  "پیروزى ایران 
گرایى"؟  اظهار نظر راجع به این یکى احتیاج به یک بررسى تطبیقى نظرات خاتمى با عمو نوروز دارد که 
وقت بیشترى را میطلبد.  این فرمولبندى ها مجموعا فضاى حاکم به اپوزیسیون ملى و جمهوریخواه رژیم 
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را توصیف میکنند، آمادگى براى آویختن به کوچکترین وعده اصالح و تعدیل در رژیم براى به سازش 
رسیدن با آن، بار اولشان هم نیست.  

   
انترناسیونال:  شرکت مردم و انتخاب خاتمى بحثهایى را هم در مورد درستى و نادرستى سیاست تحریم 
انتخابات به میان کشیده است.  بنظر میرسد مدافعان تحریم با مشاهده شرکت مردم و زیر فشار گروههاى 
طرفدار شرکت در انتخابات مجبور به عقب نشینى شده اند.  بعضى میگویند سیاست تحریم اشتباه بوده و 
بعضى معتقدند این مردم بودند که اشتباه کردند.  حزب در مورد تحریم و شرکت نظرى از پیش ابراز نکرد.  

چرا؟  و کال در مورد بحث امروز بر سر تحریم چه فکر میکنید؟  

منصور حکمت:  سازمانى که فراخوان شرکت در انتخابات رژیم را میدهد، دارد نه فقط مشروعیت انتخابات 
بلکه مشروعیت رژیم و پستى که به راى گذاشته شده است را اعالم میکند.  تکلیف چنین سازمانى بنظر 
من معلوم است و بحث بیشترى احتیاج ندارد.  این یک سازمان ارتجاعى است.  اما موضع تحریم انتخابات 
هم صحیح نیست.  چون حتى سیاست تحریم نیز، اگر چه مشروعیت انتخابات را رد میکند، تلویحا به 
مشروعیت ساختارها و کلیت رژیم سیاسى صحه میگذارد.  در قبال رژیمى نظیر جمهورى اسالمى سیاست 
سر  یا  جهان،  شیعیان  مرجع  پست  که  کنند  اعالم  فردا  اگر  بزنم،  مثال  بگذارید  زاست.   توهم  هم  تحریم 
شکنجه گر زندان اوین، یا فرماندار حکومت نظامى فالن شهر انتخابى است، آیا ما باید فراخوان تحریم 
دارد،  را  سیاسى  رژیم  یک  کل  سرنگونى  قصد  که  نیرویى  اند.   تحریم  مادون  انتخاباتها  اینگونه  بدهیم؟  
نیرویى که در جنگ با یک رژیم بسر میبرد، انتخابات مراجع آن رژیم را نه تحریم، بلکه افشاء میکند.  از 

اینروست که حزب ما هیچگاه خود را اسیر بحث جعلى تحریم یا شرکت نکرده است.  
در مورد بحث امروز و عقب نشینى مدافعان تحریم باید بگویم که اگرچه موضع تحریم به دلیلى که گفته 
شد موضع مربوطى نیست، طرفداران تحریم نباید با دیدن شرکت مردم در انتخابات دودل شوند یا به موضع 
دفاعى بیفتند.  تحریمگران کسانى هستند که بهرحال ولو با بیانى ناکافى مشروعیت رژیم را زیر سوال برده 
اند.  کسانى هستند که خواسته اند حقایقى را در مورد رژیم بیان کنند.  مردم هم دقیقا از همین موضع و با 
علم به همین حقایق در انتخابات شرکت کرده اند.  وظیفه یک حزب سیاسى اپوزیسیون در شرایط امروز 
ایران این نیست که تکلیف روز انتخابات مردم را روشن کند و برنامه صبح و عصر آنها را برایشان بچیند.  
وظیفه یک اپوزیسیون انقالبى در درجه اول اینست که حقیقت سیاسى و اجتماعى اتفاقى که دارد رخ میدهد 
را براى مردم روشن کند.  همه ما رفراندم جمهورى اسالمى را تحریم کردیم با علم به اینکه مردم با تلقى 
اى که آن روز داشتند وسیعا در آن شرکت خواهند کرد.  همانطور که گفتم در این مورد اخیر مردم ایران 
در یک "انتخابات "شرکت نکردند، در یک زورآزمایى تاکتیکى با رژیم شرکت کردند تا آن را تعدیل و از 

آن مهم تر بى ثبات و تضعیف کنند.  
   

انترناسیونال:  پس مردم اشتباه نکردند.  

منصور حکمت:  خیر مردم اشتباه نکردند.  اما آن سازمان اپوزیسیون که فراخوان شرکت در انتخابات داده 
باشد اشتباه که سهل است، مردم را فریب داده است.  اقدام مردم یک آکسیون مشخص است با نتایج عملى 
خاص.  اما موضع یک حزب اپوزیسیون یک عمل و تبیین سیاسى با استنتاجاتى اصولى و نظرى است.  
شرکت مردم براى کور کردن برنامه ناطق نورى و چوب الى چرخ رژیم گذاشتن سند مشروعیت رژیم یا 
انتخابات رئیس جمهورى آن نیست، اما فراخوان یک حزب سیاسى به "شرکت" در انتخابات، آنهم انتخاباتى 
که خودش بعنوان کاندید اجازه "شرکت" در آن ندارد، فراخوانى براى برسمیت شناسى مشروعیت رژیم 
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است.  بین اینها فرق اساسى هست.  
انترناسیونال:  آیا واقعا انتخاب خاتمى به "تعدیل یا تضعیف" رژیم منجر خواهد شد؟  نتایج این واقعه در 
سیر تکوین رژیم چه خواهد بود؟  بنى صدر میگوید همان بالیى که سر او آوردند سر خاتمى هم خواهد 

آمد.  

منصور حکمت:  اپوزیسیون ملى و جمهورى خواه در وجود خاتمى یک ناجى جدید براى ملت یافته است.  
تکرار ماجراى "پرزیدنت" رفسنجانى و "اسالم میانه رو".  اینکه خود خاتمى چه میخواهد و چه خواهد 
کرد تعیین کننده نیست.  مساله اینست که مردم زیر لواى این اتفاق جدید با رژیم چه خواهند کرد.  هر 
تعدیلى به رژیم تحمیل شود حاصل تحرکى خواهد بود که مردم یافته اند.  خاتمى قرار نیست کار خاصى 
بکند.  مردم با این واقعه موقعیت مناسب ترى براى اعمال فشار به رژیم و عقب راندن آن ایجاد کرده اند.  
منتها این شروع روندى است که پایان آن از اکنون معلوم نیست.  کسانى که فکر میکنند بدنبال این انتخابات 
رژیم اصالحاتى را بخود خواهد پذیرفت و بصورت یک رژیم اسالمى معتدل با اسالمى نامزاحم و "نهادى 
شده" بعنوان دولت متعارف در ایران به حیات خود ادامه خواهد داد، حقایق مهمى را هم در مورد ماهیت 
جمهورى اسالمى و هم در مورد دینامیسم حرکت مردم از یاد میبرند.  مردم ایران رژیم اسالمى، حال با 
هر اسالمى، نمیخواهند.  هر درجه عقب نشینى و تعدیل رژیم، به معناى افزایش امکانات و حرارت مردم 
در مبارزه براى سرنگونى رژیم خواهد بود.  مردم آنجا که آخوندهاى معتدل و ملیون مسالمت جو دوست 
دارند توقف نخواهند کرد.  این یک فاکتور اصلى در اوضاع سیاسى ایران است، هر سازش رژیم با مردم 
پیش درآمد ناسازگارى بیشتر مردم با رژیم است.  دوم، جناحهاى مختلف رژیم، علیرغم هر اختالفى که 
بر سر سیاست اقتصادى و فرهنگى و غیره با هم دارند، در نفس "حفظ نظام" عمیقا با هم متحدند.  والیت 
فقیه سیستمى است که این جماعت براى حفظ نظام در شرایط تعدد جناحها ابداع کرده اند.  وظیفه فقیه 
در این سیستم اینست که مانع ایجاد تناسب قوا و فضایى در میان جناحها شود که کل نظام را به خطر 
بیاندازد.  این انتخابات پایان کار جناحها نیست.  پایان جدلها و وحدتهاى آنها نیست.  در هر مرحله حس 
کنند مناسبات و تخاصمات میان جناحها مردم را دارد به سرنگونى کل رژیم نزدیک میکند، اختالفات تابع 
حرکت یکپارچه اینها علیه مردم خواهد شد.  نه فقط میدانند شرکت هر جناح در قدرت سیاسى منوط به 
بقاء "جمهورى اسالمى" در ایران است، بلکه بعد از دو دهه جنایت همگى میدانند که در صورت سرنگونى 
رژیم تک تک شان، از هر جناح، به محاکمه کشیده میشوند.  کجا میتوانند فرار کنند؟  این رژیم در مقابل 
روند "تعدیل" از خود دفاع خواهد کرد.  هر جناح فکر میکند که حد موازنه طالیى میان خشونت و مسالمت 
با مردم را او میداند و میتواند جامعه را روى آن نقطه در حال باالنس نگاه دارد.  ولى چنین حد طالیى اى 
وجود ندارد.  حرکت مردم علیه رژیم رو به تشدید خواهد گذاشت و تصویر امروز ناگزیر عوض خواهد 
شد.  مهم اینست که مردم در طى این مسیر این قدرت را پیدا کنند که گام بگام عکس العملهاى بعدى رژیم 

را در هم بشکنند و خنثى کنند.  

شرایط امروز با شرایط دوره بنى صدر از بسیارى جهات فرق میکند.  بنى صدر اپورتونیست منفرد و ابن 
الوقتى بود که خود را به خمینى و جریان اسالمى انداخته بود.  نماینده جناح و جنبش و تمایل تعریف شده 
اى در رژیم یا در جامعه نبود، کاندید اصلى خود رژیم و خود خمینى بود و از قبل خود آنها و با تقلب و 
فشار خط رسمى انتخاب شده بود.  این آدم از بخت بد در یک دوره تعیین کننده در ایران، وقتى حرکت 
نهایى و اجتناب ناپذیر رژیم اسالمى در سرکوب خونین مردم انقالبى آغاز شد، ساکن باشگاه افسران بود.  
خاتمى نماینده و امید یک جناح خود رژیم است.  توازن قواى جناحها امروز چیز دیگرى است.  مردم همان 
مردم نیستند و همان موضع را نسبت به رژیم ندارند.  خمینى و اتوریته بالمنازعى باالى سر رژیم نیست.  



1596

برگزیده آثار  منصور حکمت

سیر رویدادها هم همان نخواهد بود.  فرمول بنى صدر هم نوعى دیگر از ناجى تراشى در درون خود رژیم 
و توهم سازى نسبت به یک جناح آن است.  

   
انترناسیونال:  سیاست غرب و مساله اختالف میان آمریکا و اروپا بر سر شیوه برخورد به رژیم اسالمى چه 

تاثیرى از این انتخابات خواهد پذیرفت؟  
   
منصور حکمت:  اختالف اروپا و آمریکا بنظر من استراتژیکى نیست.  هر دو نهایتا خواهان جایگزینى رژیم 
اسالمى با یک رژیم متعارف تر غیر اسالمى هستند.  اما از نظر تاکتیکى تا امروز اختالف جدى اى داشته 
اند.  اروپا در مقابل جنبش اسالمى، در مقابل مهاجرت از کشورهاى مسلمان نشین و همینطور تروریسم 
اسالمى ضربه پذیرتر است و الجرم همواره دنبال فرمولهایى میگردد که سیر جایگزینى رژیم اسالمى بدون 
دست انداز، بدون تشنج و خصومت طى شود.  حدت یافتن مناسبات براى اروپا معنى عملى فورى دارد.  اما 
آمریکا از آنسوى آتالنتیک دست بازترى براى اتخاذ روش هاى مواجهه گرانه تر و تندتر دارد.  بخصوص 

وقتى سیاست داخلى دولت آمریکا چنین اقتضا کند.  
   
انتخاب خاتمى به آمریکا و اروپا هر دو امکان داده است که مستقل از تبلیغات و الفاظشان، یکبار دیگر 
سیاست صبر و مدارا با رژیم ایران و تالش براى تقویت جناح رفسنجانى -  خاتمى را در دستور بگذارند.  
اندرزهاى هر دو به خاتمى، مبنى بر اینکه سنجیده و آهسته عمل کند، فورا جناح رسالت را دفع نکند و 

غیره، گواه این مساله است.
...

اولین بار در خرداد 1376، ژوئن 1997، در شماره 24 انترناسیونال منتشر شد.
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تسلیت به اسد و نسان عزیز

به مناسبت درگذشت رفیق کاله

رفقاى بسیار گرامى اسد و نسان عزیز 
رویتان را میبوسم.  

 
درگذشت مادر گرامى تان را از صمیم قلب تسلیت میگویم.  من تازه دیروز با دریافت کارگر کمونیست از 
این واقعه ناگوار مطع شدم.  مقاله کارگر کمونیست تکان دهنده بود.  راستش از بیخبرى تاکنونى خودم 
نسبت به آنچه در این سالها بر رفیق کالى و به همه شما گذشته است بسیار خجلم.  روز قبل تر با رفیق 
دیگرى، که او هم چهار تن از نزدیک ترین کسانش را در راه کمونیسم از کف داده است صحبت میکردم.  
زندگى شما و شخصیت واالى شما و رفیق کالى آدم را بیدار میکند و بخود میآورد.  چه انسانهاى شریفى 

چه فداکارى هاى عظیمى در این راه کرده اند و چه رنج هاى سنگینى کشیده اند.  
  
نسان و اسد عزیز، آشنایى و دوستى با رفقایى چون شما، با این استقامت و امید در متن زندگى اى چنین 

ناسازگار، براى من باعث افتخار و غرور است.  آرزو میکنم من را در غم خود شریک بدانید.  

یکبار دیگر رویتان را میبوسم و دستتان را میفشارم.  

به امید دیدار 
نادر (م.  حکمت) 11 ژوئیه 1997- 2 مرداد 1376 
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در باره سقط جنین
مصاحبه با نشریه همبستگى

  
ثریا شهابى:  پیش از صحبت در مورد نکات گرهى بحث سقط جنین، مثل دفاع از "حق انتخاب" ، "حق 
زن بر بدنش"، "دفاع از حق حیات" و سرانجام این مطالبه در یک جامعه آزاد و انسانى، مى خواهم ابتدا 
نظرت را در مورد یک نکته بدانم.  مخالفت برنامه با نفس این عمل از یک طرف و خواهان قانونى بودن 
آن را چطور توضیح مى دهى؟  مى گویند برنامه چون سقط جنین را گواه از خود بیگانگى بشر مى داند، 
باید نتیجتا مخالف قانونى بودن سقط جنین باشد و موافقت برنامه باصطالح تاکتیک است.  نظرت در این 

مورد چى است؟  
  
منصور حکمت:  این روش برخورد در برنامه ما نه منحصر به بند سقط جنین است و نه راستش روشى 
منحصر به ماست.  بسیارى از روابط و مسائل اجتماعى هستند که همه ما در عین اینکه آرزوى محوشان 
را داریم آن را بعنوان یک واقعیت عینى و داده جامعه کنونى به رسمیت مى شناسیم و سعى مى کنیم آثار 
ناگوار آنها را بر زندگى خود و همه مردم کاهش بدهیم.  روش برخورد برنامه به کار مزدى عینا همین 
است.  ما خواهان حذف کار مزدى هستیم، دنیایى که در آن یکى براى امرار معاش مجبور است قدرت 
جسمى اش را به دیگرى کرایه بدهد براى بشریت عار مى دانیم.  کار مزدى هم مانند سقط جنین گواه از 
خود بیگانگى بشر است.  اما بخش زیادى از برنامه معطوف به قانون گذارى در مورد شرایط و مقررات 
کار مزدى در این جامعه است.  مقوله دولت همینطور، مقوله مذهب همینطور.  در همان بخش دوم برنامه 
ما خواهان آزادى مصرف برخى مواد مخدر و حتى تامین دولتى آن براى معتادین شده ایم و این را شرط 
از بین بردن اعتیاد مى دانیم.  ما خواهان رفع ممنوعیت از تن فروشى و حمایت قانون از تن فروشان شده 
ایم و این را یک شرط از بین بردن فحشاء مى دانیم.  جواب مصائب جامعه سرمایه دارى غیرقانونى کردن 
آنها و تنبیه قربانیان آن نیست.  این فقط حرف ما کمونیستها نیست، حرف هر کسى است که همپاى همین 

تمدن اروپایى جلو آمده باشد.  
  
سقط جنین هم عینا همینطور است.  ما سقط جنین را کار درستى نمى دانیم.  دوست داریم جامعه اى وجود 
داشته باشد که در آن اصال این مساله پیش نیاید.  کار مردم اصال به اینجا نکشد و چنین انتخابى اصال مورد 
پیدا نکند.  آیا این خواست عجیبى است؟  خیر.  این خواست اکثریت عظیم مردم و قبل از همه خواست 
هرکسى است، چه زن و چه مرد، که درد ناشى از سقط جنین را در زندگى مستقیم خود حس کرده باشد.  
من سراغ ندارم کسى یا جنبشى را که نفس عمل سقط جنین را بعنوان یک عمل تعالى بخش انسانى تقدیس 
کند.  بى احساسى و بى تفاوتى عاطفى نسبت به این مساله در محافل بنیادگرا در جنبش فمینیستى وجود 
تا  اینهاست  اى  فرقه  و  ایدئولوژیکى  تعصبات  و  سکتاریستى  سیاسى  تربیت  حاصل  بیشتر  این  اما  دارد.  

رجعتى به احساس واقعى شان بعنوان انسان.  
  
اما به صرف خواست و آرزوى ما واقعیت بیرونى محو نمى شود.  حاملگى ناخواسته و پشیمانى از حاملگى 
هاى خواسته وجود دارد، تنگناهاى مالى و فرهنگى و سیاسى وجود دارد، فشار روى زن بى نهایت وجود 
دارد و الجرم براى عده زیادى سقط جنین بصورت تنها راه خروج از یک بن بست ظاهر مى شود.  سقط 
جنین یک واقعیت دنیاى امروز است و جامعه نمى تواند براى آن شانه باال بیاندازد، نمى تواند چشمش را 
بروى آن ببندد.  باید موازین این عمل را، که مستقل از اراده هر دولت و حزب و جنبش سیاسى، بهرحال 
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وجود دارد روشن کرد.  ممنوعیت سقط جنین تنبیه قربانیان سیستم اجتماعى موجود است.  این نمى تواند 
موضع ما باشد.  

  
برنامه ما اعالم مى کند که عمل سقط جنین را نادرست و نافى اصول انسانى خود مى داند.  اما چه براى 
زمینه  با  مبارزه  براى  چه  و  موجود  جامعه  در  فرهنگى  جهالت  و  اقتصادى  تنگناهاى  قربانیان  از  حمایت 
هاى این عمل معتقد است که سقط جنین باید قانونى باشد.  راستش اکثر فعالین جنبش "پروچویس" و 
همین  هم  آمریکا  حاکمه  هیات  پروچویس  قانونگذاران  و  جنین  سقط  کلینیکهاى  پزشکان  و  گردانندگان 
موضع را دارند و در پاسخ این سوال همین را خواهند گفت:  سقط جنین عمل درستى نیست، اما باید 
قانونى باشد.  تفاوتى اگر هست صراحت ما در بیان انسانى نبودن نفس عمل سقط جنین است.  براى بنیاد 
گرایان در جنبش فمینیستى این نقد ظاهرا سنگین است.  از نظر سیاسى برنامه حزب کمونیست کارگرى 
خواهان قانونى شدن سقط جنین تا دوازده هفتگى، مجانى بودن آن، منوط بودن آن به صرف تصمیم زن 
و انجام آن در کلینیکهاى تخصصى است.  جنبش پروچویس در آمریکا به این مطالبات بعنوان آرزوهاى 
حداکثر خود نگاه مى کند و تحقق آن را در آمریکا به این زودى ها عملى نمى داند.  اگر چپ سابق تازه 
فمینیست مهاجر ایرانى با این خواست مساله دارد، مطمئن باشید از سر فمینیسمش نیست.  اگر کسى این 
نقد را در یک جلسه علنى جلوى من بگذارد از او خواهم خواست خالصه و صریح و بدون طفره رفتن 
جواب دو سوال را بدهد:  اول اینکه نظر خودش راجع به نفس عمل سقط جنین چیست و آیا این عمل 
را اصوال عمل ناگوار و تلخى مى داند یا خیر هیچ مشکل معنوى و اصولى و وجدانى اى با سقط جنین 
ندارد.  بنظر من کسى که در یک جلسه علنى بلند بشود و عمل سقط جنین را امر پیش پا افتاده اى تصویر 
کند که مردم بیهوده در مقابل آن تردید مى کنند و دو دل مى شوند، تا چه رسد به اینکه این عمل را نشان 
تعالى زن در جامعه و مایه مباهات بشمارد، جوابش را از سالن خواهد گرفت.  این نوع القیدى و برخورد 
سرسرى و سطحى به مساله اخالقى بزرگى که سقط جنین جلوى همه، چه مدافعین قانونى شدنش و چه 
مخالفین آن، مى گذارد خود را در هر جمعى بیرون جلسه سکت خودش بسادگى افشاء مى کند.  ثانیا، از 
او خواهم خواست ایرادش به بند برنامه ما که خواستار سقط جنین قانونى رایگان به انتخاب زن تا دوازده 

هفتگى است را روشن و بدون هیاهو بگوید.  
  
ثریا شهابى:  در مورد آینده حق سقط جنین در سوسیالیسم و بطور کلى یک جامعه با موازین انسانى، مى 
گویند آمدیم و علیرغم همه آموزشها و حمایت ها و غیره، تین ایجرى 12- 13 ساله حامله شد، آیا شما 

مجبورش مى کنید بچه را نگه دارد در حالى که خودش بچه است؟  
  
منصور حکمت:  این نوع سوالها از نوع سواالت و استفتائات مچ گیرانه سنت اسالمى است، (اگر زلزله 
آمد و. ..).  مثال دختر 12 ساله را در توجیه سقط جنین به میان کشیدن استدالل ضعیفى است، چون سقط 
جنین پدیده وسیعترى از معضل حاملگى دختران دوازده ساله است و منطقش را از اینجا نگرفته است. 
در انگلستان امروز با همه مصائب اجتماعى و بى حقوقى و بى امکاناتى کودك، مطابق آمار خود کمپین 
سراسرى سقط جنین که ممانعت از کاهش مهلت سقط جنین از 24 هفتگى به 18 هفتگى را جزو افتخارات 
خودش میشمارد، از کل 160 هزار مورد سقط جنین در سال 1992 تنها سه هزار مورد مربوط به جوانان زیر 
16 سال بوده است.  یعنى کمتر از 2 درصد.  از خود این لیست هم فکر نمى کنم آمار 12 ساله ها از یک 
درصد بیشتر باشد.  160 هزار سقط جنین را نمى توان با معضل حاملگى ناخواسته براى دختران دوازده ساله 
توجیه کرد.  در مقابل هر سیستم و هر استداللى مى توان بن بست هاى اخالقى و پارادکس هاى منطقى و 
"توضیح المسائلى" قرار دارد و شرایط دردناك و تراژیکى را تجسم کرد.  من هم مى توانم متقابال بپرسم 
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اگر سقط جنین در جامعه آرمانى "کمپین سراسرى سقط جنین" در انگلستان تا روز قبل از زایمان آزاد باشد 
و اگر زن 28 ساله اى در هفته 31 تصمیم بگیرد که بچه اش را سقط کند و هیچ دکترى حاضر به انجام 
این عمل نباشد، اینها چکار مى کنند، دکتر را "مجبور مى کنند" علیرغم اینکه این عمل را ضد انسانى و 
جنایتکارانه مى داند سقط جنین را انجام بدهد؟  مساله سقط جنین یک مساله ماکرو و عمومى و اجتماعى 
است و باید پاسخ ماکرو بگیرد.  اگر پاسخ عمومى و بنیادى یک جنبش درست و انسانى و راهگشا باشد، 
موارد ویژه را مى شود در متن این پاسخ انسانى جواب داد.  اما یک پاسخ غیر انسانى با هیچ مثل و متلى از 

این یا آن مورد ویژه مشروعیت پیدا نمى کند.  
  
بهرحال پاسخ من به معضل تین ایجر سوسیالیست حامله اینست:  اوال، ما حرفى از غیر قانونى شدن سقط 
جنین در سوسیالیسم نزده ایم.  ما از بى نیاز شدن جامعه از این عمل صحبت کرده ایم.  در نتیجه فکر نمى 
کنم در سوسیالیسم (بویژه در سوسیالیسم) دختر دوازده ساله را به زایمان یا هر کار دیگرى "مجبور" کنند.  
ثانیا، پاسخ واقعى را باید در بهبود و گسترش روشهاى جلوگیرى، آموزش جنسى، افزایش حقوق کودك 
و ارتقاء حرمت او، مبارزه با اخالقیات عقب مانده و تعصبات جاهالنه مخالف با دانش جنسى همگانى و 
کنترل آزادانه افراد بر روابط جنسى خویش، و نظیر اینها جستجو کرد.  باید کارى کرد که نه فقط تین ایجرها، 
بلکه هرکس که نمیخواهد حامله شود، بتواند حامله نشود.  آیا این از نظر فنى و علمى مقدور است؟  بنظر 
من تردید نیست.  ابداع و بهبود روشهاى جلوگیرى در جامعه زن -  ستیز معاصر آنطور که باید مورد توجه 
نیست.  اگر یک ده هزارم بودجه تحقیقاتى اى که به گسترش تکنولوژى جنگى و جاسوسى اختصاص داده 
مى شود، صرف این مساله مى شد تابحال راهش را پیدا کرده بودند.  باز برمى گردیم به جاى اول:  آیا از 
از بین بردن جنین در شکم مادر کار ناگوارى هست یا خیر.  آیا صدایى از درون منتقد ما به او مى گوید 
"کاش مجبور به این کار نباشیم"، یا خیر؟  اگر آرى، آنوقت تالش براى ایجاد جامعه اى که انسانها در آن 
ناگزیر به سقط جنین نباشند تنها راه انسانى و شرافتمندانه به جلو است.  اما کسى که سقط جنین را با عمل 
لوزه از یک نوع مى داند و قادر به درك عمق مساله و تلخى و بن بست اخالقى آن براى انسانهاى بیشمار 

و نسلهاى متعدد نیست، طبعا با این تالش بیگانه است.  
   
ثریا شهابى:  برنامه حزب در تقابل دو قطب "پروچویس" و "پروالیف" کجا قرار مى گیرد و کال ارزیابى 

ات از این قطب بندى چیست؟  
   
منصور حکمت:  تصور نسبتا رایجى که بخصوص در میان محافل تازه فمینیست ایرانى در خارج کشور 
هست اینست که گویا پروچویس ها مدافعان عمل سقط جنین و پروالیف ها مخالفان آن هستند.  اینطور 
نیست.  بحث بر سرقانونى بودن یا نبودن سقط جنین است و نه خوب و بد بودن این عمل.  پروچویس 
ها مدافعان قانونى بودن سقط جنین هستند در عین اینکه خیلى از آنها با نفس عمل سقط جنین مخالفند.  
موضع حزب کمونیست کارگرى هم دفاع از قانونى بودن سقط جنین است.  از نظر حقوقى آنچه در برنامه 
حزب آمده آرزو و هدف ماگزیمم جنبش پروچویس در کشورى مانند آمریکا است که تا بیست سال دیگر 
هم شانس دستیابى به آن را ندارند و در بسیارى از کشورهاى اروپایى نیز هنوز متحقق نشده است.  در 
برنامه ما سقط جنین تا دوازده هفتگى آزاد و قانونى است.  انتخاب تمام با خود زن است و نه هیچکس 
دیگر و زن نیازى به ارائه توجیه و استدالل به هیچ مرجع پزشکى و ادارى ندارد.  سقط جنین رایگان است 
و باید در کلینیکهاى مجهز انجام بشود.  تحقق چنین خواستى حتى در مخیله جنبش فمینیستى آمریکا هم 
نمى گنجد.  از نظر حقوقى یک ناظر خارجى در اروپا و آمریکا برنامه حزب کمونیست کارگرى را بعنوان 

یک سند پروچویس دسته بندى مى کند چون خواهان آزادى سقط جنین است.  
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منتها خود این اسم گذارى پرو چویس (طرفدار انتخاب) و پروالیف (طرفدار حیات) گمراه کننده و تبلیغاتى 
است.  در آمریکا که بستر اصلى این قطب بندى است، بخش پر سر و صدا و میلیتانت جنبش پروالیف 
را گروههاى راست و محافظه کار و مذهبى تشکیل مى دهند که در واقع کوچکترین احترامى براى حیات 
قائل نیستند.  اینها مدافعان مجازات اعدام و تسرى دادن آن به نوجوانان اند.  مدافعان همیشگى سیاست 
خارجى ستیز و دشمن فقرا هستند.  زیر  اساسا مرتجع، نژاد پرست و  میلیتاریستى آمریکا هستند.   هاى 
دست اینها مردم آمریکا همواره از فقر و بیمارى تلف شده اند و مى شوند.  در آنطرف سمبل و بستر اصلى 
جنبش پروچویس، طرفدار انتخاب، حزب دموکرات آمریکا و امثال کلینتون هستند که همین چندى پیش 
یک حمله بیشرمانه وسیع به مادران مجرد را سازمان داده و 4 میلیون کودك آمریکایى را به خانه بدوشى و 
سوء تغذیه و زندگى زیر خط فقر محکوم کرده اند.  مسخره است وقتى اجازه سقط جنین را حق انتخاب 
نام مى گذارند.  این آخرین انتخاب هر آدمى است.  اینها قبال انتخاب رفاه، انتخاب برابرى اجتماعى و 
حرفه اى زن، انتخاب اشتغال و ادامه تحصیل، انتخاب امنیت اقتصادى و حرمت اجتماعى، و حتى انتخاب 
رابطه جنسى ایمن را از زن سلب کرده اند، بعد لب پرتگاه این اختیار را به او مى دهند که میان پرت شدن 
و خود را پرت کردن خودش انتخاب کند.  براستى زنى که سقط جنین را "انتخاب" میکند چقدر باید از 
اینهمه اختیارى که جامعه به او داده است خوشنود و سپاسگزار باشد! به این دلیل اگر از من بپرسند خود را 
پروچویس معرفى نمى کنم.  این یک اسم گذارى ریاکارانه و عوامفریبانه است.  من خود را مدافع قانونى 

شدن سقط جنین تا دوازده هفتگى و مخالف عمل سقط جنین معرفى مى کنم.  
   
ثریا شهابى:  برنامه خواهان قانونى بودن سقط جنین تا 12 هفتگى است.  این حد 12 هفتگى، نحوه و 
شاخصهاى تعیین آن بحثهاى زیادى بدنبال داشته است.  بعضى ها تصور مى کنند که البد از نظر برنامه تنها 
از این سن مى توان جنین را انسان نامید و باین خاطر است که سقط آن از این سن ببعد -  بجز در موارد 
استثنایى که برنامه به آن اشاره کرده -  غیرقانونى مى داند.  مى خواهم بگویم که در مورد سن جنینى که 
مى توان آن را سقط کرد، برداشت هاى متفاوتى وجود دارد.  برخى تصور مى کنند تا پیش از این سن چون 

جنین به اندازه کافى کامل نیست و نمى تواند جدا از بدن مادر زندگى کند، انسان محسوب نمى شود.  
   
منصور حکمت:  بحث دوازده هفتگى در برنامه ما ربطى به مقطع شروع حیات یا قابل دوام بودن زندگى 
جنین در بیرون رحم (که براى برخى مقطع مستقل شدن هویت جنین از مادر محسوب مى شود) ندارد.  به 
این نکات بعدا مى پردازم.  واضح است کسى مثل ما که عمل سقط جنین را فى نفسه غیر انسانى مى داند 
و از قانونیت آن بعنوان یک الزام ناگوار اجتماعى و شر کمتر دفاع مى کند، گرایش به این دارد که دوره 
سقط جنین مجاز هرچه کمتر باشد.  از طرف دیگر قانون باید عمال براى زنان راهگشا باشد و فرمالیته 
نباشد.  از نظر پزشکى و جسمى باید فرصت براى تشخیص حاملگى و تصمیم گیرى و برنامه ریزى براى 
عمل وجود داشته باشد.  واقعیت اینست که از نظر پزشکى سقط جنین زود تر از موعد معینى غیر عملى و 
حتى خطرناك است.  بنابراین فرجه باید به اندازه کافى وسیع و در عین حال در حد امکان محدود باشد.  
مینیمم کردن مهلت با فرض شرایط و مقدورات پزشکى و اجتماعى، این صورت مساله براى ماست.  در 
تعیین مهلت سقط جنین مجاز ما تشخیص خود را مالك نگذاشتیم.  بلکه در دنیاى بورژوایى موجود به 
نمونه هاى انسانى تر و دلسوز تر نگاه کردیم و اعداد خود را از آنها گرفتیم.  مهلت در اسکاندیناوى 12 
هفته است (در بخشهایى از بلوك شرق سابق هم مهلت تا دوازده هفتگى بود.  همینطور در آلمان، اتریش، 
بلژیک یونان، ایسلند و برخى کشورهاى دیگر).  ما هم همین را مالك قرار دادیم.  بنظر مى رسد اعتراض 
قابل ذکرى علیه این مهلت و به نفع افزایش آن در کشورهاى اروپاى شمالى در جریان نیست.  ظاهرا مى 
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شود مهلت را 12 هفته قرار داد، کیسه برنج و سقط جنین زیر زمینى هم نداشت و به یک تعادل سیاسى بین 
خواست آزادى سقط جنین و حمایت هرچه بیشتر از جنین رسید.  چرا کمتر نه، به این دلیل که ما بررسى 
آمارى و تحلیلى اى از عواقب کاهش مهلت به یازده هفتگى نداریم و در هیچ مباحثه و دیالوگ اجتماعى 
عملى بودن و کارساز بودن عدد کمترى را نشان نداده ایم.  فعال ابزار این کار را نداریم.  بنابراین به کوچک 
ترین عددى که یک کشور سرمایه دارى واقعا موجود بدست داده است متوسل مى شویم.  اگر کسى بگوید 
چرا سیزده هفته و یا بیشتر نه، آنوقت جواب من این خواهد بود:  اگر 12 هفته براى جامعه سوئد خوب و 
عملى است براى برنامه ما هم خوب است.  بگذارید آنها که مى خواهند مهلت را اضافه کنند استدالالت و 
انتقادات خود را نه در مقابل برنامه ما، بلکه در مقابل سیستم رایج در اسکاندیناوى بیان کنند.  ما هم گوش 

مى دهیم و اگر حقانیتى در این خواست باشد حتما متوجه خواهیم شد.  
   
در مورد مقطع حیات و مقطع استقالل هویت جنین از مادر طبعا من فقط مى توانم نظر شخصى خودم را 
بگویم.  واضح است که برنامه یک حزب جاى چنین اظهار نظرهایى نیست.  از نظر بیولوژیک مقطع شروع 
حیات انسان جدید بنظر من لحظه شروع حاملگى است.  یعنى وقتى کلید یک روند جدید بیولوژیکى زده 
مى شود و تقسیم سلولى آغاز مى شود.  این شروع پیدایش یک انسان جدید و معین است.  تحصیالت 
عالیه و دکتراى بیولوژى نمى خواهد براى اینکه کسى بفهمد بعد از حاملگى اگر مشکلى پیش نیاید این 
روند به یک آدم معین در بیرون رحم منتهى مى شود.  اینکه روزهایى از این زندگى این انسان بدور از 
چشمان غیر مسلح اقوام در بدن مادرش طى شده چیزى را در مورد نقطه شروع آن عوض نمى کند.  این 
تصور که در یک لحظه در مقطع خاصى روح انسانى در وجود این توده سلولى دمیده شده است دلبخواهى 
تر و مذهبى تر از آنست که بشود پذیرفت.  اما همانطور که گفتم بحث 12 هفتگى از نظر من ربطى به 
این سوال ندارد.  هرجا این روند قطع بشود، روند تکامل یک انسان جدید قطع شده است.  درست است، 
اینکه این جنین از چه مقطعى دست و پا و سر و قلب دارد (که بسیار قبل از 12 هفتگى است) بطور طبیعى 
بر ذهن هر انسانى سنگینى مى کند.  بنظر من بهمین دلیل گسترش روشهاى عکسبردارى کمک مى کند 
مردم پیوستگى رو به عقب آدمى را ببینند و بیشتر حس کنند و سقط جنین روز به روز به عمل ناگوار ترى 
برایشان تبدیل شود.  اما در بحث ما در مورد مهلت 12 هفتگى این فاکتورها نقشى ندارند.  سقط جنین در 
6 هفتگى و 9 هفتگى هم از نظر ماهوى همان واقعیت است.  بریدن روند تکامل انسانى است که عمر خود 

را شروع کرده است.  
   
موضوع دیگر، یعنى بحث استقالل جنین از مادر، بحثى است به شدت حقوقى که مهر سیستم حقوقى عصر 
مالکیت و محوریت فرد را برخود دارد.  از نظر مادى ، از نظر قدرت بقاء، ما حتى بیرون رحم از هم مستقل 
نیستیم.  وقتى کسى تنها در کوه و بیابان و جزیره اى رها مى شود، میروند "نجات" اش مى دهند و به جمع 
انسانى برش مى گردانند.  بحث استقالل از مادر در واقع بحث استقالل هویت حقوقى جنین از مادر است 
نه قدرت بقاء آن بدون مادر، که مى تواند بسته به تکنیک موجود متغیر باشد.  جامعه سرمایه دارى واحد 
پایه براى تعریف حق را فرد تعریف کرده است.  فرض اینست که از مقطعى که جنین مستقل از مادر تعریف 
شود، بعنوان یک انسان دیگر صاحب حقوق فردى خویش خواهد بود.  آنوقت در این سیستم حقوقى، 
حقوق مادر و جنین بعنوان دو فرد مستقل در یک قلمرو مکانى و جسمى واحد با هم تعارض پیدا مى 
کنند.  براى مثال اگر جنین یک انسان دیگر است آنگاه نابودى اش از چشم قانون در این جامعه قتل نفس 
محسوب مى شود.  اینجاست که این ذهنیت باید بگردد و لحظه استقالل را پیدا کند.  یکى که خود را مدافع 
حقوق زن مى داند باید درست مانند یک وکیل ارقه آمریکایى در دعاوى مالى، لحظه استقالل جنین را عقب 
بیاندازد و به ساعت تولد نزدیک کند:  جنین "بخشى از بدن مادر است"، زن مى تواند راجع به "بدن خود" 
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هر تصمیمى بگیرد.  زمانى بود که کشتن کودك قبل از قطع بند ناف قتل محسوب نمى شد، چون جنین 
هنوز موجود "مستقلى" به حساب نمى آمد.  بهرحال این فرمولبندى هاى یک جناح است.  جناح مقابل که 
مدعى است وکیل کودك متولد نشده است، برعکس وظیفه خودش مى داند که لحظه استقالل را جلوتر ببرد 
و قابلیت جنین را براى خروج از رحم و ایستادن روى پاى خود به ثبوت برساند.  بنظر من کل چهارچوب 
این بحث را نباید پذیرفت.  چرا بشریت نمى تواند به این پروسه باشکوه و خیره کننده، به کل این پدیده 
حاملگى و تولد، بعنوان شکل کنکرت پیدایش یک انسان جدید نگاه کند و تمام واقعیات این پروسه را در 
ترکیب با هم بپذیرد.  چرا باید فرمول تضاد مادر و جنین ، جدال بر سر مرزهاى مالکیت طرفین بر سلولهاى 
جفت و رحم و جنین را پذیرفت؟  چرا باید درك انسان از پدیده اى چنین بنیادى، ابدى و ازلى بر مقوالتى 

چنین دورانى و گذرا، نظیر مالکیت و تئورى لیبرالى فردیت بنا شود؟  
   
ثریا شهابى:  برخى دیگر -  بخصوص برخى از فمینیستها -  حزب را متهم مى کنند که چون جنین را 
انسان مى داند، باید نتیجتا همچون مذهبییون اسپرم -  و تازه نه هم اسپرم و هم اوول -  را هم مقدس 
بداند و منشا حیات! اینها نتیجه مى گیرند که پس بنابراین طبق نگرش برنامه، اساسا باید مخالف هر نوع 

جلوگیرى از باردارى بود.  
   
موجود  سر  بر  روشن  خیلى  بحث  ندارد.   خاصى  تقدس  هم،  اوول  جسارتا  و  حکمت:  اسپرم،  منصور 
جدیدى است که با ترکیب این دو بوجود آمده و رشد خود را شروع کرده است.  اما بحث احترام به حیات 
انسانى بحثى بیولوژیک نیست.  بحثى فلسفى است.  یا بهتر بگویم، احترام به حیات بیولوژیک انعکاس 
احترام فلسفى به حیات است.  احترام به پتانسیل و محتواى حیات انسانى.  این احترام نشان تعقل بشر 
است و نه توکل و خرافه مذهبى.  اگر حیات انسانى در هر شکل بى حرمت شود، حیات انسانهاى کنکرت، 
انسانهاى واقعا موجود، بى ارزش مى شود.  حیات انسانى تقسیم پذیر و درجه بندى پذیر نیست، ربطى به 
استقالل و تحرك و سن و شعور و رنگ و جنسیت و ملیت و زمان و مکان و سالم و معلول بودن انسانها 
ندارد.  بحث ما، الاقل بحث من بعنوان نویسنده برنامه حزب، این نیست که ما باید تخمک هاى بارور 
شده و سلولهاى درحال تقسیم را "مقدس" بدانیم.  بحث من اینست که جامعه اى که در آوردن جنین از 
شکم مادر و بریدن روند زندگى اى که شروع شده را تحمل مى کند و بالمانع مى داند، و چه بسا روى آن 
بعنوان راه جلوگیرى از گسترش جمعیت، شرط ادامه تحصیل زن، شرط اجتناب از فقر و غیره، حساب هم 
مى کند، ارزشى براى انسانهاى سقط نشده اش قائل نیست.  بى ارزشى جنین انعکاس بى ارزشى ماست و 
این بى ارزشى را تحکیم مى کند.  روزى اعقاب ما تمدن ما را مطالعه خواهند کرد و از رسم سقط جنین 
حیرت خواهند کرد.  همانطور که ما از قربانى کردن جوانها در پیشگاه رب النوع هاى مختلف و سوزاندن 
"ساحره" ها که در روز خود به همین اندازه براى پاسخگویى به قحطى و خشکسالى و تنگناهاى اقتصادى 
و معنوى جامعه ضرورى بنظر مى رسیدند، حیرت مى کنیم.  آنها هم این رسم را نشان توحش ما و بى 
ارزشى انسان در زمانه ما خواهند دید.  و در پاسخ نکته آخر بگذارید بپرسم چه کسى بیشتر براى تکامل 
و گسترش روشهاى جلوگیرى دل خواهد سوزاند، آنکه مى خواهد از سقط جنین بعنوان یک عمل ناگوار 
اجتناب شود، یا کسى که به سقط جنین بعنوان یک راه حل بى عیب و قابل قبول دیگر براى بچه دار نشدن 

و کنترل جمعیت نگاه مى کند؟  
   
ثریا شهابى:  در فرداى تحوالت سیاسى ایران وقتى مطالبات برنامه حزب کمونیست کارگرى ایران بشکل 
قانون به تصویب برسد و سقط جنین قانونى بشود، به احتمال زیاد آمار سقط جنین فورا به مراتب باال مى 
رود.  تصویب قانون آزادى سقط جنین یک اقدام فورى است و دولت موظف به اجرا و رعایت آن است، 
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در حالى که آموزش وسیع راههاى جلوگیرى، آموزش جنسى و فراهم کردن امکانات رابطه جنسى ایمن 
پروسه طوالنى ترى است که زمان مى خواهد.  آیا این ازدیاد فورى آمار سقط جنین با هدف برنامه که 
کاهش موارد سقط جنین است تناقض ندارد و آیا مخالفان سقط جنین محق نیستند به این خاطر به اجراى 

فورى این بند برنامه انتقاد کنند؟  
   
منصور حکمت:  اوال، اینکه آمار جنین هاى سقط شده حتى در کوتاه مدت باال مى رود مسجل نیست.  
بنظر من باال نمى رود، چون شاخصهایى که باید باهم مقایسه کرد آمار عمل سقط جنین قبل و بعد از قانونى 
شدن نیست، بلکه باید مجموع سقط جنین ها (چه رسمى و چه مخفیانه) و "بچه انداختن" ها توسط خود 
مادر را در دو دوره با هم مقایسه کرد.  موارد انداختن بچه توسط خود مادر، از طریق بار بلند کردن، خود 
را پرت کردن و غیره در ایران بشدت باالست تا جایى که این عمل بخشى از فولکلور این کشور است.  این 
موارد "سقط جنین"، هیچ جا ثبت نمى شود.  قانونى شدن سقط جنین آمار مراجعه به پزشک براى سقط 
جنین را باال مى برد اما در عوض آمار این نوع بچه انداختن ها را کمتر مى کند.  از طرف دیگر کم شدن 
موارد بچه انداختن یا سقط جنین هاى مخفیانه به نفع سقط جنین قانونى کمک مى کند که این زنان در 
تماس با مقامات و نهادهایى قرار بگیرند که، مطابق برنامه ما، قصد کمک و حمایت مادى و معنوى از آنها 
را دارند و یکى از کارهاى این نهادها تالش براى تشویق مادر به بدنیا آوردن نوزاد و توضیح حقوق مادر 
و کودك و وظایف دولت و جامعه در قبال آنهاست.  قابل تصور است که درصدى از زنانى که مراجعه مى 
کنند حاضر بشوند از سقط جنین صرفنظر کنند.  خالصه من لزوما تخمین آمارى تو از نتیجه قانونى شدن 

سقط جنین را محتمل نمى دانم.  
   
ثانیا، همانطور که گفتى برنامه ما فقط شامل قانونى شدن سقط جنین نیست، بلکه حاوى اقدامات فورى 
و حیاتى اى براى ایمن کردن روابط جنسى و گسترش کاربست لوازم جلوگیرى است.  قبول دارم، اینکه 
رابطه جنسى آزاد و ایمن به یک جزء ثابت و مسجل فرهنگ جامعه تبدیل بشود حتما زمان مى خواهد.  
اما چندین برابر شدن استفاده از وسائل جلوگیرى، استفاده وسیع تر از کاندوم و آى.یو.  دى، وقتى تامین 
رایگان اینها سیاست دولت باشد، زمان زیادى احتیاج ندارد.  آمار حاملگى هاى ناخواسته را بسرعت مى 
شود پائین آورد.  وقتى صحبت برقرارى روشها و معیارها و نرم هاى مدرن در ایران مى شود، خیلى ها 
فورا تصویر ساکنان دهات پرت افتاده را از مردم ایران مى دهند و مى نالند که مردم "فرهنگش را ندارند".  
اما ایران یک جامعه عمدتا شهرى است.  اکثریت عظیم این مردم جوانانى اند که مدرسه مى روند و حتى 
اگر ساکن دهات دورافتاده هم باشند، دلشان و فکرشان پیش شهر و الگوهاى امروزى زندگى است.  مردم 
ایران "ملت" روزنامه توفیق و "امت" جماعت خمینى نیستند.  اعضاى یک جامعه سرمایه دارى در انتهاى 
قرن بیستم و در کوران تحوالت فنى و ارتباطاتى این عصرند.  کمپین آموزش جنسى و گسترش امکانات 
جلوگیرى در ایران بنظر من با راندمان بسیار باالیى در ایران جلو خواهد رفت.  یک واقعیت را البته باید در 
نظر داشت.  این امر بدون مبارزه قاطع با اسالمیون و قشریون عملى نیست.  جریانى میتواند این برنامه را 
اتخاذ کند که از نظر سیاسى به یک مبارزه قاطع با تعصبات مذهبى و قشریگرى متعهد باشد.  و این قبل از 

هرکس کار طبقه کارگر و کمونیستهاست.  
   
در هرحال کاهش موارد سقط جنین در گرو دو عامل اصلى است.  اول گسترش روابط جنسى ایمن و 
دسترسى عموم به امکانات رایگان و مناسب جلوگیرى و دوم مبارزه با مردساالرى و زن ستیزى نه فقط 
شدن  مادر  و  زایمان  و  باردارى  که  نحوى  به  اقتصادى،  و  اجتماعى  روابط  و  مناسبات  در  بلکه  افکار  در 
کوچکترین تاثیر منفى اى در موقعیت اقتصادى و اجتماعى و شغلى و معنوى زن در جامعه و خانواده نداشته 
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باشد و بچه دار شدن به یک انتخاب آزاد و فکر شده مردم و یک واقعه خوشایند در زندگى آنها تبدیل شود.  
قانونى شدن سقط جنین یک رکن یک سیاست همه جانبه براى تحقق این هدف است و باید در کل این 

مجموعه نگریسته بشود و نه بعنوان یک اقدام منفرد و قائم بذات.  
   
ثریا شهابى:  برنامه حزب سقط جنین را "از میان بردن عامدانه جنین انسانى" دانسته است و خودت هم در 
صحبتهایت اشاره کردى که سقط جنین در هر سنى "بریدن روند تکامل انسانى است که عمر خود را شروع 
کرده است".  کسانى از این توصیف نتیجه مى گیرند که پس انجام سقط جنین از دیدگاه برنامه حزب یک 
جنایت است و مادرى که راى به چنین عملى مى دهد در موقعیت یک جانى قرار مى گیرد که مرتکب قتل 

عمد شده و این منصفانه نیست.  
   
منصور حکمت:  از این گفته که سقط جنین بریدن روند تکامل انسانى است که حیات خود را شروع کرده، 
تا این ادعا که مادر مرتکب قتل عمد یا جنایت شده است یک دنیا فاصله است.  چسباندن اینها بهم نه نشان 
تالش صمیمانه براى فهم مساله است و نه تبلیغ کارسازى است علیه فرمولبندى برنامه ما.  این سفسطه 
گرى است.  بنظر من کسى که عمل سقط جنین را از نظر اصولى عمل بى عیبى مى داند باید همین را بگوید 
و صراحتا از همین دفاع کند.  از قول دیگران بخود اتهام زدن و بعد برافروخته شدن جواب مساله نیست.  
منتها این نوع اعتراض یک چیز را مى رساند:  معنى این اعتراض اینست که اگر روزى به منتقد مربوطه ثابت 
شود که کودك امتداد طبیعى جنین و جنین آغاز ناگزیر یک انسان است، آنگاه خود او سقط جنین را قتل و 

جنایت خواهد دانست.  و این موضع محکمى براى یک مدافع سقط جنین نمى تواند باشد.  
   
بهررو، بنظر من اطالق جنایت یا قتل به سقط جنین (در محدوده زمانى اى که در قوانین امروز اروپا رایج 
است) درست نیست.  چون جنایت و قتل یک مقوله حقوقى است و تعریف اجتماعى دارد و نه شخصى.  
هرکس را باید در متن نرم ها و سنتهاى جامعه معاصرش قضاوت کرد.  جامعه به همه اشکال از بین بردن 
انسانها در عصر ما قتل اطالق نمیکند.  واقعیت اینست انسانها در اشکال بسیار متنوعى دارند یکدیگر را در 
این جهان از حق حیات محروم مى کنند.  سربازى که در جنگ آدم مى کشد، عضو هیات منصفه اى که 
راى به حکم اعدام کسى مى دهد، دکترى که از سر ترحم مرگ بیمار محتضرى را جلو میاندازد، دولتى که 
بیمه درمانى را کاهش مى دهد و دقیقا مى داند آمار مرگ و میر چقدر باال خواهد رفت، کسى که در ایمنى 
نیروگاه اتمى با علم به افزایش آمار سرطان خون در کودکان محل صرفه جویى مى کند، رئیس جمهورى که 
حکم بمباران جایى را صادر مى کند، چریک یا تروریستى که بمب مى گذارد همه و همه آگاهانه در بیجان 
کردن انسانهاى واقعى شرکت مى کنند.  اما جامعه لزوما همه این اعمال را قتل و همه عاملین آنها را قاتل 
نمى شمارد.  تلقى شخصى ما مى تواند با تلقى جامعه متفاوت باشد.  تلقى شخصى ما مى تواند مبتنى به 
اصول انسانى مطلق و تفسیر نابردارى باشد.  اما تلقى جامعه از اینکه جنایت چیست نسبى و از نظر تاریخى 
مشروط و متغیر است.  زمانى بود که کشتن فرزند و همسر توسط مرد جنایت محسوب نمى شد.  آقاى 
ابراهیم خلیل در اسالم و یهودیت در روز روشن قرار بود فرزند خود را در یک عملیات شنیع خداشناسانه 
سرببرد که خوشبختانه بقول سیاوش مدرسى در آخرین لحظه معلوم مى شود خداوند شوخى کرده و قصد 
آزمون ایشان را داشته.  در همین دنیا در گذشته اى نه چندان دور کشتن اسراى جنگى و بردگان جرم نبود.  
تا دهه هفتاد همین قرن ما بدار کشیدن و باصطالح لینچ کردن سیاهان توسط نژادپرستان سفید در آمریکا 
قتل محسوب نمى شد.  کسى ترومن را بخاطر کشتار هیروشیما و ناکازاکى قاتل نشمرده است.  در آمریکا 
به اسم این آدم کتابخانه هست.  تلقى اخالقى و حقوقى جامعه از یک عمل انعکاسى از حساسیت معنوى 
و عاطفى جامعه نسبت به آن امر در آن عصر خاص است.  این حساسیت حتى در یک دوران واحد در 
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حوزه هاى فرهنگى مختلف متفاوت است.  این حساسیت و این واکنش اخالقى و عاطفى، و الجرم نتایج 
حقوقى آن، ابدى نیست و عوض خواهد شد.  خیلى از اعمال و روشهاى امروز ما حال نسلهاى بعد را 
بهم خواهد زد.  اما این تحول در شناخت و برداشت عاطفى جامعه از مسائل باید بطور واقعى و در طول 
نسلهایى از انسانهاى واقعى رخ بدهد.  من شدیدا مخالف مجازات اعدامم، بنظر من مجازات اعدام ماهیتا 
آدمکشى عامدانه با نقشه قبلى است.  اما نمى توانم به میل خود هیات منصفه اى را که در آمریکا راى به 
محکومیت و اعدام متهمى مى دهد قاتل بخوانم چون جامعه، و الجرم خود آنها، این تعریف را از کارشان 
ندارند.  زنى که اقدام به سقط جنین مى کند یقینا از نظر خود جنین را یک انسان، یا یک انسان کامل، نمى 

داند و تصویرى منفى از عمل سقط جنین از فرهنگ و قوانین جارى در جامعه نمى گیرد.  
   

بهرحال همانطور که گفتم ما سقط جنین را قتل و جنایت ننامیده ایم، و خواستار قانونى شدن آن در حدى 
فراتر از قوانین آمریکا و اروپاى غربى شده ایم.  اما اینکه جنین مرحله اى از زندگى یک انسان معین است 
که فى الحال پا به حیات گذاشته است یک حقیقت است.  اگر این حقیقت باعث عذاب وجدان کسى در 
سقط جنین مى شود، تقصیر ما نیست.  این انتظار که ما براى آسایش خاطر کسانى که قصد سقط جنین 
دارند این حقیقت را از ذهن خود پاك کنیم و مثال وانمود کنیم بچه را "حاجى لک لک" میاورد کمى زیاده 

روى است.  
   
ثریا شهابى:  در برخى کشورها، مثال انگلستان، صدور اجازه سقط جنین به انتخاب دکتر واگذار شده است 
تا بر اساس تشخیص سالمت جسمى و روحى مادر این اجازه را صادر کند و این امر مورد اعتراض پزشکان 
زیادى قرار گرفته است.  در برنامه حزب کمونیست کارگرى اجازه سقط جنین به انتخاب مادر واگذار شده 
است.  "اجازه دکتر" یا "انتخاب مادر"؟  این تقابل کجاى بحث برنامه حزب قرار مى گیرد.  منظورم این 
است که آیا واگذارى اجازه سقط جنین به اجازه دکتر در بحثهاى مربوط به سقط جنین در برنامه جایى 

داشت و اگر نداشت چرا؟  
   
منصور حکمت:  مقوله اجازه دکتر، مگر براى سقط جنین بعد از دوازده هفتگى، از ابتدا در نوشتن متن 
انتخاب  و  اختیار  است،  مطرح  کشورها  همه  در  واقعا  که  آنطور  مساله،  صورت  چون  نبود،  مطرح  برنامه 
زن است.  جنبش قانونى شدن سقط جنین جنبشى براى دادن این حق و این انتخاب به زن است.  بحث 
تشخیص دکتر دائر بر خطر صدمه جسمى و روحى حاملگى براى زن، شیوه اى است که در برخى کشورها 
سعى کرده اند سقط جنین را عمال قانونى کنند بى آنکه رسما روى مجاز بودن این عمل صحه بگذارند.  
بخصوص کلمه "خطر صدمه روحى" به این منظور وارد شده است که جاى تفسیر را باز بگذارد و عمال 
به پزشک اجازه بدهد که به خواست زن براى سقط جنین مهر تائید بزند.  این سیستمى است که امروز در 
انگلستان برقرار است.  از نظر عملى سقط جنین در انگلستان مقدور است و به خواست زن صورت میگیرد.  
اما از نظر حقوقى این پزشک است که تصمیم مى گیرد.  اگر پزشکى درخواست زن براى سقط جنین را 
تائید نکند، که البته گاه اتفاق میافتد، زن به دکتر دیگرى مراجعه مى کند و تائیدیه را از او مى گیرد.  این 
روش ریاکارانه امروز هم صداى مردم و هم پزشکان را در آورده است.  اگر دکتر کسى مخالف سقط جنین 
باشد، دوندگى زیاد و احتماال حتى تاخیر جدى در انجام عمل را به او تحمیل مى کند.  بعبارت دیگر بسته 
به معیارهاى اخالقى پزشک محل، شهروندان انگلستان از حقوق و امکانات متفاوتى در امر سقط جنین 
برخوردارند.  از طرف دیگر، پزشکان بدرست اعتراض مى کنند که عمل آنها یک تشخیص پزشکى نیست، 
بلکه یک راهگشایى اجتماعى براى زنان است.  کارى که مى بایست وظیفه قانون باشد.  این موقعیت غیر 
اخالقى و ریاکارانه اى را به پزشکان، چه موافق و چه مخالف سقط جنین، تحمیل کرده.  مى گویند اگر 
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سقط جنین عملى قانونى است، انتخابش نیز باید با خود زن باشد.  موضع ما هم همین است.  
   
ثریا شهابى:  پیشتر گفتى اطالق "حق انتخاب" به اجازه سقط جنین چیزى مثل دادن انتخاب پرت شدن 
یا خود را پرت کردن از لب پرتگاه است.  بعضى از فمینیستها و طرفداران حقوق زنان معتقدند که حق 
سقط جنین یکى از مهمترین حقوقى است که به زن امکان انتخاب مى دهد.  انتخاب مادر شدن و نشدن، 

و انتخاب زمان مادر شدن.  
   
منصور حکمت:  من با تلقى بخش اعظم جنبش فمینیستى از هویت اجتماعى زن و خودآگاهى زن مشکل 
دارم.  اینها زن را یک صنف و یا قوم اقلیت تصویر مى کنند که باید حق صنفى اش را بگیرد و پى کارش 
برود و کارى به دنیا و اعمال کنترل بر سرنوشت جهان و جامعه انسانى نداشته باشد.  بنظر من در بحث 
سقط جنین زن یک اقلیت شاکى و محروم نیست که قرار است جیره حقه اش را بصورت اجازه سقط جنین 
بگیرد و برود و کارى به مسائل اجتماعى، معنوى، فلسفى و تاریخى این معضل نداشته باشد.  در تصویر 
اینها در بحث سقط جنین زن همیشه فقط در قامت مشترى حامله کلینیک ظاهر مى شود، نه رهبر جامعه، نه 
فیلسوف و ایدئولوگى که باید باالخره راجع به حیات و هویت انسانى جنین و حرمت آدمى و غیره اظهار 
نظر کند، نه انسانى که جدا از جنسیتش مى تواند راجع به این مسائل نظر داشته باشد و امر داشته باشد و 
بخواهد دنیا را به سمت خاصى ببرد.  زن در مکتب اینها حامله اى است که نمى خواهد حامله باشد و کارى 
به این مسائل دیگر ندارد.  این فمینیسم بنظر من روى دیگر سکه مردساالرى اى است که آنهم زن را از 

دخالت در این عرصه ها بازمیدارد.  
   
در پاسخ سوال تو، براى زنى که صرفا جزو اقلیت باردار جامعه نیست و بعنوان یک انسان به مساله جامعه و 
حیات و حرمت انسانى و برابرى اجتماعى مى پردازد، اجازه سقط جنین حق انتخاب زیادى نیست.  آزادى 
سقط جنین مثل قرص سیانورى است که چریکها زمان شاه با خود داشتند.  امکانى براى یک خروج دردناك 
از واقعه اى دردناك تر.  اجازه سقط جنین از جنس اجازه خودکشى است.  آزادى سقط جنین اجازه نابود 
کردن جنین خود براى اجتناب از عواقب ناگوار فرزند داشتن در جامعه موجود است.  آزادى سقط جنین 
الزم شده چون قبال آزادى هاى انسانى متعددى از زن سلب شده است.  حق برخوردارى از دانش جنسى.  
آزادى استفاده از وسائل جلوگیرى صد درصد ایمن.  آزادى خالصى از اخالق مذهبى و مردساالرانه در 
مناسبات جنسى، آزادى رابطه جنسى باز و آزاد که زن در آن بر رفتار جنسى خود اختیار کامل داشته باشد، 
آزادى داشتن فرزند و حفظ موقعیت اقتصادى و شغلى خویش، آزادى داشتن فرزند بدون اجبار به ازدواج 
و زندگى مشترك با مرد، زیر فشار اقتصادى و اخالقى و فرهنگى.  آزادى بهره گیرى از امکانات رایگان 
و مناسب براى نگاهدارى کودك.  آزادى داشتن فرزند و داشتن زندگى اجتماعى.  حق مصون بودن از 
تجاوز جنسى چه در خانواده و چه بیرون آن.  آزادى انتخاب مادر شدن بدون فدا کردن زندگى و رفاه و 
سعادت خود بعنوان یک زن و یک انسان.  آزادى مادر شدن و تامین رفاه و بهداشت و آموزش و تفریح 

فرزند خویش.  
   
در غیاب این حقوق است که زن خود را در موقعیت "انتخاب" سقط جنین پیدا مى کند.  راجع به یک نکته 
هم باید روشن بود.  نفس حامله شدن زن بر خالف میلش، به این معناست که نتوانسته اراده خود را براى 
مادر شدن و نشدن و انتخاب زمان مادر شدنش در خود همان پروسه اى که آدم طى آن حامله مى شود، 
یعنى رابطه جنسى، اعمال کند.  اگر بناست زن بر مادر شدن و زمان مادر شدنش کنترل و انتخاب داشته 
باشد باید در قلمرو رابطه جنسى انتخاب و کنترل داشته باشد.  این یعنى داشتن دانش جنسى، دسترسى به 
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وسائل جلوگیرى ایمن و حضور در یک رابطه جنسى برابر و آزاد و داوطلبانه و بدور از هرنوع تحمیل و 
تمکین چه مستقیم و چه غیر مستقیم.  بیجان کردن جنین قطعا از مادر شدن زن جلوگیرى خواهد کرد، اما 
زنى مادر نشدنش را به این شیوه "انتخاب" مى کند که قبال نتوانسته باشد آزادانه زن بودنش را تجربه کند.  
   
ثریا شهابى:  برخى معتقدند هر فرمولبندى که حق سقط جنین را نه "مثبت" بلکه "منفى" ارزیابى کند، 
محدود کننده این حق است و عمال زنان را به حفظ جنین تحت هر شرایطى سوق مى دهد.  مى گویند این 
بند فضاى اخالقى علیه این کار درست مى کند که به نفع زنان نیست و دست کلیسا و مذهب را در محدود 

کردن حق انتخاب زن باز مى گذارد.  
   
منصور حکمت:  این نمونه همان تبدیل کردن زن به یک صنف اقلیت تحت الحمایه و صغیر است که گفتم.  
اینها مى خواهند زن حتى از دائره بحث راجع به ماهیت انسانى و فلسفى سقط جنین بیرون و معاف باشد، 
نگوید و نشود.  مى خواهند "صنف زن" را حتى از تیررس حقیقت دور و مصون بدارند.  تازه در همان 
دنیاى جداسازى شده صنف زنان هم معلوم نیست چرا براى آرامش خاطر و راحتى وجدان آن زنانى که 
سقط جنین مى کنند، باید آن زنانى که معتقدند سقط جنین بهرحال عملى ناگوار است که باید جامعه روزى 
از آن خالص شود، ساکت شوند و خود را نسبت به یکى از مهم ترین معضالت فکرى تاریخ بشریت به 
بى نظرى و بیعالقگى بزنند.  اگر سقط جنین یک حق است، جستجو و بیان حقیقت هم حق دیگرى است.  

زن ها در هردو اینها ذینفعند.  حتى اگر برخى فمینیستها ذینفع نباشند.  
   
در مورد مساله کلیسا، این را زیاد مى شنویم که اظهار نظر منفى برنامه نسبت به نفس عمل سقط جنین، 
العاده  فوق  استدالل  ریزد.   مى  مذهبى  راست  و  کلیسا  آسیاب  به  آب  آن،  شدن  قانونى  خواست  علیرغم 
ضعیفى است.  نمونه عکس این را در بحث پورنوگرافى مى شود دید.  فمینیسم و کلیسا در قبال پورنوگرافى 
مواضع کامال همسویى دارند و حتى کنار هم در صف تظاهرات ظاهر مى شوند.  آیا مى شود گفت اعتراض 
فمینیستها به پورنوگرافى دست کلیسا را براى افزایش فشار تاریخى اش بر زنان و جلوگیرى از آزادى و 
ابراز وجود جنسى زن باز مى گذارد؟  و آیا این همسوئى دلیل کافى براى ساکت شدن فمینیسم در قبال 

مساله پورنوگرافى است؟  
   
ارزیابى منفى از نفس عمل سقط جنین فقط حرف ما نیست.  حرف اکثریت عظیم مردم است.  حرف اکثریت 
عظیم خود کسانى است که سقط جنین را "انتخاب" مى کنند و مى خواهند قانونى باشد.  نظر مشخص مردم 
راجع به هویت انسانى جنین هرچه باشد، اکثریت عظیم آنها حس مى کنند که این کار دردناك و نامطلوبى 
است و بهرحال با قطع حیات انسانى ربط دارد.  این کلیساست که خود را به این عاطفه شریف انسانى مى 
چسباند و مى خواهد دکانش را به این اعتبار باز و پررونق نگاه دارد.  اتفاقا این بى عاطفگى، تقلیل گرایى 
بیولوژیکى و صنفى گرایى فمینیستى است که اجازه این ریاکارى و بلند کردن پرچم احترام به حیات را به 

مذهب یعنى یکى از مخوف ترین و ضد انسانى ترین نهادهاى تاریخ بشر داده است.
...

اولین بار در شماره هاى 73 و 74 نشریه همبستگى در اوت و سپتامبر 1997، شهریور و مهر 1376،  منتشر 
شد.
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قطعنامه دفتر سیاسى درباره: 
انتخاب خاتمى و عروج مجدد”اپوزیسیون طرفدار رژیم"

  
1-  یکى از نتایج فورى و مهم انتخاب خاتمى شروع چرخشهاى مهمى در درون اپوزیسیون رژیم اسالمى 

و مشخصا شکل گیرى مجدد یک جبهه فعال از نیروهاى اپوزیسیون طرفدار رژیم است.  
  
2-  وجود اپوزیسیون طرفدار رژیم پدیده جدیدى در حیات 18 ساله حکومت اسالمى نیست.  عالوه بر 
جناحهایى از خود رژیم، نظیر نهضت آزادى، جبهه ملى، مجاهدین انقالب اسالمى، و جریانات و محافل 
اسالمى که در نتیجه کشمکشهاى درونى رژیم از حکومت بیرون رانده شدند و در موقعیت اپوزیسیون مجاز 
و منتقدین دربارى رژیم قرار گرفتند، جریانهاى مختلف خارج حکومت، نظیر مجاهدین خلق، حزب توده 
و فدائیان اکثریت و محافل مختلف متشکل از جمهورى خواهان ملى و و ناسیونال- اسالمى در دوره هاى 
مختلف رسما بعنوان حامیان و مدافعان رژیم ظاهر شده اند و چه در تبلیغ مشروعیت سیاسى آن و چه در 

تقویت عملى آن نقش فعال بازى کرده اند.  
  
3-  یک فصل مشترك همه شاخه هاى اپوزیسیون طرفدار رژیم تز تقسیم رژیم اسالمى به جناحهاى "مترقى 
و ارتجاعى"، "مردمى و ضد مردمى" و غیره است.  خصلت ترکیبى و شبه ائتالفى رژیم اسالمى و کشمکش 
مدام جناحهاى آن امکان داده است تا اینگونه احزاب بتوانند ضمن دفاع از اساس حاکمیت ارتجاعى رژیم 
اسالمى و ضمن اعالم وفادارى به باالترین مقامات و نهادهاى رهبرى آن، در عین حال به اعتبار موضع 
جناحهایى در حکومت، چهره احزاب اپوزیسیون و بعضا شریک در مبارزه علیه رژیم  انتقادى نسبت به 

اسالمى را بخود بگیرند.  
  
و  اکثریت  فدائیان  و  توده  حزب  مجاهدین،  نظیر  جریاناتى  که  بود  اسالمى  رژیم  این  حقیقت،  4-  در 
محافل مختلف ملى گرا را یک به یک طرد کرد و به اپوزیسیون راند.  هیچیک از این جریانات راسا و 
بنا بر اصول سیاسى و اعتقادى خود به صف مبارزه با رژیم نپیوستند.  رابطه متقابل این جریانات و رژیم 
اسالمى انعکاسى از موازنه جناحهاى درونى رژیم اسالمى است.  نزدیکى احزاب اپوزیسیون طرفدار رژیم 
به حکومت اسالمى از سر توهم، کج فهمى سیاسى، اشتباهات تاکتیکى و غیره نبود و نیست.  این احزاب 
جناحهاى مورد حمایت خویش در حکومت دارند.   اجتماعى عمیقى با  سیاسى و فصل مشترك  نزدیکى 
اینها ادامه همان جنبش ها در خارج حکومت اند.  حزب توده و اکثریت از نظر برنامه و سیاست و اهداف 
اجتماعى خود خویشاوندى نزدیکى با جناح دولتگرا و ضد آمریکایى و پان اسالمیست رژیم دارند که دولت 
موسوى و سازمان مجاهدین انقالب اسالمى مهره هاى اصلى آن بوده اند.  طرد نهایى حزب توده و اکثریت 
با تضعیف و خلع ید از این جناح در رژیم اسالمى رابطه نزدیک داشت.  سازمان مجاهدین خلق نیز به 
همان جنبش ناسیونال -  اسالمى اى تعلق داشت که نماینده هاى دیگرش، نظیر نهضت آزادى و بنى صدر 
مستقیما در حکومت نقش اصلى داشتند.  سقوط نهضت آزادى و بنى صدر و سرکوب و به اپوزیسیون رانده 
شدن مجاهدین وجوه دوگانه یک روند واحد بود.  همپالکى هاى حکومتى جریانات ملى گرا و جمهورى 
خواه در اپوزیسیون طرفدار رژیم امروز را نیز میتوان به سادگى در جبهه ملى، نهضت آزادى، جمهورى خلق 
مسلمان و نظایر اینها، یعنى شرکاى اصلى در برقرارى و اداره حکومت ارتجاع اسالمى در سالهاى60- 57 
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بازشناخت.  بعبارت دیگر موقعیت اپوزیسیونى این احزاب رابطه مستقیمى با چند و چون حضور جنبش 
سیاسى آنها در حکومت داشته است.  پرتاب شدن این جریانات به اپوزیسیون نتیجه مستقیم خلع ید یا 

تضعیف خویشاوندان سیاسى آنها در بافت حکومتى بوده است.  
  
5-  با سرکوب حزب توده و اکثریت، اپوزیسیون طرفدار رژیم به یک دوره رکود چند ساله پا گذاشت.  موج 
ابراز ندامت از سیاستهاى پیشین، انشعاب و تجزیه و تالش محافل مختلف این طیف براى اعاده حیثیت از 
خویش و نزدیکى با اپوزیسیون سرنگونى طلب در میان این جریانات باال گرفت.  هرچند دوره اول ریاست 
جمهورى رفسنجانى زمینه هایى براى تحرك جدید اپوزیسیون پرو-  رژیم، بویژه در میان جریانات ملى 
گرا بوجود آورد، اما فضاى سیاسى در اپوزیسیون اساسا تحت نفوذ احزاب و جریانات سرنگونى طلب 

باقى ماند.  
  
6-  انتخاب خاتمى توازن قوا و ترکیب جناحهاى حکومت و الجرم کل این معادالت در اپوزیسیون را 
دگرگون کرده است.  ائتالفى که خاتمى را سرکار آورده است و همراه خاتمى به دولت پاى گذاشته است، 
حامیان سیاسى خود در اپوزیسیون را نیز به بازگشت به سنگر هاى سابق فراخوانده است.  نه فقط حزب 
توده و اکثریت، بلکه همه محافل و جریانات منشعب از آنها که مدعى بودند در این سالها به کثافت سیاست 
دفاع خویش از رژیم خمینى پى برده و "بشردوست و دموکرات" شده اند یکسره به سنگر طرفدارى از 
رژیم و رئیس دولت رجعت کرده اند.  "درسهاى" تاریخى و ابراز ندامت ها و اعتراف به خیانت ها یکشبه 
فراموش شده است.  اپوزیسیون پرو-  رژیم امروز تنها به محافل طیف توده اى -  اکثریتى خالصه نمیشود.  
ابعاد این پدیده به مراتب از هر زمان وسیع تر است.  بخش وسیعى از نشریات حزبى و غیرحزبى طیف ملى 
و تازه-  دموکرات عمال به تریبونهاى حمایت از خاتمى و کشاندن مردم بدنبال رژیم اسالمى تبدیل شده 
است.  یک واقعیت انزجار آور دیگر میدان یافتن مجدد جماعتى از صنف نویسندگان و شعراى توجیه گر 
و یا رسما مجیز گوى رژیم است.  ماحصل همه اینها پیدایش دوره جدیدى در تحرك اپوزیسیون طرفدار 
رژیم، تحت پرچم دفاع از خاتمى و حتى موج تعرض این جریانات به کمونیستها، چپ ها و به نفس مبارزه 

علیه کلیت رژیم اسالمى است.  
  
7-  روند اوضاع سیاسى درس جدید و به مراتب تلخ ترى به اپوزیسیون طرفدار رژیم خواهد داد.  برخالف 
از  رژیم  آمیز  مسالمت  شدن  لیبرالیزه  شروع  جمهورى  ریاست  انتخابات  جریانات،  این  ریاکارانه  تبلیغات 
درون خود حکومت و به رهبرى خاتمى نیست.  نه فقط خاتمى و ائتالف مدافع او، بعنوان شرکاى قدیمى 
حاکمیت خونین اسالمى در ایران، ابدا چنین هدفى را دنبال نمیکنند، بلکه روند رشد حرکت اعتراضى مردم 
و تناقضات و تنشهاى درونى رژیم اسالمى بسرعت معادالت سیاسى کنونى را دگرگون خواهد کرد.  هم 
مردم و هم کل رژیم بسرعت پدیده خاتمى و تصورات و توهماتى که امروز تحت این نام رواج داده میشود 
را پشت سر خواهند گذاشت.  روند اوضاع سیاسى بسمت تالطم هاى مهمى در درون رژیم و تقابل حاد تر 
و مستقیم تر مبارزات اعتراضى مردم و طبقه کارگر با حکومت ارتجاعى سیر میکند.  جریانات اپوزیسیون 

طرفدار رژیم جزو اولین تلفات سیاسى این روند خواهند بود.  
  
توسط  اسالمى  جنایتکار  و  ارتجاعى  رژیم  انقالبى  سرنگونى  براى  ایران  کارگرى  کمونیست  8-  حزب 
به  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  میکند.  تالش  ایران  آزادیخواه  مردم  وسیع  توده  و  کارگر  طبقه  جنبش 
استقبال مبارزات رو به رشد کارگرى و اعتراضات مردمى علیه کلیه ابعاد موجودیت رژیم اسالمى میرود 
حزب  میداند.   ایران  در  آزادى  تحقق  و  رژیم  سرنگونى  واقعى  نیروى  را  اعتراضات  و  مبارزات  این  و 
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کمونیست کارگرى ایران از هر درجه گشایش سیاسى که با فشار مردم و شکافهاى رو به رشد در حکومت 
اسالمى پدید آید در خدمت سازماندهى و رشد مبارزه انقالبى و گسترده طبقه کارگر و توده مردم علیه کل 

موجودیت رژیم اسالمى و همه جناحهاى آن فعاالنه بهره خواهد گرفت.  
   
همه  ایران،  در  آزادى  براى  مبارزه  الیتجزاى  جزء  بعنوان  و  راه،  این  در  کارگرى  کمونیست  9-  حزب 
جریانات و محافل مدافع رژیم در اپوزیسیون را قاطعانه افشاء و منزوى خواهد کرد.  مردم ایران عواقب 
بیعت کردنها و بند و بستهاى کثیف سیاسى جریانات و شخصیتهاى اپوزیسیون ملى و سنتى با خمینى و 
جریان اسالمى را که به عقیم ماندن انقالب مردم و روى کار آمدن حکومت خونین اسالمى منجر شد دیده 
اند، مردم ایران بهاى سنگین عوامفریبى ها و صحنه سازى هاى مجاهدین و جریانات ناسیونال اسالمى 
در دفاع از بنى صدر اولین رئیس جمهور ارتجاع اسالمى را با جان باختن دهها هزار تن از شریف ترین 
مبارزان راه آزادى پرداخته اند، مردم افتضاح سیاستهاى ضد مردمى و ارتجاعى حزب توده و اکثریت "پیرو 
خط امام" را به روشنى دیده اند.  مردم مضحکه "اسالم میانه رو پرزیدنت رفسنجانى" را فراموش نکرده اند.  
نه حزب کمونیست کارگرى، نه طبقه کارگر و نه توده وسیع مردم منزجر از اسالم و رژیم اسالمى، اجازه 
نخواهند داد که همان دلقکهاى سیاسى، همان مضحکه و همان فاجعه را یکبار دیگر تکرار کنند.  براى ما و 
همه مردم، براى ما و همه کارگران، براى ما و همه زنان، انتخابات رژیم اسالمى نقطه شروع روندى است 
که میرود و باید به برچیدن تمام و کمال رژیم اسالمى منجر شود.  پرونده سیاسى اپوزیسیون طرفدار رژیم 

نیز در اولین مراحل همین روند بسته خواهد شد.

   
دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 

20 مهر 1376 (اول اکتبر 1997)
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جنِگ بازنده ها
اطالعیه درمورد رویدادهاى اخیر ایران

کشمکش هاى اخیر میان جناحهاى رژیم اسالمى، صرفا نقطه آغازى بر یک سلسله درگیرى هاى اجتناب 
ناپذیر و به مراتب حاد تر و خرد کننده تر در درون حکومت اسالمى است.  یک واقعیت بسیار ساده پشت 
تمام این کشمکش هاست، و آن اینست:  مردم ایران حکم به رفتن رژیم اسالمى داده اند.  محتوا و مبناى 
جنگ داخلى امروز در حکومت ارتجاع اسالمى، اختالفات نگرشى جناحهاى چند گانه رژیم بر سر اقتصاد 
دولتى یا بازار، برقرارى یا عدم برقرارى مناسبات با غرب، یا حتى اختالفات عقیدتى بر سر اسالم و اسالمیت 
و والیت فقیه نیست.  این داستان 5 سال قبل نیست.  جدالهاى امروز، نتیجه تکاپوى مذبوحانه جناحهاى 
حاکمیت براى حفظ نظام منحوس اسالمى در برابر حکم تاریخى مردم است.  همه، در داخل و خارج 
ایران، در داخل و خارج حکومت، چهره خشمگین مردمى را که عزم کرده اند کار رژیم را تمام کنند، از پس 
انتخابات اخیر دیده اند.  ایران دیگر براى ضد انقالب اسالمى به شیوه هاى تاکنونى قابل حکومت کردن 
نیست.  جدال امروز جناحهاى حاکمیت جدالى بر سر حفظ نظام شان است.  جدالى بر سر یافتن و حاکم 
کردن آن سیاست و آن چهارچوبى براى رژیم اسالمى است که به زعم هریک میتواند بساط دیکتاتورى و 

لفت و لیسشان را محفوظ بدارد.  
  
و  اهلى  آخوندهاى  با  شده"،  "ایرانیزه  شده"،  "لیبرالیزه  شده،  تعدیل  اسالمى  جمهورى  یک  که  تصور  این 
اسالمى "نهادینه" که تن کریه خود را در کرست قانون چپانده است میتواند مردم را به تمکین بکشاند و 
بدنبال کار و زندگى شان بفرستد، مسخره است.  این تصویرى است که خاتمى و ائتالف پشتیبان او از 
اهداف خود بدست میدهند.  جناح خامنه اى و طرفداران از رو بستن شمشیر خونین اسالم حاضر نیستند به 
این خیالپردازى گردن بگذارند.  اینها میدانند که هر ذره سازش رژیم با مردم پیش در آمد ناسازگارى بیشتر 
مردم با رژیم است.  اینها میدانند که از خرداد 1360 تا امروز فقط با کشتن و زدن بقاء خود را تضمین کرده 
اند.  اینها مواعید و عملکرد خاتمى ها را خیانت به نظام و حاکمیت اسالم و مقدمه سرنگونى کل رژیم 

اسالمى میدانند و آماده اند به همین عنوان با آن مقابله کنند.  
  
اما سیاست مدافعان خامنه اى و انصار حزب اهللا نیز به همان اندازه خیالى و پوچ و پا در هواست.  خاتمیون 
هشدار میدهند که قلدربازى و قشریگرى و آدمکشى عریان اسالمى خیرش را به اندازه کافى رسانده و دیگر 
چاره کار نیست.  این روشها عمر خود را کرده اند.  فهمیده اند که مردم دارند براى جمع کردن این بساط 
تکان میخورند.  میدانند والیت فقیه و حکومت الهى دیگر نه ابزار ارعاب مردم، بلکه مایه تحریک آنهاست.  

میگویند این روشها مردم را به انقالب میکشاند.  باید تعدیل شود.  
  
ترس هردو طرف بجاست.  نسخه هاى هر دو طرف پوچ و بى نتیجه است.  راهى ندارند.  این جنگ بازنده هاست.  
جامعه دارد رژیم اسالمى را دفع میکند.  رژیم اسالمى باید برود و دارد میرود.  رویدادهاى امروز لحظات و 
دقایقى در سیر فروپاشى اینهاست.  هنوز چرخشهاى بسیارى در راه است.  تا روز سقوط شان، تا روز پیروزى 
شیرین مردم، این جماعت اوباش بارها وحدت خواهند کرد، و باز به جان هم خواهند افتاد.  "لیبرال" خواهند 
شد و باز حکومت نظامى اعالم خواهند کرد.  رجز خواهند خواند و التماس خواهند کرد.  یک چیز اما مسلم 
است:  در طول این دو دهه هرگز مردم در چنین موقعیت مناسبى براى برچیدن بساط رژیم اسالم قرار نداشته اند.  
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شرط پیروزى، ادامه مبارزه علیه کلیت رژیم اسالمى و در منگنه گذاشتن همه جناحهاى حکومت ارتجاع 
اسالمى در ایران است.  این کابوس خیزش مردم است که اینها را بجان هم انداخته است.  اینها باید بروند، 
مردم براى تعویض خامنه اى ها با خاتمى ها و منتظرى ها و گرفتن چماق انصار حزب اهللا و پس دادنش 

به بهزاد نبوى ها و چاقوکش هاى "خط امام" به میدان نیامده اند.  مردم حکمشان را داده اند.  
  
حزب کمونیست کارگرى، طبقه کارگر و همه مردم ایران را به برپایى یک انقالب علیه رژیم نکبت بار 

اسالمى و برقرارى جامعه اى آزاد و انسانى فرامیخواند.  
  

سرنگون باد رژیم جمهورى اسالمى ایران 
  

دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 
   

10 آذر 1376 
1 دسامبر 1997
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درباره رویدادهاى سیاسى ایران
مصاحبه با نشریه انترناسیونال

انترناسیونال:  درگیریهاى درونى رژیم اسالمى هر روز حادتر مى شود و ابعاد به مراتب گسترده ترى به 
خود مى گیرد.  تبیین رایج در میان خود جناحهاى حکومت از ماهیت این اختالفات روى مقوالت والیت 
فقیه، قانون و جامعه مدنى دور میزند.  از نظر شما این تعابیر چقدر ماهیت و محتواى واقعى اختالفات درون 

رژیم را در شرایط حاضر بیان میکنند.  اختالف جناحهاى حکومتى واقعا بر سر چیست؟  
  
منصور حکمت:  تبیین رایج از اختالفات درون هیات حاکمه، چه در رسانه هاى خود رژیم، و چه در 
نشریات خاتمیون در اپوزیسیون، یک تعبیر گمراه کننده از واقعیتى است که جلوى روى ماست.  شک نیست 
که در میان محافل و دستجات مختلف درون رژیم بر سر اینکه اسالم چیست، حکومت اسالمى چه پدیده 
اى است، والیت فقیه چه چهارچوبى دارد و آیا باید مشروعیتش را به چماق ایدئولوژیک اسالم متکى کند 
یا به انتخابات، قانون چیست و آخوند چه جایگاهى دارد و غیره اختالفات زیادى وجود دارد.  اما جستجو 
کردن ریشه هاى بحران حکومتى رژیم اسالمى و کشمکشهاى جناحهاى حکومت در ایران امروز در این 
نوع اختالفات دیدگاهى در درون هیات حاکمه، پرت افتادن از حقیقت و واقعیات تاریخى است.  علل 
بحران و تنش امروزى حکومت اسالمى حقایق اجتماعى و سیاسى و اقتصادى اى است که این حکومت با 

آن روبروست و نه اختالفات فقهى و عقیدتى و حتى استراتژیکى درون آن.  
  
این تعبیر از بحران حکومتى در ایران، یعنى تعبیرى که منشاء این کشمکشها ها را در اختالفات جناحها بر 
سر والیت فقیه و قانون جستجو میکند، یک اشکال کوچک دارد و آن اینست که مردم و تاریخ مادى جامعه 
را از تصویر بیرون میگذارد.  از نظر تاریخى، جمهورى اسالمى ایران یک پروژه شکست خورده است.  از 
نظر سیاسى، مردم علنا حکم به رفتن آن داده اند و اعالم کرده اند نمیخواهندش.  این منشاء این وضعیت 
است.  حکومتى که روند تاریخى و 60 میلیون مردمى که زیر سیطره اش زندگى میکنند پایان عمرش را 
اعالم کرده اند، به بحران و کشمکش داخلى مى افتد، از هر شکاف بالفعل و بالقوه از هم گسسته میشود و 
اجزاء و جناحهاى متشکله اش به جان هم میافتند.  این روند شروع شده است.  اختالفات درونى حکومت 
بر سر ولى فقیه و غیره منشاء این بحران نیست، بلکه، برعکس، این باال گرفتن بحران حکومتى و طرح مساله 
بقاء رژیم است که باعث اوجگیرى این اختالفات شده است.  بحث اختیارات ولى فقیه و محدود ماندن و 
نماندنش به قانون، یعنى والیت فقیه مشروطه یا استبدادى، همانقدر به اوضاع امروز مربوط است که بحث 

مشروطه بودن و نبودن سلطنت و دامنه اختیارات شاه به اوضاع سال 57، یعنى هیچ.  
  
این تبیین قالبى از چند سرچشمه معین آب میخورد.  اول، جناحهایى از خود رژیم.  اینها میخواهند بحث 
در محدوده حکومت اسالمى بماند و دامنه اعتراض مردم در حاد ترین حالت هم به اصالح و تعدیل نظام 
محدود بماند و کل رژیم اسالمى زیر سوال نرود.  خاتمى فرح پهلوى این رژیم است.  و واقعا خیال رژیم 
شاه چقدر راحت میشد اگر جنبش ضد سلطنتى از ابتدا هدف خود را اجراى قانون اساسى سلطنت مشروطه 
و محدود شدن دامنه اختیارات شاه تعریف میکرد و با شعار "زنده باد دکتر فرح پهلوى" به میدان میامد.  به 
هر درجه این فرمول قالبى امروز باب بشود، بهمان درجه جمهورى اسالمى زمان سقوطش را عقب انداخته 
است.  دسته دیگرى که به این تبیین دامن میزنند اخراجى ها و منتظر خدمت هاى خود رژیم و محافل 
سیاسى شریک در روى کار آوردن و بقاء حکومت کثیف اسالم اند.  اینها طرفداران تعدیل رژیم و طرد 
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"انحصار طلبى" و محدودیت اختیارات جناح حاکم هستند تا بلکه بتوانند به دوران خوش و شیرین "همه 
با هم" گذشته برگردند.  رژیم اسالمى رژیم اینها بود و هنوز هست.  منتظرى راست میگوید، او یکى از 
معماران والیت فقیه است.  بنى صدرها، سروش ها، یزدى ها، بهزاد نبوى ها و کل طیف وسیع هیچکس 
هایى که به ضرب حاکمیت شالق و چوبه دار اسالم "رجال" سیاسى شدند، آرزویشان اینست که سر و ته 
ماجرا با بحث حاکمیت قانون اساسى رژیم اسالمى و محدودیت اختیارات خامنه اى هم بیاید و سر پستشان 
برگردند.  طیف دیگر، افراد و سازمانها و محافلى هستند که اگرچه رسما و از نظر سیاسى بخشى از رژیم 
نبودند، اما سمپاتى هاى جدى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى با رژیم دارند.  حکومت آخوندى نمیخواهند اما 
اسالم را جزئى از هویت فرهنگى و ملى خود میدانند و براى سهم گیرى از غرب به آن نیاز دارند، با این 
بساط شنیع قلع و قمع زنان مخالفند، اما از زن آزادى که سازمانش را دارد و برابرى اش را میخواهد و میگیرد 
بیشتر میترسند.  مقنعه را چندان نمیپسندند، اما از جین و مینى ژوپ و تى شرت نفرت ملى -  فرهنگى و 
آریایى - اسالمى دارند.  از انحصار طلبى ناراضى اند، اما از وضعیتى که کمونیستها قانونى و علنى کارشان 
را بکنند و تشکلهاى کارگرى بتوانند به تصمیم خود تولید را بخوابانند و حقشان را بگیرند مو بر اندامشان 
راست میشود.  جماعت زیادى از ضد کمونیست ها، ضد مدرنیست ها، ضد زن ها و شرق زده ها متعلق 
به این طیف اند.  از امیرخسروى ها و فتاپورها و فرخ نگهدارهایى که هنوز نامه سرگشاده شان را به خامنه 
اى مینویسند و براى آینده تشیع دل میسوزانند تا گلشیرى ها و معروفى ها و بقیه جماعت بى ذوق و بى 
مایه اى که به صرف ابتیاع نوشت افزار خود را "هم صنف" بالزاك و جویس و چخوف تصور میکنند و 
براى خود "معافیت هنرى" از آزادیخواهى و حتى از شعور روزمره قائلند، متعلق به این طیفند.  لحن زننده 
اینها در برابر کمونیستها و مدافعین بزیر کشیدن رژیم اسالمى را با نیش بازشان هنگام سخن گفتن از "دکتر 
خاتمى" مقایسه کنید تا جایگاه اجتماعى اینها را دریابید.  نظام اجتماعى مطلوب اینها، چیزى حول و حوش 
همین مشروطه اسالمى خاتمى است.  اینها دلشان آنجاست.  آرمانشان همان است.  براى اینها هم مساله 

دقیقا تعدیل جمهورى اسالمى است.  این را به احتماالت ناشى از سرنگونى رژیم ترجیح میدهند.  
  
این جریانات در تفسیر اوضاع امروز در قالب جدال بر سر والیت فقیه کامال ذینفعند.  منتها بحشهایى از 
اپوزیسیون باصطالح چپ هم هستند که این فرمولبندى را البد از سر پراگماتیسم و "پلتیک" زنى تاکتیکى، و 
در واقع بدلیل نداشتن اصول روشن سیاسى و نظرى و نداشتن حرف و برنامه مستقل در قبال جامعه، تکرار 
میکنند.  فکر میکنند با چسبیدن به این مقوالت و بازى کردن در این زمین، سیاسى تر و دست اندرکار تر 
و بى بى سى پسند تر ظاهر شده اند.  اما واقعیت این است که این صرفا سند دنباله روى آنها از حوادث و 

رقصیدن به ساز ژورنالیسم سطحى و مغرض در غرب است.  
  
صورت مساله در اختالف امروز میان جناحهاى حکومت اینست که راهى براى تضمین بقاء رژیم اسالمى 
بیابند.  این منفعت مشترك همگى شان است.  همگیشان میدانند مردم ناراضى اند و حکم به رفتن رژیم 
اسالمى داده اند.  نسلى که از ضد انقالب اسالمى شکست خورد این نسل نبود.  بیست سى میلیون آدم 
جدید پا به حیات سیاسى گذاشته اند که دلیلى نمیبینند بخاطر آنچه بر پدران و مادرانشان رفته است، مطیع 
این توحش و عقب ماندگى باشند.  دارند دنیا را میبینند و چیز دیگرى میخواهند.  نخستین مصاف اجتماعى 
و سیاسى واقعى این نسل با جمهورى اسالمى در راه است.  در مقابل این نیروى تازه نفس و خوشبین به 
قدرت خود، یک رژیم از نفس افتاده داریم که نسل اول بانیانش دارند از دور خارج میشوند و مشروعیتش 
را حتى براى جیره خوارانش از دست داده است.  در هراس از این زورآزمایى، محافل مختلف درون رژیم 
به تکاپو افتاده اند.  هرکس فکر میکند که یک نقطه تعادل طالیى یافت میشود که در آن بقاء رژیم ممکن 
است.  اصالح طلبان این نقطه تعادل را یک رژیم اسالمى تعدیل شده و مشروطه میدانند که بتواند این فشار 
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ها را هضم و کنترل کند.  معتقدند یک رژیم فوق قشرى و الهى مردم را به نبرد رویاروى فرا میخواند و 
گور خود را میکند.  جناح مقابل، مدافعان والیت مطلقه فقیه، میگویند کوچکترین سازش با مردم دروازه را 
بر هجوم هاى عظیم بعدى میگشاید.  یک گام به عقب با سرنگونى یکى است.  میخواهند بزنند و بمانند.  
واقعیت اینست که هیچ نقطه تعادل واقعى وجود ندارد.  هیچ فرمولى جلوى سقوط پدیده اى را که از نظر 
تاریخ، از نظر اقتصاد سیاسى جامعه و از نظر مردم عمرش را کرده است نمیتواند بگیرد.  تخریب خصلت 

ماهوى و درونى این سیستم است.  
  
انترناسیونال:  یکى دیگر از اختالفات درون هیئت حاکمه بر سر رابطه رژیم اسالمى با آمریکاست.  بحث 
است.   شده  داغ  دوباره  کرد  مطرح  اسالمى  کنفرانس  در  خاتمى  که  مسائلى  با  بویژه  موضوع  این  سر  بر 
بخشهایى از اپوزیسیون همواره بر مخالفت آمریکا با جمهورى اسالمى حساب ویژه اى باز کرده اند و لذا 
عادى شدن رابطه رژیم اسالمى با آمریکا را عامل ماندگارى رژیم اسالمى مى دانند.  از نظر شما رابطه با 
آمریکا در اختالفات درونى رژیم چه جایگاهى دارد و عادى شدن این روابط چه تاثیرى بر رابطه مردم با 

رژیم اسالمى مى گذارد؟  
  
منصور حکمت:  از چراغ سبزهاى اخیر خاتمى تا عادى شدن رابطه ایران و آمریکا راه دراز و پر فراز و 
نشیبى است.  تازه اگر اصوال قرار باشد این راه در حیات این رژیم معین طى بشود.  به همین جهت اینکه 
عادى شدن رابطه چه تاثیرى در برخورد مردم با رژیم دارد، بنظر من سوالى زودرس است و فقط جا براى 
حدس و گمان باز میکند.  رابطه ایران و آمریکا صرفا یک مساله دیپلوماتیک یا امرى در حیطه سیاست 
خارجى دو دولت نیست.  بلکه یک شاخص و نمودار از معادالت سیاسى پیچیده ترى است.  جنگ قدرت 
در داخل حکومت ایران، سیر تکوین حاکمیت و مبانى "مشروعیت" رژیم از دیدگاه خودش، موقعیت رژیم 
ایران در قبال صلح فلسطین، رابطه عملى و سیاسى رژیم ایران با احزاب افراطى اسالمى در خاورمیانه و 
شمال آفریقا و تعیین تکلیف عراق با آمریکا، اینها اهم مسائلى هستند که مساله رابطه ایران و آمریکا به آن 
گره خورده است.  برخالف نیروهاى اپوزیسیونى که به آنها اشاره کردید، یعنى عمدتا سلطنت طلبان و 
ملیون و مجاهدین، که با حساسیت نگران آشتى رژیم با دولت آمریکا هستند، بخش مهمى از خود رژیم 
عادى سازى روابط با آمریکا را ناقوس مرگ این حکومت تلقى میکنند.  نه به این خاطر که رابطه با آمریکا 
فى نفسه عامل بى ثباتى رژیم خواهد شد، بلکه به این دلیل که ضد آمریکایى گرى، ولو صرفا در سطحى 
نمایشى و تبلیغاتى، یک رکن مهم هویت سیاسى تاکنونى رژیم در منطقه بوده است.  عادى شدن روابط با 
آمریکا در یک بعد مهم پرونده دوران خمینى و میراث سیاسى آن دوران را میبندد و جمهورى اسالمى را 
ناگزیر میکند خود را چه در سطح داخلى و چه در سطح بین المللى باز تعریف کند.  این کار عملى نیست.  
رژیم اسالمى فقط بعنوان میراث آن دوران و بر دوش پیروزى خونین ضد انقالب اسالمى در سالهاى قبل، 
به حیات خود ادامه داده است.  برقرارى رابطه با آمریکا به معناى تجدید نظر طلبى در هویت سیاسى رژیم 
است.  چنین حرکتى وقتى کل جامعه در کمین رژیم است و انتظار نابودى اش را میکشد، میتواند کل این 
دم و دستگاه را به هم بریزد و ساعت نابودى اش را جلو بیاندازد.  بنابراین فکر میکنم حتى مساله رابطه 
با آمریکا هم امروز براى جناحهاى رژیم دیگر یک امر عقیدتى و ایدئولوژیک نیست، بلکه امرى است در 

قلمرو محاسبات سیاسى و جنگ بقاء.  
   
اگر کسى "پروژه خاتمى" را به عنوان یک امر ممکن پذیرفته باشد، یعنى فکر کند میتوان رژیم اسالمى را 
تعدیل کرد، باز تعریف کرد و به یک دولت متعارف مبتنى بر نوعى مشروطیت تبدیل کرد، و حکومت اسالم 
را در یک نقطه تعادل جدید سرپا نگاه داشت، آنوقت براى او برقرارى رابطه با آمریکا یک جزء منطقى و 
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ضرورى این تصویر خواهد بود.  رابطه با آمریکا یک رکن "جمهورى اسالمى دوم" است که فعال در وعده 
هاى خاتمى و خام خیالى هاى شیفتگانش در اپوزیسیون موجودیت یافته است.  اینها باید این جبهه را باز 
کنند.  بخصوص که از این طریق حمایت دول و رسانه هاى غربى را به خود جلب میکنند و رقیب را در 
داخل کشور مرعوب میکنند.  اما براى مدافعان جمهورى اسالمى اول، که نفس این بحث تعدیل و قانون و 
جامعه مدنى را تعرضى به کلیت رژیم و به خطر انداختن نفس موجودیت آن میابند، مساله رابطه با آمریکا 
هم یک گام مخرب دیگر است.  اینجا هم بنظر من حضور مردم و اعالم نیت شان براى سرنگونى رژیم 
تعیین کننده ترین فاکتور بوده است.  وضعیت االن طورى شده است که هر جلوه اى از عقب نشینى و 
تعدیل در سیماى رژیم، مردم را با حرارت بیشترى به جانش میاندازد.  رابطه با آمریکا در دوران رفسنجانى 
معناى سیاسى امروز را نمیافت.  میتوانست بطور تدریجى و کنترل شده تا حدود زیادى عملى بشود.  اما 
چنین رویدادى در ایران امروز در حکم دعوت علنى مردم به هجوم است.  بنظر من رابطه با آمریکا نمیتواند 
بدون تسویه حساب جدى میان جناحها عملى شود.  اما از سوى دیگر اگر چنین تسویه حسابى صورت 
بگیرد، آنگاه فضاى سیاسى جامعه، بخصوص با ورود مردم به نبردهاى نهایى براى سرنگونى کل رژیم، چنان 

متالطم خواهد بود که مساله رابطه ایران و آمریکا را بار دیگر تحت الشعاع قرار خواهد داد.  
   
انترناسیونال:  بنظر میرسد ائتالف مدافع خاتمى در درون رژیم به نسبت زمان بعد از انتخابات تغییراتى کرده 

است.  ترکیب و موازنه قواى جناحهاى رژیم اسالمى را چگونه مى بینید؟  
   
منصور حکمت:  این ائتالف از ابتدا بیشتر یک ائتالف مقطعى و انتخاباتى علیه انتخاب ناطق نورى بود تا 
یک ائتالف سیاسى.  فاصله جناح رفسنجانى از طرفداران به اصطالح لیبرال خاتمى و همینطور خط امام 
سابق و مجاهدین انقالب اسالمى از ابتدا محسوس بود. رویدادها و اصطکاکهاى اخیر شرایطى پیش آورد 
که در آن رفسنجانى بتواند بطور مشهودى این فاصله را ترسیم کند.  بنظر من رفسنجانى به موضع خامنه اى 
نرفته و نخواهد رفت.  موضع رفسنجانى موضع ثالثى است. این جناح دارد خود را براى دوران پس از خامنه 
اى آماده میکند.  رفسنجانى بنظر من بر سر حتى والیت فقیه هم ممکن است سازش کند، اما تعریفش از 
"خودى و بیگانه" با خامنه اى و تمام محفل کاربدستان اصلى دوران خمینى یکى است. سوال براى اینها سر 
کار نگاهداشتن جناحهاى خودى است.  رفسنجانى به هر "پرسترویکایى" در اقتصاد و سیاست و دیپلوماسى 
رضایت خواهد داد مشررروط بر اینکه "گالسنوستى" در کار نباشد.  رفسنجانى دنبال راه حل "چینى" مساله 

است.  بنظر من شانس ندارد، در درجه اول چون رژیم اسالمى پاسخ اقتصادى ندارد.  
   
تا آنجا که به موازنه قدرت مربوط میشود بنظر من باید تصویر استاتیک و دینامیک از مساله را از هم تفکیک 
خود  دست  را  ارعاب  و  سرکوب  ابزارهاى  چون  است  بیشتر  اى  خامنه  جناح  قدرت  امروز  همین  کرد.  
متمرکز دارد.  اما جناح خامنه اى در روند اوضاع دست باال ندارد و در موضع ضعف و دفاع است.  بنظر من 
رویدادهاى اخیر نه نشان قدرت این جناح بلکه نشان استیصال و سراسیمگى آن بود.  معنى این حرف زوال 

تدریجى اینها نیست.  برعکس باید منتظر باالگرفتن بازهم بیشتر خشونت از طرف این جریان بود.  
   
انترناسیونال:  وجود یک ارتجاع نامنسجم فضاى مناسبى به کارگران و مردم براى اعتراض مى دهد.  اما 
مساله این است که چه عواملى مى تواند این اعتراضات و نفرت عمیق مردم از رژیم اسالمى را به سمت 

یک جنبش اعتراضى متشکل و با خواستهاى روشن ببرد؟  
   
منصور حکمت:  بنظر من یک جنبش اعتراضى واحد متشکل با خواستهاى روشن در ایران شکل نمیگیرد.  
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فقط وقتى میشود یک جنبش اعتراضى واحد داشت که اتفاقا خواستها روشن نباشد و فقط "مرگ بر" ها 
معلوم باشد.  اینبار چندین جنبش اعتراضى متشکل با خواستها و برنامه ها و آلترناتیو هاى ویژه خویش پا به 
میدان خواهند گذاشت.  ما میتوانیم براى پیروزى و جلو افتادن یکى از اینها کار کنیم و آن جنبش کارگرى 
-  سوسیالیستى است.  چگونه میتوان این جنبش را بعنوان یک جنبش متشکل با شعارهاى روشن به میدان 

کشید؟  تمام موجودیت حزب کمونیست کارگرى و تمام دو دهه کار ما، پاسخى به این سوال است.  
   
انترناسیونال:  حزب کمونیست کارگرى تاکنون در یک سطح عمومى طبقه کارگر و مردم ایران را به برپایى 
یک انقالب علیه رژیم اسالمى فراخوانده است.  اما دفتر سیاسى حزب در اطالعیه "جنگ بازنده ها" بطور 
مشخص طبقه کارگر و مردم را به انقالب فراخوانده است.  آیا این فراخوان تاکید مجددى را به مبارزه علیه 
کلیت رژیم مدنظر دارد (در شرایطى که بخش وسیعى از اپوزیسیون به حمایت از یک جناح رژیم برخاسته 

است) یا هدفش مطرح کردن مسئله قدرت سیاسى به عنوان مسئله روز است؟  
   
منصور حکمت:  تقسیم اوضاع به "کلى یا مشخص" و تقسیم شعارها و اهداف یک جریان به "شعارهاى 
عمومى و یا فراخوانهاى روز"، روشى نیست که الاقل من به مبارزه سیاسى نگاه میکنم.  این دو قطبى ها 
ممکن است براى مرتب کردن ذهن کسى مناسب باشد، اما با پیوستگى درونى و ذاتى جهان مادى تناسب 
است.   فورى  همیشه  آرمانى  امر  است،  گفتنى  همیشه  حقیقت  اند،  عاجل  همواره  اصول  من  بنظر  ندارد.  
میدانم خیلى ها به آن اعالمیه از آن دید نگاه میکنند و بسیارى رفقا از "کنکرت شدن" فراخوان انقالب به 
وجد آمده اند.  اما انقالب سوسیالیستى براى ما همیشه کنکرت و عاجل است.  شاید چیزى که فرق کرده 
بحث امکانپذیرى و وجود شرایط مادى براى براه افتادن یک جنبش انقالبى وسیع است.  شعار همیشگى و 
قدیمى ما مبنى بر انقالب علیه رژیم اسالمى امروز جبرا گوش شنوا ترى پیدا میکند و توجه بیشترى را بخود 
جلب میکند.  این عالى است.  میشود عمال دست بکار شد.  بحث بر سر مبرمیت یا موضوعیت یافتن سیاسى 
و تاکتیکى مقوله انقالب از نظر ما نیست، بلکه برسر گسترش امکانات پراتیک کردن آن است.  سیاست ما 

ثابت است، این مردمند که دارند تغییر میکنند.  دوره آینده دوره ماست.  

به نقل از نشریه انترناسیونال شماره 26
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جمهورى اول، جمهورى آخر

اظهارات خاتمى در گفتگو با سى ان ان رویداد مهمى بود.  اما نه از این جهت که گویا این حرکت عمال 
راه عادى شدن مناسبات سیاسى و دیپلوماتیک دولتهاى ایران و آمریکا را هموار تر کرده است.  برقرارى 
مناسبات رسمى میان ایران و آمریکا منوط به حل معادالت سیاسى پیچیده ترى چه در خود ایران و چه در 
سطح بین المللى است.  مساله روند صلح فلسطین، موازنه قوا میان اعراب و اسرائیل، تعیین تکلیف ارتجاع 
اسالمى در خاورمیانه و شمال آفریقا، مساله رابطه غرب با عراق، و از همه مهمتر سرنوشت کشمکشهاى 
جناح هاى مختلف رژیم اسالمى، اینها معضالتى هستند که عاقبت رابطه ایران و آمریکا به آنها گره خورده 
کشمکش  در  که  است  جایگاهى  در  بلکه  نیست،  دیپلوماسى  قلمرو  در  خاتمى  اظهارات  اهمیت  است.  

سرنوشت ساز جناحهاى رژیم اسالمى مى یابد.  
  
”پدیده خاتمى" بعنوان راه خروجى براى رژیم اسالمى از یک بن بست تاریخى و نجات از یک سقوط 
پیروزى  از  جلوگیرى  براى  قبل  سال  را 20  بازرگان  خمینى-   اسالمى  ارتجاع  است.   شده  طرح  محتوم 
مبارزات آزادیخواهانه مردم و برقرارى یک رژیم سیاسى چپ گرا که محتمل ترین نتیجه انقالب 57 تلقى 
میشد از زباله دان تاریخ یک قرن قبل ایران در آوردند، تکاندند و بجان مردم و انقالب انداختند.  تا وظایفى 
را که رژیم شاه در آن درمانده بود به سرانجام برساند.  حکومت اسالمى نقش خود را انجام داد.  درست 
از روى لیست رژیم سابق کشت و بست و ممنوع کرد.  اینها انقالب را شکستند، اما هرگز نتوانستند خود 
به یک جریان حکومتى متعارف و پذیرفته شده براى جامعه ایران بدل شوند.  جمهورى اسالمى وصله اى 
ناجور باقى ماند که بقاء روز بروز خود را تا این لحظه با کشتار و ارعاب و بسیج همه هیوالهاى تاریخ 
ارتجاع، از خدا و اسالم تا میهن و جنگ و زن ستیزى و بیگانه ترسى تامین کرده است.  اما این داستان دیگر 
قابل ادامه نیست.  اکنون دیگر این را فهمیده اند.  اینها لرزش زمین زیر رژه سنگین مردم را حس کرده اند 

و به تکاپو افتاده اند.  
  
در تمایز با جمهورى اسالمى خدا و خون و خفقان، خاتمى تصویرى از یک مشروطه اسالمى، یک جمهورى 
اسالمى از نوع دوم، را طرح میکند.  ادعا میکنند که مشروطه اسالمى میتواند نظامشان را از تعرض مردم در 
ببرد.  اگر یک رکن این جمهورى دوم تابع کردن جفتک پرانى هاى ولى فقیه به یک "عدالتخانه" و قانون 
اساسى اسالمى است، رکن دیگر آن عادى کردن روابط با غرب و آمریکا و تعدیل در تصویر بین المللى 
رژیم بعنوان یک رژیم ضد غربى، "یاغى" و مدافع تروریسم اسالمى است.  خاتمى در مصاحبه با CNN نه 
سیاست رژیم ایران، بلکه یک رکن دیگر پالتفرم سیاسى مدافعان جمهورى اسالمى دوم را تعریف میکند و 
میکوشد پایه هاى نفوذ این جناح را در داخل و خارج کشور تحکیم کند.  اما آنچه در نسخه خاتمى شرط 
بقاى رژیم به حساب میاید، براى مدافعان جمهورى اول معنایى جز از کف نهادن تنها ابزارهاى تاکنونى 
حفظ رژیم ندارد.  اظهارات خاتمى و طرح مساله عادیسازى روابط با آمریکا جدال جناحها را به مراتب 

تشدید میکند.  
  
مردم ایران با عالقه تمام به این رویدادها نگاه میکنند، جمهورى اول رفتنى است، جمهورى دوم رویاهایى 
خوش خیاالنه بیش نیست.  مردم از دل این کشمکشها، نابودى کل رژیم اسالمى و بسته شدن پرونده ارتجاع 

اسالمى را جستجو میکنند. جمهورى اسالمى اول، جمهورى اسالمى آخر است.  

دى 1376، ژانویه 1998
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ارزیابى عمومى از وضعیت حزب
از گزارش دفتر سیاسى به کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى، آوریل 1998

ارزیابى عمومى
این بخش گزارش به ارزیابى جزء به جزء فاکتها، اقدامات، عملکردها و رویدادها نمیپردازد.  مبناى این 
گزارش عینیات و فاکتهاست، اما گزارش قصد بر شمردن و توصیف آنها را ندارد.  هدف ارائه یک تصویر 
عمومى از کل وضعیت حزب است و بدست دادن مبنایى براى یک شناخت ماکرو از حزب و موقعیت و 

اولویتهاى آن.  

ارائه یک گزارش واقعى و واقع بینانه از فعالیت حزب کمونیست کارگرى بدون درك موقعیت عینى خاصى 
که حزب در آن قرار دارد مقدور نیست.  اساس این موقعیت ویژه این است:  محور فعالیت حزب کمونیست 
کارگرى از نظر اصولى سازماندهى طبقه کارگر ایران و برپایى یک انقالب کارگرى در ایران است.  حزب، 
بورژوازى ایران و دولت اسالمى را دشمن بالفصل و رو در روى خود تعریف میکند، ایران را محیط اصلى 
فعالیت خود میداند و برنامه و شعارهاى خود را براى جامعه ایران طرح و اعالم میکند.  از طرف دیگر در 
همان حال نظیر همه احزاب سیاسى مخالف رژیم اسالمى، حزب کمونیست کارگرى یک حزب غیرقانونى 
است که اساس موجودیت سازمانیش، رهبریش، نشریاتش، فعالین و کادرهایش، اشکال مختلف ابراز وجود 
علنى اش، امکانات مادى اش و غیره در خارج کشور است.  این وضعیت میتواند به دو نگرش نادرست به 

فعالیت حزب میدان بدهد.
1-  نگرش اول، نگرشى است که از خارج کشور یک دنیاى درخود و کمابیش خودکفاى 
سیاسى میسازد.  حزب در این دنیا زندگى و فعالیت میکند و با کارش در این دنیا قضاوت 
میشود.  ایرانیان مهاجر و سیاسیون تبعیدى محیط انسانى و "توده ها" را براى این فعالیت 
تشکیل  را  حاکمه  هیأت  خارج،  در  رژیم  مقامات  و  سفارتها  و  مختلف  دولتهاى  میسازند، 
و  تصنّعى  دنیاى  این  درون  در  همه  سازمانى  و  توده اى  و  معنوى  و  فکرى  مبارزه  میدهند، 
آزمایشگاهى پیش میرود.  چنین نگرشى از حزب انتظار دارد که در این دنیا کارگرى بشود، 
در این دنیا توده اى بشود، در این دنیا اعتصاب و تظاهرات سازمان بدهد، در این دنیا ریشه 
ناسیونالیسم و مذهب و مردساالرى را بخشکاند، در این دنیا حقانیت مارکسیسم را به کرسى 
بنشاند.  در این دنیا زنان و جوانان را بصفوف خود جذب کند.  این نگرش با موقعیت عینى 
اجتماعى و زیستى آن سیاسى کاران قدیمى تبعیدى ایرانى خوانایى دارد که از نظر زیستى و 
معیشتى و اقامتى در خارج کشور جایگیر و ماندگار شده اند بدون آنکه هنوز از نظر فرهنگى 
و سیاسى و روابط اجتماعى در جوامع جدید ادغام شده باشند، کسانى که در خارج کشور 
این  در  قشر  این  سیاسى  زندگى  از  بخشى  حزب  میکنند.   زندگى  سیاسى  ایرانى  بعنوان 
کشورها تلقى میشود.  در این دیدگاه موقعیت تبعیدى حزب و سایر گروهها و احزاب سیاسى 

به یک مشخصه کمابیش پابرجا و هویتى و مفروض آنها بدل میشود.
2-  نگرش عکس، که در محافل ایرانیان غیر متشکل مقیم خارج گرایش غالب است، این 
سیاسى  احزاب  و  میشود  داده  ایران  داخل  نیروهاى  و  رویدادها  به  فقط  اصالت  که  است 
تبعیدى و فعالیتهاى ما صرفا در حاشیه آن بستر اصلى و بى تأثیر بر تاریخ و روندهاى جامعه 
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دیده میشوند.  این نگرشى است که بویژه توسط رادیوها و رسانه هاى رو به ایران، نظیر رادیو 
اسرائیل، بى بى سى و نیز رادیوهاى فارسى زبان دولتى و نیمه دولتى در کشورهاى مختلف 
و خود بلندگوها و هواداران جمهورى اسالمى به آن دامن زده میشود.  توجه این محافل 
الجرم به جریانات سیاسى مجاز داخل کشور است.  از این دیدگاه فعالیت حزب در خارج 
بیحاصل و بى تأثیر تلقى میشود.  یک تفسیر فعال از چنین موضعى میتواند گذاشتن شاخص 
فعالیت در داخل و داشتن اعضاى داخل کشورى و ارتباط با محافل داخل بعنوان مالکهاى 
اصلى قضاوت احزاب باشد.  تفسیر نافعال از این دیدگاه، که بویژه در میان قدیمى کارهاى 
بیحاصل  عنوان  تحت  متشکل  فعالیت  گذاشتن  کنار  و  بوسیدن  میخورد،  بچشم  سرخورده 
بودن این فعالیت است.  انفراد و ابراز وجود طیفى از تشکیالت پرست ترین چپى هاى دوران 
انقالب 57، بعنوان روشنفکران منفرد و روزنامه نگار و پژوهشگر دمکرات و حتى خاتمى چى 

در خارج با این دیدگاه خوانایى دارد.
همه  براى  اصلى  سیاسى  محیط  که  است  روشن  که  حالى  در  نیست.   حقیقى  دیدگاه  دو  این  از  هیچیک 
احزاب باید ایران باشد، جایگاه ویژه خارج کشور و فعل و انفعال سیاسى که در آن صورت میگیرد در کل 
حیات سیاسى ایران و در سیر تکوین احزاب سیاسى اى که در ادامه تحوالت جارى ایران نقش تعیین کننده 
بازى خواهند کرد قابل انکار نیست. در ارزیابى موقعیت و فعالیت حزب کمونیست کارگرى ایران باید 
رابطه حقیقى میان این دو حوزه فعالیت (داخل و خارج) و جایگاه هر یک در روند پیدایش و آمادگى و 
قدرت گیرى حزب کمونیست کارگرى را شناخت و بحساب آورد.  از نقطه نظر آینده سیاسى ایران، خارج 
و داخل بسترهاى یک تحول تاریخى واحد و یکپارچه اند.  فعل و انفعاالت سیاسى در این دو حوزه، هم 
در هر لحظه و هم در یک توالى تاریخى، به یکدیگر مربوطند و بر هم تأثیر میگذارند.  بعالوه تا آنجا که به 
سیر شکل گیرى و رشد حزب کمونیست کارگرى و سایر احزاب تحت سرکوب و غیرقانونى مربوط میشود، 
فعالیت در داخل و خارج لحظات و مؤلفه هایى از پیدایش یک پدیده واحد سازمانى اند و هر یک جایگاه 
ویژه خود را در مراحل مختلف سیر تکوین سازمان دارند.  و باألخره روشن است که هر حوزه بنا به بر 
ماهیت خود ظرف و بستر روندها و فعل انفعاالت ویژه اى است که فقط یا اساسا در آن حوزه موضوعیت 
پیدا میکنند.  براى مثال بدیهى است که اعتصابات کارگرى باید در داخل کشور سازمان یابند، اما حوزه 
اساسى رشد و گسترش نقد مارکسیستى یا برنامه کمونیستى در جامعه ایران در این مقطع خاص نظر به 

اختناق حاکم بر ایران اساسا خارج کشور است.
حزب کمونیست کارگرى یک حزب داخل کشورى نیست.  اما یک حزب خارج کشورى هم نیست.  حزب 
کمونیست کارگرى در این مقطع یک حزب سیاسى در حال گذار است.  حزبى است که از یکسو هم اکنون 
در یک سلسله روندها و فعل و انفعاالت مهم اجتماعى، سیاسى و فکرى دخیل است و در عین حال، در 
تدارك براى یک دخالتگرى وسیع در کل سرنوشت سیاسى جامعه است.  ارزیابى موقعیت و فعالیت این 
حزب باید ویژگى موقعیت و شرایط ناظر بر فعالیت حزب و مرحله کنونى در سیر تکوین حزب را بحساب 
بیاورد.  عملکرد حزب در قلمرو تبلیغ، ترویج، مبارزه فکرى، سازماندهى کارگرى و توده اى، سازمانیابى 
حزبى، عضوگیرى، کارگرى شدن، آکسیون، و غیره باید در متن این موقعیت عینى قضاوت شود.  دو سؤال 

باید بطور مشخص پاسخ بگیرند: 
1-  مبارزه حزب در همین چهارچوب انتقالى موجود چه ابعاد و دامنه و تأثیراتى داشته است؟  
بعبارت دیگر حزب با فرض همه این محدودیتها و ویژگیهاى شرایط، تا چه حد نقش خود را 
بعنوان یک سازمان مارکسیست، یک نیروى کمونیست کارگرى، یک نیروى اپوزیسیون رژیم 
اسالمى و یک جریان مدافع افکار و مناسبات پیشرو در جامعه ایفا کرده است، چه دستاوردها 
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و ضعفهایى داشته است؟ 
2-  عملکرد حزب در جهت تبدیل شدن به یک نیروى اصلى سیاسى در داخل ایران و ساختن 
حزب به مثابه یک حزب کمونیستى کارگرى ذینفوذ و فعال در داخل کشور چه بوده است؟   
روند انتقال حزب از حزب کنونى به حزب دخالتگر داخل کشورى چگونه پیش رفته است؟ 

نظرى به عرصه هاى اصلى فعالیت

مبارزه نظرى و عقیدتى
دفاع از مارکسیسم و نقد سوسیالیستى جامعه عرصه اى است که اوال، در ماهیت خود عرصه اى جهانى و غیر 
ایرانى است و ثانیا، مرکز ثقل وجه ایرانى این فعالیت نیز اساسا در خارج کشور و در متن سازمانها و فعالین 
و افراد چپ در خارج کشور است.  نسب سوسیالیسم رادیکال در ایران سالهاى آتى چه از نظر فکرى و 
چه از لحاظ سازمانى به محیط تبعیدیان خارج کشور خواهد رسید.  حزب کمونیست کارگرى از این لحاظ 
موقعیت محکم و انکارناپذیرى یافته است.  حزب پرچمدار اصلى مارکسیسم ایران است.  این موقعیت 
ریشه در واقعیات و پراتیکى قدیمى تر دارد.  اما در دوره اخیر ترسیم دقیق تر هویت ضد ناسیونالیستى و ضد 
مذهبى حزب از ارزشها و مناسبات سیاسى و اجتماعى در دموکراسى پارلمانى غربى، و دفاع بى تزلزل حزب 
از مارکسیسم و کمونیسم در برابر تعرض عظیم بورژوازى در جریان سقوط بلوك شرق، جایگاه حزب 
را بعنوان پرچمدار مارکسیسم در ایران و بعضا فراتر از آن انکار ناپذیر کرده است.  با این وجود حرکت 
امروزى حزب در این زمینه بشدت ناکافى و محدود است.  اوال، قلمرو اصلى مبارزه فکرى یک قلمرو 
بین المللى است.  دفاع از مارکسیسم در یک چهارچوب ایرانى نمیتواند جوابگو باشد.  توجه سوسیالیستهاى 
شده اند،  ترجمه  اروپایى  دیگر  زبانهاى  و  انگلیسى  به  که  حزب  اسناد  از  بخش  آن  به  مختلف  کشورهاى 
استقبالى که از صفحه اینترنت حزب با همه کم و کاستى هایش میشود، حاکى از این است که حزب میتواند 
در این عرصه نقش مؤثرى بازى کند.  متأسفانه حزب نشریه انگلیسى ندارد و هیچیک از کادرهاى حزب 
قرار  بین المللى  سطح  در  کمونیستى  مکاتب  و  محافل  با  فعال  ساز  و  سوخت  یک  در  سیستماتیکى  بطور 
ندارند.  این یک ضعف تعیین کننده و یک عالمت سؤال جدى باالى سر حزب در قلمرو مبارزه نظرى 
است.  در محدوده ایرانى نیز، حزب براى دوره اى طوالنى قلمرو تئورى را متروك گذاشته است.  حزب 
نشریه تئوریک ندارد و نشانى از توجه و صرف انرژى جدى در حزب پیرامون تئورى مارکسیستى و بسط 

نقد مارکسیستى به جوانب جهان معاصر نیست.
از نظر برنامه و مطالبات و شعارها حزب موقعیت مستحکمى دارد. "یک دنیاى بهتر"  به یک سند کارساز 
هویتى براى حزب تبدیل شده است.  ترویج برنامه متأسفانه امروز بخش کوچکى از فعالیت روزمره حزب 
است.  موضوع کار اصلى ما در چنین ترویجى طبقه کارگر در ایران باید باشد.  مادام که چه بدالیل شرایط 
سیاسى و چه بدلیل ناتوانى سازمانى حزب، روابط وسیع کارگرى وجود ندارد، این ترویج جاى واقعى خود 
را پیدا نمیکند.  با اینحال برنامه بعنوان پرچم هویت حزب باید بیش از این در محافل کارگرى داخل کشور 
نشر پیدا کند.  در خارج کشور اقامات سیستماتیک ترى براى ترویج برنامه در میان ایرانیان از جمله اعضا 
و دوستداران خود حزب باید صورت بگیرد.  و مشخصا کادرها و آژیتاتورهاى حزب احاطه بیشترى براى 

توضیح و ترویج برنامه حزب پیدا کنند.

تبلیغ و ترویج
فعالیت  این  اصلى  قلمرو  است.   ترویج  و  تبلیغ  ماشین  یک  اساس  در  امروز  کارگرى  کمونیست  حزب 
متأسفانه در این مقطع داخل ایران و کارگران و توده هاى مردم نیست و نظر به اوضاع سیاسى ایران اکنون 
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حزب  ترویجى  و  تبلیغى  فعالیت  دامنه  هم  تاکنونى  اختناق  شرایط  در  حتى  اما  باشد.   چنین  نمیتوانست 
میتوانست بمراتب وسیعتر باشد و این یک ضعف کامال قابل انتقاد حزب است.  در خارج کشور فعالیت 
تبلیغى حزب در فاصله دو کنگره ابعاد وسیعى یافته است.  حزب کمونیست کارگرى از این لحاظ فاصله 
بسیار زیادى با سایر گروهها و جریانات اپوزیسیون دارد.  تعداد و تیراژ نشریات حزب، پیدایش نشریات 
جدید، سخنرانیها، و آکسیونهاى حزب حضور سیاسى حزب را براى همه بشدت محسوس کرده است.  با 
اینحال روش حزب در این عرصه هنوز بشدت غیرحرفه اى است.  حزب در برپایى رادیو و تلویزیونهاى 
محلى، کانونها و نهادهاى جانبى، استفاده از رسانه هاى رسمى، بسیج براى میتینگها و نشستهاى خود هنوز 
علیرغم  خود  ژورنالیسم  کیفیت  و  قیافه  و  فرم  نظر  از  حزب  نشریات  است.   کم تحرك  و  آماتور  بشدت 

بهبودهایى در دوره اخیر هنوز با استانداردهاى مطلوب و مقدور فاصله دارند.
سیاست تشویق کادرهاى حزب به دخالت فردى، بشکل اطالعیه و غیره، نتایج بسیار کارسازى ببار آورده 

است و دامنه حضور سیاسى حزب را بمراتب گسترده تر کرده است.

سازماندهى
موضوع اصلى سازماندهى حزب بنا به تعریف طبقه کارگر ایران است.  اما بدیهى است که این کار مستقیم 
تشکیالت حزب در خارج کشور نیست.  اقدامات تاکنونى براى بازسازى فعالیت کارگرى و سازمانى در 
داخل کشور، بازده مورد انتظار را نداشته است و هنوز در مراحل ابتدایى بسر میبرد.  حضور سازمانى حزب 
در ایران و در شبکه ها و محافل کارگرى کوچکترین تناسبى با جایگاه سیاسى حزب و موقعیتش در درون 
اپوزیسیون ندارد.  تشکیل کمیته داخل تالش جدیدى است براى فائق آمدن بر این مشکل اساسى.  ضعف 

فعالیت و ارتباطات حزب در داخل کشور انعکاس مستقیم آماتوریسم تشکیالتى است.
وظایف سازمانگرانه حزب الجرم امروز در سازماندهى و گسترش نیروى سازمانى خود حزب عمدتا در 
خارج کشور خالصه میشود.  حتى در این قلمرو هم، علیرغم تصویرى که از حزب بعنوان یک جریان شدیدا 
سازمانیافته و سازمانگر وجود داد، کار بشیوه اى بشدت آماتورى پیش میرود.  قدرت سازمانى حزب بیش از 
آنکه ناشى از سازمانیافتگى و نقشه مندى فعالیت حزب باشد، مدیون وسعت حزب و همفکرى و همخطى 
عمیق در درون حزب و ارتباطات قوى درون حزب است.  حزب علیرغم پیشرفتهاى تشکیالتى دوره اخیر، 
هنوز بیشتر بشکل یک جنبش پرتحرك فعالیت میکند تا بعنوان یک حزب سیاسى.  این امر نقاط مثبتى دارد، 
اما در عمل حزب را از بسیارى خصوصیات یک سازمان منضبط، نظیر سرعت عمل در اقدامات تشکیالتى، 
سازماندهى حرفه اى فعالیتهاى ارتباطاتى و مخفى با ایران و کشورهاى مجاور، سازماندهى تدارکات مالى و 

فنى، و استفاده شایسته از نفوذ سیاسى و اعتبار عظیم حزب محروم کرده است.

سیاست و تاکتیک
حزب کمونیست کارگرى منسجم ترین و محکم ترین سازمان اپوزیسیون در قلمرو سیاست و تاکتیکهاست.  
مطالبات حزب در عرصه هاى مختلف و تاکتیک حزب در برخورد به گره گاه هاى سیاسى و مسائل مبرم و 
جارى سیاسى کامال روشن و بخوبى بیان شده است.  موضع روشن حزب در قبال رویدادهاى ایران بویژه 
بدنبال خاتمى و موج راست روى و ابهام در درون اپوزیسیون، بعنوان پرچمدار مبارزه براى سرنگونى کلیت 
رژیم اسالمى تحکیم شده است.  حزب تنها جریان عمده ضد مذهبى در اپوزیسیون است.  پرچم مبارزه با 

ناسیونالیسم و قومیگرى و شووینیسم بطور انکار ناپذیرى در دست حزب است.
آکسیون

در سالهاى اخیر روند دخالتگرى آکسیونى حزب بطور جدى رو به صعود داشته است. واضح است که 
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تا امروز آکسیون براى حزب، نظیر همه سازمانهاى اپوزیسیون غیرقانونى عمدتا در محدوده خارج کشور 
معنى پیدا کرده است.  گسترش فعالیتهاى آکسیونى حزب در افزایش اعتبار و نفوذ حزب و شناساندن آن به 
توده وسیعترى از مردم چه در داخل و چه در خارج نقش مهمى داشته است.  کمپین حمایت از اعتصاب 
صنعت نفت یک نمونه بسیار موفق فعالیت آکسیونى حزب است.  اما در عین حال ورود جدى تر حزب به 
قلمرو آکسیون سیاسى ضعفهاى مهمى را از نظر سبک کارى، سازمانى و کادرى در حزب عیان کرده است.  
گسترش فعالیتهاى آکسیونى حزب در کنار رادیکالیسم و کمونیسم پیگیر و مدرنیسم حزب، از یکسو به 
روى آورى و توجه مثبت توده وسیعترى از مردم در خارج کشور، بویژه زنان و جوانان منجر شده است، 
و از سوى دیگر به مخالفت سازمانها و محافل راست و همینطور چپ سنتى و شرقزده ابعاد هیستریک و 
خصومت آمیزى بخشیده است. یک جنبه قابل تعمق گسترش آکسیونهاى حزب، تکاپوى محافل و جریانات 
مخالف حزب براى ساختن تصویر "مجاهدین ثانى" از حزب کمونیست کارگرى است.  این خصلت نمایى 
از یک سو حاکى از برسمیت شناسى قدرت و وسعت حضور حزب است، و از سوى دیگر تالشى است 

براى معرفى حزب بعنوان یک جریان سکتاریست و متعصب.

عضویت و رشد سازمانى
در فاصله دو کنگره عضویت در حزب صد در صد افزایش یافته است و روى آورى به حزب همچنان با 
شتاب ادامه دارد.  روشن است که با توجه به عوامل عینى سیاسى، حوزه اصلى عضوگیرى هنوز خارج 
کشور است.  بحث عضویت کارگرى و کارگرى شدن بافت حزب بحثى مربوط به رابطه حزب و طبقه 
کارگر در ایران است.  تحقق واقعى این سیاست در گرو موفقیت بیشتر حزب در حضور تشکیالتى در داخل 
کشور و شبکه محافل کارگرى و در قدم بعد گسترش مبارزات کارگرى و امکانات فعالیت گسترده حزب 
در محیط هاى کارگرى است.  یک بدفهمى نسبتا رایج از مبحث عضویت کارگرى، انتظار کارگرى شدن 
بافت حزب در محدوده خارج کشور، عمدتا از طریق جذب کارگران فعال در جریان انقالب 75 است که 
اکنون در خارج کشور مقیم هستند.  نزدیک کردن این طیف از کارگران به حزب یک هدف جدى ما بوده 
است، اما نگریستن به رابطه حزب و طبقه کارگر چند میلیونى در ایران امروز از مجراى مناسبات حزب با 
این طیف بخصوص کارگران در خارج کشور جلوه اى از نگرش نادرستى است که از محیط خارج کشور 
یک دنیاى سیاسى درخود میسازد.  یک زیان این نگرش اینست که نواقص مهمتر کار حزب در زمینه تماس 

و تحکیم رابطه با شبکه هاى کارگرى در داخل ایران را کمرنگ میکند.

رهبرى سیاسى و سازمانى و ساختار کادرى حزب
تا آنجا که مقوله رهبرى یک مقوله اجتماعى و نه صرفا سازمانى است، حزب پیشرفتهاى محسوسى در 
صاحب  و  شده  شناخته  وسیعترى  بسیار  سطح  در  حزب  چهره هاى  و  شخصیتها  است.   داشته  دوره  این 
اتوریته اند.  اما این آوازه و اعتبار هنوز آنطور که باید، توده اى نیست و بخصوص در ایران دامنه محدودى 
دارد.  جاى تردید است که اصوال یک رهبرى مخفى، که مردم صرفا با نوشته ها و سخنان و امضاى افراد آن 
آشنا هستند بتواند بطور جدى توده اى بشود.  شکل دادن به یک رهبرى صاحب چهره، با هویت و ملموس 
براى مردم، بدون درجه بسیار بیشترى از علنیت و کار علنى توسط چهره هاى حزبى امکانپذیر نیست.  علنى 
کردن رهبرى حزب یک شرط حیاتى پیشروى در این زمینه است.  حزب کمونیست کارگرى از این نظر از 
سازمانهاى چپ سنتى جلوست، اما در مقایسه با سنتهاى سیاسى راست و مرکز در اپوزیسیون ایران هنوز 

بسته و مقید عمل میکند.  این وضع باید تغییر کند.
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در زمینه رهبرى سازمانى بهبودهایى صورت گرفته است و حضور باال در حیات و کار نقشه مند واحدهاى 
سیاسى  دفتر  هنوز  نیست.   رضایتبخش  ابدا  موجود  سطح  اما  است.  پیدا کرده  افزایش  نسبى  بطور  حزبى 
حزب یک ارگان نشسته نیست و حتى دبیر کمیته مرکزى، دبیر اجرایى، مسئولین اصلى تشکیالت سراسرى، 
مسئولین نشریات، هیچیک فعالین سیاسى تمام وقت نیستند.  این به معناى کمبود دیالوگ، دیدار، کنفرانس، 
بدنه  و  رهبرى  رابطه  که  است  اَشکالى  آن  همه  و  تشکیالتها،  از  بازدید  و  حسابرسى  سخنرانى،  سمینار، 
تشکیالت را نزدیک و محکم میکند.  این ضعف اساسا یک دلیل دارد و آن ناتوانى حزب از تأمین مالى خود 
است.  حزب کمونیست کارگرى قادر به تأمین هزینه زندگى حتى یک عضو رهبرى حزب و استفاده تمام 

وقت از او نیست.  حزب توان تأمین هزینه سفر، نشستها، سمینارها و غیره را ندارد.

امکان سازى و مسأله مالى
حزب کمونیست کارگرى از این نظر ضعیف ترین سازمان عمده اپوزیسیون است.  سنت جمع آورى کمک 
با  گزارشدهى  و  مالى  حسابهاى  نگاهداشتن  حزب،  تأمین  براى  انتفاعى  و  مالى  ابتکار  حزب،  براى  مالى 
حداقلى ضوابط حسابدارى، دلسوزى مالى به حال حزب، متأسفانه جزء خصوصیات هویتى حزب ما نیست.  
اکراه بخشهایى از تشکیالت از درخواست کمک مالى از مردم، و یا حتى درخواست حق عضویت تعهد شده 
اعضاء، بیش از آنکه در سنت کارگرى و سوسیالیستى ریشه داشته باشد، مدیون فرهنگ آبرودارى و ابراز 
بى نیازى سنتى ایرانى و مشرق زمینى است.  بعنوان نمونه فقط با حق عضویت معوقه و وصول نشده اعضاء 
در خارج کشور، میتوان هزینه دو سال انتشار همه نشریات حزب، یا کل مخارج یک واحد ارتباطاتى چند 
نفره در ترکیه براى چند سال، یا حقوق یکسال 2 تا 3 کادر تمام وقت براى حزب، یا کل هزینه کنگره اى 
به همین وسعت را تأمین کرد.  نبود دلسوزى و دقت مالى در حزب مهمترین دلیل ناتوانى حزب از پیشبرد 

مطلوب وظایف خود در کلیه عرصه  هاست.

حزب خارج، حزب داخل
آن حزب کمونیست کارگرى ایران که قرار است در آینده نه چندان دور در مرکز حیات سیاسى در داخل 
کشور نقش ایفا کند، عینا از نظر بافت و ترکیب و ساختار، همین حزب موجود نیست.  حزب کمونیست 
مراتب  به  است  حزبى  بلکه  نیست.   کشور  داخل  به  کنونى  حزب  انتقال  و  "سفر"  نتیجه  آتى  کارگرى 
گسترده تر، با روش کار و محیط فعالیت متفاوت و توده وسیعى از اعضاى جدید که در خود ایران به حزب 

پیوسته اند.  حزب کنونى چگونه دارد آن حزب را تدارك میبیند؟ 

1-  شکل دادن به سنت سیاسى کمونیسم کارگرى و شناساندن و بر افراشتن پرچم حزب، 
این تعیین کننده ترین بُعد فعالیت حزب تا امروز بوده است.  در این زمینه حزب از جهات 
جایگاهش  و  شعارها  و  اهداف  کارگرى،  کمونیست  حزب  است.   بوده  موفق  بسیار  زیادى 
در جدال اجتماعى و فکرى بسیار شناخته شده است.  حزبى سوسیالیستى و ماکزیمالیست، 
حزبى که پایه خود را اساسا در طبقه کارگر جستجو میکند، حزبى ضد ناسیونالیست، ضد 
مذهب، حزبى انسانى، مدرنیست و سازش ناپذیر در قلمرو اصول، حزبى براى انقالب و براى 
اصالحات، این خصوصیات شناخته شده حزب است.  این چهره میبایست اساسا در خارج 
کشور، در محیط ابراز وجود چپ رادیکال فرداى ایران، ترسیم شود.  حزب کنونى در این 
مسیر با موفقیت زیادى پیش رفته است.  فعالیت حزب در خارج کشور براى برافراشتن پرچم 

سیاسى و برنامه اى خود، مستقیما به نفوذ بیشتر حزب در داخل کشور ترجمه میشود.
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2-  سنت پراتیکى حزب و کادرها، تمام آنچه حزب در داخل کشور، در محیط زیست و کار 
کارگران، در آکسیونها و تظاهراتها و در قیامها و خیزشها باید انجام دهد از َقبل و در خارج 
به  مسلط  کادرى  بافت  یک  بتواند  باید  موجود  حزب  اینحال  با  نیست.   تمرین  قابل  کشور 
سنن پراتیکى ویژه کمونیستى کارگرى بار بیاورد که ضامن بسط این سنتها در فرداى حزب 
در داخل کشور باشد.  این ضعیف ترین جنبه کار تاکنونى ماست.  حزب کمونیست کارگرى 
نه فقط از نظر پراتیکى فاقد سنن قوام گرفته و آموخته شده و فاقد یک الیه کادرى مسلط به 
روشهاى کمونیستى کار انقالبى علنى و مخفى در ایران است.  بلکه به روشهاى کمونیستى 

کار در خارج کشور هم چنانکه باید مسلط نیست.

3-  سازمان، همه دستاوردهاى سازمانى حزب تا امروز قابل انتقال به حزب آتى نیست.  ایجاد 
سازمانهاى حیاتى ویژه فعالیت در داخل کشور کار حزب کنونى است.  بازده کار تا این لحظه 
مناسب نبوده است.  کادر مناسب و امکانات مالى شرط موفقیت در این عرصه است.  با این 
وجود نفس قدرت و وسعت حزب و تعداد کثیر اعضا و حس تعلق و تعهد باالى رفقاى 

حزب امکانات زیادى براى سازماندهى فعالیت در داخل کشور فراهم میکند.

مقطع کنونى
ایران در شرایط سیاسى حساسى بسر میبرد.  دوره آتى دوره گسترش فعالیت همه جریانات سیاسى در 
داخل ایران چه بصورت مخفى و چه بصورت نیمه علنى است.  لحظه تعیین کننده براى حزب کمونیست 
کارگرى ایران فرا رسیده است.  یا حزب با هوشیارى، سرعت عمل زمینه هاى حضور سیاسى و تشکیالتى 
خود در داخل کشور را فراهم میکند و یا در روند شتابان تحوالت آتى ایران از وقایع عقب میافتد و به 
نیرویى کم تأثیر بر رویدادها بدل میشود.  تمام تالش حزب پس از کنگره باید معطوف به طى کردن این 
گذار تعیین کننده از حزب خارج به حزب داخل باشد.  زمینه هاى کافى براى موفقیت حزب در این تالش 

وجود دارد.

...
توضیحات:  

حزب  دوم  کنگره  به  که  عمومى"  ارزیابى  سیاسى،  دفتر  "گزارش  عنوان  تحت  است  گزارشى  نوشته  این 
کمونیست کارگرى ایران که در آوریل 1998 در سوئد برگزار گردید، ارائه داده شد.
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در زمینه فعالیت احزاب سیاسى در ایران
گفتگو با رادیو فرانسه

بخش فارسى رادیو بین المللى فرانسه 16 فوریه در برنامه “زمینه ها و زمانه ها“، گفتگوئى تلفنى 
درباره فعالیت احزاب و تشکل هاى سیاسى در ایران کنونى ترتیب داد که در آن ایرج جمشیدى 
روزنامه نگار مقیم تهران و منصور حکمت از جانب حزب کمونیست کارگرى ایران، شرکت 
داشتند.  احسان منوچهرى مسئول برنامه با طرح پرسشى درباره شرایط کلى فعالیت احزاب و 
تشکلهاى سیاسى در ایران در شرایط حاضر گفتگو را آغاز کرد و منصور حکمت در جواب به 

این پرسش در نوبت خود چنین گفت: 
منصور حکمت:  آزادى احزاب به معنى آزادى احزاب موافق رژیم نیست.  اصال هر نوع آزادى یعنى آزادى 
مخالف خود، قائل بودن به آزادى احزاب مخالف رژیم.  من این را مى پذیرم که نفس همینکه حاال عده اى 
جرات میکنند دوباره بگویند به ما آزادى بدهید که با زبان خودمان از جمهورى اسالمى و از نظام الهى و 
حکومت دینى در مملکت دفاع کنیم خودش شاید پیشرفت محسوب بشود.  شک ندارم مردم حتى از همین 
روزنه ها هم براى هل دادن بیشتر جمهورى اسالمى به لبه پرتگاه استفاده خواهند کرد.  کمااینکه از انتخابات 
ریاست جمهورى چنین نتیجه اى را بیرون کشیدند.  من منکر فواید یک چنین وضعیتى براى مردمى که مترصد 
عقب راندن و سرنگون کردن حکومت هستند نیستم.  منتها سخن گفتن از همچنین پدیده اى، یعنى ثبت نام 
دوستان و همکاران سابق و قدیمى خود حکومت بعنوان احزاب سیاسى و منتظر شدنشان براى اینکه ببینند 
آیا صالحت دارند یا نه، بعنوان گشایش سیاسى یا پدیده اى در چارچوب مقوله آزادى، اهانت به آزادى و 
آزادى سیاسى و آزادى احزاب و تشکلهاست.  سوالى که باید کرد اینستکه آیا احزاب سوسیالیستى که معتقدند 
دین باید از دولت جدا بشود و امر خصوصى مردم اعالم شود، آیا این احزاب قادرند فعالیت علنى و قانونى 
داشته باشند؟  آیا احزاب و سازمانهاى طرفدار برابرى زن و مرد، کسانیکه معتقدند دست اسالم باید از زندگى 
زن ایرانى کوتاه بشود، امروز قادرند در ایران فعالیت بکنند؟  آیا حزبى که معتقد باشد فرهنگ مقید شرقزده 
و اسالمى نباید زندگى جوانان مملکت را در چنگال خودش بفشارد قادرند آنجا فعالیت بکنند؟  حقیقت 
اینستکه امروز آزادیخواهى، سوسیالیسم، دفاع از کارگر، دفاع از زن، دفاع از حقوق کودك، دفاع از یک جامعه 
غیرمذهبى و سکوالر، دفاع از آزادى اندیشه، آزادى انتقاد غیرقانونى است در ایران و با اعدام پاسخ میگیرد.  
  

احسان منوچهرى:  با اشاره به سخنان ایرج جمشیدى در این مورد که مردم میان ممکن و ناممکن تمایز 
میگذارند از منصور حکمت پرسید از نظر شما آیا باید در انتظار آزادى کامل بود یا باید با نوعى فعالیت حتى 

محدود در راه گسترده تر کردن آزادیها تالش کرد؟  
  

منصور حکمت:  هیچ حزب سیاسى نیست که از کوچکترین روزنه براى گسترش فعالیت خود استفاده نکند.  
مردم ایران زیرکى بخرج دادند که تا اینجا این شکافها را به رژیم تحمیل کرده اند.  ببینید رژیم اسالمى یک 
رژیم از اساس ضد آزادى است.  نفس اینکه رژیمى منشاش اسالم است یا اهللا یا هر پدیده فوق بشرى و نه 
مردم بنا بر تعریف بمعنى آزاد نبودنش است.  حرفهاى آقاى جمشیدى راجع به ممکنات مرا یاد حرفهاى 
طرفداران مسالمت در سال 1356 میاندازد.  یک سال بعد معلوم شد که اتفاقا ممکن ترین چیز در سال 57 
ناممکن ترین چیز سال 56 بود.  ما چشممان را بر مبارزه براى تغییر حتى تغییرات جزئى نبسته ایم، و من البته 
حق میدهم به آقاى جمشیدى و هر کس دیگر که در ایران است که اینطور سربسته و دیپلوماتیک حرف بزند، 
منتها بعنوان کسى که این محظور را روى خودش ندارد، منى که در اروپا نشسته ام و فعال از این جماعت در 
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امانم میتوانم بگویم آزادى حقه مردم ایران بسیار چیز فراترى است.  چرا مردم ایران حقشان مثل مردم فرانسه 
نیست؟  چرا، چون شرقى هستیم؟  چون اسالم آنجا قدرت دستش افتاده؟  از من نخواهید که بعنوان یک 
سوسیالیست بیایم بگویم آها خیلى خوب شد حاال آقاى خاتمى میتواند به مردم ایران لبخند بزند! درست است 
که هنوز در ایران عشاق را سنگسار میکنند، درست است که هر روز بجرم حرف زدن آدمها را اعدام میکنند، 
درست است که هنوز زن در آن جامعه آدم محسوب نمیشود ولى در عوض آقاى خاتمى به روزنامه نگاران 

ما لبخند زده.  این بنظر من شرط وفادارى به حقیقت نیست.  
  

احسان منوچهرى:  چه هنگام میتوان گفت که آزادى احزاب در این کشور وجود دارد؟  
  

منصور حکمت:  من گفتم آزادى احزاب براى احزابى که موجودیت رژیم را زیر سوال ببرند یا حتى کمتر 
از این واقعا منتقدین جدى باشند االن وجود ندارد و بخصوص تعجب میکنم که دوست ما به مقوله ضمانت 
اجرائى اصال توجه نمیکند.  ضمانت اجرائى آزادى این احزاب چیست؟  فرض کنید ثبت کردند خودشان را 
و روزنامه چاپ کردند، پس فردا اگر گرفتندش گفتند جاسوس آمریکا هستى دستش به کجا بند است؟  چه 
مکانیسمى در جامعه هست که از آن حزبدار بیچاره اى که حاال باورش شده فکر کرده حزب تشکیل داده و 
میتواند حرفش را بزند دفاع خواهد کرد؟  راجع به آن سى میلیون راى (اشاره به صحبت جمشیدى در مورد 
آراء انتخابات رئیس جمهور) اجازه بدهید من یک نکته را بگویم.  سى میلیون راى آوردند کاندیداهاى مجاز و 
دولتى که چهار تا بیشتر نبودند.  حال حزب کمونیست کارگرى به کنار، واقعا بنظر شما اگر براى مثال توده اى 
ها نماینده خودشان را داشتند میرفتند به آقاى خاتمى راى میدادند؟  و اگر سلطنت طلبها نماینده خودشان را 
داشتند باز میرفتند به آقاى خاتمى راى میدادند؟  اگر احزاب کردستان میتوانستند نماینده داشته باشند میرفتند 
به آقاى خاتمى راى میدادند؟  فکر میکنید سازمانهاى زنان اگر نماینده صریحترى براى مطالبات زنان داشتند 
میرفتند به آقاى خاتمى راى میدادند؟  این سى میلیون راى ثبت شده به اسم آقاى خاتمى بخاطر اینکه مردم 
فهمیدند اگر به ایشان راى بدهند رژیم را به عقب رانده اند و دچار مشکل کرده اند.  معنى اش این نیست 
مردم به آقاى خاتمى بعنوان پرچمدار مطالبات و حقوق و آرمانهایشان راى داده اند.  در یک شرایط آزاد، سه 
ماه بگذارید احزاب فعالیت بکنند تا ببینید مردم به کى راى میدهند.  من در این شک ندارم که مردم جمهورى 
اسالمى را بشدت به عقب رانده اند و گشایش براى خودشان ایجاد کرده اند، ولى بنظر من حرف واقعى که 
باید به مردم زد اینستکه این مسیر را ادامه دهید.  توهم نداشته باشید به هیچ جناحى در حکومت اشکال این 

حکومت این نیست که خوبهایش سر کار نیستند.  اشکال این حکومت اینست که سر کار است.  
  

من فکر میکنم تاریخ و جامعه را کسانى جلو میبرند که پرچمهاى روشنى جلو مردم میگیرند و به آنها انتخاب 
میدهند.  بطور واقعى مردم ایران احتیاج دارند بدانند به کجا میروند.  اگر این مردم بناست در مقاطع تعیین 
کننده اى بیایند به صحنه و آن ضمانت اجرائى باشند که آقاى جمشیدى میخواهد، باید گول نخورده باشند و 
توهم نداشته باشند.  باید بدانند در عین اینکه االن به خاتمى راى داده اند، ولى پیروان خاتمى نیستند، وگرنه 
با نشستن خاتمى آنها هم مى نشینند.  مردم باید فراتر از خاتمى را هم ببینند، فردا را ببینند.  که واقعا اینطور 
هم هست.  بنظر من مردم میدانند چه میخواهند، مردم میدانند جمهورى اسالمى یک ناهنجارى بوده به پیکر 
جامعه شان باید سریعتر گذراندش، تمامش کرد و این را راهى میدانند که به آنجا ختم میشود.  بنابراین اگر 
این را میدانند، تاکید بر اینکه آرى این راه باید به آنجا ختم بشود فقط این جنبش را قویتر میکند.  بحث بر 
سر این است که من چه نظامى میخواهم آقاى جمشیدى چه نظامى میخواهد بعنوان یک آرمان بعنوان یک 
اصل، نه اینکه چه چیزى براى ما ایرانیهاى توسرى خورده امروز مقدوره، و برویم خدا را شکر کنیم که همین 

را جلوى ما انداخته اند.  
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زیر حجاب اختناق

استبداد و خفقان، جبرا نمایى وارونه و مخدوش از حقایق سیاسى جامعه ترسیم میکند.  همیشه سقوط 
رژیمهاى دیکتاتورى عاقبتى جز آنکه ناظران سیاسى بر مبناى مشاهدات پیشین انتظار کشیده اند ببار آورده 
است.  کامال قابل فهم است که چگونه در یک فضاى مختنق ماهیت و توان و برنامه نیروها و احزاب سیاسى، 
توازن قواى میان نیروهاى اجتماعى، جهت و شتاب روند هاى سیاسى و از همه مهم تر تمایالت سیاسى 
نمیشود.   منعکس  و  نمیکند  پیدا  بروز  بدرستى  اجتماعى  مختلف  طبقات  و  مردم  خود  واقعى  اجتماعى  و 
ایران تحت سلطه رژیم اسالمى نمونه زنده یک محیط سیاسى خفه با سیماى سیاسى مخدوش و روندهاى 
تاریخساز پنهان و پوشیده است.  با حساب نمودها، شخصیتهاى سیاسى حال و آینده ایران را باید در میان 
خاتمى ها و یزدى ها و سروشها جستجو کرد، ظاهرا کارگر و کمونیست نیرویى در مرکز صحنه سیاسى 
نیست، ظاهرا سرنوشت آینده ایران را لبخند خاتمى و مزاج خامنه اى قرار است رقم بزند، ظاهرا مباحثات 
آینده ساز در ایران همان نشخوار چند باره مقوالت انقالب مشروطیت و روایات آخوندیزه شده از خواست 
"عدالتخانه" است که زیر تیتر "جامعه مدنى" صفحات نشریات ظاهرا "ذینفود" محافل ظاهرا "دگراندیش" 
پیرامون خود رژیم را انباشته است.  خبرنگاران و خبرتراشان، شرق شناسان، متخصصین دول غربى، احزاب 
اراده  از  خارج  بدالئلى  اى  دوره  براى  که  اى  شرقزده  و  سومى  جهان  دستجات  و  گروهها  میهنى،  و  ملى 
خویش دچار عارضه خود کمونیست پندارى شده بودند، همه با اشتیاق به این صحنه آشفته و این تصویر 
معوج خیره شده اند و باور و نظر و الهامشان را از آن میگیرند.  اگر اینها را باور کنیم، ایران در آستانه یک 
رستگارى اسالمى دیگر است.  آخوندهاى اهلى، با اسالمى معطر به گالب مدرنیته، با دگراندیشانى به اندازه 
کافى مسلمان و مسلمانانى به اندازه کافى دگر اندیش، با قانونى ملهم از فقه و فقیهى تابع قانون، قرار است 
ایران را در روندى تدریجى و بدور از آشوب و انقالب وارد جمهورى اسالمى دوم کنند.  و این آن "جامعه 
مدنى" است که به زعم حجره دار نمازخوان بازار و پسران خارج درس خوانده اش، مردم ایران یک قرن 

است آرزو و استحقاقش را دارند.  ایران از قرار در این مسیر افتاده است.
اما در پس این معرکه، تاریخ واقعى در جهت دیگرى سیر میکند. باید فراتر را نگاه کرد.  گوش را باید به 
زمین چسباند و لرزش بنیادهاى این نظم ارتجاعى را حس کرد.  جدال جارى در جامعه ایران مقابله اسالم 
قساوت و اسالم تساهل نیست، جدال والیت فقیه و قانون نیست، بلکه جدال آزادیخواهى با استبداد و 
ارتجاع و اسالم در همه اشکال آن است.  در سیر تحولى که در پیش است شخصیتهاى جلوى صحنه امروز 
به سرعت بى ربط و محو خواهند شد.  در مقابل ارتجاع اسالمى نه خرده اصالح طلبان امروز، بلکه صف 
کمونیسم و آزادیخواهى و مساوات طلبى کارگرى، صف سکوالریسم پیگیر و ضد مذهب، صف مدرنیسم 
و صف رهایى بى چون و چراى زن را خواهیم یافت.  اینها تمایالت واقعى اکثریت عظیم مردم ایران است 

که امروز زیر حجاب اختناق پنهان است و میرود که آینده سیاسى ایران را بسازد.  
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در مورد بهم خوردن جلسه سروش

  
ایسکرا:  چرا فعالین حزب جلسه سروش را بهم زدند؟  سروش هر کى هست، آیا این کار نقض آزادى 

بیان دیگران نیست؟  
  
منصور حکمت:  هدف فعالین حزب بهم زدن جلسه سروش و کسانى نظیر او نیست، بلکه بیان حقایقى 
به مستمعین اوست، اینکه بلند شدن و بیان این حقایق باعث بهم خوردن جلسه سروش میشود دیگر امرى 
است مربوط به سیر وقایع در آن روز و جلسه معین.  البته معنى این حرف این نیست که ما هرگز آگاهانه 
جلسه کسى را بهم نمیزنیم.  ما ممکن است عامدانه مانع تشکیل جلسه فالن شکنجه گر، فالن فاشیست یا 
فالن مسلمان ضد زن بشویم.  این جزو حقوق مدنى ماست، درست نظیر حق پیکت.  به این برمیگردم.  اما 
بهرحال، در مورد سروش بطور مشخص رفقاى ما براى افشاگرى و آگاهگرى رفتند و البد وقتى شخصى 
بعنوان عضو ستاد کمونیست کشى رژیم اسالم و ایدئولوگ حمله چاقوکشان به دانشگاهها افشا بشود جلسه 
اش هم با آرامش برگزار نمیشود.  ایشان بیاید و علنا از کردار آن دورانش از مردم ایران پوزش بخواهد و 
حقوقى را که بعنوان عضو شوراى انقالب فرهنگى در آن سالها دریافت کرده به حساب بازماندگان قربانیان 
انقالب فرهنگى اش واریز کند، شاید جلسه اش در آینده با سعه صدر بیشترى از جانب مردم ستم دیده 

روبرو بشود.  
  
رژیم  فرهنگى  انقالب  ستاد  عضو  که  است  جالب  است.   مربوط  موضوع  این  به  کامال  بیان  آزادى  بحث 
اسالمى بخواهد از کمونیستهایى که در رژیم ساخته دست ایشان غیر قانونى اند و آزادى بیان که سهل است 
حق حیات ندارند، مقادیرى آزادى بیان طلبکار بشود.  در یک تصویر کلى از اوضاع، آقاى سروش جزو 
اردوى سرکوب آزادى بیان و ما در اردوى قربانیان این سرکوبیم.  شاکى مائیم.  اما، بحث در این مورد خاص 
هم در درجه اول بر سر آزادى بیان ماست.  بحث آزادى بیان بر سر مصون بودن بیان از دست اندازى قدرت 
سیاسى و ادارى فائقه در جامعه است و نه الل شدن مخالفین آن نظر و آن شخص.  آزادى بیان به معنى 
سرکوب انتقاد نیست.  آزادى بیان (که در حقوق مدنى فقط به معنى آزادى گفتار نیست) یعنى آزادى من و 
شما و هرکس دیگر براى اینکه تجمع کنیم، شعار بدهیم، در جلسه بلند شویم، افشاگرى کنیم، فریاد بزنیم، 
اعتراض کنیم.  آزادى بیان آقاى سروش، با عدم ممانعت پلیس آلمان از انجام جلسه وى، تامین شده بود.  
سوالى اگر باقى بود، آزادى بیان ما و مخالفین آقاى سروش در این جلسه بود.  هر دادگاه حقوق مدنى حتى 
در همین اروپاى غربى و آمریکاى ضد کمونیست هم به آقاى سروش و طرفداران "آزادى خواه" او همین 
جواب را میدهد.  این حضرات دارند به آزادى بیان ما اعترا ض میکنند و انتظاراتشان را از پلیس آلمان بیان 

میکنند.  تازه دگر اندیش مسلمان ما متاسفانه حتى پاالنش هم همان است.  
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آلبرایت، کوسووا و "یک ایده گذرا"
با باال گرفتن بحران کوسووا دنیا براى پرده دیگرى از تراژدى انسانى یوگسالوى آماده میشود.  همه میتوانند 
کراهِت ناسیونالیسم صربى و آلبانیایى و فجایعى که بویژه متعصبین دو کمپ قادر به خلق آن هستند را 
تجسم کنند.  اما نه در موارد پیشین و نه اینبار، صرف تقابل جریانات قومى و ناسیونالیست ابعاد عظیم فاجعه 
را توضیح نمیدهد.  مسئولین و بانیان فاجعه یوگسالوى را باید جاى دیگر جستجو کرد، در غرب در میان 
دول اروپاى واحد و آمریکا، در کینه توزى جنگ سردى بلوك پیروز، در پافشارى یکجانبه و جنایتکارانه 
شناسى سلوانیا و کروآسى و آغاز تجزیه یوگسالوى، در رقابت میان دول غربى و  آلمان براى برسمیت 
روسیه بر سر منطقه نفوذ در بالکان.  اینبار داس مرگ را خانم آلبرایت باالى سر مردم یوگسالوى گرفته 
است.  تهدید نظامى و اقتصادى کمابیش به تنها شکل ابراز وجود آمریکا در صحنه بین المللى تبدیل شده 
است.  روش تشنج زا و تحریک آمیز آمریکا در مورد بحران کوسووا، و رجزخوانى هاى هر روزه آلبرایت 

علیه دولت میلوسوویچ، دارد مقدمات یک بوسنیاى دیگر را فراهم میکند.

علیه  جنایات  به  رسیدگى  المللى  بین  محکمه  پاى  دیگر  یکبار  قطعا  میلوسوویچ  با  آمریکا  دوباره  تقابل   
علیه بشریت  جنگ  اسم  وقت  و هر  میکشد.   میان  دست غرب به  در  فشار  یک حربه  بعنوان  را  بشریت 
برده میشود، فورا جمهورى اسالمى به ذهن میآید.  فقط به عنوان یک ایده گذرا، آیا نباید رسما از سران 
جمهورى اسالمى به این دادگاه شکایت کرد؟  آیا خمینى ها وخامنه اى ها و رفسنجانى ها و الجوردى ها 
از جمله شایسته ترین متهمان تاریخ این محکمه نخواهند بود؟  آیا در چنین دادگاهى خاتمى براى تخفیف 
مجازاتش علیه سایر سران رژیم شهادت خواهد داد؟  و آیا کسى، این حول و حوش، براى برائتش تالش 

خواهد کرد؟  
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دو ابرقدرت

تقابل اخیر آمریکا و رژیم عراق براستى داستانى بدون قهرمان است.  پرسوناژها یکى از دیگرى کریه تر و 
نفرت انگیزترند.

دارد.   را  ها  پرونده  ترین  انسانى  ضد  خود  دنیا،  خودگمارده  کالنتِر  جهان"،  ابرقدرت  "تنها  سو،  یک  در 
برچیدن سالحهاى انهدام و کشتار جمعى کارى بینهایت ارزشمند و حیاتى است، مشروط بر اینکه آدم یادش 
باشد که تنها کسى که در طول تاریخ تاکنونى سالح اتمى را علیه مردم بکار برده است و در ظرف چند ثانیه 
دو شهر را با کودکستان ها و خانه هایش، با دهها هزار انسان بى دفاع و بى خبر خاکستر کرده است، همین 

آمریکا است.  ویتنام هنوز از اثرات بمباران هاى شیمیائى مداوم آمریکا کمر راست نکرده است.

در قطب مقابل، یکى از خشن ترین و کثیف ترین رژیم هاى سیاسى جهان قرار گرفته است.  رژیم صدام 
حسین و طارق عزیز و شرکاء، که در انظار عام قیافه قربانى زورگوئى را بخود میگیرد، رژیم خفقان و اعدام 
و شکنجه است.  اینها عامالن و مجریان کشتار شیمیائى حلبجه و بُــــتـــــه اند.  اولین گام مردم عراق 

بسوى آزادى و رهائى و یک زندگى انسانى برانداختن این حکومت ترور و سرکوب است.

درگیرى هاى اخیر آمریکا و عراق مراحلى در سیر عملى برداشته شدن تحریم اقتصادى از روى عراق است.  
معلوم است در غیاب سر و صدا و جلب توجه عراق، غرب رأسا "سِر وقت" تحریم را لغو نخواهد کرد.  این 
کشمکشها مقدمات الزامى لغو تحریم است، آنهم در شرایطى که آمریکا به سادگى با این اقدام توافق نمیکند.

عقب نشینى آمریکا در این دور اخیر نه حاصل استدالالت و فعالیت هاى روابط عمومى عراق بود و نه 
مدیون اومانیسم و صلح طلبى نویافته روسیه و فرانسه و چین.  در پس فعالیت هاى دیپلماتیک دولتهاى 
مختلف براى اجتناب از درگیرى نظامى، فشار یک قدرت عظیم تر، فشار تنها ابرقدرت واقعى دوران ما، را 
میشد مشاهده کرد، و آن قدرت جهانى انسانیت و نیروى بالقوه توده مردم زحمتکش بود.  این قدرت بود 
که آمریکا را از دست زدن به یک وحشیگرى نظامى جدید باز داشت.  جهان به کلینتون ها و آلبرایت ها و 
خیل ژورنالیستهاى جیره خوار هیات حاکمه آمریکا فهماند که دیگر کوبیدن مردم محروم عراق را تحمل 
نمیکند.  نه فقط این، بلکه خواهان پایان یافتن کابوس هفت ساله مردم تحت محاصره اقتصادى است.  به 
قول شرکت کننده اى در یک تظاهرات ضد آمریکائى، محاصره اقتصادى خود مهلک ترین سالح انهدام 
و کشتار جمعى است.  سالحى که هفت سال است هر روز به کودکان عراقى شلیک میشود و تا همینجا 
میلیونها قربانى داشته است.  غرب و آمریکا فهمیدند که بمباران مردم عراق و نابود کردن دوباره کارخانه 
شیرخشک و پلهاى روى دجله و شبکه آب آشامیدنى بعنوان "تسهیالتى با کاربست دوگانه" به یک موج 
عظیم خصومت ضد آمریکائى در منطقه دامن میزند که "تنها ابرقدرت جهان" توان مقابله با عواقبش را 

نخواهد داشت.

سر  باالى  از  همیشه  براى  باید  آمریکا  نظامى  تهدید  شود.   لغو  فورا  باید  عراق  اقتصادى  محاصره 
مردم  بر  شرایط  این  که  اى  اقتصادى  توصیف  قابل  غیر  مشقات  از  صرفنظر  شود.   برداشته  منطقه  مردم 
مبارزه  به  که  آنجا  تا  میکند.   خدمت  عراق  ارتجاعى  رژیم  بقاء  به  غرب  توحش  میکند،  تحمیل  عراق 
دارند.   تعلق  اردو  یک  به  حسین  صدام  و  کلینتون  میشود،  مربوط  عراق  مردم  آزادى  و  رهائى  براى 
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درباره تحوالت اخیر در اوضاع سیاسى ایران
مصاحبه با رادیو همبستگى استکهلم (وابسته به راه کارگر)

  
رادیو همبستگى:  آقاى حکمت سوال اول ما در رابطه با حوادث ایران در هفته گذشته بویژه، مساله آزادى 
کرباسچى، مساله تظاهراتى که در ایران شد و بطور کلى ماجراى تضاد بین دو جناح است.  چشم انداز آینده 

تان براى مسائل سیاسى ایران چیست، روند آتى را چگونه مى بینید؟  
  
منصور حکمت:  خیلیها رویدادهاى ایران را در چارچوب یک دو قطبى خامنه اى -  خاتمى یا جناح راست 
و جناح خاتمى مى بینند.  ما از قبل تاکید کرده ایم که این سه طرف دارد، یک طرفش مردم هستند.  مردم از 
هر دو این جناحها و از کلیت رژیم اسالمى بیزارند و اینکه براى مثال به خاتمى راى دادند یا از پیش افتادن 
خاتمى استقبال کردند بخاطر اینستکه میدانند این روند احتماال میتواند به قدرتگیرى مردم و عقب نشستن 
و نهایتا کنار رفتن جمهورى اسالمى کمک کند.  وقایع اخیر هم همین را تایید میکند.  وضعیت خیلى نمونه 
وار است:  رژیمى که مردم ازش بیزارند، رژیمى که آلترناتیو اقتصادى و پاسخ اقتصادى ندارد و با توجه 
به مسائل جدید اقتصادیش بشدت در منگنه قرار گرفته، بعالوه رژیمى که جناحهاى داخلى اش به جان 
هم افتاده اند، این یعنى نسخه نمونه اى براى برخاستن مردم و تعویض و سرنگون کردن رژیم.  بنظر من 
این روندى است که شروع شده، اینکه در طول این روند چند بار چه کسانى دست باال پیدا میکنند، کودتا 
میکنند، ضدکودتا میکنند، گشایش سیاسى بوجود میآید، حزب اهللا به میدان میریزد، چیزهائى است که باید 
در روند اوضاع بطور مشخص نگاه کرد و دید در هر مرحله چه اتفاقى میافتد.  این اتفاقى جبرى است که 
کشمکشها بین جناحهاى حکومت ادامه دارد و مردم از تک تک آن براى گسترش امکانات خودشان و باز 
شدن فضاى سیاسى اى که روبرویشان هست استفاده میکنند تا روزیکه واقعا این قدرت را پیدا کنند که 

این رژیم را بیندازند.  
  
رادیو همبستگى:  در رابطه با تظاهراتى که روز سه شنبه برگزار شد نظرتان چیست؟  اگر مشخصا منظورم 
را بخواهم بیان کنم اینستکه بنظر شما آیا مردم میبایست در این تظاهرات شرکت میکردند؟  آیا حزب شما 

فراخوان میداد که مردم در این تظاهرات شرکت کنند؟  
  

منصور حکمت:  منظورتان از تظاهرات سه شنبه دقیقا کدام است؟  
  
رادیو همبستگى:  تظاهراتى که قبل از آزادى کرباسچى برگزار شد، اول دانشجویان در حقیقت فراخوان 
داده بودند به این تظاهرات، بعد دانشجویان فراخوانشان را پس گرفتند، و آقاى خاتمى هم اعالم کرد که 

تظاهرات نباید انجام بشود اما تظاهرات با شرکت هزاران نفر انجام شد.  
  
منصور حکمت:  بعنوان یک حزب سیاسى واضح است که ما پشت سر هیچ تظاهراتى که براى مثال توسط 
انجمن دانشجویان مسلمان یا فالن جناح رژیم یا فالن جناح حاشیه رژیم. ..  (رادیو همبستگى:   دانشجویان 
پس گرفته بودند) بله، بهر حال اگر تظاهرات خودبخودى باشد هر آدم آزادیخواهى فکر میکنم در آن شرکت 
میکند.  هر کسیکه مخالف رژیم باشد در یک همچنین فضائى سعى میکند اعتراض کند، ولى فرق هست 
بین موضع یک شخص، موضع کسیکه براى مثال در تهران زندگى میکند، با موضع یک حزب سیاسى.  ما 
فراخوان آن تظاهرات را واضح است نداده بودیم و هرکس دیگرى هم داده بود بعنوان حزب سیاسى شرکت 
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نمیکردیم ولى بعنوان آحاد شهروندان مملکت در همه اعتراضات علیه رژیم حتما حضور پیدا میکنیم.  
  
رادیو همبستگى:  بطور کلى شما فکر میکنید که در شرایط فعلى ایران، مردم چطور میتوانند در ماجراها 

شرکت داشته باشند بدون اینکه به دامن این یا آن جناح آویزان بشوند؟  
  
منصور حکمت:  مساله هویت سیاسى اى است که مردم در این جنبش بخود میگیرند و این را میشود از 
انتظاراتشان و شعارهایشان فهمید.  یکى این جنبه است یعنى اینکه مردم چه میخواهند و با زبان خودشان 
میگویند چه میخواهند، اما واضح است فشارى روى مردم سنگینى میکند از این نظر که باید طورى حرف 
بزنند که امکان به زبان آوردن آن کلمات در آن مملکت باشد و حتما سربسته تر از انتظار واقعى شان حرف 
میزنند.  مثال دخترى که در تهران میگوید:  با آقاى خاتمى یا بى آقاى خاتمى زنان باید در این مملکت به 
برابرى دست پیدا کنند و این محدودیتها از رویشان برداشته شود، دارد حرفش را میزند.  میگوید من با 
خاتمى نیستم، از رژیم جمهورى اسالمى دل خوش ندارم، میگوید این مبارزه تا وراى باصطالح مواضع 
خاتمى یا پدیده اى به اسم خاتمى ادامه پیدا میکند تا وقتیکه زنان آزاد بشوند.  این یک نوع بیان استقالل 
مردم است.  استقالل اقشارى که در مملکت تحت ستم هستند.  در ادامه، واضح است که مردم با حضورشان 
در تظاهراتها یا حرکتهاى سیاسى معینى که احزاب مختلف فراخوان میدهند نشان میدهند از چه کسى دفاع 
میکنند.  ولى این هنوز زود است.  هنوز احزاب سیاسى واقعى که تمایالت مردم را بیان بکنند آزاد نیستند، 
امکان فراخواندن میتینگ و تظاهرات ندارند.  این در ادامه رخ میدهد ولى در این مرحله، بنظر من، مهم نگاه 
کردن به اینستکه مردم چقدر از محدوده قاعده ها و نرمهایى که جناحها جلورویشان میگذارند، و فرجه اى 
که به آنها میدهند فراتر میروند و آنها را میشکنند، نمونه اش همین حرکتى است که شما گفتید، و بخصوص 
خودشان را چگونه بیان میکنند، با چه جمالتى، چه فرمولبندیهایى و چه شعارهایى.  تا همینجا، بنظر من، 
مثل روز روشن است در جامعه ایران که مردم شعارهاى جناح معتدل رژیم را نمى پذیرند، به آن بسنده 
نمیکنند و همین اتفاقات روزهاى اخیر جواب ردى است به کسانى که معتقدند مردم باید بروند پشت پرچم 

خاتمى، جواب رد به خاتمى چیهاى اپوزیسیون است.  
   
رادیو همبستگى:  آقاى حکمت در همین تظاهرات، انصار حزب اهللا، و چماقداران والیت فقیه در حقیقت، 
آمدند و به این تظاهرات حمله کردند، خیلیها زخمى شدند، حدود 200 نفر دستگیر شدند، گارد ضدشورش 
وارد شد و دانشجویان و مردمى که در این تظاهرات شرکت داشتند را کتک زدند.  میخواستم ببینم شما این 
چماقداران را که ببهانه افشاگرى، این مراسم را بهم زدند و ملت را کتک زدند، محکوم میکنید؟  طرفدار 

آزادى تجمع هستید یا نه؟  
   
منصور حکمت:  مسلم است، اینطور است، بنظر من این سوال پرسیدن ندارد.  این سمبل کاراکتر ارتجاعى 

جمهورى اسالمى است.  
   
رادیو همبستگى:  بله، با توجه به اینکه شما این مساله را مطرح میکنید، آیا فکر نمیکنید این مساله در 
تناقض قرار میگیرد با اینکه دوستان شما در هامبورگ در 13 فوریه سخنرانى عبدالکریم سروش را برهم 

زدند؟  
   
منصور حکمت:  وقتیکه شما آن سوال اول را پرسیدید حدس زدم میخواهید بیایید اینجا، اجازه بدهید...  
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رادیو همبستگى:  پس دیگر معلوم است خیلى سیاستمدارید آقاى حکمت 
   
منصور حکمت:  نخیر، شما زیادى سیاستمدارید.  ببینید وقتى شاه با کارتر جلو کاخ سفید صحبت میکرد 
دانشجویان ایرانى آنجا اعتراض کردند و گاز اشک آور در شد و اشک شاه در آمد، این نشاندهنده عدم 
اعتقاد کنفدراسیون آن موقع به آزادى بیان نبود.  داشتند اعتراض میکردند.  آزادى بیان یعنى آزادى اعتراض 
و انتقاد.  رفقاى ما بقصد بهم زدن جلسه سروش نرفتند.  جلسه سروش میتوانست ادامه پیدا کند که کرد.  
آقاى سروش آزادى بیانش را در رابطه با دولت آلمان بدست آورده بود یعنى به او اجازه دادند فعالیت 
کند و حرف بزند.  اگر دقیقا کسانیکه به این اعتراض میکنند میخواهند آزادى بیان ما تامین نباشد.  آزادى 
بیان فقط به معنى آزادى گفتار نیست، به معنى آزادى هر نوع ابراز وجود سیاسى است. آزادى حرف زدن، 
تظاهرات کردن، جیغ زدن، پرچم بلند کردن، افشاگرى کردن. اگر کسى به آزادى بیان معتقد است، -  و 
بنظر من این دوستان ما عادت کرده اند کمونیستها همیشه در زندان باشند -  اگر کمونیستها بیرون باشند، 
در خیابان باشند، پرچم بیاورند و بگویند آقاى سروش کسى است که به دانشگاهها حمله کرده (شما بیانیه 
بهمن شفیق را بخوانید، خودش یکى از دانشجویان مبارزى بوده که آن شب از ترس طرفداران آقاى سروش 
در سنگر بوده چون میترسیدند به دانشگاه حمله کنند) اگر کسى بیاید این را بگوید و جلسه آقاى سروش 
بهم بخورد، این نقض آزادى بیان آقاى سروش نیست.  آزادى بیان یعنى دقیقا همین.  یعنى شما بتوانید 
بروید جلسه کسى، بلند شوید و حرفتان را بزنید.  این آقاى سروش است که تحمل آزادى بیان ما را ندارد، 
نه برعکس.  آقاى سروش از آلمان اجازه گرفته، رفته صحبتش را کرده، ما کاریش نمیتوانستیم بکنیم و 
نخواستیم هم بکنیم.  بنظر من یک رگه باصطالح مسالمت جوئى عجیب غریبى در بخشهائى از اپوزیسیون 
ایرانى در خارج رشد کرده که دیگر اگر فردا براى مثال کارگران دم کارخانه پیکت بکنند اینها صدایشان در 
میآید که یعنى چه؟ ! اینکه آزادى و حقوق مدنى کارفرما سلب شد! آقاى سروش حرفهایش را از تریبونهاى 
رژیم زده، در مراسمهاى مختلف زده، یک جا هم یک عده کمونیستى که قربانى دادند، یک عده کمونیستى 
که نماینده حقوق از کف رفته در آن جامعه هستند بلند میشوند به عموم آلمانیها و ایرانیهایى که توى آن 
جلسه نشستند یادآورى میکنند که آقاى سروش چکاره است.  آقاى سروش اگر میخواهد جلسه بگیرد باید 
تاب این را هم داشته باشد.  اگر آقاى سروش بیاید و بگوید آقا جان من اشتباه کردم، من ابزار دست انقالب 
فرهنگى و ایدئولوگ انقالب فرهنگى و خمینى بودم، درست است حمله به دانشگاه را ما سازمان دادیم، 
معذرت میخواهم و بعد حقوقى که آن مدت گرفته را بریزد به حساب قربانیان آن ماجرا، واضح است مردم 

بیشتر تحملش میکنند.  
   
رادیو همبستگى:  اما نکته اى که اینجا مطرح است اینستکه در اطالعیه کمیته حزبى شما در هامبورگ، 
ازجمله نوشته شده که ما حقشان را کف دستشان گذاشتیم و بعد بنظرم فرق هست بین اینکه مساله افشاگرى 

مطرح باشد تا اینکه به شیوه انصار حزب اهللا و اهللا کرم ها رفتار کرد...  
   
رفتار  کرم  اهللا  شیوه  به  گفته  کى  میگیرید،  جبهه  دارید  من  بنظر  حرفتان  این  با  حکمت:  شما  منصور 

کردند...  
   

رادیو همبستگى:  نه من دارم یک سوال را مطرح میکنم...  
   

منصور حکمت:  نه نه این سوال نیست، این جوابى است که شما دارید میدهید، بفرمائید 
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رادیو همبستگى:  اجازه بدهید من مطرح بکنم بعد باهم صحبت میکنیم 

   
منصور حکمت:  خواهش میکنم 

   
رادیو همبستگى:  یعنى مثال اهللا کرم یا انصار حزب اهللا هم وقتیکه فرض کنید خانم سیمین بهبهانى میخواهد 
در ایران صحبت کند، میروند سیم بلندگو را قطع میکنند، چراغها را خاموش میکنند، یا میروند یک جائى 
شعار میدهند، بهر حال قصد بهم زدن دارند نه قصد افشاگرى.  اگر مساله قصد افشاگرى باشد میشود اعالمیه 
پخش کرد میشود یک لحظه بلند شد صحبت کرد و نشست و اینطور خیلى بهر حال شیوه دمکراتیک ترى 

خواهد بود.  بنظر شما اینطور نیست؟  
   
منصور حکمت:  آزادى بیان یعنى دقیقا همین که رادیوى شما تعیین نکند که ما چطورى افشاگرى کنیم.  
آزادى بیان یعنى ما تعیین میکنیم چطور افشاگرى کنیم. اگر فردا وسط فرضا تل آویو یا اورشلیم یکى صندلى 
بگذارد و شروع کند مثال از اقدامات هیتلر براى اردوگاههاى مرگ دفاع کند حتما عده اى جمع میشوند و 
میگویند حرف نزن، این چه کاریست میکنید؟  ایشان نمیتواند اعتراض کند که ببینید آزادى بیان من سلب 
شد.  از نظر حقوقى آزادى بیان بحثى است در رابطه با دولت، قدرت سیاسى و اتوریته حاکم در جامعه.  
اینکه همسایه به حرف همسایه اش اعتراض کند، نقض آزادى بیان او نیست، بروز آزادى بیان خودش 
است.  تصویرى که شما از آزادى بیان میگیرید این است.  اگر واقعا رادیو شما و دوستانى که دارند اداره 
اش میکنند دلسوز آزادى بیان هستند چرا نمیآیند به این اعتراض کنند که رفیقى از ما که پا شد در جلسه 
سروش حرف زد توسط بادیگاردهاى سروش کتک خورد؟  چرا شما این را نمیگوئید؟  اینکه خیلى ساده 
شما تصمیم گرفته باشید یک حزب کمونیستى را، یک سازمان چپگرائى را، که از آزادى بى قید و شرط وقتى 
دفاع میکرد که هنوز در خیلى از سازمانهاى چپ مد نبود و میگفتند شما میخواهید نشریه میزان بازرگان را 
باز نگهدارید، اگر شما بخواهید این حزب را به همین سادگى، بخاطر آکسیون سیاسى و افشاگرانه اش علیه 
یکى از مقامات رژیم با اهللا کرم مقایسه کنید، اینها همه نشان میدهد که اپوزیسیون ایران به چه قهقرائى دارد 
میرود.  بنظر من باید آبى به صورتتان بزنید، یک ذره از یک ارتفاعى به دنیا نگاه کنید، به خودتان بیایید.  

درست نیست این روش.  (سکوت) الو هستید؟  
   
رادیو همبستگى:  بله بله، صداى من قطع بود.  براى اینکه ما بحث را بکشانیم به جاى اولى که بودیم، 

امیدواریم که ما بتوانیم در رابطه با این موضوع بعدا گفتگوهاى بیشترى داشته باشیم. ..  
   
منصور حکمت:  بگذارید یک نکته را بگویم.  ما حتى ممکن است جلسه کسانى را بهم بزنیم.  اگر فردا 
آقاى الجوردى از تهران بیاید خارج راجع به شیوه اسالمى ارشاد زندانیان جلسه بگذارد ما جلسه اش را 
بهم میزنیم، سیم میکروفونش را هم میکشیم، متوجه اید؟  هیچ ایرادى هم تو این نمى بینیم.  مبارزه سیاسى 
در جریان است آخر.  شما فردا ناسالمتى قرار است در این مملکت شاید قیام کنید یا شاید خیلى هایتان از 

این ایده دست کشیده اید.  من نمیدانم.  
   
رادیو همبستگى:  آقاى حکمت در رابطه با مسائلى که در حال حاضر در ایران هست، بحث بر سر اینست 
که رژیم جمهورى اسالمى منزوى تر از همیشه است، خیلى ها موافقت دارند با این مساله، از طرف دیگر 
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بعضى ها مطرح مى کنند که وضعیت اپوزیسیون تعریفى ندارد بخصوص اپوزیسیون چپ خیلى پراکنده 
و ضعیف است و تا حال نتوانسته که مهر خودش را در حوادث بکوبد.  این نظر بعضى هاست که مطرح 
میکنند.  با توجه به همه اینها سوال من این است که با این وضعیت، خطر چند پاره شدن ایران یا بطوریکه 

شما در یکى از مقاالتتان مطرح کرده اید، یوگسالویزه شدن ایران وجود ندارد؟  
   
منصور حکمت:  احتمالى که وجود دارد و دقیقا به نظر من جریانات طرفدار خاتمى، جریانات طرفدار 
باصطالح جامعه مدنى، کسانیکه مى خواهند عکس العمل مردم را محدود بکنند و سوق بدهند پشت سر 
یکى از جناحهاى موجود خود حاکمیت، به آن خدمت میکنند، این است که مردم بطور مستقل و با شعارهاى 
آزادیخواهانه شان در جامعه و سیاست شرکت نکنند.  اگر اینطور بشود، ایران در درجه اول صحنه جنگ 
جناحهاى حاکمیت میشود و این خطر اصلى است.  یوگسالویزه شدن یک رنگ ملى و قومى دارد که بنظر 
من در ایران صورت نمى گیرد.  در ایران بیشتر حالت لبنانیزه شدن ممکن است وجود داشته باشد یا مثل 
سومالى شدن البته نه براى مدت طوالنى.  سناریوى سیاهى که من از آن صحبت کرده ام رنگ ملى ندارد ولى 
این خطر وجود دارد که جریانهاى از نظر سیاسى گانگستر، جریاناتى مثل خود جناحهاى حکومت اسالمى، 
جریاناتى که پایبند به هیچ اصول سیاسى اى نیستند، جریاناتى که منفعت هاى گروهى خاصى را دنبال مى 
کنند، در مقابل باصطالح منفعت اجتماعى که مردم از آن حرف میزنند، اینها دست باال پیدا کنند.  اینکه چپ 
متحد نیست و چپ باصطالح حضور ندارد، من نماینده اپوزیسیون چپ نیستم و فقط حق دارم از طرف 
خودم و حزب سیاسى خودمان حرف بزنم، ما بعنوان کمونیست در این فضا سعى میکنیم از چنین شرایطى 
ممانعت کنیم.  بنظر من احتمال این خطر وقتى وجود دارد که مردم یک بار دیگر بازیچه سیاستمداران طبقه 
حاکم بشوند.  مردم سیاهى لشکر باندهاى سیاسى -  نظامى اى بشوند که االن توى حاکمیت هستند و 
فردا با هم نمى سازند، و وقتى این باندها به جان هم بیفتند آن وقت شما فاشیستهاى عظمت طلب آریائى 
نژاد و مذهبیان جور دیگر را هم به صحنه اضافه کنید، بلبشوئى که پیش مى آید مى تواند خطرناك باشد.  
شرط (جلوگیرى از) آن به نظر من این است که از االن شعارهاى مردم شعارهایى مستقل از حکومت و 
این جناحهاى باصطالح گانگستریم سیاسى که در مملکت حکومت میکنند، باشند؛ شعارهایى مبتنى به یک 
جامعه آزاد و برابر باشند.  به درجه اى که خواستهاى آزادیخواهانه مردم از فیلترهاى باصطالح سکتاریسم 
گروههاى حاکم در کشور یا سکتاریسم احزاب غیراجتماعى بگذرد، به آن درجه خطر هست ولى اگر مردم 
مستقال در صحنه باشند بنظر من خطر آن کمتر است.  چپ چکار میکند؟  به نظر من متاسفانه چپى که امروز 
داریم مى بینیم، چپ غیرقانونى، باصطالح چپ رادیکالتر، این ظرفیت تاریخى اجتماعى را از خودش نشان 
نمى دهد و به نظر من همین دنباله روى اش از مباحثات جناح معتدل خود حکومت و دادن ابتکار عمل به 

امثال سروش و خاتمى و کرباسچى و اینها خود گواه این است که نقشى ایفا نخواهد کرد.  
   
رادیو همبستگى:  اما با توجه به این نظرات شما آیا آقاى خاتمى با توجه به آن بحث سناریوى سفید و سیاه 
شما در بخش سناریوى سفید جا نمى گیرد؟  چون او هم با تجزیه ایران مخالف است و میخواهد از طریق 

یک رفرم هایى در حقیقت مانع فروپاشى کشور بشود.  
   
وارد  دیگر  سال  دو  یکى  تا  آن،  بر  مذهبى  حکومت  وجود  صورت  در  کشور  من  حکمت:  بنظر  منصور 
قهقراى عظیمى میشود که هیچکس جلودار آن نیست.  شرط الزم براى اجتناب از سناریو سیاه برچیده 
شدن دست مذهب از حکومت و قرار گرفتن اختیار قدرت سیاسى به دست نهادهاى برگزیده خود مردم 
است.  آقاى خاتمى یکى از طرفداران قانون اساسى جمهورى اسالمى است.  ایشان پیرو خمینى است.  
ایشان رئیس جمهور حکومتى است که همین االن در آن همه ما، من و شما و بقیه غیر قانونى هستیم و اگر 
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من و شما االن پا شویم برویم ایران آنها من و شما را اعدام میکنند.  این آقاى خاتمى است.  آقاى خاتمى 
ممکن است هر چیزى از دهنش در بیاید و هر پنجشنبه یک بار یک چیزى بگوید.  ولى من و شما بعنوان 
شخصیت هاى سیاسى که امیدوارم یک درجه اى مردم به حرفهایمان گوش میکنند، موظفیم حقیقت پشت 
سر خاتمى را برایشان توضیح بدهیم.  خاتمى همانقدر شخصیت و آینده ایران است که آقاى بنى احمد 
شخصیت و آینده بعد از شاه بود.  یعنى هیچ.  جامعه به سرعت از اینها فراتر مى رود.  مشکل خاتمى این 
نیست که به سناریوى سیاه یا سفید تعلق دارد، که به نظر من بخشى از این سیاهى بیست ساله و سیاهى آینده 
آن مملکت است، مشکل او این است که بسرعت به آینده این مملکت بیربط مى شود.  کاراکترهاى سیاسى، 
شخصیت هاى سیاسى آینده ایران را به نظر من االن باید در چند طیف جستجو کرد:  احزاب انقالبى بیرون 
حکومت، احزاب چپ و همینطور احزاب راست بیرون حکومت و همینطور جناحهاى باصطالح مسلمانى 
که از حکومت بیرون میزنند.  جدال بین اینها بنظر من تعیین کننده است.  خاتمى به همان سرعتى از متن 
رویدادهاى آینده محو مى شود که شعرائى که در شب شعر انستیتو گوته شعر خواندند، یا آقاى حاج سید 
جوادى که شبنامه مى نوشت، یا آقاى بنى احمد که در مجلس اعتراض مى کرد.  به همان سرعت خاتمى 

هم محو میشود.  خاتمى شخصیت بسیار گذرائى در تاریخ ایران است.  
   
رادیو همبستگى: . ..  دوستى سوال کرده که حکومتى که حزب کمونیست کارگرى میخواهد آیا به سرمایه 

دار، مذهبى و سلطنت طلب اجازه فعالیت و تشکیل حزب خواهد داد؟  
   
منصور حکمت:  جوابش یک کلمه است، بله.  در برنامه حزب کمونیست کارگرى، یک دنیاى بهتر، به 

روشنى آمده جواب این مثبت است.  
   
رادیو همبستگى:  آقاى حکمت دوست دیگرى سوال کرده که احزاب واقعى هنوز وجود ندارند و پرسیده 
اند که بطور مشخص به نظر شما احزاب و نیروهاى سیاسى واقعى چه کسانى هستند؟  و در ادامه سوال 
کرده احزاب و سازمانهاى انقالبى ایرانى که باید سرنوشت را بدست بگیرند بنظر شما چه کسانى هستند؟  
   
منصور حکمت:  دعوت میکنم این دوستمان، مقاله کوتاهى در ایسکراى شماره 3 بنام "زیر حجاب اختناق" 
دارم، لطف کند بخواند، دقیقا راجع به همین موضوع است.  صحنه سیاسى کنونى ایران، واقعیات سیاسى 
باصطالح سازمانى را مخدوش میکند.  چون بخش زیادى از احزاب غیرقانونى اند و در خارج هستند، این 
تصور را پیش مى آورد که نیروهاى سیاسى دخیل در جامعه ایران، آنهایى هستند که ما امروز در صحنه 
سیاسى ایران مى بینیم.  همیشه این مساله ناظرین را در مورد دولتهاى استبدادى و سرکوبگر به اشتباه مى 
اندازد، چون وقتى این دولتها شروع به فروپاشى میکنند، مى بینند نیروهائى پا به میدان گذاشته اند که گوئى 
قبال از آنها خبرى نبوده.  نیروهاى سیاسى اپوزیسیون غیرقانونى نقش تعیین کننده اى بازى خواهند کرد و 
خیلى هایشان به سرعت توده اى میشوند.  بسرعت نقش بازى میکنند و وزنه میشوند.  خیلى از شخصیت 
هائى که امروز صحبتشان هست و خانم امانپور دوست دارد در CNN از آنها حرف بزند، از نظر سیاسى 
از بین مى روند، کمرنگ مى شوند و پشت صحنه قرار میگیرند.  احزاب سیاسى واقعى آن کشور، احزاب 
سیاسى اى که در آینده نقش بازى مى کنند به نظر من احزابى هستند که بطور کلى آلترناتیوهاى اجتماعى 
زمینه دار تر و از نظر تاریخى شکل گرفته ترى را نمایندگى مى کنند.  مجاهدین خلق براى مثال یک گروه 
نیمه مذهبى نیمه سیاسى است که هیچ چیزى را نمایندگى نمى کند و به نظر من آینده اى ندارد.  ولى 
کمونیسم در آن مملکت یک آینده واقعى دارد.  به نظر من ناسیونالیسم و لیبرالیسم جریانهاى اصلى اى 
هستند که مى توانند در آن مملکت احزاب سیاسى مختلف از خود بیرون بدهند.  آنچه مهم است سنت 
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سیاسى است.  احزاب در دل سنت هاى سیاسى شکل میگیرند، مى تواند امروز این یا آن حزب، آن سنت 
را نمایندگى کند.  به نظر من یکى از سنتهاى سیاسى زنده آن کشور کمونیسم است، ناسیونالیسم و لیبرالیسم 
هم.  به نظر من دوران اسالم سیاسى در ایران بسر آمده و این پروسه احزاب مذهبى را از میدان بدر مى کند.  
   
سوال  بود  من  سواالت  از  یکى  در  که  صحبتهایى  به  توجه  با  دیگرى  شنونده  همبستگى:  دوست  رادیو 
کرده اند، آیا برخورد شما با کانون نویسندگان ایران و شاعران و روشنفکران مستقل و غیره مثل برخورد 
پولپوت نیست؟  (خنده منصور حکمت) آیا شما حکومتى مثل حکومت پولپوت در کامبوج براى ایران 

نمى خواهید؟  
   
منصور حکمت:  این یک ادعانامه است که با یک عالمت سوال تزیین شده، معلوم است که این طور نیست.  
اگر ما فکر مى کردیم برخوردمان اصولى نیست که نمى کردیم.  اوال برخورد ما با کانون نویسندگان نیست.  
یک نویسنده دیگر که خوشبختانه عضو مرکزیت حزب ماست، به نام رفیق نادر بکتاش، یک تنه دارد جواب 
از  جناحى  یا  اسالمى  را با حکومت  کانون نویسندگان  هاى این  سازشکارى  راست روى ها و باصطالح 
حکومت اسالمى، میدهدهد.  اینها از این مساله طاقتشان طاق شده.  ما هیچ کار حزبى اى، دستورالعمل 
حزبى اى در قبال کانون نویسندگان نداشته ایم.  هیچ حرکتى در مقابل کانون نویسندگان بعنوان یک حزب 
نکرده ایم.  مطالب نادر بکتاش است که مثل هر نویسنده دیگرى، هر شخص دیگرى، اطالعیه صادر میکند.  
آیا یک دقیقه پیش راجع به حقوق و آزادیهاى مدنى و آزادى بیان آدمها حرف نمى زدیم؟  این هم جزء 
آزادى بیان نادر بکتاش است که آقاى خوئى را مورد انتقاد قرار بدهد، به آقاى عباس معروفى بگوید ما دست 
شما را خوانده ایم، راجع به حرکتهاى کانون نویسندگان نظر بدهد، همانطور که من و هر کس دیگرى ممکن 
است نظر بدهیم.  اگر این پولپوتیسم است، کاش همه دنیا پولپوتیسم بشود براى اینکه اطالعیه مى دهند، 
حرف مى زنند، استدالل مى کنند، روزنامه در مى آورند، اینها نمونه هاى زنده فرهنگ خالق آن مملکت 
هستند.  اوال من دقیقا نمیدانم به کجاى کار پولپوت دارند اشاره مى کنند، یا پولپوت با کانون نویسندگان 
کامبوج چکار کرده! شخصا هیچ چیز از جامعه ادبى کامبوج! نمى دانم.  ولى آنچه مى دانم اینست که حزب 

کمونیست کارگرى. ..  
   

رادیو همبستگى:  به هر حال پولپوت با هر کس که غیر از خودش فکر میکرد. ..  
   
منصور حکمت:  ببینید، اینها عادت کرده اند که کمونیستها همیشه توى زندان باشند، کمونیستها همیشه 
غیرقانونى باشند، ولى کمونیستى که آمد دفترش را دایر کرد و اطالعیه صادر کرد، یکهو میگویند آى کشت 
کسى  دهن  حاال  تا  کارگرى  کمونیست  حزب  نیست.   اینطور  چیزیش  هیچ  شد.   استالینیست  کشت  آى 
را نبسته، نمیخواهد ببندد، نخواهد بست، برنامه اش معلوم است، سابقه سیاسى اش معلوم است.  خود 
با  میشود،  نمایندگى  دارد  هایش  روزنامه  با  ما  حزب  حرکت  که  پیش،  دقیقه  یک  کردید  مى  اذعان  شما 
کثیراالنتشار بودن حرکاتش، تعداد زیاد اعضایش، اطالعیه هائى که صادر میکند.  کجا، کجا یک نویسنده 
کانون نویسندگان از طرف ما حتى یک حرکت برخورنده فیزیکى و رودررو دیده؟  این کانون نویسندگان 
است که مى آید در یک اطالعیه، در حالیکه جواب اطالعیه سیاسى مردم را ندارد، شروع میکند پرونده 
سازى جنائى براى ما، که آقاى عباس معروفى را شما زده اید! ما اصال کارى به آقاى عباس معروفى نداشته 
ایم.  عباس معروفى را کسى لمس نکرده، اینها خیلى ساده مى توانند بگویند آقاى عباس معروفى در خیابان 
دعوایش شد، حزب کمونیست کارگرى هم علیه ما اطالعیه مى دهد، اینها را مى گذارند پهلوى هم! اینها 
هستند کسانى که شما باید سراغشان بروید و در مورد روشهاى غیر اصولى، پولپوتیسم و ادامه روش قدیمى 
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شانتاژ علیه کمونیستها، پرونده سازى براى کمونیستها، بیگناه سر کمونیستها را روى دار بردن حرف بزنید، نه 
ما.  ما یک حزب سیاسى هستیم، نظراتمان بیست سال است روشن است، حرفهایمان را همیشه نوشته ایم، 
تا این لحظه مدافع آزادى بى قید و شرط آدمها بوده ایم، من شخصا از رمان فارسى خوشم نمى آید، شخصا 
قافیه کردن دو کلمه را فضیلت بزرگى نمى دانم.  این را جزء حقوق خودم مى دانم.  اگر این را بگویم، حق 

نیست نویسنده ها برگردند حرفهایى بزنند که تیمسار نصیرى بهتر مى توانست پیاده کند.  
   
رادیو همبستگى:  بله البته آقاى حکمت فکر نمیکنید که کمونیستها را هم نمیشود در یک بسته گذاشت و 

گفت همه شبیه هم هستند؟  
  

منصور حکمت:  حتما همینطوره! 
  

رادیو همبستگى:  در بین کمونیستها هم نظرات مختلفى وجود دارد...  
  

منصور حکمت:  در بین کمونیستهاى ما که خیلى نظرات مختلف وجود دارد...  
  

رادیو همبستگى:  کمونیستهاى پولپوتى داریم، کمونیستهاى طرفدار آزادى داریم...  
   
منصور حکمت:  آن دومى ش مائیم.  پولپوتى اش را شما بگردید پیدا کنید.  کمونیستهاى طرفدار آزادى، به 
شهادت این بیست سال ما هستیم، نه کسانى که طرفدار روسیه بودند، نه کسانى که طرفدار چین بودند. ..  
   
رادیو همبستگى:  آقاى حکمت بعنوان آخرین سوال و براى اینکه برگردیم به مساله کرباسچى با توجه به 
صحبتهایى که در ابتداى مصاحبه کردیم درباره روند آتى و چشم انداز، فکر مى کنید که در ماههاى آینده، 
شاهد این خواهیم بود که این اختالفات بین این دو جناح از جاهاى دیگر سر باز خواهد کرد و مردم به هر 
حال به نوعى در این رابطه درگیر خواهند شد و حرکت مستقل خودشان را نشان خواهند داد یا فکر مى 

کنید که اینها براى مدت طوالنى. ..  
   
منصور حکمت:  وضع اقتصادى مملکت اجازه نمى دهد که این جناحها به سازش برسند و یا مردم ساکت 
شوند.  به نظر من این روند ادامه دارد و بخصوص از این نظر توصیه من به همه افراد چپى که شما ازشان 
نام بردید، (طرفداران خاتمى، طرفداران باصطالح لفظ جامعه مدنى) این است که زودتر با مواضع دو سه 
ماه اخیرشان یک تصفیه حسابى بکنند، که دارند عقب میافتند و مردم دارند میروند جلو، ترجیحا اعضاء این 
جریانات احزابشان را ول کنند، بپیوندند به حزب کمونیست کارگرى بزنند یک کار مثبتى توى آن مملکت 

بکنند.  
رادیو همبستگى:  آقاى حکمت با تشکر از اینکه دعوت ما را براى این گفتگو پذیرفتید 

   
منصور حکمت:  خواهش میکنم، 

   
رادیو همبستگى:  متشکر و روزتان بخیر! 

شنبه 29 فروردین 1377 -  18 آوریل 1998
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آزادى بیان از نوع دوم

شبحى بر فراز اروپا (و تاحدودى آمریکا و کانادا) چرخ میزند! سوالى تاریخى محافل سیاسى تازه دموکرات 
و اخیرا "دگر اندیش" ایرانى در خارج کشور را آشفته و سر درگم کرده است.  معضلى عمیق و فلسفى طرح 

شده است که پاسخى ژرف میطلبد:  آزادى بیان.  
  
اما اشتباه نکنید. صحبت بر سر آزادى بیان ما مردم، ما زنان، ما کارگران، ما کمونیستها، ما آته ایستها، ما 
دوستداران علم و هنر و زیبایى و عدالت و حقیقت و شادى در ایران نیست.  خیر، بحث این محافل بر سر 
آزادى بیان رژیم و شخصیتهایش در خارج کشور است! سوال اینست آیا ما نیروها و افراد مخالف رژیم در 
خارج کشور آنقدر از این بیست سال آموخته ایم، آیا آنقدر از چشمه گواراى انتخاب رهائیبخش سید محمد 
خاتمى به راس قوه مجریه رژیم اسالمى سیراب شده ایم، آیا آنقدر "تمرین دموکراسى" کرده ایم که همصدا 
با ولتر فریاد برآوریم که حاضریم جانمان را بدهیم تا الجوردى ها و مهاجرانى ها و سروش ها در خارج 

کشور بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند؟ ! 
  
شاید کسانى که در ایران زیر لگد اسالمند و این سطور را میخوانند از این فضاى مالیخولیایى حیرت کنند. 
اما باور کنید واقعیت دارد. این سوال مسخره، گاه حتى به همین زمختى، به روى مخالفان جدى رژیم در 
خارج کشور پرتاب میشود. و اگر فکر میکنید این "آزادى خواهى" معوج مثال پرچم نسلى است که فرضا 
در خارج بدنیا آمده و شاید ایران را نمیشناسد، اشتباه میکنید. در این صف پر افتخار، هستند کسانى که 
هنوز سالگرد تشکیل سازمان چریکى و عروج مشى مسلحانه شان در 30 سال قبل را جشن میگیرند، کسانى 
که هنوز خاطرات زندانشان در رژیم شاه و رژیم اسالمى موضوع اصلى گپ شب عیدشان است، کسانى 
که هنوز نمیتوانند تعداد دقیق عزیزان و یارانشان را که در رژیم اسالمى به جوخه هاى اعدام سپرده شده 
است.  عقالیى  عمیقا  میگیرد.  مایه  مهم  حقیقتى  از  مالیخولیا  این  اما  است،  مالیخولیایى  کنند.  شمارش  اند 

چرخشهاى سیاسى مهمى در ایران و در اپوزیسیون ایران در جریان است.  
  
حضور  علیه  کارگرى  کمونیست  حزب  رشد  به  رو  آکسیونهاى  بدنبال  پربار  بشدت  و  قطبى  فضاى  یک 
اعتراض  فریاد  است.  آمده  بوجود  کشور  خارج  در  اسالمى  رژیم  شخصیتهاى  و  مقامات  وجود  ابراز  و 
میکنند،  جعل  میکنند،  تحریف  میکنند،  جمع  طومار  است.  برخاسته  منفذى  هر  از  نوین  آزادیخواهان  این 
حکم  به  ایران،  داخل  اوضاع  حکم  به  میکنیم.   استقبال  فضا  این  از  ما  میزنند.  برچسب  هشدارمیدهند، 
اعتصابات کارگرى و موج اعتراضات رو به رشد مردم، به حکم برخاستن زنان، زمان تفکیک سیاسى جدى 
نیروهاى اپوزیسیون فرا رسیده است.  صف مخالفین واقعى رژیم باید برجسته و تفکیک شود.  مردم باید 
انقالبیون را از خاتمیون و آزادیخواهان را از توجیه گران رژیم اسالم تمیز دهند.  با هر طومار و هر رادیوى 
محلى و هر اطالعیه سیاسى- هنرى در خارج که حزب کمونیست کارگرى و آکسیون هایش علیه مقامات 
رژیم را بنام نامى آزادى بیان محکوم میکند، صف واقعى مبارزه براى آزادى بیان در ایران صد بار بیشتر با 

نام کمونیسم و با حزب کمونیست کارگرى جوش میخورد.  
  
اما باالخره آزادى بیان چه میشود؟ در این باره باید بعدا نوشت. در این فاصله سعى کنید براى یک آکتیویست 
سابق جنبش ضد پینوشه، براى یک مبارز پیر ضد فاشیست، براى یک پیشکسوت مبارزه با رژیم آپارتاید، 
براى یک زن مبارز مخالف اوباش طالبان، براى یک معدنچى یورکشایرى تعریف کنید که در سال 1998 
عده اى بنام آزادى بیان، قربانیان و مخالفین رژیم اسالمى در خارج کشور را از پیکت کردن، شعار دادن، 
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سد معبر کردن، تظاهرات و اشغال سالن و غیره براى جلوگیرى از پروپاگاند و پا سفت کردن رژیم اسالمى 
در خارج کشور بر حذر داشتند. آنها به شما خواهند گفت که این آزادیخواهى بدلى از کجا مایه میگیرد و 

چقدر کهنه و پاخورده و آبروباخته است.  
  
در این میان یک چیز دارد بیش از هر زمان مسجل میشود:  هر مخالف آزادیخواه رژیم اسالمى، دیگر باید 

به حزب کمونیست کارگرى بپیوندد.  

نشریه ایسکرا شماره 5 
25 اردیبهشت 1377 -  15 مه 1998
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حزب و قدرت سیاسى
سخنرانى در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى ایران 

15 آوریل 1998

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

رفقا حتما انتظارات متنوعى از این بحث دارند، اما بحث من مرحله قدم به قدم از پرتاب مواد غذائى به طرف 
مأموران سرکوبگر رژیم تا قیام مسلحانه نیست.  من نمیخواهم در اینجا این مراحل را توضیح بدهم.  میخواهم 
مالحظات خودم در مورد مسائلى که در پروسه قدرت گیرى کمونیسم کارگرى و تصرف قدرت سیاسى توسط 

کمونیسم کارگرى مطرحند، بحث کنم و فاکتورهائى که در این مسأله دخیل هستند را توضیح بدهم.
میخواهم با چند نکته شروع کنم که بیشتر شبیه به سؤاالت کفرآلودى از خود ما است.  کفرآلود به این معنى 

که ظاهرا جوابهاى تئورى تاکنونى، طرح خود این سؤاالت را زیر سؤال میبرد.

من فکر میکنم که یک نظر و توجه دقیق تر به تئورى کمونیسم و قدرت سیاسى نشان میدهد که هیچ ابهامى با 
این سؤاالت بوجود نمیآید.  ولى من این سؤاالت را دارم و میخواهم که شما هم به آنها فکر کنید و در طرح 

آنها سهیم باشید.

اولین نکته در رابطه با قدرت سیاسى این است: 

قدرت حزب یا طبقه؟  این اولین سؤالى است که کسى وقتى به نتایج این بحث فکر میکند، از ما خواهد کرد.  
از ما خواهند پرسید چرا دارید راجع به "حزب" و قدرت سیاسى حرف میزنید؟  مطابق تئورى سوسیالیستى 
قرار بود راجع به "طبقه" و قدرت سیاسى حرف بزنید، شما کمونیستها قرار نیست راجع به قدرت گیرى حزبتان 
حرف بزنید.  در نتیجه [از این منظر] بحث "حزب و قدرت سیاسى"، خالف تئورى سوسیالیستى است.  به ما 
خواهند گفت به دلیل اینکه تئورى میگوید که طبقه کارگر قدرت را از بورژوازى میگیرد و خود را به عنوان 
طبقه حاکمه سازمان میدهد، معلوم نیست که حزب در اینجا چه موضوعیتى دارد و اصال چرا از "حزب و 

قدرت سیاسى" حرف میزنید؟ 

این "ممنوعیت" در رابطه با حزب و قدرت سیاسى فقط در مورد ماست.  فقط ما کمونیستها هستیم که وقتى از 
قدرت گیرى سیاسى حرف میزنیم، به ما هشدار میدهند که سر جاى خود بنشینید، شما مطابق تئورى خودتان 
قرار نیست به عنوان حزب به قدرت سیاسى نزدیک شوید، قرار است طبقه کارگر به قدرت سیاسى نزدیک 

شود.

چه در درون جنبش سوسیالیستى و چه در بیرون از ما، با این موضع مواجه میشویم و به ما این تذکر را 
میدهند. این جزء "ممنوعیت" هاى ما است. اگر پنج نفر ناسیونالیست جمع شوند و یک حزب جدید تشکیل 
بدهند، فورا از گرفتن قدرت سیاسى حرف میزنند و هیچ کس هم به آنها ایرادى نمیگیرد، هیچکس! میگویند 
حزب ناسیونالیست جدید ایران تأسیس شده و آقاى فالنى رئیس آن است و تصمیم خود را براى گرفتن 
رادیو  و  روزنامه ها  در  و  میکنند  معرفى  هم  را  وزیر  نخست  و  جمهور  رئیس  میکند،  اعالم  سیاسى  قدرت 
تلویزیون در این مورد هم مصاحبه میکنند، ولى اگر ما بگوئیم که حزب کمونیست کارگرى میخواهد به طرف 
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قدرت سیاسى گام بردارد، اولین کسى که یقه ما را میگیرد یکى از همین چپهاى بغل دست ما از نوع وحدت 
کمونیستى است که میگوید:  آقا چه شد؟  این طبقه است که قرار است قدرت را بگیرد، مگر پدیده شوروى 

را نمیبینید؟ 

که  باشگاهى  عضو  من  میگفت:   که  میاندازد  آمریکائى  مشهور  کمدین  مارکس"  "گراچو  آن  یاد  را  من  این 
آدمى مثل من را به عضویت خود قبول کند، نمیشوم! دیدگاه طرف مقابل ما هم شبیه این است.  میگوید که 
من حاضرم در جامعه تحت حاکمیت دولت بورژوا لیبرالى زندگى کنم، حاضرم تحت حکومت کنسرواتیوها 
زندگى کنم، حاضرم تحت حکومت لیبرالى زندگى کنم، ولى تحت حاکمیت حکومتى که دولت آن از آدمى 

مثل من تشکیل میشود، حاضر نیستم زندگى کنم!

این یک نکته و یک گوشه تئوریک مساله مورد بحث است که باید به آن بپردازیم.  ما حق داریم راجع به این 
مقوله این طور حرف بزنیم، که امروز داریم حرف میزنیم.  و بعد بحث قدیمى خود راجع به انقالب کارگرى، 

سازماندهى توده اى کارگران، تصرف قدرت سیاسى و قیام را دنبال کنیم.

مهدى خانباباتهرانى دریک مصاحبه با نیمروز، که من آن را خواندم گفته است که اِشکال اپوزیسیون این است 
که به قدرت نظر دارد! من درك نمیکنم. مگر قرار بوده اپوزیسیون چه کار دیگرى بکند؟  مشکل مهدى تهرانى 
این نیست که مثال اپوزیسیون در مورد جامعه مدنى خوب یا بد فکر میکند، میگوید اشکال اپوزیسیون ایران 

این است که به قدرت نظر دارد!

اولین نکته اى که من میخواهم بگویم و شاید کفرآلود به نظر برسد این است که این حزب به قدرت سیاسى نظر 
دارد و میخواهد قدرت سیاسى را به دست بگیرد و این نه فقط هیچ تناقضى با به قدرت رسیدن طبقه کارگر 
ندارد، بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت سیاسى توسط طبقه کارگر همین است که از طریق حزب خود به 
قدرت دست یابد.  البته اینکه قدرت گیرى حزب میتواند به قدرت گیرى طبقه منجر نشود، بستگى به این دارد 

که آن حزب چگونه حزبى است.  من از یک حزب کمونیستى کارگرى حرف میزنم.

یک نکته دیگر که ظاهرا و گویا از تئورى به ما صادر شده این است که پروسه قدرت گیرى سیاسى مثل پروسه 
کاشتن یک درخت است، به این معنى:  کمونیستها شروع میکنند به کار در میان طبقه کارگر، تبلیغ، ترویج، 
سازماندهى میکنند و در طبقه نفوذ میکنند. طبقه را به تدریج سازمان میدهند.  عناصر و محافل درون طبقه 
کمونیست میشوند. قدم به قدم این قدرت و نفوذ افزایش پیدا میکند. قدرت آکسیونى پیدا میکنند.  قدرت 
تظاهرات پیدا میکنند و در طول این پروسه رابطه حزب و طبقه چنان تحکیم میشود که حزب میتواند طبقه 
کارگر را به قیام بکشد و انقالب را سازمان دهد و قدرت را بگیرد.  این تئورى چپ و تصور عمومى از کار 

کمونیستى است.

اما من میخواهم اینجا یک سئوال کفرآلود دیگر مطرح بکنم:  اگر این پروسه بیش از 20 سال طول بکشد، و ما 
شروع کنیم به سازماندهى در میان کارگران مثال کارگرانى که االن 20 و 22 ساله هستند و اینها را سازماندهى 
کنیم.  در این صورت بعد از 10 تا 15 سال یک عده از آنها بچه دار میشوند، تعدادى مریض میشوند و یک عده 
از آنها از کار سیاسى کنار میکشند. در آخر میبینیم که بعد از این سالها ما ظاهرا از یک طرف آدمها را کمونیست 

میکنیم و از طرف دیگر آنها بازنشسته میشوند و از کار سیاسى کناره گیرى میکنند.

مگر آموزش سوسیالیستى، کمونیسم، سازمانیابى طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلى به نسل دیگر منتقل 
میشود؟  که ما مثال بیائیم روى کارگران دهه 40 و 50 ایران کار و فعالیت بکنیم و امیدوار باشیم با کارگران 
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دهه 70 و 80 ایران به قدرت برسیم؟ 

میشود در طى 50 سال یک حزب کمونیستى در میان کارگران کار کند و بعد از 50 سال به قدرت برسد؟ 

براى من به عنوان یک عابر بى گناه در جامعه چنین انتظارى ممکن نیست، به خاطر اینکه این میراث تشکیالتى، 
این تعهد ایدئولوژیکى، این آگاهى طبقاتى و این رابطه حزب و طبقه به همین سادگى از نسلى به نسل دیگر 
منتقل نمیشود.  ما داریم این را میبینیم! شما فعالیت میکنید و براى مثال 20 درصد نفوذ در میان کارگران پیدا 
میکنید و اینها بعد از مدتى حوصله شان سر میرود.  مگر چه قدر میشود آمد و رفت؟  ما در زندگى سیاسى 
خودمان باقى میمانیم، در حالى که آن کارگرانى را که با آنها کار و فعالیت کرده ایم، میروند.  و ما این را در 

تجربه زندگى سیاسى خودمان میبینیم.

این حزبى بود که در اول ماه مه هاى سنندج دخالت داشت، با محافل کارگرى مختلف که رادیو گوش میکردند، 
برنامه هاى حزب و رادیو را توزیع و تکثیر میکردند، به خارج سفر میکردند، مرتبط بود و االن از خودمان 
میپرسیم و دیگران از ما میپرسند که پس چه شد آن نفوذى که ما داشتیم؟  جالب این است که ما آن نفوذ 
کارگرى و ارتباطها را در دل و پس از سرکوبهاى خونین 30 خرداد 60 پیدا کردیم، بافت و پایه کارگرى داشتیم 
و االن نداریم.  چه شدند؟  معلوم است، حوصله همه سر رفت، همه که منتظر نمیشوند تا انقالب بیاید و آنها 
را با خودش ببرد.  بعد از مدتى تصمیم دیگرى در زندگیشان میگیرند و کار دیگرى میکنند و یا اصال میگویند 
این کار نتیجه و فایده اى ندارد.  محافل کارگر و فعال کارگرى که در آن دوره ها با ما بودند، االن میشنویم 

که دارند کار دیگرى میکنند.

این قدرت سیاسى، این قدرت حزبى از نسلى به نسل دیگر منتقل نمیشود.  نفوذ کارگرى احزاب پس انداز 
نمیشود. مثل یک صندوق پس انداز نیست که شما آنقدر به آن پرداخت میکنید تا وقتیکه َمبلغ قابل توجهى 

پس انداز داشته باشید.

نفوذ کارگرى به دست میآورى و به نظر من یا از آن براى دست بردن به قدرت سیاسى استفاده میکنى و یا 
باید دوباره بروید کار کنید تا به جائى برسید.  آیا از آن نفوذ براى کسب قدرت سیاسى استفاده میکنید یا نه؟  

تجربه همه احزاب کمونیستى اروپا همین است.  تجربه همه احزاب سیاسى چپ دنیا همین است.

احزابى که با انتخابات سر کار میآیند، هر چهار سال یک بار در کشورهاى دمکراتیک در انتخابات شرکت 
میکنند و مردم به آنها رأى میدهند و چپها معموال هیچ وقت رأى نمیآورند. داستان زندگى چپ نظام پارلمانى و 
چپ رادیکال را که نگاه میکنید، میبینید که در مواردى تروتسکیستها نزدیک میشوند که یک نفر را در انتخابات 
انجمن محلى باالخره به داخل انجمن بفرستند و تازه بعد از 20 سال حتى در کشورى مثل انگلستان یا فرانسه 
نمیتوانند این کار را در انتخابات محلى هم بکنند.  این داستان موفقیتهاى احزاب چپ رادیکال در سیستمهاى 
پارلمانى در رابطه با قدرت سیاسى است.  و وقتیکه ظاهرا رفیق فالنى وارد انجمن شهر شد دیگر بحثى از 

قدرت سیاسى باقى نمیماند.

باید این سئوال را مطرح کرد: 

آیا میشود با یک چنین تئورى اى، یعنى از تئورى تکامل تدریجى، از رابطه رسیدن از نقطه A بهB ، از صفر به 
صد و آمادگى براى قیام نتیجه اى گرفت؟  و آیا قیام کمونیستى در انتهاى یک چنین پروسه اى است؟ 

نکته دیگر و سؤال دیگر:  هر وقت که ما بخواهیم یا بتوانیم، میتوانیم قدرت را بگیریم و یا باید تحوالتى در 
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جامعه اتفاق افتاده باشد؟ 

فرض کنید که ما نفوذ پیدا کردیم و 30 تا 40 در صد کارگران به صفوف ما پیوستند، مثل حزب کمونیست 
ایتالیا، یا مثل حزب کمونیست فرانسه در 20 سال پیش.  آیا وقتى که به اینجا رسیدید، دیگر خودت براى 
کسب قدرت سیاسى حاضر شده اى؟  آیا مسأله در رابطه بین حزب و طبقه تعیین تکلیف میشود؟  هر وقت 

حزب، طبقه را براى انقالب آماده کند، انقالب میشود؟ 

انقالب پدیده اى در جامعه است.  منتها در نگرش سازمانى و فکرى چپ گفته میشود که هر وقت ما آماده 
شدیم، میرویم قدرت را میگیریم.  ولى تئورى مارکسیستى میگوید که جامعه باید وارد دوره اى از تحوالت 
انقالبى شده باشد که ما بتوانیم در تغییر جامعه دخالت کنیم.  جامعه اى که نمیخواهد تغییر کند، با سرکوب 
جلوى کارگرى را که به قدرت دست میبرد، میگیرند، هر اندازه هم که متشکل باشد.  نمیشود یک صبح آرام 
از خواب بلند بشوى و بگوئى من آماده ام قدرت را بگیرم، خود جامعه در چنان شرایطى اجازه قدرت گرفتن 

را به شما نمیدهد.

تالطم انقالبى، اعتالى سیاسى، وجود یک تناقض در دل جامعه که طبقات را به مبارزه با همدیگر میکشاند و 
مقاطع ویژه اى که در آن میشود قدرت را گرفت، از عوامل مهمى هستند که در بحث حزب و قدرت سیاسى 
تأثیر میگذارند.  آیا هر لحظه میشود قدرت را گرفت؟  آیا اگر فکر کنید که از نظر سازمانى، کّمى، نظامى و 
نیرو آماده هستید میشود قدرت را گرفت؟  آیا قدرت در هر شرایطى قابل گرفتن است و یا فقط تحت شرایط 

خاصى میشود به قدرت دست برد؟ 

جواب من به این سئواالت این است: 

به نظر من تئورى خام همیشه حزب را بدون طبقه و طبقه را بدون حزب در نظر میگیرد.  وقتى از حزب 
صحبت میکند به عنوان سازمان انقالبیون بى  رگ و ریشه با این تفاوت که این انجمن انقالبى است و این 
کامال بیرون طبقه است و موجب هیچ فعل و انفعالى در درون خود طبقه نیست. این مسأله را قبال در ادبیات 
خود مورد بحث قرار داده ایم.  و وقتى که راجع به طبقه حرف میزند این طبقه کوچکترین تحزبى ندارد، خود 
کارگران هستند که در یک موقعیت تحصنى، اعتصابى به سر میبرند و با همان قیافه و به طور دسته جمعى 
قدرت را میگیرند و اگر اینها به خودشان ساختار بدهند و یا سازمان سیاسى در آنها نفوذ کند، فورى انقالبشان 

مخدوش میشود!

به طور کلى، در بیان خام تئورى رایج، این دوگانگى هست:  حزب در یک طرف بدون کارگران و کارگران 
در طرف دیگر بدون حزب.

این مسأله که خصلت کارگرى یک حزب کمونیستى و کارگرى بودنش در داشتن یک برنامه کارگرى است، 
بدون اینکه لزوما همه کارگران با آن باشند و یا لزوما اکثریت کارگران با آن باشند، پدیده اى است که ما داریم 

مطرح میکنیم.

یک حزب کارگرى با وجود اینکه در میان کارگران در اقلیت است، میتواند در لحظات تاریخى تعیین کننده اى، 
حرکت اکثریت کارگران را شکل بدهد، قیام کند و قدرت را بگیرد و نگهدارد و اصال از این طریق میشود 
تبدیل به اکثریت شود. به نظر من این کار را میشود کرد.  باید این طور باشد و گر نه هر کسى بیاید، هر استاد 
دانشگاهى که سوسیالیسم را خوانده است و بگوید این کار با چیزى که خوانده ام جور در نمیآید و یا هر چپى 
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که ظاهرا از استالینیسم درس گرفته است به ما بگوید که شما در میان طبقه کارگر یک اقلیت ویژه اى هستید و 
حق ندارید به قدرت دست ببرید، من جوابم به آنها این است که تئورى ما از اول اینها نبوده است.

جوابم این خواهد بود ما هیچ وقت در غیاب یک حرکت انقالبى، نمیتوانیم اکثریت طبقه را به خودمان جلب 
کنیم، هیچ وقت نمیتوانیم. اقلیت انقالبى و کمونیستى طبقه باید گامهائى را در مبارزه اجتماعى بر دارد که 
باعث شود اکثریت طبقه به آن بپیوندد.  اگر در هیچ جا، جاى پائى ندارید، هیچ دلیلى وجود ندارد که کسى به 
شما بپیوندد. هیچ کس دلیلى ندارد که به حزبى بپیوندد که برنامه خاصى براى کار مهمى ندارد.  توده مردم به 
کسانى میپیوندند که برنامه خاصى براى تغییر جامعه دارند. توده طبقه کارگر وقتى شما قیام را در دستورشان 
میگذارید و بعد نمیتوانید و از عهده سازماندهى آن بر نمیآئید، میرود به حزبى رفرمیست میپیوندند که حداقل 
میتواند افزایش دستمزدها را براى آنها تامین کند. رابطه حزب و طبقه با انقالب و اصالحات یک رابطه ویژه 

و کامال انسانى است و آن هم هر لحظه بهبود اوضاع و بهبود اوضاع زندگى است.

اما اگر کارگران ببینند که قصد ندارید و نمیتوانید به طور ابژکتیف حرکتى را سازمان بدهید که منجر به نتیجه اى 
بشود، خوب، میروند به همان حزب چپ بورژوائى رأى میدهند که اقال میتواند جلو کنسرواتیو ها را بگیرد، از 

حداقل معیشت دفاع کند، یا طب و بهداشت را رایگان نگهدارد...

جواب خود من به این بحث این است: 

حزب کارگرى که اقلیتى، نیروى واقعى اى در درون طبقه داشته باشد، حزب کمونیستى اى که نیروى واقعى 
قابل لمسى در درون طبقه داشته باشد که امکان عمل انقالبى و رادیکال را در سطح اجتماعى به آن بدهد، از 
طریق همین عمل انقالبى و رادیکال در صحنه اجتماعى است که میتواند بقیه طبقه را با خودش بیاورد.  مکانیزم 
نزدیک شدن حزب به قدرت سیاسى در رابطه با طبقه این است، حزب کاتالیزاتورى نیست که طبقه متابولیسم 
درونى خود را در آن میبیند.  و همین طور در سازمان قدرت بالفاصله پس از کسب قدرت، همین اقلیت و 

همین حزب است که مجبورند، به نظر من، نقش تعیین کننده اى بازى کنند.

بنا بر این ما هم مثل احزاب بورژوائى براى قدرت خیز برمیداریم، یعنى ما هم میخواهیم قدرت را بگیریم.  
اگر یک حزب بورژوائى بگوید که میخواهد قدرت را بگیرد، آیا به آنها میگوئیم که مگر شما حزب بورژوازى 
نیستید، آیا کل بورژوازى با شما آمده است و از آنها میخواهیم که نفوذشان را در میان تک تک بورژواها به 
ما نشان بدهند؟  جواب میدهند که انتخابات میکنیم تا ببینیم که آن نفوذ مربوطه را داریم یا نه؟  انتخابات آن 

پروسه اى است که آنها پروسه کسب قدرت و نفوذ در میان طبقه خود را نشان میدهند.

اگر انتخابات برنامه ما و راه به قدرت رسیدن ما نیست، ما هم میگوئیم انقالب میکنیم و بعد ببینیم که کارگران 
از ما حمایت میکنند یا نه؟  ما هم دقیقا این پروسه اجتماعى را جلو میگذاریم.  قطعا آنها میگویند که ما 
انقالبتان را قبول نداریم، ما هم میگوئیم که انتخابات شما را قبول نداریم.  میخواهم بگویم که این دو کفه 

ترازو هم وزن هستند.

وقتى ما از کنگره بیرون میرویم و براى مثال در مصاحبه اى میگوئیم که میرویم براى کسب قدرت سیاسى، فورا 
هوار چپ بیرون ما بلند میشود که ببینید اینها سکت هستند و میخواهند قدرت سیاسى را در دست خودشان 
متمرکز کنند! جواب من به آنها این است که مگر شما براى چه آمده اید؟  شما از این ماشینهاى موتور عقب 

قدیمى آلمانى هستید که طبقه را به جلو هول میدهید؟  فلسفه وجودى خود شما چى هست؟ 
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به نظر من، رابطه حزب و طبقه در سیکلى حرکت میکند، ضعیف و قوى میشود.  تدریجى باال نمیرود، پس 
انداز نمیشود.  شما به عنوان یک حزب سیاسى فرصت معینى را دارید که در هر دوره طبقه را آماده کنید براى 
یک خیز براى کسب قدرت سیاسى و اگر از این استفاده نکنید باید بروید و از اول شروع کنید.  قدرت براى 
شما جائى پس انداز نمیشود.  ممکن است در حافظه تاریخى کارگران، حافظه جامعه، در نفوذ میان چپ بماند، 
اما نفوذ سیاسى شما در میان کارگران جائى پس انداز نمیشود.  کارگر میآید و میرود، دوره اى با شما هست و 
در دوره اى با شما نیست.  اگر انقالب بکنید و انقالبت شکست بخورد، کارگران کرور کرور صفوفت را ترك 
میکنند.  من هم بودم میرفتم.  هر کس که عقلش برسد بعد از انقالب شکست خورده، احزاب کمونیستى را 
ترك میکند. ادامه حیات یک حزب کمونیستى در چنین شرایطى برنامه و نقشه اى است که آن حزب کمونیستى 
را هدایت میکند و سرپا نگه میدارد، اما اگر کسى باشد که یک قدم آن طرف تر از چنین موقعیتى ایستاده است، 

میرود، حوصله اش سر میرود.

مردم دوست دارند به جاى اینکه یک سناریو عجیب و غریب براى زندگى خودشان دست و پا کنند، در جهان 
زندگى کنند و خوش باشند، رفاه داشته باشند، معاشرت داشته باشند.  ما یک عده اى هستیم که نوعى سناریوى 
زندگى را بنا به دالیلى براى خودمان انتخاب میکنیم، ولى توده وسیع مردم این کار را نمیکنند.  در نتیجه یک 

دوره اى داریم که کار و فعالیت میکنیم، یا به نتیجه میرسانیم و یا باید دوباره از اول شروع کنیم.

آیا گرفتن قدرت سیاسى تابعى از نفوذ ما در طبقه کارگر است و هر وقت به آن درجه رسیدیم و هر وقت ما 
بخواهیم میرویم و قدرت را میگیریم؟  به نظر من نه! حزبى میتواند قدرت را بگیرد که شرایطى را که در آن این 
قدرت آویزان است و قابل گرفتن است را، تشخیص بدهد.  اگر این دید را نداشته باشیم هیچ وقت نمیتوانیم 

قدرت را بگیریم، حتى اگرنیروى عظیمى از کارگران را هم با خود داشته باشیم.

موارد زیادى در تاریخ احزاب چپ هست که حتى سمپاتى تمام کارگران را با خود داشتند، اگر دست به قیام 
زده بودند کار تمام بود.  قیام نکردند، آن کارگرانى هم که با آنها بودند رفتند و رهبرانشان را هم گرفتند و 
اعدام کردند.  چند تا نمونه هست از احزاب چپى که بعدا هم مالمت شدند که:  شما که این همه نفوذ داشتید، 

قدرت داشتید و...  چرا نرفتید در آن شرایط معین که مسأله قدرت باز شد، قدرت را بگیرید؟ 

ممکن است گفته شود که کارگران در چنین شرایطى از صفوف ما جدا نمیشوند.  اما بورژوازى که بیکار 
نمینشیند، تبلیغات میکند، رفرم پیشنهاد میکند و جامعه را تعدیل میکند، اجازه رفتن به پیکت را نمیدهد تا چه 

رسد به اینکه ما براى گرفتن قدرت در میان کارگران کار کنیم.  کارى میکند که شما نتوانید.

با توجه به این فاکتورها به نظر من سؤال به این صورت فرموله میشود: 

حزب کمونیست کارگرى میتواند در صورتى که بخش مؤثرى از کارگران را داشته باشد، بخش اقلیت ولى 
اقلیتى مؤثر و بُّرائى از کارگران، اقلیِت با صدائى از کارگران در جامعه و اقلیت فعالى از کارگران را داشته باشد، 
اگر حزب کمونیست کارگرى حزبى باشد که به این معنى رابطه اش با طبقه کارگر محکم است، برنامه انقالبى 
دارد و نفوذش را در دوره هائى به حدى رسانده است که در سطح اجتماعى و در متن عالم سیاست به صورت 
یکى از بازیگران اصلى صحنه سیاست در آمده باشد و اگر این حزب این شّم را داشته باشد که شرایطى را که 
بحث قدرت سیاسى در جامعه باز شده است وبه موضوع جدال اجتماعى تبدیل شده است، تشخیص بدهد، 

میتواند قدرت سیاسى را بگیرد.  در غیر اینصورت نمیتواند قدرت را بگیرد.

سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیرى نیست.  با این کفرهائى که گفتم ما قدرت را میگیریم.  جالب بودن مسأله 
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هم در همین محتوم نبودن سرنوشت ماست.  بستگى به پراتیک ما، قدرت تشخیص ما و بستگى به فاکتور 
تصمیم و اراده آگاهانه ما در دورانهائى است که فرصت کسب قدرت به روى ما باز میشود.  من قبال هم گفته ام 

که سوسیالیسم هم محتوم و اجتناب ناپذیر نیست...

متأسفانه در زندگى ما یک و یا دو بار یک چنین شرایطى پیش میآید. شما باید برنامه و نقشه تان را براى این 
شرایط بنویسید.  اینکه نه پروسه تکاملى جامعه محتوم است و پس از من کارگران و یا آدمهائى به اسم من 
و شما میآیند و در نهایت قدرت را میگیرند، هیچ تسالى خاطرى به من و به این حزب خاص نمیدهد.  این 
حزب خاص باید بگوید که براى گرفتن قدرت سیاسى براى ما و و در زمان ما و کارگران تالش میکند و نه 

سناریوئى که جهان قرار است مطابق قوانینى از سر بگذراند، شرح و توضیح بدهد.

در نتیجه گرفتن قدرت سیاسى یک کار عملى است.  به یک معنى باید بگویم که قدرت سیاسى شامل اینها 
است: 

1-  تبدیل شدن به یک سنت سیاسى و مبارزاتى زنده در درون جامعه و در درون طبقه کارگر. و این سنت 
است که تحت هیچ افت و خیزى از بین نمیرود. اگر شما توانسته باشید که یک سنت سیاسى باشید، کمونیسم 
فرضا  اگر  و  است  موجود  که  اجتماعى  نیروهاى  از  یکى  اجتماعى،  دخیل  نیروهاى  از  یکى  به  را  کارگرى 
انتخابات شد ممکن است 10 در صد آرا و یا 30 آرا کارگران را به دست بیاورد، یک نیروى در صحنه است، 
جزئى از زندگى مردم است، جزء سوخت و ساز سیاسى جامعه است. و این کارى است که مستقل از افت و 
خیزها و مستقل از اوضاع انقالبى و غیر انقالبى شما میتوانید به آن مشغول باشید و تضمین کنید که این سنت 

میماند و راهش را پیدا میکند.

2-  به عنوان یک حزب، شرایط و اوضاعى را که براى کسب قدرت سیاسى آماده هست، بشناسید و دست 
بکار تأمین ملزومات آن بشوید، آنوقت این شانس را دارید که قدرت سیاسى را بگیرید و تبدیل به حزب 
اکثریت بشوید، یعنى حزب اکثریت جامعه.  این مکانیزم اکثریت شدن است و نه بر عکس یعنى اکثریت شدن 

مکانیزم کسب قدرت.

خیز بر داشتن طبقه انقالبى براى کسب قدرت شرط الزم اکثریت شدن در جامعه است و نه بر عکس.  اکثریت 
شدن در جامعه بیرون و در داخل رختکن تاریخ شرط ماندن در گود اصلى تاریخ نیست. این غیر ممکن است. 
این آن چارچوبى است که از هر طرف به آن نگاه کنید مشخصات ما و پروسه اکثریت شدن ما را نشان میدهد.  
نه پروسه تدریجى تکامل تاریخى و در انتهاى پروسه تبلیغ و ترویج و همراه کردن از پیشى اکثریت طبقه که 

موضع همیشگى چپ تاکنونى بوده است.

من سعى کردم در مورد ملزومات اینکه چگونه میتوان به یک سنت سیاسى زنده در درون جامعه تبدیل شد، 
صحبت کنم.  من تزهاى مشخصى را در رابطه با یک حزب خاص و یک گرایش خاص از کمونیسم طرح 

کردم، در رابطه با احزاب کمونیستى بطور کلى بحث نکردم.  این ملزومات را بر میشمارم: 

-  اولین شرط حضور ما در جنگ بر سر قدرت سیاسى این است که پرچمدار چپ افراطى در درون جامعه 
باشیم، نه نفر دوم و نه نفر سوم.  پرچم چپ افراطى در جامعه، چپ کارگرى در جامعه باید به طور بالمنازعى 
دست ما باشد. ما را به عنوان نماینده قیام کارگرى آتى، به عنوان آن شبحى که بر فراز جامعه به پرواز در میآید 
بشناسند. ما باشیم که همه نیروهاى مدافع وضع موجود میخواهند محکومش کنند. این حزب باشد که پرچم 
اعتراض رادیکال کارگرى، پرچم مارکسیزم، پرچم انتقاد سوسیالیستى به جامعه موجود در دستش است و نه 
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یکى از شرکت کنندگان چپ، بلکه نماینده کمونیسم کارگرى. بعدا میتوانیم در این مورد بحث کنیم که چه 
اندازه در این راستا پیش رفته ایم و یا چقدر هنوز از این فاصله داریم و یا به کجا رسیده ایم.

این یکى از قلمروهائى است که باید به آن وارد شویم. براى اینکه جامعه وقتى ما را به عنوان چپ افراطى 
بشناسد و وقتى که فکر کرد باید قدرت را به دست چپ افراطى بدهد، است که فرصت میدهد ما قدرت 
را بگیریم.  ولى اگر جامعه براى مثال حزب توده را به عنوان نماینده چپ افراطى بشناسد و آرزو میکند که 
قدرت را به چپ بدهد، آن را به حزب توده میسپارد. اگر جامعه مارکسیست ها را با فدائى و سنت فدائى 
تداعى کند و وقتیکه دوست دارد و عاشق این است که قدرت سیاسى به دست سوسیالیستها بیفتد، آن را به 

چریک فدائى میدهد.

باید پرچمدار آن مطالبات، آن نیاز، آن برنامه و اهداف اجتماعى و آن انتقاد سیاسى در درون جامعه باشید که 
مردم بگویند بگذارید اینها را امتحان کنیم.  بگذارید پشت اینها بسیج شویم.  تو بایستى تضمین کنى که این 

جنبش هستى و گرنه، عکس مارکس را خیلیها باال بردند و به نتایج مختلفى رسیدند.

-  دوم اینکه باید بخش فعال، قابل مشاهده و ملموس اپوزیسیون جامعه باشیم. این را در اوایل صحبتم گفتم 
که باید از حاشیه سیاست برویم به متن جامعه.  باید یکى از چند تا بازیگر اصلى تقسیم قدرت و در اوضاع 
سیاسى در جامعه باشیم.  بحث قدرت سیاسى فقط این نیست که آیا ما میتوانیم دولت را بگیریم یا نه؟  بلکه 
این است که آیا میتوانیم نیروئى در درون جامعه بگیریم که قابل مالحظه است و بعد در فعل و انفعاالت بر 
سر قدرت میتوانیم به کارش بیاوریم و برایش فکرى بکنیم؟  اگر طرف ارتش دارد براى اینکه کسى را در 
انقیاد نگهدارد، ما هم باید نماینده آن نیرو در جامعه باشیم.  حتى اگر نتوانیم تمام قدرت را بگیریم، باید در 
درون جامعه بورژوائى نیروئى باشیم که به حسابش میآورند، و بگویند که "خطر از ناحیه اینهاست".  باید 
نیرو باشیم، باید حرف بزنیم، بلندگو دستت باشد و باید بخش واقعى اپوزیسیون باشیم. بعدا در این مورد که 
حزب کمونیست کارگرى چقدر به این تصویر نزدیک شده است، حرف میزنیم.  من خوشحالم که داریم به 

این نزدیک میشویم، هم به اولى و هم به دومى ما نزدیک شده ایم.

-  سوم باید حزب آن طبقه باشیم. میدانم که جریاناتى که کامال بى ریشه هستند میتوانند تحت شرایط خاصى 
ریشه بدوانند و بیایند به عنوان یک دار و دسته بى سنت قدرت را بگیرند ولى مجبور هستند که طى پروسه اى 
پایه هایشان را روى یکى از طبقات اجتماعى و سنت هاى اجتماعى که در درون آن جامعه هست، قرار بدهند، 
براى اینکه طبقات اجتماعى در آن جامعه هستند.  نمیتوان تنها به عنوان دوازده مرد خبیث و یا یک گروه خشن 
رفت و قدرت را گرفت. باید سعى کنید از طرف یک قشر اجتماعى و با کمک آن قدرت را بگیرید. این طبقه 
براى ما طبقه کارگر است و این قشر براى ما قشر سوسیالیست و رادیکال طبقه کارگر است که از مدتها پیش در 
مورد آن حرف زده ایم. ما باید بخشى از این قشر باشیم و واقعا با آن مرتبط باشیم.  این یک گوشه اى از رابطه 
ما و قدرت سیاسى است که عمال تأمین نیست.  ما در یک رابطه زنده، سازنده و رابطه احساس تعلق متقابل 
با بخش رادیکال و سوسیالیست و معترض طبقه کارگر ایران نیستیم. خود این بخش طبقه خیلى دستش باز 
نیست که خودى نشان بدهد تا ما بفهمیم که چگونه فکر میکند و چه تمایلى دارد. شرایط اختناق این فرصت 

را از آنها گرفته است، اما به هر حال بطور ابژکتیف میتوانیم ببینیم که این یکى از ضعف هاى ما است.

-  چهارم باید از خود قدرت رهبرى نشان داد. به این معنى که احزابى که میخواهند به توده ها تمکین کنند، 
احزابى که به اصطالح قرار است از توده ها بیاموزند، احزابى که میخواهند تمایالت خود طبقه را نگاه کنند و 
آن تمایالت را انعکاس بدهند، به نظر من شانس زیادى ندارند که به جائى برسند.  چون در شرایط سخت، 
تمایالت عمومى طبقه رو به عقب نشینى است و در شرایط رفاه ممکن است تمایل طبقه یک چیز دیگر باشد. 
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در شرایط وجود یک حزب بزرگ رفرمیست تمایل طبقه میتواند حمایت از آن حزب باشد.

باید آن حرفى را بزنیم که میتواند طبقه را از جائى که االن هست به جاى دیگرى ببرد. و توانائى این را داشته 
باشى که بروى و بیاورى و در ناصیه تو ببینند که این حرفت معقول است و عملى. و این یعنى قدرت بردن 
بحث شما به طبقه.  یعنى قدرت رهبرى کردن را میطلبد.  این فقط یک بحث اقناعى نیست، بلکه یک رابطه 

اجتماعى است.

راجع به هر کدام از این چهار قلمى که گفتم اجازه به دهید یک مقدارى بیشتر توضیح بدهم: 

-  در مورد ارتباط با طبقه.  بودن بخشى از طبقه، فقط یک رابطه حضورى، تک به تک و رابطه سوزنى و 
آزمایشگاهى نیست.  طبقه اگر تو [حزب] را به عنوان حرکتى ببیند که در صحنه است، توجهش به تو [حزب] 
جلب میشود.  بنابراین بخشى از رابطه حزب با طبقه به این بستگى دارد که حزب در سطح سیاسى چه کار 
میکند؟  یک بخش تماس با محافل کارگرى و حضور در میان محافل کارگرى است. یک بخش به رسمیت 
شناخته شدن به عنوان یک جریان واقعى در میان طبقه کارگر است که به این مسائل میاندیشد.  همه اینها یک 
درجه از اکتیویسم سیاسى را در دستور ما میگذارد. اکتیویسمى که امروز حزب کمونیست کارگرى در خارج 
کشور از خود نشان میدهد، فقط اذهان عمومى را به خودش جلب نمیکند، بلکه توجه کارگر را هم جلب 
میکند، توجه طبقه کارگر را هم به اسنادت، به آدمهایت، به بحثهایت، استدالالتت و به تشکیالتهایت جلب 
میکند.  در نتیجه در صحبتهاى روز اول هم گفتم که این حوزه هاى داخل و خارج به هم مربوط هستند و روى 
همدیگر تأثیر میگذارند. در نتیجه میتوانیم در بحثهایمان روى این فکر کنیم که چرا میرویم و این آکسیون را 
میگذاریم؟ ممکن است الزاما فاکتورهاى محلى ضرورت آن اکسیون را توضیح ندهند، یا علت آن را توجیه 
نکنند. ولى من دارم آکسیون میکنم و به یک نفر براى مثال در تهران و یا اصفهان، که اگر خواست با ما تماس 
بگیرد، اگر به خارج رفت و خواست بداند که اینها کى هستند، با دفتر کدام تشکیالت رابطه بگیرد و یا به کدام 

شماره تلفن زنگ بزند.

-  تا آنجائى که به پرچمدار بودن چپ و کمونیسم بر میگردد به نظر من این قلمروئى نیست که فقط در 
محدوده ایران و به زبان فارسى، کردى و یا عربى محصور بماند. حزبى که پرچمدار مارکسیسم است نمیتواند 
بحثهاى  اصلى  طرفهاى  و  مدعیان  از  یکى  الاقل  یا  و  نباشد  جهانى تر  سطح  یک  در  مارکسیسم  پرچمدار 
مارکسیستى در سطح جهانى نباشد.  یک مشکل ما این است که مستقل از اینکه بحثهاى مارکسیستى در سطح 
جهانى فروکش کرده و یا ُمد نیست، در این سطح ظاهر نمیشویم.  به نظر من این یکى از بحثهاى اساسى ما 
است و کافى است که ما این کار را شروع کنیم و به این سمت برویم و یک بار دیگر براى کارگر مسجل 
شود که ما پرچمدار مارکسیزم هستیم. االن دیگر گروه هاى سیاسى این را به رسمیت شناخته اند و بعضا اذعان 
میکنند که مارکسیستها اینها هستند و بعضا شروع کرده اند به متلک گفتن و میگویند ببینید مارکسیسم اینها چه 

هست و مارکسیزم این نیست و...

مجالت تئوریکى و سیاسى که قدرت تئوریکى مارکسیستى و سوسیالیستى این جریان را نشان میدهد باید 
موجود باشند.  برنامه حزب یک نقطه قدرت ما است که دیگران باید در مورد آن بحث کنند و به آن برسند 
و دیگر استدالالت مارکسیستى و نقد مارکسیستى ما از مسائل مختلف. االن که ما به عنوان یک جریان ضد 
مذهبى شناخته میشویم، به عنوان یک جریان طاغوتى شناخته نمیشویم، میگویند اینها همان کسانى هستند که 
براى مذهب تره ُخرد نمیکردند.  همه میگویند که اینها انتقادشان ریشه اى است. میگویند که مذهب نباید اصال 
وجود داشته باشد و دلیل دارند براى کارشان، اینها مارکسیستها هستند، اینها چپها هستند. ما اجازه داده ایم که 
یک بار و براى اولین بار در جامعه، کمونیسمى موجود باشد که بدهکار سازش با عواطف توده ها و علقه هاى 
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جامعه و خرافات درون جامعه نباشد و بگویند اینها را میبینى؟  ضد مذهب هستند. خیلى ها به خاطر این به 
صفوف ما جلب میشوند و به این خاطر و به دلیل این موضع ما براى مثال در باره مذهب، میرود که ببینند 
مارکسیزم چه میگوید و یا مارکس در این رابطه چه میگوید؟  و یا بحث ما در مورد حجاب، ناسیونالیسم و 
ضدیت سرسختانه این حزب با ناسیونالیسم، که دیگران به عنوان جوانب منفى ما به آنها مینگرند، در عین حال 

نقطه قدرت تئوریکى این حزب هم هستند.

راجع به مذهب یک نکته دیگر بگویم:  راه کارگر پنج سؤال براى من فرستاده بود و پرسیده بود که آیا جواب 
میدهم که من نوشتم بله جواب میدهم. یکى از سؤالت این بود: رابطه با آمریکا آرى یا نه؟  من نوشتم که این 
سؤال خیلى عجیبى است. چون این سؤال یک پیش فرضهائى را با خودش دارد که یک جواب آرى یا نه ندارد. 
چون جواب آرى یا نه پیش فرضهائى را با خود همراه دارد مثال اینکه که تو در رابطه با یک دولتى اظهار نظر 
میکنى و دیپلماسى دارد و غیره.  این مثل این است که پرسیده شود ولّى فقیه بر پایه قانون و یا بیرون قانون؟  
یا ولى فقیه قانونى آرى یا نه؟  تو اگر بگوئى نه، خوب شما میگوئید که ولى فقیه قانونى را قبول دارى و اگر 
بگوئى آرى خوب شما اصال طرفدار والیت فقیه میشوید! و در آخر جوابم به سؤالهاى راه کارگر این را نوشتم:  
رابطه با آمریکا با مخالفت ما روبرو نمیشود.  موضع مخالفت ما به عنوان یک جریان کمونیستى و سوسیالیستى 

ضد اسالم با اینکه جریانات اسالمى با آمریکا رابطه دارند یا نه، جزو پروبلماتیک هاى ما نیست.

من به جریانات اسالمى از موضع خود به عنوان یک ضد اسالم اشاره کردم.  شاید این در برنامه ما نیامده 
است، اما من خودم را فعال جنبش ضد اسالم میدانم و میخواهم که اسالم جاروب شود.  اسالم سیاسى یک 
جریان واقعى است در قرن بیستم و من میدانم که دارد چه به سر همنوعان من میآورد.  من یک جریان ضد 
اسالم هستم و این یک بحث تئوریک است و نه یک احساس شخصى و ناشى از اینکه یک خانواده نمازخوان 
نداشته ام. ضد اسالم هستم و اسالم را میتوانم تئوریکى بحث کنم که دیگر این افیون توده ها نیست. کوروش 
مدرسى مطلبى دارد در انترناسیونال که میگوید که این دیگر افیون توده ها نیست  کاش اینطور بود.  اگر افیون 
بود ما کارش نداشتیم، ما در برنامه مصرف مواد مخدر را براى معتادین واقعى آزاد گذاشتیم خوب این یکى، 
مذهب، را هم آزاد میکردیم! این یک جنبش کثیف ضد انسانى است که دارد آدم میکشد و تهدید میکند. 
آزادى و مدنیّت انسان را تهدید میکند که به نظر من مرکز مدنیّت امروز در غرب است. جریانات اسالمى اگر 
بخواهند در غرب بمب بگذارند و خانه هاى مردم را ویران کنند، اولین ضررش را کارگران میدهند که اینقدر 
جلو آمده اند، بورژواها که خودشان حکومت فاشیستى داشته اند و مشکلى با این هم ندارند. اگر دولت الجزایر 
ادعا کند که این جنایاتى که جریان دارد، زیر سر اسالمیهاست، مردم باور میکنند، چون دیده اند که چه ظرقیتى 

از جنایت در اسالم سیاسى هست.

میخواهم بگویم که اینها بحثهاى تئوریکى هم هست، به شرط اینکه به آن قالب تئوریکى هم بدهیم و یکى 
برود بگوید که اسالم دیگر فقط افیون توده ها نیست، بلکه یک جنبش اسالمى در قرن بیستم هست که دارد 

یک نقش معین بازى میکند.

-  راجع به بحث فعال و قابل چشمگیر اپوزیسیون بودن، خیلى فاکتورهاى قابل شمارشى داریم:  آکسیونها، 
روزنامه ها، شخصیتها، فعالیتها، تجمعات، میتینگ ها،اعتصابها، تطاهراتها و...  اینها کارهائى هستند که باعث 
میشود مردم بگویند که این یک حزب فعال اپوزیسیون است و جزو نیروهاى در صحنه است. گسترش فعالیت 
تبلیغى، ترویجى، سازمانگرانه و آکسیونى. اینها شرط تبدیل شدن حزب به یک جریان اصلى اپوزیسیون است.  
االن همه در ایران میدانند که جامعه ایران شامل احزاب سیاسى مختلف است که بخشا در داخل و بخشا، به 
دلیل موقعیتشان در قبال رژیم، مسأله امنیت و اختناق، در خارج متمرکز هستند. منتها یک شرط اساسى این 
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است که این اپوزیسیون اساسا در داخل شکل بگیرد، االن این یک نقطه ضعف است ولى نباید در این اغراق 
کرد.  شما اگر به نیروى اصلى اپوزیسیون در خارج تبدیل شوید و اگر تشکیالت ما 60 تا 70 نفر را به کار 
داخل اختصاص بدهد و بقیه خارج کشور را روى سرشان بگذارند و هر کس آوازه این حزب را شنیده باشد، 
ما به یک معنى بخش فعال اپوزیسیون هستیم. چون فردا در یک روزنامه داخل مینویسند که فالن کس از 
حزب کمونیست کارگرى ایران به یک جلسه اى رفت و جواب فرخ نگهدار را داد و آبرویش را برد.  یا فالن 
کس رفت آنجا و اینها آکسیون گذاشتند، 3000 نفر را جمع کردند در میدان فالن و بر علیه مالقات خاتمى 
با فالن مقام اروپائى حرف زدند و مردم آنجا رفتند، دست زدند و مواد غذائى به طرف مأموران رژیم پرت 

کردند و...

-  چگونه میتوانیم نشان بدهیم که میتوانیم رهبرى کنیم؟  قبل از هر چیز باید نشان بدهیم که رهبرى داریم.  
باید رهبرى  تو را به عنوان رهبر بشناسند. حزبى که از پشت سنگ اعالمیه مخفى میدهد، یا از پشت دیوار، 
نمیتواند رهبر کسى بشود. باالخره آدمها به آدمها تأّسى میکنند چه در سطح کارخانه، چه در سطح شهر و چه در 
سطح اجتماعى. شما باید پوسترهاى بزرگ داشته باشید که عکس کاندیدهاى ما براى شوراى انقالبى را معرفى 
کرده باشید. یا براى انجمن شهر و یا رهبرى اتحادیه هاى کارگرى و...  االن وقتش است که رفقا قشنگ ترین 
عکسهایشان را آماده کنند که ما بتوانیم آنها را چاپ کنیم و در روزنامه هاى داخل چاپ شود.  بار امنیتى دارد؟  
اما آخر شرایط جدید است. همه ما حاضر بودیم در انقالب 57، قرارهاى خطرناك اجرا کنیم، همه ما سفرهاى 
خطرناك کرده ایم و تعداد زیادى از رفقا جنگهاى خطرناك و کارهاى نظامى و محیرالعقول کرده اند. اما االن 
شرایط طورى است که این عکسها را باید داد. واضح است که نمیخواهیم لطمه بخوریم. دیوانه که نیستیم، ولى 
باید رهبرى را جلوى دست مردم ببرید. در مقابل طیف عکسهائى که آنها به در و دیوارها میزنند با مرده بادها 
و زنده بادهاى خودشان، ما باید صد برابر عکسهاى خودمان را با زنده بادها و مرده بادهاى خودمان به در و 
دیوار بزنیم. من اگر بشنوم که در فالن شهر گفته اند زنده باد رفیق فالنى و مثل اینکه گفته اند زنده باد محمد 
آسنگران و این از آن مواردى است که من چهارپایه را از زیر پاى محمد نمیکشم!...  خوشحال میشوم از یک 
چنین پدیده اى و فکر میکنم که اسم خیلى از ما را باید بنویسند.  فکر میکنم در هر جا که نفوذ داریم باید 
بگویند که فالنى را یادت میآید؟  زنده است، رئیس فالن سازمان شده، عضو فالن کمیته است، مسئول فالن 

کمپین است، اکتیویست فالن جریان است و...  اگر به لندن بروى اول او را میبینى و...

شخصیتها، رهبران، کسانى که به عنوان چهره هاى ملموس اجتماعى که قابلیت گرفتن قدرت سیاسى را دارند، 
اگر من کارگر در ایران به میدان بیایم، اینها با این حرفهایشان، با این قیافه هایشان، سر و وضعشان و با این 
تیپ سیاسى و اجتماعى میآیند سر کار. اینها آدمهاى واقعى هستند و نه سازمانهاى سیاسى که از پشت یک نام 
مخفى اعالمیه صادر میکنند. اینها حتى اسامى شان معلوم است و میدانى که پشت این اسم چه آدمى و با چه 

روش و منش و قیافه اى هست، باید باالخره با آدمهاى واقعى در جلو صحنه ظاهر شد.

-  مواضع حزب باید مربوط و دقیق باشد و به مسائل سیاسى جوابگو باشند. یک اتفاقى میافتد و باید موضعى 
بگیرى که به درد آن مبارزه میخورد. روى این زیاد بحث نمیکنم، همان مباحث قدیمى رهبرى سیاسى و همان 

مفاهیمى که در موردش صحبت کرده ایم.

-  و باالخره باید سرعت عمل داشت.  رهبرى نمیتواند از پشت کاروان بگوید این کار را بکنید و یا بگوید 
به نظر من باید آن کار را بکنید. رهبرى باید خودش را جلوى صحنه بگذارد.  یکى از رفقا دیروز گفت من 
مسئول کمیته چطورى باید بدانم که "مهاجرانى" به خارج کشور آمده است؟  خوب همان کسانى که قرار است 

به تو خبر بدهند، خود تو باید خبرشان کنى! ما این سرعت عمل را نداریم.
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من میخواستم صحبتم را با یک نکته تمام کنم و آن هم این است که چه تصویرى از خودمان باید به میان مردم 
ببریم؟  ما باید یک تصویر قابل باور از حزب کمونیست کارگرى جلوى مردم بگذاریم و ببریم در خانه هایشان، 

در کارخانه ها و در خیابانها.  تصویر از برنامه حزب، سیاستها و نظراتش.

منتها اگر بخواهیم این تصویر را با چند نکته در افکار مردم تثبیت کنیم، چه شاخصهائى باید در اذهان مردم 
در مورد حزب ما باشد؟ 

به نظر من باید بگویند: 

این  باشد  باید  مردم  ذهن  در  که  تصویرى  است.  زمین  روى  پایشان  ولى  افراطى اند،  رادیکالیسم  -  حزب 
است که بگویند اینها رادیکال افراطى هستند، ولى پایشان روى زمین است. میدانند راجع به چه چیزى حرف 
میزنند، هوائى نیستند. اهدافشاب به شدت افراطى است و االن میخواهند اهدافشان را عملى کنند، ولى هوائى 
نیستند.  میدانند پروسه واقعى مبارزه چه معضالتى پیش میآورد، بلدند در هر دیالوگى راجع به پیچیده ترین 
مسائل حرف بزنند، بلدند بار را از نقطه الف به ب ببرند ولى مداوما میگویند که هدف من فقط همین نیست 
و میخواهیم ریشه مثال فالن مسأله را بزنیم. بى نهایت رادیکال، یک رادیکالیسم اجتماعى و نه یک رادیکالیسم 
سکتى و فرقه اى. باید تصویر مردم از ما یک رادیکالیسم اجتماعى باشد. از نظر من میشود فکر کرد که چه 
کارى براى مثال رادیکالیسم ما را تقویت میکند، یا یک تصویر غیراجتماعى از ما میدهد و یا بر عکس داریم 
به خیال خودمان اجتماعى میشویم ولى از رادیکالیسم خودمان کوتاه میآئیم. حواسمان باید باشد که آن جریانى 
که ما را به سمت قدرت میبرد، رادیکالیسم ما است. باید مردم بگویند که اگر اینها سر کار بیایند یک سرى 

کارها را ممنوع میکنند، خدا پدرشان را بیامرزد!

باید یک دولتى بیاید سر کار که بگوید دخترها را باید به مدرسه فرستاد و گرنه هیچ خانواده اى در شرایطى 
که مدرسه رفتن دختران اختیارى است و آخوند هر روز باالى سرش است، دخترش را به مدرسه نمیفرستد.  
باید یک دولتى باشد که بگوید که اگر آخوند محله مزاحم است، اطالع بدهید تا آخوند را از ایجاد مزاحمت 

باز دارد.

این مدرن بودن افراطى هم در روش است و هم در فکر. روشهاى یک جریان مدرن براى پیش بردن اهدافش، 
نمیتواند روشهاى عقب مانده، پیش پا افتاده و ضعیفى باشند. باید ببینند که به طور واقعى این حزب کمونیست 
کارگرى از یک عده آدم تشکیل شده است که بلدند با تجهیزات و در میان رسانه ها و با لوازم پیچیده جوامع 
امروزى کار کنند. اگر میخواهند در یک جامعه به لحاظ حقوقى مبارزه کنند، بلد است که چه کار کنند و 
اگر قرار است از طریق خیابانى مبارزه کنند میدانند که چه کار باید بکنند، اگر میخواهند با اتحادیه ها تماس 
بگیرند راهش را میدانند، مکانیزمهاى اداره جامعه را میشناسند، مکانیزمهاى راه انداختن سازمانهاى توده اى را 
میشناسند، مکانیزم راه انداختن سازمانهاى خیریه را میشناسند. اگر شما یک جریان مبارز هستید که لوله کشى 

را دولت میکند و شما فقط دولت را خبر میکنید، به نظر من شانس کمى دارید که چنین پدیده اى بشوید.

-  و باالخره به نظر من، همه اینهائى که گفتم اجزائى از جنبش سوسیالیسم کارگرى است. میخواهم بگویم که 
اینها تصویرى از کمونیسم کارگرى و اینک چه جورى مارکسیسم را عملى میکنند. اینکه به مردم فقط بگوئیم 
ما مارکسیستیم، ولى نتوانیم در زندگى مردم تأثیر بگذاریم، چیزى را عوض نمیکند. یا تئورى مارکسیستى و 

این که ما کمونیست هستیم به خودى خود نشان نمیدهد که ما یک جریان مدرن هستیم.

-  و مردم متوجه باشند که این جریان فوق العاده انسان است، یعنى این یک جریانى نیست که میخواهد با زور 
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دیلم جامعه را به سمت معینى ببرد، کسى زیر دست و پاى این سازمان له نمیشود.  قدرت این سازمان در به 
قدرت رسیدن انسانیت است.  این را چگونه میشود نشان داد؟ 

به نظر من ما در این زمینه ضعف داریم. درست است که در نوشته هایمان و ادبیاتمان از انسانیت دفاع میکنیم، 
ولى رابطه واقعى ما با مردم بر این مبنا نیست. من این طور میبینم.  اینکه آدمها را میپرانیم، آدمها را میچالنیم، 
اینکه به خودمان و به همدیگر رحم نمیکنیم، در خیلى جاها به حقوق مدنى همدیگر و حرمت همدیگر رحم 
نمیکنیم. به نظر من این نقطه ضعفى است که از بیرون دیده میشود. در یک پلنوم اشکالى ندارد، میگویند 
همدیگر را اذیت کنند. اما از بیرون وقتى دیده میشود، جالب نیست. به نظر من اساس ما، انسانیت ما است، 

مدنیت ما است، محترم دانستن حقوق حقه آدمها حتى وقتى مخالف خونى ما باشند.

به عالوه رابطه ما با مردم هم چنین رابطه اى است مبتنى بر محبت. من روز اول گفتم اگر دنیا دست ما بود، 
امروز یک مقدار زیادى خوشبختى را داشتیم. منظور از خوشبختى فقط خوشبختى خودت و خانواده ات که 
نیست. خوشبختى آدمهائى که نمیشناسى، خوشبختى کسانى که دل خوشى از تو ندارند و یا پارسال با تو 
دعوایشان شده است، یا رنگشان چیز دیگرى است و یا نژاد و قومیتش چیز دیگرى است و دو سه بار هم 
با قوم شما جنگ هم کرده است. خوشبختى آدمهاست و این خوشبختى و تعلق خاطر به خوشبختى و رفاه 
و آسایش و لبخند و خنده و امنیت زندگى انسانها، باید هر روزه خودش را در حرکت هر روزه ما نشان 
بدهد. اگر در جلسه اى شرکت میکنیم، جلسه اى برگزار میکنیم و یا کسى را به خانه حزب دعوت میکنیم، اگر 
رابطه اى میگیریم با مخالف خودمان، اگر داریم در یک پلمیک سیاسى با کسى شرکت میکنیم، خالصه در همه 
فعالیتهاى باید خودش را نشان بدهد. این حزب کمونیستى با این عظمت نمیتواند فقط جنگ کند، یک جا 
هم باید کمک کند. اهمیت فدراسیون پناهندگان در دادن یک چهره انسانى این است. اگر شوراى پناهندگان 
فقط قرار بود طرفدارهاى خودش را از ترکیه بیرون بیاورد این چهره فراهم نمیشد. اهمیت کار براى حقوق 
کودك، اگر شروع بکنیم، این است که مستقل از رنگ و نژاد و خانواده از کودك و حقوق کودك دفاع میکند. 
این دفاع واقعى ما از حقوق کودك است و نه اینکه بخواهیم هیزم بیاوریم براى یک مبارزه دیگر و گویا این 
کلک ماست.  ما باید بگوئیم کار دارم و شغل هم دارم، اما حاضرم براى حقوق کودك کتک هم بخورم، مسأله 

واقعى من است.

-  نشریاتمان با چه زبانى نوشته میشوند؟  این به نظر من مهم است.

دادن یک تصویر انسانى قابل لمس و دوست داشتنى از حزب، وظیفه همه ماست، تنها وظیفه رهبرى سراسرى 
ما نیست.  وظیفه همه ما در رابطه روزمره است.  و به نظر من باید کارى بکنیم که دوستى و آشنائى با یک 
عضو حزب، احساس محبت به کل حزب را بوجود بیاورد. این شاید شبیه یک موعظه اخالقى به نظر بیاید. 

ولى به نظر من احزاب عبوس تا یک حدى میتوانند جلو بروند.

در بحث سناریو سیاه ما چه گفتیم؟  گفتیم که اگر در یک وضعیت سناریو سیاه، جائى دست ما بیفتد با تمام 
نفرتى که از "امپریالیسم" و با تمام انزجارى که از "عوامل دست نشانده" اش داریم، هر کس، از پزشکان بى 
مرز تا یونیسف میتوانند روى ما حساب کند که اگر چیزى را میخواهى به مردم برسانى، ما جاده را باز میکنیم. 
ما معاش مردم را گرو نمیگیریم. حتى اگر بدانیم با زدن چند خمپاره به مناطق مسکونى، دشمن را وادار به 
عقب نشینى وادار میکنیم، این کار را نخواهیم کرد. باید این تصویر جا بیفتد.  براى اینکه در انقالبات بزرگ 
این تصویر را از انقالبیون در ذهن مردم میبینید که میگویند اینها آدمهاى پاك و شریف جامعه هستند، اینها 
قهرمانان جامعه هستند. اگر سیاسى و رادیکال آن جامعه باشید ولى به طور واقعى در دل مردم جاى نگیرید، 

ممکن است بُرد داشته باشد، اما در تحلیل نهائى به جائى نمیرسد و زوال پیدا میکند.
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رفقا!

در همه این قلمروهائى که گفتم ما پیشروى هائى کرده ایم که االن بتوانیم انتظار داشته باشیم که حزب در بحث 
قدرت سیاسى دخالت فعالى داشته باشد. مقوله قدرت سیاسى دارد دوباره باز میشود. وقتى میگویم قدرت 
سیاسى منظورم کل قدرت دولتى نیست، منظورم کشیدن یک سر لحاف قدرت و دعوا بر سر آن است. این 
براى ما مقدور شده است. حزب کمونیست کارگرى از نظر موقعیت تشکیالتى به این موقعیت رسیده است که 
خودش را در انظار عموم به نمایش بگذارد و مردم ببینند که هست. حزب کمونیست کارگرى آنقدر آدم دارد 
که در خیلى از قلمروها بتوانند نیروهاى مادى را جابجا کند. حزب کمونیست کارگرى آنقدر در سیاستهایش 

حقانیت دارد که مردم بگویند باید جا براى این حقایق باز شود.

کنیم.   طرف  بر  را  ضعفها  این  باید  ما  نمیکنم.  تکرار  من  و  گفتم  اول  روز  در  که  داریم  اساسى  ضعف  چند 
ولى رفقا ما به هرحال در بقاى این سنت میتوانیم نقش بازى کنیم. اگر نتوانستیم قدرت را بگیریم و حزب 
کمونیست کارگرى منکوب شده باشد، عده دیگرى ادامه خواهند داد براى اینکه این سنت باید باشد تا در 
شرایطى بهره بدهد. ولى هدف این دوره ما، هدف روتین همیشگى جنبش ما این است که آن اهداف و آرمانها 
و خطوط فکرى را زنده نگهداریم. هدف ما باید خیز برداشتن به سمت دخالت در سرنوشت قدرت سیاسى 
باشد. اقال باید در جدال بر سر سرنوشت جامعه دخالت کنیم. اگر از من بپرسند من میگویم که میخواهیم به 

طور جدى در جدال قدرت در جامعه ایران دخالت کنیم و دخالت محسوس داشته باشیم.

ما در این موقعیت قرار گرفته ایم. اگر بحث من بخواهد جمعبندى اى داشته باشد این است که این دوره یکى 
دو ساله در رابطه حزب کمونیست کارگرى با قدرت سیاسى تعیین کننده است.

ممکن است االن اعداد و ارقام و پارامترهاى اجتماعى نشان دهند که ما قابلیت این را نداریم که برویم کل 
قدرت را بگیریم. من مطمئن نیستم، بستگى دارد که در ماههاى آینده چه بر سرمان میآید...  نمیدانم بلشویکها 
در انقالب فوریه با چه انرژى و توانى وارد انقالب روسیه شدند؟ ولى میدانم که آنها در رهبریشان، در بافتشان 
و در رابطه شان با طبقه کارگر روسیه، این ملزوماتى را که از آنها صحبت کردم داشتند که بتوانند در یک بزنگاه 
تاریخى نقش بازى کنند. ما از این محروم نیستیم.  نمیگویم که ما میتوانیم.  نمیخواهم تهییج الکى بکنم و 
نمیخواهم خودمان را شیر بکنم. اما میگویم بطور ابژکتیو کالهتان را قاضى بکنید، هر کس کالهش را قاضى 
بکند اگر ما را در این موقعیت به ببیند، این انتطار را از ما خواهد داشت که در آینده سیاسى آن مملکت آن 

نقشى را بازى کنیم که ظاهرا تا به حال هیچ حزبى براى ایفاى این نقش وجود نداشته است.

چپ ترین احزاب آن کشور یا اجتماعى نبودند و آنهائى که اجتماعى بودند، مثل حزب توده، چپ نبودند.  و 
کمونیسم کارگرى نبودند و اگر هم بوده باشند باید یک کمیته اى تشکیل بدهیم که بروند و تحقیق کنند که 

ببینند کمونیسم کارگرى بوده است یا نه؟ 

این وظیفه اى است براى ما که آگاهانه، متحد و با یک نقشه سیاسى توافق شده و با همه سرها به یک طرف، و 
با بیشترین کارائى و افیشنسى به سرانجام برسانیم و امیدوارم که از این کنگره به توانیم این طور بیرون بیائیم.  

متن پیاده شده این سخنرانى اولین بار در "منتخب آثار"،(یک جلدى) –خرداد 1384 (2005) منتشر شده است.
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درباره آزادى بیان
مصاحبه با رادیو انترناسیونال استکهلم

حزب  ازجمله  اپوزیسیون  جریانات  آکسیونهاى  گسترش  بدنبال  که  هستید  جریان  انترناسیونال:  در  رادیو 
سازمانهاى  بین  بیان  آزادى  حول  ایران، بحث  اسالمى  رژیم  سران  علیه  کشور  خارج  در  کارگرى  کمونیست 
سیاسى، قطبى شده.  ممکن است نظر حزب کمونیست کارگرى در مورد آزادى بیان را بیشتر براى شنوندگان 

توضیح بدهید؟  

منصور حکمت:  بگذارید یک نکته راجع به همین بحث مشخص بگویم، خیلى جالب است که بحث آزادى 
بیان باب شده باشد، منتها آرزو میکردم بحث بر سر آزادى بیان مردم باشد؛ آزادى بیان ما و کسانى که تحت 
سرکوبند و دارند با این رژیم مبارزه میکنند.  جالب است که بحث جدید آزادى بیان، راجع به آزادى بیان 
رژیم در خارج است! به این برمیگردم.  امروز خوشبختانه رسم است که همه از آزادى بى قید و شرط بیان 
دفاع بکنند.  بیست سال پیش، فکر میکنم اولین جریان و حزب سیاسى که مقوله آزادى بى قید و شرط بیان و 
آزادیهاى بى قید و شرط سیاسى را در برنامه اش گنجاند و در جامعه ایران مطرح کرد اتحاد مبارزان کمونیست 
بود.  تصور نمیکنم در تاریخ صد ساله اخیر، از انقالب مشروطیت تا امروز، هیچ حزب سیاسى، خواست آزادى 
بى قید وشرط و نامحدود بیان و آزادیهاى بى قید و شرط و نامحدود سیاسى را مطرح کرده باشد.  وقتى ما 
این را مطرح کردیم خیلى کفرآلود تلقى میشد.  چون آن موقع فرمول انقالبى چپ رادیکال این بود:  آزادى 

براى خلق، سرکوب براى ضد خلق.  

یادم هست در یک نوشته با چریکهاى فدائى این بحث را داشتیم که بى قید و شرط بودن آزادى بیان، شرط 
حمایت از آزادى پائین در مقابل باالست. هر نوع قید و شرطى روى آزادى بیان و آزادى ابراز وجود سیاسى، 
ابزارى است براى اینکه قدرت فائقه در جامعه از مجراى آن تبصره، آزادى عده اى را در جامعه، در پائین، 
محدود کند.  تبصره گذاشتن روى آزادى در هر سیستمى به ضرر پائین و به نفع باالست.  خوشبختانه آن دوره 
گذشته، االن همه متقاعدند که آزادى بى قید و شرط بیان باید وجود داشته باشد.  این البته پیشرفتى است.  آن 
موقع به ما میگفتند آزادى بى قید و شرط بیان به معنى دفاع شما، براى مثال، از نشریه "میزان" مهندس بازرگان 

است، که حزب اهللا میخواست ببندد.  بهرحال اوضاع فرق کرده.  

در مورد خود مقوله آزادى بیان، این یک جزء الیتجزاى برنامه حزب کمونیست کارگرى است، نه فقط آزادى 
بیان به معنى یک خواست سیاسى بلکه هر نوع ابراز وجود معنوى و اجتماعى انسان.  برنامه ما معتقد است جلو 
حرف زدن و ابراز وجود هیچکس را نمیشود تحت فرمولبندیهایى نظیر اهانت به عفت عمومى، اهانت به شعائر 
ملى، تضعیف اقتصاد جنگى و غیره گرفت.  اینها همه ابعادى از آزادى بیان هستند که برنامه ما به تفصیل بحث 
کرده است.  بعضى فکر میکنند چون بحث آزادى بیان است، این مربوط به صنف نویسنده است، چون آنها 
هستند که ظاهرا چیزهائى را "بیان" میکنند.  بخاطر اینکه بیان را به گفتار و نوشتار محدود مى بینند، میگویند 
آزادى بیان، آزادى سخنوران و نویسندگان محسوب میشود.  در نتیجه هرجا بخواهند نشان بدهند آزادى بیان 
نقض شده، به سراغ نویسنده اى میروند که براى مثال رمانش سانسور شده، که البته خود این کار بدى است.  
اما آزادى بیان، آزادى ابراز وجود است. معادلfreedom of expression ، یعنى آزادى اینکه خودت را به 
هر شیوه اى که میخواهى بیان کنى (از جمله) به شیوه هاى هنرى.  االن در آمریکا بحث است که آیا میشود 
جلوى سوزاندن پرچم آمریکا را بگیرند یا نه.  بحث مقابل که تا این لحظه نگذاشته جلوى این کار را بگیرند 
اینست که این جزء آزادى بیان است. آن کس با سوزاندن پرچم آمریکا میخواهد احساسى را نمایش بدهد و 
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این حق هر کسى است.  آزادى بیان به این ترتیب فقط آزادى گفتار نیست، آزادى ابراز وجود سیاسى آدمهاست 
و در درجه اول تضمینى است که پائین جامعه از باال گرفته که فعالیت انسان از دست اندازى باال مصون باشد.  
مصون از دست اندازى قدرت فائقه در جامعه اعم از دولت، یا براى مثال در چارچوب دانشگاهى، دانشگاه 
بخواهد روى استادى سانسور بگذارد، یا کارفرما بخواهد روى کارگر و فعالیتهایش سانسور بگذارد.  حکم 
آزادى بیان تضمین آزاد بودن پائین براى به نمایش گذاشتن احساس و نظر و دیدگاه خود و مطلع کردن بقیه از 

آنست به هر شیوه و هر مدیوم.  متاسفانه این بحث آنچنانکه شما گفتید االن ظاهرا برعکس شده.  

رادیو انترناسیونال:  شنونده اى نظرتان را درباره گفته ولتر پرسیده که "حاضرم جانم را بدهم تا مخالفم حرفش 
را بزند"

منصور حکمت:  من اتفاقا به همین نکته در نوشته کوتاهى در ایسکراى 5 اشاره کرده ام.  میدانم ولتر این 
را گفته و من هم حاضرم جانم را بدهم که جامعه اى باشد در آن همه بتوانند حرفشان را بزنند.  ولى اگر 
فرمولبندى این باشد که آیا حاضرید جانتان را بدهید تا الجوردى، سروش، مهاجرانى، خاتمى و خامنه اى 
بتوانند حرفشان را در خارج آزادانه بزنند؟ میگویم دارید از یک فرمالیسم کالمى استفاده میکنید تا یک تعرض 
سیاسى ارتجاعى به آزادى بیان واقعى مردم را بپوشانید. حرف زدن سروش، خاتمى، مهاجرانى، خامنه اى، 
الجوردى در اروپائى که آزادى بیان تضمین شده است، به این معنى است که اینها تریبون از دولت میگیرند، 
حرفشان را میزنند، حال اگر من هم بیایم با شیپورى، ترومپتى، ساکسیفونى، چیزى، آنقدر صداى ناهنجار در 
بیاورم کسى حرف اینها را نشنود، من آزادى بیان اینها را نقض نکرده ام، دارم آزادى بیان خودم را ابراز میکنم. 
من نه فقط حاضر نیستم جانم را بدهم که الجوردى حرفش را بزند بلکه دارم مبارزه میکنم و حاضرم جانم را 
بدهم که الجوردى دیگر هیچوقت نتواند حرف بزند. من سعى میکنم هر نوع ابراز وجود سیاسى را از اسالم 
سیاسى بگیرم. این را عین آزادیخواهى خودم میدانم. فکر میکنم همه ما همینطوریم، من کمونیست شده ام که 
سعى کنم چیزهائى در این جامعه براى همیشه ساکت بشود و بشریت آنها را پشت سر بگذارد.  معلوم است 

که حاضر نیستم جانم را بدهم اینها حرف بزنند.  

شنونده: . ..  سوال اولم در رابطه با آزادى بیان است موقعى که میگوئیم بدون قید و شرط دیگر باید همه گیر 
باشد.  در برنامه اول حزب کمونیست ایران آمده بود که آزادى بدون قید و شرط، ولى مشخص کرده بود که 
مثال براى سلطنت طلبها و امثال اینها نباشد، این خودش شرط است. دوم اینکه امروز در همین رادیو، اکثریت 
هم صحبت کرد. آیا این نشانه توهم به اکثریت است یا اینکه در فکر وحدتى در آینده میباشید، چون موقعى که 
جریانهایى مثال در کردستان با هم بنشینند، فورا حزب کمونیست کارگرى در تمام نشریات همه را زیر سوال 

میبرید، آیا این امروز چه علتى دارد؟  

منصور حکمت: در برنامه ما که قید و شرط براى آزادى بیان و آزادى سیاسى نیست. در برنامه حزب کمونیست 
هم، که آنهم در دوره ما نوشته شد و ما طرح آنرا نوشتیم، قید و شرط روى آزادى بیان و آزادى سیاسى نبود. 
روى تشکل بود. بحث بر سر این بود که آیا جامعه، متشکل شدن احزابى را تحمل میکند که آگاهانه، عامدانه و 
با اعالم رسمى خودشان، احزابى راسیست و فاشیست هستند. که این بنظرم بحث بازى براى هر جامعه است. 
هر جامعه میتواند تشخیص بدهد آیا اجازه متشکل شدن و مقر و دفتر داشتن به سازمانى را که علنا و رسما جزء 
ایدئولوژیش هست و به آن میبالد که براى مثال ضد زن، ضد کرد یا ضد سیاه پوستهاست، مجاز میداند یانه. 
این بیشتر یک سوال تاکتیکى است تا پرنسیپى.  تشکل با بیان فرق میکند.  اگر عده اى با هدف آزار رساندن، 
براى مثال، به اقلیتى در جامعه سازمانى درست کنند، حتما باید قانونى وجود داشته باشد که دامنه عمل این 
سازمان را کنترل کند. ولى آزادى بیان بنا به تعریف آزادى اى است که شما از آن طریق نظر و احساس تان 
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را و حتى راسیستى ترین حرفتان و هر چیزى را بیان میکنید، بدون اینکه تماس فیزیکى و حضور مادى در 
زندگى بقیه داشته باشید، بقیه میتوانند بیان شما را تماشا کنند یا بشنوند و رد شوند. شما تعرض بیشترى از آن 
نمیکنید. بیان به این معنى میتواند مصون باشد. حتى زشت ترین نظرات، باید بیانش آزاد باشد چون چیزى که 
امروز بنظر شما زشت میآید، طرف البد معتقد است درست است و باید به کرسى بنشاند و شما نمیتوانید قبل 
از پروسه اى که در آن حقیقت کشف میشود یکطرفه اعالم کنید حقیقت این است و فقط کسانى که این را 
میگویند میتوانند آزادى داشته باشند. آزادى بیان، آزادى زمخت ترین، ناهنجارترین و ناگوارترین بیان هاست. 
این شاخص آزادى بیان است. در نتیجه بنظر من هیچ حدود و ثغورى نباید داشته باشد. حتى حدود و ثغورى 
که اآلن براى مثال در آمریکا براى کنترل پورنوگرافى تحت عنوان عفت عمومى را جریحه دار کردن هست، 
یک حدود و ثغور نسبتا رسمى بر آزادى بیان است که کسانى که در کار پورنوگرافى هستند همیشه با آن بحث 
اساسى دارند یا براى مثال آزادى بیان ژورنالیستهاى فرانسوى و آمریکائى و انگلیسى در جنگ خلیج، جنگ 
آمریکا و عراق، بشدت در چارچوب منفعت ملى و منفعت جنگى محدود شد که سروصداى خیلى هایشان را 

در آورد. بنظر من حدود و ثغورى نباید باشد.  

راجع به نکته دوم، آیا حاال که ما با کسان دیگرى در اپوزیسیون حرف زده ایم میخواهیم با آنها وحدت کنیم 
یا نه. تا آنجا که به حزب کمونیست کارگرى مربوط میشود، خیر ما قصد وحدت با سازمانهایى که ایشان اسم 
بردند نداریم. ولى زیر هر سقفى با هر کسى ظاهر میشویم. فکر میکنیم هر جائى که عده اى حرف میزنند و عده 
اى گوش مى دهند ما هم میتوانیم حضور داشته باشیم. شخصا راجع به حضور، (فکر کنم منظورشان حضور 
کومه له در پارلمان کرد است) بنظرم مهم این است آنجا چه چیزى گفته اند. نفس اینکه سازمانى جائى برود 
حرفش را بزند ایرادى ندارد -  یک جاهائى ایراد دارد که میشود بطور عملى نشان داد این به ضرر جنبش تمام 
میشود -  ولى بیشتر این مهم است آنجا چه گفته اند؛ آیا نسبت به آن مرجعى که در آن شرکت کرده اند توهم 
ایجاد کرده اند یا علیه آن مبارزه کرده اند. این چیزى است که باید بطور کنکرت دید. من شخصا به کسى بخاطر 
صرف ظاهر شدن پشت یک تریبون، دور یک میزگرد یا در یک ساختمان با احزابى کامال مخالف خودش 
ایرادى نمى بینم. اصال قرار است تبلیغات و پروپاگاند در مقابل تبلیغات دشمن باشد و اگر دشمنى در سنگرى 

حرف میزند باید رفت و در مقابلش ظاهر شد و حرف خود را زد.  شخصا مشکلى با این قضیه ندارم.  

رادیو انترناسیونال:  عنوان میشود که آزادى بیان شما، نوع حرف زدن شما به مقدسات عده اى بر میخورد.  
این مقدسات باید محترم شمرده شوند، خواه مقدسات ملى، خواه مذهبى و خواه اخالقى باشد. آیا به چنین 

چیزى قائل هستید؟  اما قبل از جواب، به سوال شنونده دیگرى توجه کنید:  

شنونده: . ..  آیا همیشه گرایشات مخالف در وجود امثال الجوردى تبلور پیدا میکند؟  شما به مسائل بعد از 
انقالب اکتبر و سرکوب گرایشات مختلف توسط بلشویکها توجه کنید؛ همه اینها الجوردى ها بودند؟  چه 

تضمینى وجود دارد که من بخاطر هر نظرم بعنوان یک گرایش بورژوازى توسط شما سرکوب نشوم؟  

منصور حکمت:  راجع به سوال خودتان و بحث مقدسات، من ابدا هیچ مقدساتى را دلیل کافى نمیدانم براى 
اینکه جلوى حرف زدن کسى گرفته شود. جلوى اینکه کسى حرف و نظرش را با جامعه در میان بگذارد.  این 
ابدا مجاز نیست، تعریف مقدسات براى جامعه، ابزار کنترل و سرکوب جامعه است. بنظر من سخن گفتن و نقد 
کردن هیچ چیزى نمیتواند مانعى داشته باشد هر قدر هم براى کسانى مقدس باشد، وگرنه جامعه جلو نمیرود. 
در برنامه حزب کمونیست کارگرى گفته ایم آزادى انتقاد بدون قید و شرط، آزادى نقد و محدود نبودن به 
تمایالت و اخالقیات طرف مقابل.  این ابزارها همیشه از باال به سمت پائین اعمال میشود.  کسى که براى مثال 
میگوید عفت عمومى جریحه دار شد، منافع اجتماعى اقتصادى خودش را در چارچوب بحث عفت عمومى 
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پوشانده و وقتى به شما میگوید عفت عمومى را جریحه دار کرده اید، دارد با یک گرایش تغییر دهنده در جامعه 
مقابله میکند. این گوشه اى است از کنترل مردم و کنترل جامعه.  

در مورد حرف دوست شنونده که آیا همه مخالفان ما الجوردیها هستند، نه ما این را گفته ام نه من اینطور فکر 
میکنم. راجع به اینکه ایشان تضمین میخواهند که سرکوب نشوند، من میگویم این تضمین را باید از کسانى 
خواست که سرکوب میکنند. من اگر ایشان را در صف مقدم مبارزه با جمهورى اسالمى، که سمبل سرکوب 
مردم است، ببینم، اگر ایشان را ببینم به سرکوب کمونیستها، به سرکوب اعتراضات کارگرى، به سرکوب زن در 
آن جامعه اعتراض میکند، نه اینکه در خانه خودش، بلکه مثل یک حزب سیاسى، طبعا به او حق میدهم هزار 
و یک ایراد هم بگیرد. ولى شما شاهد یک قطب بندى در خارج کشور هستید که طرفداران یک حکومت، 
حکومت جمهورى اسالمى که همان آقاى مهاجرانى، وزیر کابینه و عضو قوه مجریه اش است و در آن من و 
شما و دوست شنونده مان بیحقوق هستیم، رژیمى که از ترس ترورش، باید هنوز اینجا هم مواظب خودمان 
باشیم، طرفداران قوه مجریه آن حکومت، بحث آزادى بیان را به زمین اپوزیسیون جمهورى اسالمى مى آورند. 
طورى که گویا آنها مقدارى آزادى بیان از ما طلبکارند! این دیگر عوامفریبى است. دوست من، حرفى ندارم، 
بنشینیم راجع به تجربه شوروى حرف بزنیم، من هیچوقت پروسوویت نبوده ام. احتماال بیشتر کسانى که باید 
بنشینند و بحث کنند که چى شد در شوروى اینطور شد از دوستان خود این رفیقمان هستند.  من پروچین نبوده 
ام، اما بنشینیم راجع به چین حرف بزنیم. من خودم نظر دارم. بحث من اینست تضمینى که شما از کمونیستها 
میخواهید براى اینکه آیا آزادى بعد از یک انقالب کمونیستى چه حدود و ثغورى خواهد داشت، در اندیشه 
کمونیستهاست نسبت به جامعه، رابطه شان با مناسبات مالکیت، از بین بردن دالیل انقیاد و اختناق و وجود 
دولت و از بین بردن طبقات ستمگر و ستمکش، اینها تضمین کمونیسم است براى آزادى، نه اخالق شخصى 
من.  شما ممکن است فکر کنید فالنى حتما آدم جاه طلبى است یا ممکن است فردا به دوستش زور بگوید. 
قرار نیست در جامعه به این معیارها اعتماد بکنیم. مگر شما خاتمى را بهتر از کمونیستها میشناسید؟  یا حاضرید 
به وجدان مهاجرانى بهتر قسم بخورید تا مسئول حزب کمونیست کارگرى ایران در خارج کشور؟  نه.  شما 
باید جامعه اى را تصور کنید که در آن زور معنى پیدا نمیکند، که پائین رها شده و میتواند از خودش دفاع کند 
و چیزى به اسم باال و پائین مورد پیدا نمیکند.  کمونیستها "به شرط چاقو" و "بیا به من اعتماد کن" و "ببین 
چقدر آدم نجیبى هستم"، بحث آزادى را مطرح نمیکنند.  ما که دنبال راى در انتخابات نگشته ایم.  ما میگوئیم 
بیایید بنیاد جامعه، که بر مبناى استثمار و ظلم است، را زیر و رو کنیم، هر چقدر من و شما آدمهاى بدى باشیم 
ولى در جامعه اى که دیگر طبقاتى وجود ندارند و من مجبور نیستم براى شما کار کنم تا نان شبم را بگیرم و 
در نتیجه مجبور باشم به حرف شما گوش کنم و اگر اعتراض کردم شما قشون بیاورید و مرا سرکوب کنید، 
آنوقت در همچنین جامعه اى همه آدمها آزادى دارند و تضمین آن هم نظام اجتماعى و رهائى پائین و بى پایه 
شدن پدیده دولت و انحالل ارتش است. یک رژیمى با سرکوب دینى، با سپاه پاسداران، با شکنجه و سنگسار 
سر کار است و هنوز هم دارد میکشد، طرفداران آن حکومت آمده اند در خارج کشور آزادى بیانشان را از 
یک جنبش سیاسى به اسم کمونیسم کارگرى میخواهند که طرفدار انحالل ارتش، انحالل سازمانهاى مخفى، 
آزادى بى قید و شرط سیاسى، برابرى کامل زن و مرد، آزادى تشکل و اعتصاب است! فکر نمیکنید یک اتفاق 
مالیخولیائى این وسط افتاده؟  فکر نمیکنید یک چیز عجیبى دارد اتفاق میافتد؟  مثل اینست که، براى مثال، 
یکى از وزراى معتدل پینوشه بگوید آزادى بیان ما را مخالفان رژیم نقض کرده اند! یا فالن وزیر صنعت و 
تجارت هیتلر که یک ذره معتدل تر از او بوده، به جنبش ضد فاشیستى اعتراض کند که چه تضمینى دارم شما 
سر کار بیائید آزادى را رعایت کنید؟ ! آخر اینها همین االن در سرگوبگر ترین رژیمهاى تاریخ نشسته اند و 
دستشان تا آرنج در خون است.  معیارهاى اخالقى و شرفى که به خاتمى و مهاجرانى حاکم است با من و شما 
فرق ندارد.  من و شما اگر روزى در آن حکومت بودیم، اآلن هوار میکشیدیم میگفتیم ما با اینها نیستم، در این 
جنایت شریک نیستم، بیایید اینها را سرنگون کنیم. حرفى که ما داریم میزنیم.  حاال وزیر ارشاد اسالمى، یعنى 
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وزیر سانسور جمهورى اسالمى، از من کمونیست در خارج کشور آزادى بیان طلبکار شده؟  فکر میکنم ابعاد 
اندازه گیرى مساله را باید نگهداشت.  زشت است این حرکت.  

اکثریت،  ارگان  "کار" 181  در  اى  اطالعیه  کردید،  شما  که  صحبتى  همین  با  رابطه  انترناسیونال:  در  رادیو 
به امضاى اکثریت، حزب دمکراتیک مردم ایران و جمهورخواهان ملى ایران درج شده که افشاگرى ما علیه 
مهاجرانى و سروش را یک عمل خشونت آمیز و حمله شخصى تلقى کرده و آن را محکوم کرده اند.  نظرتان 

چیست؟  

منصور حکمت: من فکر میکنم قضیه تقریبا سوررئالیستى شده. یک مبارز ضد آپارتاید را بیاورید این صحنه 
را نشانش بدهید، بگوئید:  این روزنامه "اکثریت" است، آن جمهورى اسالمى است و اینها چپها و کمونیستها 
هستند. رژیم از اینها صدهزار نفرى کشتار کرده، در آن مملکت زن حق ندارد حرف بزند و اخیرا معلوم شده 
که حتى راجع به نابرابرى زنان هم نباید حرف زد. در آن مملکت زنان را به جرم عشق ورزى، به جرم اینکه به 
صاحب جنسى شان پشت کرده اند سنگسار میکنند. در آن مملکت قبر خیلى از آدمها معلوم نیست کجاست، 
خیلیها نمیدانند عزیزترین کسانشان کجا دفن شده اند. این "اکثریت" که یک دوره با رژیم همکارى کرده، و 
این رژیم بوده که آنها را نخواسته و بیرون کرده، حاال باز یک در باغ سبزى دیده، چنین سازمانى، قطعنامه 
صادر کرده و روشن ترین قربانیان خشونت را، از خشونت علیه رژیم در خارج کشور برحذر کرده است! من 
فکر میکنم میخندند. میخندند. فقط به این خاطر که ما به زبان مهجور فارسى حرف میزنیم و ادبیاتمان با خط 
مهجور فارسى نوشته میشود و دنیا از آن تاثیر نمیپذیرد و خبر ندارد، میتوانیم در این دنیاى مالیخولیائى زندگى 
کنیم. وگرنه همه به این میخندند. این مردمند که تحت خشونت جمهورى اسالمى اند، این اپوزیسیون است 
که زیر خشونت جمهورى اسالمى است. بهترین رفقاى ما را زده اند، رهبران کارگرى آن مملکت را کشتار 
کرده اند، بهترین کسان جنبش دانشجوئى را کشتار کرده اند، عزیزترین فعالین آزادیخواه دوران شاه را اینها 
از روى لیست شاه و حتى وسیعتر از آن زده اند. بیایید کاله خودتان را قاضى کنید، زشت نیست یک سازمان 
سیاسى اطالعیه بدهد و حزب کمونیست کارگرى را از خشونت علیه جمهورى اسالمى برحذر بدارد؟ من این 
مالیخولیا را درك نمیکنم، نه، به یک معنى درك میکنم. یعنى میتوانم به اعداد خیلى کوچک و به حقارتهاى 
خیلى زیاد فکر کنم ولى نمیتوانم درك کنم چطور یک آدم واقعى به این درجه و به آن ابعاد کوچک تنزل میکند.  

شنونده دیگر: .. سوالم از آقاى منصور حکمت اینست که در یک حکومت آینده کارگرى آیا افرادى مثل فرخ 
نگهدار باید محاکمه بشوند یانه؟  یعنى تمام باند اکثریت؟  

منصور حکمت:  در مورد محاکمه آدمها، بنظر من هر کسى در دنیا ممکن است محاکمه بشود، اگر پرونده 
مشخص با ادله کافى علیه اش باشد. اتهام گروهى به کسى نمیشود زد.  افراد سازمانهاى سیاسى را نمیشود 
بر مبناى تاکتیکهاى سیاسى آن سازمانها محاکمه کرد. شما اگر از آدم بخصوصى شکایت کنید و ادله کافى 
به مرجع ذیصالحى بدهید البد باید پیگیرى کند و تازه باید دادگاه ببیند اتهامات شما تایید میشوند یا نه. من 
بعنوان شخص البد از خیلى کسان نارضایتى دارم و حتما به توجه مراجع صالحه میرسانم. در حکومت کارگرى 
حتما آدمها باید مسئولیت اعمالشان را بر عهده بگیرند. ولى در لحن صحبت دوستمان تهییجى بود که اتفاقا 
اگر صحبت از عدالت باشد من فکر میکنم دیگر این تهییج را نباید داشته باشیم. عدالت یعنى اینکه هر کس 

مسئول کارى باشد که خودش کرده است.  

رادیو انترناسیونال:  سوال دیگرى شده که آیا حمله به عوامل جمهورى اسالمى در خارج کشور، نقض آزادى 
بیان آنها نیست؟  
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منصور حکمت:  حمله البته کلمه وسیعى است. حمله ممکن است مخالف قوانین آن کشور باشد. نمیشود 
سالمت  با  باشد،  غیرقانونى  ولى  نباشد  بیان  آزادى  مخالف  چیزى  است  ممکن  کرد،  زخمى  و  زد  را  کسى 
جسمى شهروندان آن کشور در تناقض باشد. ولى اعتراض از پهلو، اعتراض پائین به پائین، اعتراض شهروند به 
شهروند، اعتراض بخش خصوصى به بخش خصوصى، نقض آزادى بیان نیست. اگر یک نفر بیاید دم خانه ما 
چهارپایه بگذارد و شروع کند اهانت کردن که براى مثال زن عقلش کمتر است، سیاهها کثیف اند، ایرانیها فالن 
جورند و یک سرى حرفهاى تبعیض آمیز و تحریک آمیز بزند، من ممکن است یک شیپور بر دارم و چنان با 
صداى بلند بزنم که کسى حرف او را نشنود.  من آزادى بیان طرف را نقض نکرده ام، ممانعت کرده ام از زدن 
آن حرفهاى مشخص در آن معبر معین در آن روز و ساعت معین.  این کار حق من است.  این آزادى بیان من 
است، به معنىexpression ، نه به معنى گفتار.  آزادى نمایش دادن احساس و عواطفم به جامعه است و اگر 
این باعث بشود که او نتواند حرفش را بزند، فبها از نظر من. آزادى بیان مصونیت در مقابل تعرض باالست. این 
تمام بحث حقوقى آزادى بیان است.  آزادى بیان فرمول دیگرى براى سعه صدر و "حاال بگذار حرفش را بزند" 
و "نظر هر کسى محترم است" نیست.  آزادى بیان بحثى حقوقى است درباره مصون بودن شهروند از تعرض 
مقامات، نهادها و کانونهاى سیاسى است که قدرت را در دست دارند یا میتوانند از کانال قوانین در زندگى 
آدمها تاثیر بگذارند. مصون بودن در مقابل تعدى آنهاست. اگر دولت مربوطه بیاید دست این شخص را بگیرد 
و ببرد ممکن است آزادى بیانش را نقض کرده و دادگاه به نفع او راى بدهد. ولى اگر من شیپور بزنم، داد بزنم 
و جمعیت را بسیج کنم هو اش کنند، عین آزادى بیانم را ابراز کرده ام نه برعکس. آزادى بیان او وقتیکه اجازه 

اش را از پلیس گرفته تضمین شده است.  

رادیو انترناسیونال:  سوال مشابهى از آقاى مصطفى مدنى شد بطور مشخص در مورد مهاجرانى، ایشان اعتقاد 
داشتند هرگونه آکسیون علیه گرایشى که در ایران دارد حال با زور، عقب نشینى، تمکین یا هرچیز، به درجه 
اى از مطالبات و آزادیهاى مردم گردن میگذارد از نظر ایشان نادرست است.  اما سوال آخرم از شما، آیا حزب 
کمونیست کارگرى، این گونه آکسیونها، نظیر آکسیون آلمان علیه سروش یا استکهلم علیه مهاجرانى را ادامه 

خواهد داد و چگونه؟  

منصور حکمت: اجازه بدهید راجع به صحبت آقاى مدنى چیزى بگویم؛ من اگر جاى مهاجرانى یا خاتمى 
باشم حتما تشکر میکنم از ایشان، حتما، چون چه دفاعى از این بهتر که یکى بیاید بگوید تعرض به اینها درست 

نیست. اگر مهاجرانى ادب داشته باشد باید بگوید خیلى متشکرم آقاى مدنى.  

در مورد اینکه پرسیدید آیا اینگونه آکسیونهاى حزب کمونیست گسترش پیدا میکند، یک عده فکر میکنند 
در مقابل حرکتهاى سیاسى و اعتراضى ما بعنوان عناصر آزادیخواه آن جامعه علیه رژیم ارتجاعى ایران، با به 
اصطالح طومار جمع کردن و اطالعیه صادر کردن، مثال فضاى خارج کشور فضائى میشود که ما برویم در 
پناهگاه بنشینیم و جمهورى اسالمى بتواند در خارج جلساتش را بگذارد.  ما از این طومار جمع کردنها راستش 
استقبال هم میکنیم.  من این را دارم میگویم براى اینکه تعجب نکنند که علیرغم این "فشارها"، ما بر خودمان 
فشارى حس نمیکنیم.  بخاطر اینکه مردم ایران دارند نگاه میکنند. آن کسى که در ایران دارد عین همین کار 
را که ما میکنیم میکند، یعنى رژیم را زیر فشار میگذارد، متحدش را در ما پیدا میکند و میگوید زنده باد حزب 
کمونیست کارگرى ایران که در خارج عرصه را به اینها تنگ کرده. اگر در این فاصله ایده هاى کج و کوله کسى، 
ایده هاى به اصطالح خود راضى کن کسى راجع به آزادى بیان که هیچ ربطى به مقوله آزادى بیان ندارد جریحه 
دار میشود، مشکل از تلقیات فلسفى طرف است.  میتواند به آزادى بیان از یک دریچه واقعى تر و سیاسى تر 
و واقعا انسانى تر نگاه کند، نه از زاویه تاکتیکى که چیزى به نفع خاتمى تمام میشود یا نه.  ما در خارج اگر 
بتوانیم بطرق سیاسى (ما یک سازمان خشن نیستیم، ما یک سازمان سیاسى هستیم، تظاهرات میکنیم، آکسیون 



1663

برگزیده آثار  منصور حکمت

میکنیم، پیکت میکنیم، شعار میدهیم) از این طرق مشخص اگر ما بتوانیم مانع بشویم که یک عامل جمهورى 
اسالمى در خارج جلسه اش را تا آخر برگزار کند، ما به این مى بالیم و به این کار ادامه میدهیم.  

چیزى که بنظر من خیلى گویاست این است که خود طرفداران خاتمى در اپوزیسیون هیچ فرقى بین خودشان و 
این جناح قائل نیستند. مثال اگر ما برویم به آقاى مهاجرانى بگوئیم هو! آقاى (عباس) معروفى این را به خودش 
میگیرد و میگوید سرکوب شدم. یا براى مثال اگر ما به سروش اعتراض کنیم، یک نفر در سازمان باصطالح چپى 
ناراحت میشود. یعنى حاضر نیستند بین خودشان و سروش، بین خودشان و مهاجرانى فرق بگذارند. این دیگر 
مشکل من نیست. ما علیه سروش تظاهرات کردیم نه علیه همفکران سروش در اپوزبسیون. هنوز کارى به اینها 
نداشته ایم. حتى اگر میکردیم حق داشتیم، ولى نکردیم. خط سیاسى ما این نیست که از فعالیت مخالفین رژیم 
ممانعت کنیم، حتى اگر این مخالفین رژیم شعارشان این باشد که باید با رژیم ساخت. ما سیاست پیکت کردن 
و ممانعت از تشکیل جلسات اینها را نداریم.  آن بخشى که درست سوژه فعالیت و باصطالح پیکت کردن و 
ممانعت کردن ماست، خود رژیمى ها هستند. چه رژیمى اآلن، چه رژیمى اى که تازه بازنشسته و منتظر خدمت 
شده. ما با دوربین روابط داخل جناحها را دنبال نمیکنیم که درست از همان لحظه که یک نفر مغضوب واقع 
شد، در آغوشش بگیریم و بگوئیم به اردوى انقالب پیوسته. به من چه که آقاى سروش چند وقت است به 
اپوزیسیون داخل کشورى رژیم و طرفدار یک جور حکومت دیگر اسالم تبدیل شده. این مشکل آقاى سروش 
است با دوستان قدیمى اش. اینها با هم این حکومت را سر کار آورده اند. ولى اگر فرض کنید اکثریت برود 
جائى جلسه بگذارد، با اینکه موضعش با سروش فرقى ندارد، ما قرارهاى فعلى سازمانمان بر این نیست که 
مزاحم اکثریت در تشکیل جلسه اش بشویم. ولى این معنى اش این نیست که نمى رویم در سالن، دست بلند 
نمیکنیم، حرفمان را نمیزنیم. همه این کارها را میکنیم. ولى میتوانند مطمئن باشند که حزب کمونیست کارگرى 

قصد جلوگیرى از برگزارى سازمانهاى اپوزیسیون را ندارد.  به هیچ وجه.  

رادیو انترناسیونال:  منصور حکمت متشکر از تماستان، اگر نکته پایانى اى دارید بفرمائید.  

منصور حکمت:  فقط میخواهم از همه دوستانى که بحال اوضاع ایران و از یک موضع واقعا آزادیخواهانه 
دل میسوزانند، خواهش کنم و بخواهم که به حزب کمونیست کارگرى بپیوندند. این اوضاع اخیر دارد نشان 
میدهد کى کجا ایستاده. بعد از همه بحثها راجع به "دوران"، شوروى و چین، عصر نوین و نظم نوین جهانى، 
شیوه هاى تولید، پست-  مدرنیسم و مدرنیسم و هرچى، باالخره االن دارد روشن میشود چه کسانى علیه اسالم 
ارتجاعى عصر ما ایستاده اند، چه کسانى جلوى ناسیونالیسم ارتجاعى عصر ما ایستاده اند و باالخره چه کسانى 
جلوى رژیم اسالمى ارتجاعى کنونى ایستاده اند. جاى همه کسانى که دوست دارند در یک جامعه آزاد زندگى 
کنند و این را حق بشر میدانند، در حزب ماست. اسم ما حزب کمونیست کارگرى است ولى درش بروى همه 
کسانى که میخواهند در صف این حزب براى این اهداف مبارزه کنند باز است و هر کسى که به این حزب 
بپیوندد از همان روز اول انگار سى سال است عضو این حزب بوده، همه حقوق دخالت در سرنوشت این 
حزب را دارد. فراخوانم به هر کسى که این روزها مى بینم و یا حاضر است پنج دقیقه گوشش را به من قرض 

بدهد این است که بپیوندید به حزب ما.  

به نقل از نشریه ایسکرا شماره 7 

22 خرداد 1377 -  12 ژوئن 1998
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عضویت در حزب کمونیست کارگرى
مصاحبه با ایسکرا

ایسکرا:  مى پرسند شما میگویید عضو شدن در حزب کمونیست کارگرى ساده است.  شرایط عضویت در حزب 
چیست و آیا عدم سختگیرى در عضوگیرى حزب را از لحاط سیاسى و ایدئولوژیکى رقیق و ضعیف نمیکند؟  

منصور حکمت:  عضویت در حزب کمونیست کارگرى براستى ساده است. هر کس خود به این نتیجه رسیده 
باشد که با اهداف حزب کمونیست کارگرى ایران موافق است و میخواهد با این حزب کار کند میتواند عضو 
حزب بشود.  براى عضو ماندن در حزب باید فرد حق عضویت خود را منظما پرداخت کند و در حیطه وقت و 
توان خود و انتخاب خود در فعالیتهاى حزب شرکت کند.  در این حزب قبول وظایف داوطلبانه است، کسى را 
به کارى وانمیدارند، از کسى امتحان ایدئولوژى و غیرت و وفادارى و انقالبیگرى و از جان گذشتگى نمیگیرند، 
به سابقه سیاسى و تعلق سازمانى قبلى اش کارى ندارند، اعمال محیرالعقول و وظایفى که با زندگى و مسئولیتها و 
تعهدات فرد در جامعه و خانواده تناقض داشته باشد به عهده اش نمیگذارند.  سنوات عضویت کسى مایه امتیاز در 
تشکیالت نیست.  فرض ما اینست که حزبى که میخواهد صدها هزار عضو داشته باشد، باید تلقى اى از عضویت 
داشته باشد که بر طبق آن انسانهاى واقعى در همان متن زندگى واقعى و با همه تعهدات و مسئولیتهاى شغلى 
و خانوادگى و اجتماعى شان بتوانند عضو حزب بشوند.  با عضویت در حزب کمونیست کارگرى کسى از متن 
زندگى کنده نمیشود و قرار نیست خرقه انقالب تن کند و ترك دیار و خانواده و دنیا و مافیها کند.  تلقى ما از 
عضویت افراد در حزب بسیار به تلقى احزاب سیاسى بزرگ در اروپاى غربى نزدیک است.  در خود ایران، که 
تماس رسمى با حزب براى کارگران دشوار است و ریسک امنیتى دارد، ما حتى اعالم کرده ایم که هر کارگرى که 
خود را عضو حزب بداند از نظر ما عضو حزب هست و همه حقوق عضو حزب را از هم اکنون دارد.  درك ما 
از عضویت بسیار با تلقى سکتى چپ ملى-  خلقى فرق دارد و چه بسا از نظر این جریانات "لیبرالى" محسوب 
میشود.  اما این تنها برداشت اصولى از عضویت براى حزب کمونیستى است که قصد جاخوش کردن در حاشیه 
جامعه را ندارد و تغییر جهان را کار خود ساکنان جهان میداند.  ما مدام هر کسى را که خود را در اهداف و مبارزه 

حزب سهیم و شریک میداند دعوت میکنیم به حزب ما بپیوندد.  براى پیروزى باید خیلى زیادتر باشیم.  

این تلقى و این سیاست نه فقط با حفظ کاراکتر مارکسیستى و انقالبى حزب تناقض ندارد بلکه شرط واقعى 
است  خانواده اش  آور  نان  که  کارگرى  روى  به  حزب  در  که  میدهد  اجازه  سیاست  این  تنها  است.   آن  تحقق 
کسى  به  سیاست  این  تنها  باشد.   کمونیستى  حزبى  نمیتواند  بپیوندد  آن  به  نتواند  کارگر  که  حزبى  بماند.   باز 
یک  به  میدهد  امکان  میدارد  گرامى  غریزى  و  کلى  قدر  هر  درکى  با  را  مساوات  و  آزادى  و  سوسیالیسم  که 
سیاسى و نظرى هیچ حزبى  استحکام  حزب مارکسیستى بپیوندد و به کمک حزب و همراه حزب رشد کند.  
دارد،  قرار  آن  در  حزب  که  سیاسى اى  سنت  کنند.   پاسدارى  و  تضمین  آن  وارد  تازه  اعضاى  نیست  قرار  را 
جدى  سیاسى  و  فکرى  تالقى هاى  متن  در  که  حزب  یک  فکرى  بنیادهاى  میگیرد،  قرار  حزب  جلوى  که  افقى 
حزب  خصلت  کننده  تعیین  عوامل  اینها  حزب،  مارکسیستى  کادرى  فقرات  ستون  و  میشود،  تحکیم  و  تعریف 
است.  اگر فردا همه اعضا و فعالین سازمانهاى چپ به ما بپیوندند، که یک امید و آرزوى واقعى ماست، حزب 
که  میآورد  بدست  توان  و  تجربه  از  جدیدى  گنجینه  فقط  بلکه  درنمیاید،  دیگرى  رنگ  به  کارگرى  کمونیست 
بیشتر  آشنایى  براى  میکند.   تسهیل  و  تقویت  درجه  همان  به  را  حزب  موجود  سیاستهاى  و  افق  براى  مبارزه 
ایسکرا  خوانندگان  میکنم  دعوت  خلقى،  چپ  سنت  در  عضویت  مقوله  از  ما  نقد  و  عضویت  از  ما  برداشت  با 
نگاهى به مباحثات ما پیرامون "عضویت کارگرى" که دهسال قبل در نشریه کمونیست بچاپ رسید بیاندازند.  

ایسکرا شماره 7، 22 خرداد 1377 -  12 ژوئن 1998
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نامه دبیر -  شماره 1
نشریه انترناسیونال، اعضاى بدعنق، جام جهانى، حق عضویت

 رفقاى عزیز
و  نکات  بعضى  حزبى  رفقاى  همه  به  نامه اى  طى  یکبار  هفته   4-6 هر  پس  این  از  که  است  شده  قرار 
موضوعات را با شما در میان بگذارم.  امید ما اینست که این نامه کمک کند تا مشغله ها و دید ما نسبت به 
مسائل مختلف به هم نزدیک بشود، و در هر صورت شما آشنایى بیشترى با مالحظات و تبیین هایى که در 

پس تصمیمات مختلف دفتر سیاسى و مرکزیت حزب است، پیدا کنید.
بگذارید بدون تشریفات وارد مطلب شویم: 

ترتیبات جدید انترناسیونال
با انتشار ایسکرا، که بدلیل حدت اوضاع سیاسى در ایران و نیاز حزب به یک روزنامه زود به زودتر در 
دستور قرار گرفت، میبایست یکبار دیگر جایگاه و نقش ویژه انترناسیونال بازبینى بشود.  زیرا بخش زیادى 
از مطالب انترناسیونال (مواضع سیاسى حزب، قرارها، قطعنامه ها، اطالعیه ها، اخبار فعالیتهاى حزب و غیره) 

عمال در ایسکرا منتشر میشود.  انترناسیونال "پسا- ایسکرایى" باید چه نوع نشریه  اى باشد؟ 
در تصمیم گیرى پیرامون این مسأله ما چند حکم اصلى را فرض گرفتیم: 

-  نام انترناسیونال نام شناخته شده و معتبرى است و باید حفظ شود.

-  تیراژ باالى انترناسیونال، یک دستاورد مهم حزب بوده است و باید حفظ شود.  حزب کمونیست کارگرى 
باید یک نشریه 50 هزار تیراژى داشته باشد.  ایسکرا بدلیل نبود توان مالى و توزیعى نمیتواند در این تیراژ 

چاپ شود.

-  مطالبى که در انترناسیونال میآیند باید اهمیت و کیفیتى داشته باشند که چاپ و نشر آنها در این تیراژ 
وسیع و با این هزینه و صرف انرژى موّجه باشد.  این هم شامل موضعگیریها و مطالب سیاسى مندرج در 
ایسکراست و هم مطالب بلند و تحلیلى.  به عبارت دیگر با انتشار ایسکرا نباید از یک سو انعکاس دهها 
هزارى قطعنامه ها و موضعگیرى هاى کوتاه و سیاسى، به صرف اینکه قبال در ایسکرا آمده اند، منتفى بشود و 
از سوى دیگر انترناسیونال هم نباید به ظرفى تبدیل بشود براى چاپ مطالبى که صرفا به دلیل تفصیل شان 
و یا عدم مبرمیت سیاسى شان در ایسکرا جایى نیافته اند.  انترناسیونال جدید نباید معادل انترناسیونال قدیم 
منهاى مطالب مهم سیاسى باشد.  انترناسیونال 05 هزار تیراژى باید حاوى بهترین مطالب حزب کمونیست 

کارگرى و نماینده اولویتها و مبرمیت هاى سیاسى و تحلیلى حزب باشد.

-  مسأله قدیمى منظم کردن انتشار انترناسیونال باید پاسخ بگیرد.

با توجه به این مالحظات تصمیم دفتر سیاسى این است: 

انترناسیونال از این پس بصورت دستچین بهترین مطالب رفقاى حزبى که در نشریات مختلف و یا بصورت 
کتب و جزوات و غیره به چاپ رسیده اند، منتشر میشود.  تیراژ دهها هزارى و نام معتبر انترناسیونال و بودجه 
و توان توزیعى حزب به درست به برگزیده اى قوى از مطالب رفقا اختصاص داده میشود که در فاصله دو 
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شماره انترناسیونال با تیراژ کمتر در نشریات دیگر یا مستقال چاپ شده اند.  به این ترتیب انترناسیونال هیأت 
تحریریه ویژه و سردبیر نخواهد داشت و دیگر مطالب اورژینال دریافت نمیکند.  رفقاى حزبى مطالب خود 
را در طیف وسیع نشریات حزبى، نشریات نزدیک به حزب و یا اصوال غیر حزبى، و همینطور به صورت 
کتاب و جزوه منتشر میکنند، و از میان این نوشته ها ماتریال هر شماره انترناسیونال انتخاب میشود.  مطالب 
هر شماره بنا به پیشنهاد اعضاى دفتر سیاسى توسط رفیق اصغر کریمى، انتخاب میشود. روشن است که همه 

رفقاى حزبى میتوانند مطالبى را که مناسب تشخیص میدهند، پیشنهاد کنند.

در قبال این تصمیم چند سؤال و ابهام مطرح میشوند: 

 چرا نمیتوان هم مطالب خوب را برگزید و هم مطالب اورژینال چاپ کرد؟ 
به چند دلیل: 

1-  با توجه به اینکه بخش زیادى از مطالب باید به هر حال از ایسکرا نقل شود، سازمان دادن یک هیأت 
تحریریه و حفظ کل مکانیسم سردبیرى براى تامین حداکثر یک یا دو مقاله اضافى در هر شماره وقت گیر 

و پُر دردسر است.  اقتصادى نیست.

2-  مقاالت اورژینال به هر حال باید از مقاالت قبال چاپ شده بهتر باشند تا انتخاب آنها براى نشر دهها 
هزارى در انترناسیونال موّجه باشد.  همیشه این سؤال پیش میاید که چرا مقاله اورژینال میگیرید و براى 
اصالح و ادیت آنها نیرو میگذارید؟  وقتى مطالب زیاد و سطح باالیى در سایر نشریات حزب هست که باید 

وسیع تر پخش شوند، چرا اینها را حذف میکنید؟ 

3-  گره زدن انترناسیونال به مقاالت نو، میتواند مسأله انتشار منظم آنرا مشکل تر کند.  آنهم وقتى مطلب 
خوب براى چاپ منظم آن هست.

4-  هر مطلب اورژینال به جاى ارسال به انترنااسیونال میتواند مستقال یا در نشریه دیگرى چاپ شود و 
انترناسیونال بعدا از آن استفاده کند.

 عرصه به روى نویسندگان تنگ تر میشود.  مقاالتشان را کجا چاپ کنند؟ 
پاسخ:  ایسکرا، کارگر کمونیست، همبستگى، کارگر امروز، مدوسا، پوشه، داروگ، رادیوهاى حزبى، نشریات 
زبان خارجه حزب در کشورهاى مختلف، انتشارات نسیم، انتشارات حزب، انتشاراتى هاى مستقل، نشریات 
تجارى و غیر حزبى.  خالصه یعنى همانجایى که همه، از جمله هیأت تحریریه انترناسیونال هم اکنون 09 

درصد مطالب خود را چاپ میکنند.

آن  توزیع  و  پخش  براى  را  آنها  شادابى  این  و  بود  خواهد  تکرارى  حزبى  رفقاى  براى  انترناسیونال   
کاهش میدهد.

نه  و  میآورد  نشاط  به  را  رفقا  که  است  آن  مطالب  بیرونى  انعکاس  و  نشریه  کیفیت  نیست.  چنین  پاسخ:  
اینکه آیا متنى را دو هفته قبل در نشریه دیگرى خوانده اند یا خیر.  مطلبى که براى رفیق ما نو نیست، براى 
48000 خواننده دیگر نو و اورژینال است. مطالب تکرارى و مورد توجه کم نبوده اند. بحث سقط جنین (از 
همبستگى) ، تاریخ شکست نخوردگان (نقطه) ، حجاب گیت (جزوه مستقل)، به هرحال اگر چنین روحیه اى 
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باشد، باید با روشنگرى با آن برخورد کرد.

در باره این تصمیم از هیأت امناى انترناسیونال، کمیته مرکزى و هیأت تحریریه، نظرپرسى کرده ایم و رفقا با 
برخى هشدارها و توصیه ها این طرح را پذیرفته اند.  

اعضاء بدعنق!
هر کس چند سالى در حزب، در کمیته اى کار کرده باشد احتماال یک بار با یک تیپ معین از اعضاء برخورد 
داشته است:  تیپى که "قبول ندارد"، "اعتماد ندارد" رسالت خود را این میداند کمیته ها و رهبرى کم اطالع 
و حتى مغرض حزب را ارشاد کند و از اعضاى حزب نسبت به سلسله مراتب حزبى "رفع توّهم" کند. تا 

اینجاى مسأله مشکلى نیست.

اوال، این موارد انگشت شمارند و ثانیا، آزادى عقیده یعنى همین. مسأله اى که میخواهم اینجا درباره آن چند 
کلمه صحبت کنم به وقتى مربوط میشود که این "ارشاد و افشاگرى" مرز ابراز عقیده سالم را میشکند و 
رنگى از افترا و حمالت غیر سیاسى و غیر اصولى به افراد و ارگانها پیدا میکند. در مقابل این برخوردها 
چه باید کرد؟  من میخواهم صرفا مالحظات و مِالکهایمان را خاطر نشان کنم. قبل از هر چیز باید تأکید 
کرد که آنچه اینجا مورد بحث ماست طرح اتهام و غیره از مجارى غیررسمى و به صورت وسیع است. هر 
کس حق دارد در نشست و یا از طریق نامه به کمیته ذیصالح حزبى، نظر و نقدش را در مورد هر شخص 
و ارگانى به هر صورت که میخواهد بیان کند و خواستار رسیدگى به مسأله بشود. این ایرادى ندارد. اشکال 
آنجا شروع میشود که اتهاماتى خارج از مجارى اصولى علیه کسى پخش شود. بحث من در این نامه راجع 

به این موارد اخیر است.

1-  هیچ واکسنى نیست که جلوى پیدایش ناراضى بد قِلِق در هیچ سیستمى را بگیرد. وقتى حزب وسیع 
بشود، که دارد میشود، هر تیپى میتواند عضو حزب بشود. در نتیجه پیدایش کسانى که وسط روز علیه حزب 
خودشان شبنامه میدهند! و بیانیه افشاگرى از حزب به اعضاء میفروشند! نه عجیب است و نه احتیاج به تغییر 

مقررات عضوگیرى و سختگیرى دارد.

2-  آیا حزب باید برخورد کند؟  چه وقت باید پاسخ محتوایى داد، چه وقت باید اقدام تشکیالتى کرد، چه 
وقت باید کسى را اخراج کرد؟  مالك ما اینهاست: 

از نظر برخورد محتوایى، این وظیفه حوزه و کمیته متبوع هر فرد و رفقاى اوست که در چنین مواردى پاسخ 
بدهند.  و باید هم بدهند.  اما، کمیته هاى باالتر حزبى وقتى باید وارد بحث بشوند که واقعا ابعاد مسأله این 

درجه صرف انرژى را ایجاب بکند.

 مخالفت سیاسى، هر قدر با لحن تلخ و سرد و خصومت آمیز همراه باشد، تا وقتى سیاسى است، هیچ پاسخ 
تشکیالتى نمیخواهد.  اگر کسى بنویسد فالن کمیته یا مقام حزب راست، چپ، رفرمیست، ناسیونالیست و 
غیره است و باید برکنار شود و غیره، کار خالفى نکرده، باید پاسخ داد.  اما، اقدام انضباطى موردى ندارد.  
اما اگر برخوردها شامل اتهام مشخصى مبنى بر نقض اصول سیاسى و تشکیالتى توسط کسى، عدم امانت 
سیاسى و مالى و اخالقى، ارتکاب جرم و نظیر اینها باشد، برخورد جدى تشکیالتى باید صورت بگیرد.  
هیچکس حق ندارد در پوشش بحث سیاسى به کسى یا مرجعى در حزب اتهام و افترا بزند. اگر اظهارات و 
نامه هایى به دست کمیته اى برسد که حاوى اتهام کنکرت به افراد است، این اقدامات باید فورا انجام شود: 
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-  جلوى نشر این نامه ها و اظهارات با سرعت و قاطعیت گرفته شود.

-  به اتهام زننده رسما ابالغ شود که یا موارد اتهام را با ذکر دلیل در اختیار حزب بگذارد و یا رسما نامه و 
اظهارات خود را پس بگیرد و از اشخاص مربوطه در پیشگاه حزب عذر خواهى کند.

-  نفس طرح اتهام، ولو با عذر خواهى بعدى، نقض اصول حزب است و باید مورد برخورد انضباطى قرار 
بگیرد.

-  در صورت ارائه شکایت از فرد یا کمیته اى به مجارى تشکیالتى، کمیته باالتر باید پس از شنیدن روایت 
طرفین و بررسى فاکتها و اسناد تصمیم بگیرد. در طول مدت بررسى کسى حق نشر اتهامات و یا تبلیغات 

درونى و بیرونى پیرامون مسأله را ندارد.

این اصول و مالکها باید به ویژه براى اعضاى جدید حزب توضیح داده شوند تا همچنان در حین داشتن یک 
فضاى امن و راحت درون حزبى، حرمت و سالمت اعصاب همگى محفوظ بماند.  

ما و جام جهانى
آیا نباید به این مناسبت تبلیغات کنیم، آیا نباید هیأتى براى پخش نشریه و اعالمیه و آکسیون به فرانسه 

برود؟ 
نظر دفتر سیاسى اینست، خیر! به نظر ما هیچ تبلیغات و افشاگرى و آکسیونى به این مناسبت الزم نیست. به 
نظر ما تبلیغات و آکسیون در چنین متنى تماما به زیان حزب تمام میشود و جلب سمپاتى اى نه در ایران و نه 
در خارج کشور نخواهد کرد. این واقعه را، درست مانند سیزده بدر و نوروز و یا مراسم خوش و ناخوشى 

که بار عاطفى باال براى مردم دارد، بایداز تبلیغات سیاسى معاف کرد.  

پرداخت حق عضویت مهمترین شرط و مِالك عضویت در حزب است
رفقا فعالیت حزب کمونیست کارگرى خرج دارد. این را خودتان بهتر از هر کسى میدانید. نه فقط براى 
کارهایى که داریم میکنیم، بلکه براى کارهایى که باید بکینم و نمیکنیم، پول الزم داریم.  این اواخر با یک 
حساب سر انگشتى متوجه یک حقیقت اساسى شدیم:  ما هر ماه معادل در آمد یک سرمایه گذارى نیم 
میلیون دالرى به خاطر حق عضویتهاى تعهد شده و پرداخت نشده اعضا، پول از دست میدهیم.  به عبارت 
دیگر، اگر ما برویم و نیم میلیون دالر پول گیر بیاوریم و با موفقیت سرمایه گذارى کنیم تازه درآمد ماهانه اى 
معادل حق عضویتهاى پرداخت نشده خواهیم داشت.  پس اگر حق عضویت بدهکارید، لطفا زودتر بدهید 
و اگر کسى را میشناسید که بدهکار است به او اهمیت این مسأله را یادآورى کنید. اگر نمیتواند بدهد، و 
خیلى دوستش دارید، حق عضویتش را، درست مانند اجاره خانه و قبض تلفنش، خودتان جمعا تقبل کنید.  
فعالیت حزب و اوضاع ایران وارد فازى شده است که از ما صرف انرژى و جدیتى به مراتب بیشتر میطلبد.  
از انتشار منظم نشریه، تا مسلح کردن نیرو در کردستان، از سازماندهى کار در داخل تا ایجاد کمیته هاى 

رهبرى نشسته و اعزام کادر پول میخواهد.  همه باید به فکر باشیم.  

دستتان را میفشارم.  
تا نامه بعدى: منصور حکمت

 10 ژوئن 1998، منتخب آثار (یک جلدى-  ژوئن 5002) 
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درمورد جامعه مدنى
مصاحبه با ایسکرا

ایسکرا:  بدنبال انتخاب خاتمى، اصطالح "جامعه مدنى" در ادبیات رسانه هاى رژیمى و اپوزیسیون پرو- 
رژیم در داخل و خارج کشور به یک تکیه کالم و ترجیع بند پرمصرف تبدیل شده است.  مصرف گسترده 
این مقوله در این دوره چه دلیلى دارد و با توجه به اینکه عبارت "جامعه مدنى" گاهى در ادبیات کمونیسم 

کارگرى هم بکار میرود، فرق بحث حزب با بحثهاى جارى در این زمینه چیست؟  

منصور حکمت:  حزب، بعنوان حزب، بحثى در باره "جامعه مدنى" ندارد.  تصور نمیکنم اگر رفقائى هم 
در مقاالتشان این عبارت را بکار برده باشند در متن پروبلماتیک جارى اپوزیسیون مجاز ایران حرف زده 
باشند.  عبارت جامعه مدنى در مباحثات امروز رژیم و اپوزیسیون خاتمى چى در داخل و خارج ایران، اسم 
رمز و عالمت اختصارى اى است براى خواست مشروط شدن حاکمیت اسالمى و برسمیت شناسى نوعى 
حقوق فردى و مدنى براى اهالى و ایجاد یک قاب شبه قانونى براى رابطه رژیم با مرم.  این عبارت از درون 
ناراضیان خود رژیم ظهور کرد و توسط خاتمى و امیدواران پیرامونى اش در خارج دولت، رواج یافت.  به 
این ترتیب بحث جامعه مدنى به تم ثابتى در روزنامه ها و در میان مفسرین مجاز داخل کشور تبدیل شد 
و اکنون به طیف هاى وسیعترى در اپوزیسیون سرایت کرده است.  آنها که داخل رژیمند معنى و کاربست 
این عبارت را خوب میدانند و در همان چهارچوب تقابل جناحها و مساله بقاء رژیم به آن میپردازند.  براى 
رهبر"،  "مرجعیت  تخصص"،  یا  "مکتب  "تساهل"،  "سازندگى"،  مقوالت  مانند  درست  عبارت،  این  آنها 

"انحصارگرى" و غیره معناى روشنى در جنگ قدرت دارد.  

جامعه مدنى پرچم جناح مقابل والیت فقیه است.  اینکه خود این عبارت "جامعه مدنى" تاریخا به چه 
معانى اى بکار رفته است، در چه دوران و تحت چه شرایطى در تاریخ تفکر سیاسى در غرب ظهور کرده 
و مثال جان الك و مارکس و هگل چه برداشتى از آن داشته اند به بحث امروز در ایران کامال بیربط است.  
ناراضیان سیاسى در داخل خود حکومت، آخوندى که ریاست جمهورى رژیم را بعهده گرفته و طیفهاى 
پیرامونى رژیم که از فعال مایشائى جناح حاکم ناخشنودند و آن را براى عاقبت رژیم اسالمى خطرناك 
میدانند از مجراى این عبارت دارند شعار احتیاط و تعدیل را مطرح میکنند و جنگشان را با جناح مقابل 
پیش میبرند.  همه مردم خاصیت این عبارت و منشاء آن را میدانند.  اما، کار یک عده هم این است که به 
این جدل سیاسى رنگ یک تقابل تاریخى، معنوى و نظرى مقدس بزنند.  وظیفه و نقش اجتماعى روشنفکر 
طبقه حاکم همیشه این است که براى خواست و عمل سیاسى زمینى و قابل فهم سیاستمداران خود روایتى 
ژرف اندیشانه بتراشد و به این شیوه هم براى منافع طبقه خود مشروعیت و مقبولیت اجتماعى ایجاد کند و 
هم توده مردم کارگر و زحمتکش را از فهم روشن و دخالت مستقیم در این جدلها دور نگاه دارد.  توضیح 
حرکات آسید محمد خاتمى و حاج آقا بهزاد نبوى، و تفسیر محاکمه کرباسچى و عزل نورى و دگراندیشى 
نویافته سروش و بازنشستگى الجوردى، نیازى به مرور نظرات هابس و هگل و مارکس در مورد جامعه 
مدنى ندارد.  ما باید در بحث جامعه مدنى دخالت کنیم.  همانطور که باید در بحث والیت فقیه دخالت 

کنیم.  دخالت، نه شرکت.  

ما باید منافع واقعى و شعارها و سیاستهائى را که تحت پوشش این بحث و این عبارت دارد طرح میشود 
به مردم بشناسانیم.  مساله رژیم اسالمى آرى یا نه، نقش خاتمى و امکان یا عدم امکان تغییر رژیم ایران از 
داخل، نظام سیاسى مورد خواست مردم، اینها همه بحثهاى جارى و مهم در جامعه ایران هستند.  اما بحث 
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جامعه مدنى، قالبى است که یکى از مدعیان قدرت، یعنى جناح معتدل تر خود حاکمیت، میخواهد به این 
جدلها بزند.  چاله اى است که دارند سر راه مبارزه براى آزادى در ایران میکنند.  بحث جامعه مدنى نه فقط 
در مقابل والیت فقیه، بلکه در برابر خواستهاى رادیکال تر و صریح تر و ملموس تر مردم علم شده است:  
خواست آزادى، رفع تبعیض، دولت غیر مذهبى، رفاه، برابرى زن و مرد، تضمین حقوق فردى و مدنى، 
تعقیب عامالن دو دهه جنایت اسالمى، خواست سکوالریسم، مدرنیسم، سوسیالیسم.  بگذارید باز هم تکرار 
کنم که بنظر من کسانى که مباحث مجالت مجاز داخل را با پروبلماتیک هاى واقعى جامعه اشتباه میگیرند، 
کسانى که شخصیتها و نیروهاى اپوزیسیون مجاز را با نیروهاى واقعى دخیل در سرنوشت این جامعه اشتباه 
میگیرند، کسانى که دنیاى رسانه ها را جاى دنیاى واقعى قرار داده اند، از رویدادهاى آتى ایران بشدت 
شوکه خواهند شد.  در مسیر نبرد براى سرنگونى، کارگران و توده مردم از این شخصیتها و این فضا و این 
عبارات بسرعت عبور خواهند کرد.  نمیدانم چند نفر در روسیه هنوز عبارات گالسنوست و پروسترویکا 
یادشان است.  اینهم بحث "جامعه مدنى" آنها بود که در سیر عملى تاریخ روسیه بسرعت بى معنا شد.  
جدال در ایران بر سر آزادى و برابرى است و آن نظام اجتماعى که میتواند تضمین کننده آن باشد.  مساله 

به همین سادگى است.  

ایسکرا شماره 11،  22 شهریور 1377 -  31 اوت 1998

الجوردى جالد ترور شد

الجوردى جالد ترور شد. الجوردى چکیده و سمبل رژیم اسالمى بود. او عامل مستقیم قتل دهها هزار تن 
از شریف ترین و عزیزترین انسانهاى زمانه، یک نسل کامل از کمونیستها و آزادیخواهان ایران بود.  دنیا 

بدون الجوردى و بدون الجوردى ها دنیاى قابل تحمل ترى است.  
  
رژیم اسالمى رژیم الجوردى ها است.  رژیمى ضد بشرى با پرونده بیست سال نسل کشى، بیست سال ضدیت 
با انسان و هر آنچه انسانى است، بیست سال شکنجه و کشتار و اختناق، بیست سال تعدى به جان و حرمت مردم.  
  
مردم ایران حکم به سرنگونى رژیم اسالمى داده اند.  روزى که سران این رژیم، اربابان و یاران و همکاران 
الجوردى، در پیشگاه مردم آزاد شده ایران به محاکمه کشیده شوند دیر نیست.  آن روز تمام جهان، بر آنچه 

اینان با مردم کردند، خواهد گریست.  

سرنگون باد جمهورى اسالمى 
زنده باد، آزادى، برابرى، حکومت کارگرى 

با امضاء دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگرى ایران 
در 23 اوت 1998، 14 شهریور 1377 منتشر شد.
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درباره تنش میان جمهورى اسالمى و طالبان
مصاحبه با ایسکرا

ایسکرا:  تبلیغات جنگى و ایجاد فضاى جنگى در ایران در برابر طالبان مرتبا رو به تصاعد است.  پیشروى 
نظامى طالبان به کمک پاکستان در مناطق شمالى که با تصرف مزار شریف در اوائل اوت آغاز شد همچنان 
ادامه دارد.  همراه با این پیشروى ها از جنایات و سالخى هاى وسیع و کشتار جمعى گروه هاى قومى و 
مذهبى توسط طالبان گزارش میرسد.  یک معنى این پیشروى ها اینست که جمهورى اسالمى در افغانستان 
به پاکستان و طالبان باخته است و این میتواند عالوه بر حمایت رژیم اسالمى ایران از جریانات اسالمى 
مخالف طالبان، به واکنش و دخالت مستقیم نظامى جمهورى اسالمى هم منجر شود.  کشته شدن دیپلمات 
هاى ایرانى توسط طالبان دستاویزى براى بسیج داخلى هم به رژیم اسالمى داده است.  بنظر شما این وضع 
رو به کجا دارد و اگر جنگى تمام عیار بین این دو طرف درگیر شود چه عواقبى در منطقه و در اوضاع 

داخلى ایران بجا خواهد گذاشت؟  

منصور حکمت: "جنگ تمام عیار" نمیتواند توصیف صحیحى براى جنگ احتمالى جمهورى اسالمى و 
طالبان باشد.  نه فقط رژیم اسالمى قصد یک دخالت نظامى در این ابعاد را ندارد، بلکه ناموزونى قواى دو 
طرف اجازه شکل گیرى یک جنگ تمام عیار را نمیدهد.  صحبتى اگر هست بر سر ضربات نظامى موضعى 
توسط رژیم اسالمى، شاید درجه معینى از حضور در مناطق مرزى و بعد اقدامات انتقامى و تخریبى متقابل 
طالبان است.  "جنگ تمام عیارى" که بالقوه میتواند در پى خصومت هاى کنونى شکل بگیرد، جنگ ایران و 
پاکستان است.  چنین احتمالى قطعا منطقه را زیر و رو میکند.  اما منهاى این، یعنى در صورتى که ماجرا به 

تقابل رژیم و طالبان محدود بماند، بعد نظامى آن بنظر من چشمگیر نخواهد بود.  

ایسکرا:  تا همین حاال یک جناح از رژیم از فضاى جنگى براى محدود کردن مطبوعات طرفدار جناح دیگر 
(بستن روزنامه توس) و نیز ازسرگیرى جو ارعاب در جامعه علیه مردم معترض بهره بردارى خود را شروع 
کرده است.  با توجه به کشمکش هاى جناحى و رو در روئى کل نظام جمهورى اسالمى با اعتراضات وسیع 

کارگران و توده مردم، تصاعد فضاى جنگى از طرف رژیم چقدر میتواند انگیزه داخلى داشته باشد؟  

رژیم  یک  که  نیست  شک  است.   فرعى  بشدت  اسالمى  رژیم  داخلى  انگیزه  من  حکمت:  بنظر  منصور 
ارتجاعى از این ماجرا هم براى تنگ کردن حلقه اختناق استفاده میکند.  حمله به روزنامه توس براى جناح 
خامنه اى احتیاجى به لشگرکشى به افغانستان ندارد.  حتما تحت لواى اوضاع فوق العاده، این جماعت 
در  جارى  روندهاى  به  پاسخ  در  است  اقدامى  رژیم  اقدام  اما،  بیافزایند.   اختناق  ابعاد  بر  کوشید  خواهند 
افغانستان و قدرت گیرى پاکستان.  نه فقط رژیم اسالمى، بلکه هیچکدام از کشورهاى مجاور افغانستان مایل 
نیستند که این کشور به همین سهولت به یک منطقه نفوذ مستقیم پاکستان تبدیل شود.  اینها یک کاسه شدن 
قدرت طالبان را نقض توافقات ضمنى کشورهاى همجوار مبنى بر برقرارى یک حکومت ائتالفى از نیروها 
و فراکسیون هاى اصلى مى بینند. مادام که کشمکش این جناحها در افغانستان فیصله نیافته بود، این حکومت 
ائتالفى یک احتمال واقعى بود و سهم هر طرف از قدرت میتوانست در جریان جنگ داخلى در افغانستان 
تعدیل و کم و زیاد شود.  اما پیروزى مطلق طالبان این طرحها را کامال به هم میزند. رژیم اسالمى دارد 
سیاستش را در قبال افغانستان به این شیوه همچنان ادامه میدهد. با این نمایش قدرت سعى میکند پاکستان 
و طالبان را به پذیرش مجدد یک تعادل کمتر یکجانبه ناگزیر کند و مانع اضمحالل و محو نیروهاى طرفدار 
خود بشود.  بنظر میرسد موضع ایران، یعنى بازگرداندن اوضاع به موازنه سیاسى موجود قبل از سقوط مزار 
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مورد  فقط  نه  افغانستان،  آتى  حکومت  در  ها  دسته  و  دار  سایر  گرفتن  سهم  به  کمک  و  بامیان،  و  شریف 
حمایت سایر همسایگان افغانستان، بلکه مورد پذیرش بخش مهمى از محافل سیاسى بین المللى است.  

در مورد باالگرفتن فضاى جنگى در داخل ایران، همانطور که گفتم مگر در صورت رویارویى مستقیم ایران و 
پاکستان، جاى تردید جدى هست.  بنظر من دخالت نظامى جمهورى اسالمى در افغانستان، محدود، تاکتیکى 
و موضعى خواهد بود.  قصد این عملیات باز پس گرفتن قدرت معامله و چک و چانه زنى با پاکستان در 
مورد سرنوشت آینده افغانستان است.  فکر نمیکنم حتى یک نفر در رژیم حتى یک لحظه تصور یک حضور 
نظامى نظیر حضور شوروى در افغانستان را بخود راه داده باشد.  یک جنگ وسیع که قرار باشد در تهران 
بر قیمت قند و شکر تاثیر بگذارد در راه نیست.  ثانیا، بنظر من حتى اگر رژیم بخواهد این فضاى جنگى را 
براى خفه کردن اعتراضات مردم بوجود بیاورد، صرفا به یک موج گسترده تر و علنى تر مبارزه علیه خود 
دامن میزند.  جنگ با طالبان، بر خالف جنگ با عراق، نه مایه ثبات داخلى رژیم، بلکه باعث بى ثباتى آن 
میشود.  توازن قواى حاکم در جامعه اجازه چنین مانورهایى را به رژیم نمیدهد.  بنظر من ابدا نمیتوان شرایط 

امروز جامعه ایران را با شرایط مقطع شروع جنگ با عراق یکسان یا حتى شبیه گرفت.  

ایسکرا:  طى دو هفته گذشته اخبار زیادى درباره تعرض به افغانى هاى ساکن ایران پخش شد که مطبوعات 
رژیمى هم به آن اعتراف کردند و مردم را به "خویشتن دارى و مهمان نوازى!" دعوت کردند.  با توجه به 
اینکه جمعیتى حدود دو میلیون مهاجر افغانستانى در همه جاى ایران پراکنده اند، تبلیغات رژیم و ایادى 
آن میتواند عواقب بسیار ناگوارى در ایجاد یک شکاف و نفاق گسترده قومى و مذهبى در ایران ببار آورد.  
حزب کمونیست کارگرى که طى همه این سالها دفاع از حقوق افغانیان ساکن در ایران یک اصل همیشگى 
سیاست و تبلیغات آن بوده در برخورد به این شرایط چه رهنمود ها و اقدامات جدیدى را ضرورى میداند؟  

منصور حکمت:  قبل از هرچیز باید بگویم که مهاجرین افغانى ساکن ایران بنظر من، و از نظر برنامه حزب 
حکومت  ارتجاع  متاسفانه  کشور  این  در  هستند.   کشور  الحقوق  متساوى  شهروندان  کارگرى،  کمونیست 
میکند و ارتجاع میدان دار است.  در این کشور چاقوکشان و اوباش سر کارند و بلندگو ها را در دست دارند.  
باید جلوى این ارتجاع ایستاد.  دعوا میان "مردم تحریک شده" ایران با "افغانى ها" نیست.  دعوا میان ارتجاع 
اسالمى و ملى در ایران با بخش دیگرى از مردم محروم این کشور است که گناهشان اینست که از افغانستان 
آمده اند.  همان ارتجاعى که به زن حمله میکند، به کمونیسم حمله میکند، به مدرنیسم و سکوالریسم حمله 
میکند، اکنون دارد به افغانستانى ها هم حمله میکند.  واضح است که باید آگاهگرى کرد، ناآگاهان و تحریک 
شدگان را برحذر داشت، اما پاسخ واقعى، سازماندهى مقاومت مادى در برابر این حمالت و تعدیات است.  
واقعیت اینست که توان بسیج توده اى ما بعنوان یک حزب غیرقانونى در صحنه داخلى امروز کشور بسیار 
محدود است.  اما بهرحال با هر امکانى باید جلوى این فجایع را گرفت.  فراخوان ما قبل از هر کس به 
کارگران ایران است که از این بخش محروم تر و بیحقوق تر طبقه خویش قاطعانه دفاع کنند.  ما به سهم خود 
از هیچ تالشى براى دفاع از مهاجرین افغانى در مقابل این تعدیات فوق ارتجاعى فروگذار نخواهیم کرد.  

ایسکرا: در صورت وقوع جنگ بین طالبان و جمهورى اسالمى فکر میکنید تحوالت اوضاع در منطقه و 
کشورهاى همجوار ایران و همچنین در سیاست آمریکا و غرب در این باره چگونه خواهد بود؟  

منصور حکمت:  همانطور که گفتم بنظر من این جنگ، اگر اصوال آغاز شود، محدود و موضعى باقى میماند.  
تاثیر آن باال گرفتن فشار بین المللى بر پاکستان و طالبان براى شکل دادن به نوعى حکومت ائتالفى یا تقسیم 
قدرت در افغانستان خواهد بود.  بنظر من غرب نیز در تحلیل نهایى از همین پشتیبانى خواهد کرد.  توازن 
قواى کنونى، یعنى قدرت بالمنازع طالبان و پاکستان، با توجه به تصویر وسیع تر توازن قوا در کل منطقه، 
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قابل ادامه بنظر نمیرسد.  

ایسکرا:  سیاست و تبلیغات حزب کمونیست کارگرى ایران در قبال جنگ احتمالى میان جمهورى اسالمى 
و طالبان چگونه است؟  

منصور حکمت:  بنظر من، و البته بعنوان یک نظر شخصى، یک سیاست صحیح باید بر چند حکم پایه اى 
استوار باشد.  

1-  سعادت مردم ایران و افغانستان در گرو نابودى و سرنگونى هر دو رژیم است.  جنبشى که در ایران 
باال گرفته است قرار است جمهورى اسالمى را برچیند.  در جنگ جمهورى اسالمى و طالبان، ما خواهان 
طالبان  دشمن  و  اسالمى  رژیم  دشمن  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  هستیم.   دو  هر  محو  و  اضمحالل 

است.  

2-  بنظر من جنبشى که جمهورى اسالمى را در ایران برمى چیند باید فکرى هم بحال طالبان و ارتجاع 
اسالمى در افغانستان بکند.  دوران ما دوران مسائل منطقه اى و بین المللى و راه حل هاى منطقه اى و بین 
المللى است.  یک حکومت کارگرى در تهران نمیتواند با حکومت طالبان در افغانستان کنار بیاید و حسن 
همجوارى داشته باشد.  بنظر من کل بشریت نباید حکومت طالبان در افغانستان را تحمل کند.  یک روز 
زندگى یک زن در افغانستان تحت تسلط طالبان دلیل کافى براى تشکیل بریگادهاى سرخ بین المللى براى 
بزیر کشیدن حکومت طالبان است.  در نتیجه حزب کمونیست کارگرى اعتبارى براى حق حاکمیت طالبان 

بعنوان دولت افغانستان قائل نیست.  

3-  به این ترتیب بنظر من جنگ رژیم اسالمى و طالبان، نه جنگ دو دولت، دو کشور، و دو مردم، بلکه 
جنگ دو دار و دسته مرتجع اسالمى است که ما با هر دو در حال جدالیم.  روش ما در این جدل نمیتواند 
و نباید تالش براى بازگرداندن مناسبات دو طرف به وضعیت موجود پیشین، موعظه رفع تخاصم و آشتى 
باشد.  ما، بعنوان صف سوسیالیسم و آزادیخواهى، خود یک طرف یک نبرد سیاسى و تعیین کننده در منطقه 
ایم و الجرم جدال درونى اردوى ارتجاعى مقابل خود را با عالقه دنبال میکنیم. نظر شخص من، بعنوان 
یک کمونیست دشمن مذهب و اسالم و یک مبارز راه رهایى مردم دنیاى معاصر از چنگال نکبت بار اسالم 
سیاسى، اینست که تفرقه و دشمنى در صف حرکت اسالمى را باید به فال نیک گرفت و قدر دانست.  بقیه 
را نمیدانم، اما من جزو کسانى نخواهم بود که اوباش اسالمى را از افتادن به جان هم برحذر دارم و به آشتى 

و رعایت پروتکل دعوت کنم.  کار ما سازماندهى براى سرنگونى هر دو است.  

4-  در بعد داخلى، جلوگیرى از مختنق شدن بیشتر فضاى جامعه به بهانه اوضاع فوق العاده و دفاع از 
زندگى و حقوق مهاجرین افغانستانى باید یک رکن سیاست عملى ما باشد.  اما کار ما از این جنبه تدافعى 
بسیار فراتر میرود.  جدال رژیم اسالمى با طالبان و تبلیغات خود رژیم علیه طالبان بعنوان یک جریان مرتجع 
و متحجر، زبان مردم ایران را بر سر اسالمیت خود رژیم ایران دراز میکند.  وقتى حمله به "روایت هاى 
ارتجاعى از اسالم" در افغانستان مجاز شد و از زبان خود سران رژیم اسالمى نقل شد، دیگر کسى نمیتواند 
جلودار مردم ایران در تعرض به ارتجاع اسالمى در خود ایران بشود.  وقتى خامنه اى اعتراض میکند که 
"طالبان خون جوانان 8 ساله را مباح کرده است"، مردم گریبان خودش را بر سر سرنوشت دختران 9 ساله 
در نظام خود او خواهند گرفت.  جنگ رژیم با طالبان حمله به اسالم را در ایران عادى و مجاز میکند. پشت 
شعار مرگ بر طالبان، شعار مرگ بر حکومت اسالمى جان میگیرد. بنابراین ما باید یک سیاست تعرضى 
براى گسترش جنبش سرنگونى طلبى را در پیش بگیریم و نه صرفا یک سیاست تدافعى براى جلوگیرى از 
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تحکیم بیشتر اختناق.  

5-  شک نیست که مردم بطور عادى اومانیست، صلح دوست و آرامش طلب هستند.  اما میان نگرانى 
همیشگى مردم از جنگ و نابسامانى اقتصادى و آشوب اجتماعى با دفاع احزاب سیاسى از وضع موجود 
تفاوتى عظیم هست.  اولى نشان مدنیت و خرد در جامعه انسانى است و دومى سند محافظه کارى و دشمنى 
با تغییر.  حزب کمونیست کارگرى نه فقط نمیتواند در موضع تالش براى رفع تشنج میان رژیم اسالمى و 
طالبان و موعظه حل اختالف به روشهاى سیاسى و قانونى باشد، بلکه باید کارگران و توده مردم در ایران و 
افغانستان را براى استفاده از شکافها و تضادهاى موجود براى سرنگونى رژیم اسالمى و حکومت طالبان و 

برقرارى یک جامعه واقعا انسانى و آسوده در هر دو کشور به میدان مبارزه فرابخواند.  

ایسکرا، نشریه حزب کمونیست کارگرى ایران -  شماره 15، 22 آبان 1377
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حزب و جامعه: از گروه فشار تا حزب سیاسى

کمونیست  حزب  مرکزى  کمیته  وسیع  پلنوم  نویسنده در  اول سخنرانى  بخش  خالصه  زیر،  نوشته  مبناى 
کارگرى در نوامبر 1998 است.  عالوه بر برخى توضیحات اضافى و تکمیلى پیرامون نکات موجود در متن 
سخنرانى، زیر تیتر "حزب، حزبیت و قدرت سیاسى" به این متن اضافه شده است.  بحث زیر مقدمه اى بود 
بر بحث تفصیلى تر و مشخص ترى در پلنوم پیرامون جوانب تشکیالتى و سبک کارى فعالیت حزب که 

در متن حاضر نیامده است.

در این نشست میخواهم درباره افق فعالیت حزب حرف بزنم.  مصاف ها و وظایف جدیدى روبروى ما 
قرار گرفته است و باید تعهدات مشترکى در قبال آنها بپذیریم.  الزم است توافق کنیم که چگونه میخواهیم 
با این مسائل روبرو شویم.  ما باید انتظارات جدیدى از خودمان و کارمان و حزبمان بوجود بیاوریم، بعضى 
ـّى.  هم باید پا به عرصه هاى جدیدى بگذاریم و هم شتاب  از این انتظارات جنبه کیفى دارد و بعضى کمـ
فعالیت و تحرك خود را بیشتر کنیم چون مسائل هم بیرون ما شتاب گرفته اند.  باید دامنه و ابعاد فعالیت 

خود را مراتب وسعت بدهیم.
مسیر بیست ساله

رفقا، امروز با چند هفته پس و پیش بیستمین سال تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست است.  این موضوع به 
بحث امروز من مربوط است چون میخواهم مسیرى را که الاقل در ذهن من بعنوان یک سوسیالیست در این 
بیست سال از تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست تا امروز طى شده را توضیح بدهم تا شاید بحثم را مفهوم 
تر کرده باشم.  اما بدوا اجازه بدهید بیستمین سال تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست را اینجا به رفیق حمید 
تقوایى تبریک بگویم.  ما دو نفر اتحاد مبارزان کمونیست را شروع کردیم.  ولى براى من خیلى روشن بود 
که اگر من نبودم حمید همین کار را میکرد، ولى اگر او نبود من شخصا اینکار را نمیکردم.  میخواهم بگویم 

و تاکید کنم که قدردانى من از رفیق حمید تقوایى حد و حصرى ندارد.  ( کف زدن ممتد حاضرین)
در این بیست سال از دیدگاه من مسیرى طى شده است که مشخصات و نقطه عطف هاى آن از نظر سیاسى، 
آن  کرد.  به  دنبال  باید  آگاهانه  است که بنظر من  این مسیرى  است.   توضیح  قابل  متدولوژیک  تئوریک، 
واقف بود.  و بخصوص فکر میکنم باید همیشه مراحل بعدى آن را پیدا کرد.  چون ایستادن در یک نقطه 
وقتى اوضاع عینى و نیازهاى رشد جنبش ما دگرگون میشود باعث میشود که آدم عقب بیافتد و نامربوط 
بشود.  هر حرکت سیاسى اى باید با تاریخ خود و با تاریخ زمان خود جلو برود، باید مسیرى را براى خود 

ترسیم کند.

بنظر من اکنون هم در آستانه یک مرحله جدید در این مسیر هستیم.  در این مرحله جدید انتظارات جدید 
و نقشهاى جدیدى براى ما مطرح میشود.  آماده کردن خودمان بعنوان افراد معین با پیشینه و خصوصیات 
معین براى مواجهه با وظایفى که این دوره نوین روى دوش ما میگذارد، نیازمند این است که روح این 
مرحله جدید را درك کنیم و خود را با آن سازگار کنیم.  اگر بخواهیم اسمى بر این مرحله بگذاریم، شاید 
بتوانیم بگوئیم این مرحله اى است که ما در آن داریم رابطه حزب و جامعه را کشف میکنیم.  مرحله اى که 
در رابطه حزب کمونیستى و جامعه دقیق میشویم و میخواهیم مکانیسم هاى فعل و انفعال حزب و جامعه 

را بیشتر بشناسیم و به آن متکى شویم.

در دوره بالفاصله قبل از انقالب 57، مساله گرهى روبروى ما، منظورم محفلى است که حمید تقوایى و من 
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و رفقاى دیگرى در خارج کشور داشتیم، مساله "کمونیسم و مارکس" بود.  براى ما این سؤال قدیمى مطرح 
بود که مارکسیسم واقعا چه میگوید و قطبهاى به اصطالح کمونیستى واقعا موجود آن زمان تا چه حد به 
مارکسیسم ربط دارند.  از نظر ما کمونیسم چین، شوروى، آلبانى، کمونیسم تروتسکیستها، کمونیسم ِ مارکس 
نبود.  اولین پروسه اى که ما طى کردیم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونیست نشان داد، تامل 
و تاکید ما بر مارکسیسم واقعى و انقالبى بود.  خصلت ممیزه اتحاد مبارزان کمونیست، مارکسیست بودن آن 
بود.  مارکسیست بودن تشکیل دهندگانش بود.  با انقالب، سؤال رابطه "کمونیستها و انقالب" مطرح شد.  
یا بعبارتى کمونیستهاى ایران و انقالب ایران.  توجه ما به مسائل این عرصه متوجه شد.  طبقات اجتماعى 
در این انقالب چه میکنند، ما باید چه کنیم، نیروى انقالب کجاست، ماهیت انقالب چیست، دولت چیست، 
اصول شیوه برخورد به احزاب بورژوایى چیست، مساله ارضى چه جایگاهى دارد، شیوه برخورد به دولت 
موقت، به جریان اسالمى و جناح هاى آن چیست، و در یک کلمه این سوال که بعنوان کمونیست در این 
انقالب "چه باید کرد".  اینها مسائلى بود که به آن پرداختیم.  در ادامه این مباحثات و از دل مبحث انقالب 
و بر مبناى شرایط و امکاناتى که انقالب بوجود آورد، مقوله حزب کمونیست مطرح شد.  بعبارت دیگر 
مساله "کمونیسم و حزب" مطرح شد.  تز ما این بود که نتیجه این پروسه، یعنى حاصل تالشهاى سازمانى 
مارکسیستى مانند ما در دل انقالب، باید تشکیل حزبى باشد که به معنى واقعى کلمه، بعنوان حزب طبقه 
کارگر، حزب کمونیست، به انقالب بپردازد.  اینکه باید دوره پیشا حزبى را پشت سر گذاشت.  اگر یادتان 
باشد این دوره اى بود که در آن بحث روى سواالتى از این قبیل متمرکز شد که حزب چیست.  پیش شرط 
هایش چیست، جایگاه برنامه در آن کدامست، نقد ما به تئورى پیوند چیست و غیره.  با تشکیل حزب 
کمونیست ایران این مباحثات پشت سر گذاشته شد.  بعد از تشکیل حزب، مساله اى که مطرح شد رابطه 
کمونیسم و طبقه یا "حزب و طبقه" بود.  طبیعى بود که با تشکیل حزب، مساله رابطه حزب با موضوع 
سازماندهى اش در جامعه، یعنى طبقه کارگر به میان بیاید و بحث ما بر رابطه حزب و طبقه متمرکز شود.  
این بحثها از بحث سبک کار در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست در کردستان بطور جدى و مکتوب 

شروع میشود و تا بحث کمونیسم کارگرى ادامه پیدا میکند.

با مبحث کمونیسم کارگرى بحث از رابطه سازمانى -  عملى با طبقه فراتر رفت.  این مقارن شروع پایان 
جنگ سرد و آغاز دورانى است که بورژواها "پایان کمونیسم" نام نهادند.  در جستجوى بنیادهاى جنبش 
خودمان و تمایزش از آن کمونیسمى که داشتند پایانش را اعالم میکردند، رابطه کمونیسم و طبقه کارگر 
در سطحى بنیادى تر مورد توجه ما قرار گرفت.  رابطه تئورى با طبقه، رابطه تحزب با طبقه، رابطه مساله 
شوروى با طبقه، رابطه شکستهاى قبلى با جدایى کمونیسم از طبقه، رابطه حزب و طبقه، اینبار به معنى 
اتحادى که حزب باید با طبقه ایجاد کند، وحدت طبقه با حزب، جایگاه کارگر در حزب، خصلت کارگرى 
خود سوسیالیسم و حتى خصلت کارگرى تئورى مارکسیسم.  نگاه به تاریخ کمونیسم و سوسیالیسم معاصر 
کارگرى  کمونیسم  بحث  اجزاء  اینها  کمونیسم،  مدعى  گرایشات  طبقاتى  تعلق  و  طبقاتى  جدال  دریچه  از 
بودند.  نمیدانم چند نفر از شما در آن سمینار اول کمونیسم کارگرى (10 سال قبل) بودید.  آنجا یک بحث 
اصلى من این بود که مقوله کارگر نه بعنوان یک موضوع کار، بلکه موجودیت کارگر بعنوان یک پدیده 
طبقات  بدون  را  اجتماع  ابتدا  مارکس  میشود.   مارکسیسم  اساس  وارد  استثمار  تئورى  بطن  در  اجتماعى 
توضیح نداده است تا بعد طبقات را بعنوان جنگ آورانى که روبروى هم هستند وارد بحث بکند.  طبقه در 
مارکس هست.  طبقه در خود تئورى تغییر مارکس هست.، طبقه در خود تئورى  استثمار ِ  تئورى ِ  خود ِ 
شناخت مارکس هست.  این دوره اى است که ما کمونیسم خود را به روشنى، به شیوه مانیفست، کمونیسم 
تاریخ  و  میراث  از  ما  نظرى  جدایى  سیر  معنا  یک  به  کردیم.   تعریف  کارگرى  کمونیسم  یا  پرولتاریایى، 
سوسیالیسم بورژوایى، در تئورى، در افق اجتماعى، در برنامه، در نگرش به تاریخ کمونیسم و در تببین ما از 
وظایف پراتیکى یک حزب کمونیستى، با مباحثات کمونیسم کارگرى تکمیل میشود و ما تازه در نقطه آغاز 
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ساختن یک حزب سیاسى دخالتگر بر مبناى نگرش کمونیسم کارگرى قرار میگیریم.  کارى که با تشکیل 
حزب کمونیست کارگرى دست بکار آن شدیم.

در هر دوره اى تمرکز بر این مباحث خاص باعث قوى تر شدن ما شد.  در هر دوره اى این سواالت محورى 
و پاسخهایى که طلب میکرد ما را به مرحله باالتر و پراتیک سیاسى قوى ترى میبرد -  به این علت که این 
سواالت درست و عینى بود و توجه ما به آنها اگر نه کافى، الاقل از نظر جهتگیرى درست بود.  امروز، در 
ادامه آن مباحثات و در ادامه سیر تکوین حزب کمونیست کارگرى ایران که محصول تک تک آن مباحثات 
و خود -  روشنگرى هاست که بر شمردم، سواالت جدیدى به مرکز توجه ما رانده میشوند که باید به همان 
ترتیب، مانند قبل و با همان انرژى و جدیت از ما پاسخ بگیرند و این پاسخ ها بر پراتیک سیاسى ما ناظر 
بشوند.  مباحث "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت سیاسى" از نظر من مباحثى هستند که میکوشند موانع 

تبدیل شدن حزب کمونیست کارگرى به یک حزب تمام عیار سیاسى را بشناسانند و از سر راه بردارند.

حزب، حزبیت و قدرت سیاسى
این یک تیتر اصلى دستور کنگره دوم بود.  آنچه که یک سازمان را یک حزب سیاسى میکند و آن را از 
گروههاى فشار، محافل فکرى، فرقه هاى عقیدتى، کانون هاى ادبى و انتشاراتى و شبکه هاى محفلى متمایز 
میکند، در درجه اول رابطه آن سازمان با قدرت سیاسى است، چه بعنوان یک مفهوم در اندیشه آن سازمان 
و چه بعنوان یک واقعیت در حیات و پراتیک آن سازمان.  منظورم از قدرت سیاسى فقط قدرت دولتى 
نیست.  منظورم فقط فتح و کسب قدرت دولتى نیست.  این امرى نیست که هر روز رخ بدهد.  بلکه منظورم 
توانایى یک سازمان براى گردآورى نیرو و تاثیر گذارى بر معادالت قدرت در یک جامعه است.  تبدیل شدن 
یک سازمان به یک وزنه مهم در تعیین تکلیف سیاسى جامعه.  وقتى از نبود حزب طبقه کارگر در جامعه 
اى شکوه میکنیم، منظورمان این نیست که لزوما گروههاى کمونیستى وجود ندارند، نشریات و رادیوهاى 
کمونیستى وجود ندارند، محافل و شبکه هاى سوسیالیستى کارگران و مرتبط با سازمانهاى چپ و کمونیست 
وجود ندارند.  بلکه منظور اینست که طبقه کارگر فاقد حزبى است که در قلمرو سیاست سراسرى، در جدال 
قدرت، نمایندگى اش کند و سازمانش بدهد و نیرویش را بکار بیاندازد و هدایت کند.  بنظر من رابطه یک 
سازمان با قدرت سیاسى شاخص حزبى بودن و نبودن کارآکتر آن سازمان است.  حزب صرفا یک سازمان 
و گروه سیاسى و فکرى نیست که از نظر کمى به حدنصابى از رشد رسیده باشد.  حزب سازمانى است 
که پا به جدال قدرت گذاشته است.  پا به قلمرو سیاست در یک مقیاس اجتماعى گذاشته است.  سازمان 
و نهادى که بیرون قلمرو سیاست سراسرى و بیرون جدال واقعى بر سر قدرت و تعیین صاحبان قدرت در 
ـّى و کیفى  جامعه زیست میکند، سازمانى که چه بنا به تصمیم آگاهانه خود و چه بدلیل مشخصات کمـ
خود بیرون این جدال قرار میگیرد، یک حزب سیاسى نیست.  در فرداى 22 بهمن 57 نیروى عظیمى به گرد 
فدائى حلقه زد.  براى یک حزب سیاسى این نیرو ابزار دخالتگرى در سرنوشت قدرت در طى دوره معینى 
است.  یا در این کار پیروز میشود و توازن قواى جدیدى را به کرسى مى نشاند و یا این نیرو را براى یک 
دوره از دست میدهد.  اما فدایى علیرغم نفوذ وسیعش پس از انقالب، فاقد سیما و مشخصات یک حزب 
سیاسى بود.  فدایى نهایتا یک گروه فشار روى جنبش ملى و احزاب ناسیونالیست اصلى در کشور بود.  نه 
افق یک حزب سیاسى را داشت، نه ساختارهاى آن، نه رفتار آن و نه اهداف آن را.  شاخه هاى مختلف 
فدایى، و عموزاده هایشان در راه کارگر و گروه هاى مشابه، امروز هم همین اند:  گروههاى فشار بر احزاب 

سیاسى اصلى ترى در جامعه.
انزواى سازمانهاى کمونیستى از جدال قدرت در جامعه اکنون دیگر یک فرض عمومى است.  تا جایى که 
اگر جز این باشد مایه تعجب ناظران میشود.  براى بسیارى، بویژه و قبل از همه براى خود رهبران و فعالین 
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این سازمانها، کمونیسم نه یک جریان مدعى قدرت، بلکه فرقه کاهنانى است که آتش آتشکده حقایق طبقاتى 
و آرمانهاى انسانى را براى آیندگان برافروخته نگاه میدارند.  خادمان سرخپوش و فروتن و بى ادعاى معبد 
تاریخ.  قربانیان همیشگى ارتجاع.  زندانیان سیاسى ابدى.  هشدار دهندگان حقایق به توده هایى که ظاهرا 

همواره راهى دیگر و رهبرانى دیگر را برگزیده اند.

سیاسى  حزب  یک  ایجاد  ما  وظیفه  نیست.   این  تحزب  از  کارگرى،  کمونیستى  تلقى  مارکسیستى،  تلقى 
کمونیستى کارگرى است.  در طول این بیست سال ما نشریات مارکسیستى ایجاد کرده ایم، پرچم آرمانها 
و برنامه هاى کمونیستى را برافراشته ایم، سازمانهاى کوچک و بزرگ ساخته ایم، تبلیغ و تروج کمونیستى 
کرده ایم، مبارزه مخفى و علنى و مسلحانه کرده ایم.  اما وظیفه ما ایجاد یک حزب سیاسى است که در 
مرکز جدال قدرت در جامعه پرچم کارگر، پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى را بلند کند و بطور عینى 
یکسوى این جدال باشد و شانس پیروزى در این جدال سیاسى را داشته باشد.  کمونیسم بر سر تغییر است.  
و تغییر جامعه بورژوایى ایجاب میکند که طبقه کارگر در جدال قدرت پیروز شود.  کمونیسم کارگرى باید 
به یک حزب سیاسى در جامعه بدل بشود.  این ایده اولیه و بدیهى مانیفست کمونیست، نظیر همه ایده هاى 
مانیفست، نظیر کل نگرش انتقادى مارکس، باید از زیر آوار تحریفات بیرون کشیده شود.  همان روایات 
مسخ شده اى که انقالب کمونیستى و جامعه سوسیالیستى را به آینده اى دور و دنیایى دیگر حواله کرده 
اند و فوریت و مطلوبیت و امکان پذیرى امروزى آن را منکر شده اند، تحزب کمونیستى کارگرى، یعنى 
قد علم کردن کمونیسم کارگرى به عنوان یک حزب سیاسى مدعى قدرت، را نیز به اشکال مختلف منتفى، 

ناممکن و نامطلوب قلمداد کرده اند.

اما آنچه که به فعالیت کمونیستى ما معنى مى بخشد، دقیقا همین ایجاد یک حزب کمونیستى کارگرى است 
که در مقیاس کل جامعه، در صحنه جدال بر سر تعیین تکلیف قدرت سیاسى در جامعه، قد علم کند.  حزبى 
که کارگر، و هر انسان مدافع آزادى و برابرى، بتواند به آن بپیوندد و مطمئن باشد که از طریق آن میتواند 

عمال و واقعا بر جامعه خود، محیط پیرامون خود و بر سرنوشت انسانهاى معاصر خود تاثیر بگذارد.

اگر یک چیز بخواهد جوهر مشترك مراحل مختلف فعالیت ما را در این بیست سال بیان کند، تالش براى 
شکل دادن به یک کمونیسم کارگرى است که نه در حاشیه جامعه، بلکه در مرکز سیاست در جامعه، در متن 

جنگ قدرت، طبقه کارگر را به میدان بکشد و نمایندگى کند.

مکانیسمهاى اجتماعى قدرت
اختراع  سیاسى  قدرت  سر  بر  جدال  اجتماعى.  است  اى  مقوله  اول  درجه  در  سیاسى  قدرت  به  پرداختن 
و  تهییج  و  تبلیغ  دارد.  هایى  مکانیسم  سیاسى  قدرت  شدن  بدست  دست  براى  جامعه  نیست.  کمونیستها 
بسیج اختراع مارکسیسم نیست، خشونت، خیزش، شورش، سرکوب شورش، جنگ، هیچیک از اینها اختراع 
نیست.   کمونیستها  اختراع  هیچیک  انقالب  و  سرنگونى  دولت،  نیست.  سوسیالیستى  جنبش  و  سوسیالیسم 
اینها پدیده ها و مکانیسم هایى اجتماعى اند. این خصوصیات ابژکتیو اجتماع است که به یک کمونیست 
میگوید قدرت را چگونه میتوان گرفت، کى و در چه موقعیتى میتوان گرفت، در چه دوره هایى میتوان گرفت 
و نه برنامه از پیشى و راه و رسم و ترجیحات خود ما.  ما مخترع منجنیق هاى سیاسى جدید براى فتح قلعه 
هاى تاریخ نیستیم.  اگر کسب قدرت مساله ماست، اولین سوال این است:  مکانیسم هاى اجتماعى کسب 
قدرت، مکانیسم هاى قوى شدن و در قلمرو سیاسى پیروز شدن، در جامعه معاصر چیست.  این بحث خیلى 
ملموسى است.  بگذارید بپرسیم در این دنیا چگونه میشود انسانهاى زیاد را مخاطب قرار داد، چگونه میشود 
انسانهاى زیاد را متحد و متشکل کرد، چگونه میتوان جنبشى ساخت که بر افکار انسانها در مقیاس وسیع 



1679

برگزیده آثار  منصور حکمت

تاثیر بگذارد.  چگونه میتوان به جنگ آراء حاکم رفت.  این آراء حاکم در جهان امروز چگونه ساخته میشود 
و به مردم باورانده میشود.  مکانیسمهایش چیست و چگونه میتوان به جنگ اینها رفت.  چگونه میتوان در 
جهانى با این مشخصات تولیدى، سیاسى، نظامى، انفورماتیک، فرهنگى، آموزشى، قدرتى شد که میتواند بر 
زندگى و اراده میلیونها نفر عضو طبقه کارگر، توده وسیع مردمى که آزادى و برابرى میخواهند، تاثیر بگذارد 
و به میدانشان بکشد و به سمت درست هدایتشان کند؟  اگر حزب سیاسى کمونیستى کارگرى بخواهد 
کارى در این دنیا صورت بدهد، باید قوى باشد. باید قوى بشود، باید آنقدر قوى بشود که بورژوازى امروز 
را در جهان خود او شکست بدهد. این حرف قدیمى مارکس است که براى تغییر یک چیز، حتى براى نابود 
کردنش، باید دانست که چگونه کار میکند. باید قوانین حرکتش را شناخت. این ما نیستیم که تصمیم میگیریم 
چگونه میتوان در جهان امروز به یک نیروى قدرتمند سیاسى تبدیل شد. خود جامعه بنا بر مشخصاتش 
مکانیسم هاى زیر و رو شدن خود را نیز تعریف میکند. باید این مکانیسم ها را شناخت. مکانیسم هایى که 
اجازه میدهد ما، جنبش و حزب کمونیسم کارگرى، رشد کنیم، نفوذ پیدا کنیم، نیرو جمع کنیم، به انقالب 

بکشانیم، قدرت را از دستشان درآوریم، برنامه مان را پیاده کنیم.
وقتى از مکانیسم هاى خود جامعه صحبت میکنم منظورم مکانیسم هاى قانونى جامعه نیست.  قیام و انقالب 
مکانیسمهاى جامعه معاصر است براى تغییر.  خیزش، شورش، جنگ، مکانیسم هاى جامعه معاصر است 
براى تغییر. ولى چیزخور کردن مخالفین در ضیافت شام، روش مناسب این جامعه نیست، در صورتى که 
مأمون خلیفه عباسى به دفعات ممکن بود این شیوه را بکار ببرد. در سلسله سربداران، که البته منظورم گروه 
اتحادیه کمونیستهاى ایران نیست، یکى از سالطین اینطور سرکار میاید که وقتى امیر بار ِ عام داده بود ایشان 
با ساطور قصابى اش او را میکشد و خود را پادشاه اعالم میکند...  ما داریم وارد دوره اى از حیات حزب 
میشویم که مساله نفوذ سیاسى در جامعه، حضور در جنگ قدرت و بدست گرفتن اهرم هاى جابجا کردن 
نیرو در جامعه بطور جدى براى ما مطرح میشود.  اهرم ها و قلمروهایى که بنا به مشخصات جامعه معاصر 
دست گرفتن آن و پاگذاشتن در آن براى نیرویى که براى تغییر اجتماع تالش میکند، اجتناب ناپذیر است.  
ما فى الحال به این اهرم ها اندکى دست برده ایم، ولى بنظر میرسد گاه از قدرت خود متعجب و حتى نگران 
میشویم، از موفقیتهاى خود میترسیم و میدویم به درون خانه و پشت مادرمان پنهان میشویم.  بعضى با این 
تحرك و ابراز وجود سیاسى احساس بیگانگى میکنند. کمونیسمى که در محالت و محافل تبلیغ و ترویج 
میکند، کمونیسم حاضر در سر قرارهاى سازمانى و جلسات کوچک پنهانى برایشان آشنا و خودى است، اما 
با کمونیسمى که پرچم خود را وسط شهر بکوبد، کمونیسمى که چنان همه ببینند و به رسمیتش بشناسند 
که آن کارگرى هم که حزب در کوچه اش حضور نداشته بلند شود و بخواهد به این کمونیستها ملحق 
شود عادت ندارند.  اما بیرون این پنجره جنگ قدرت هر روز در جریان است.  و مدام مجارى و روشهاى 
جدیدى در این جنگ پیدا میشود.  دخالت ما در مساله قدرت سیاسى مستلزم رفتن ما سراغ مکانیسم هاى 
اجتماعى قدرت در جامعه معاصر است. شناختن و از آن مهمتر به کار بردن این اهرم ها و روشها قطعا ساده 
نیست. اما تشخیص روشهایى که بطور قطع بکار یک حزب کمونیست کارگرى زمان ما نمیخورد چندان 

دشوار نیست.

"سنت کالسیک کمونیستى" یا میراث اختناق و انزوا

حزب کمونیستى تا حزبى نشود که به این شیوه ها و روشهاى اجتماعى دست میبرد، به قدرت نمیرسد.  از 
طرف دیگر از همه جریانات دیگر براى دست بردن به این اهرم ها نا آماده تر است و امکانات کمترى دارد.  
اتفاقى که براى کمونیسم افتاده است اینست که بورژوازى توانسته است با تحمیل شکستها و سرکوبها و 
اعمال فشار هرروزه بر کمونیستها، کمونیسم یعنى یکى از احزاب مدعى قدرت سیاسى در جامعه که صد 
و پنجاه سال پیش با همین مکانیسم ها میکوشید قدرت را به کف بگیرد، را به یک فرقه شبه - مذهبى     
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حاشیه اى تبدیل کند که زندگى سیاسى خود را در گوشه اى از جامعه تعریف میکند و هویت خود را در آن 
گوشه پیدا میکند و خود اساسا قصد ندارد دیگر از این گوشه بیرون بیاید.  مانند ارگانیسمها و ویروس هایى 
که در یک یخبندان بزرگ خود را با آن سرما تطبیق میدهند و زنده میمانند اما پس از پایان یخبندان و گرم 
شدن هوا، دیگر به آفتاب و گرما بر نمیگردد.  به یخ عادت میکنند و دیگر تنها در آن شرایط زیست میکنند.  
آن اجبار بیرونى اى که روزى آن ارگانیسم را ناچار ساخت براى بقاء، خود را با آن شرایط نامساعد تطبیق 
بدهد، بعد از دو سه سیکل به نحوه و شیوه زندگى قائم به ذات خود آن ارگانیسم تبدیل میشود، میشود 
جزئى از وجود او، سنت خود او، هویت خود او و دیگر تصور زندگى دیگرى جز این برایش غیر ممکن 
میشود.  ما کمونیستها تحت سرکوب زندگى کرده ایم.  به ما گفته اند نمیتوانید بیائید بیرون و علنا و آزادانه 
باالى چهارپایه بروید و براى مردم صحبت کنید، بما گفته اند میتوانید با رفیق خودتان در یکى گوشه اى، در 
کوچه اى، مخفیانه، جایى که صدایتان را کسى نمیشنود هرچه میخواهید با هم پچ پچ کنید.  هر دو مجبورید 
در آن گوشه زندگى کنید و با هم حرف بزنید، هرچه میخواهید به هم بگوئید، به هر زبانى بگوئید، هر قدر 
میخواهید طولش بدهید، این فرقه شماست و با زبان فرقه اى خودتان هر چه میخواهید به هم بگوئید.  اما 
اجازه ندارید اینجا، جلوى مردم، جلوى جامعه دهان باز کنید.  در این حاشیه ما و امثال ما یاد میگیریم که 
حزب کمونیستى را از ابزارى براى مبارزه تبدیل کنیم به داالنى براى بیتوته کردن و زندگى، ظرفى براى 
بودن.  براى زیستن، که باید در آن سنت زندگى کرد، این سنت سمبل ها و الهه ها و فرشتگان خودش را 
دارد، مجسمه ها و تشریفات خودش را دارد، تاریخ و سنت و حدیث و زبان و الفاظ خود را دارد.  کار 
بجایى میرسد که انگار براى خود اعضاى این جریان، کمونیسم ابزار مبارزه نیست، بلکه کیشى است که عده 
اى که با سرکوب و تبلیغات وسیع بورژوازى علیه شان به زندگى در حاشیه جامعه محکوم شده اند، براى 
احساس شرافت کردن و معنى دادن به زندگى خود و براى باوراندن این به خود که دست اندرکار تغییر 
جهانند، براى خود ابداع کرده اند.  این نوع کمونیست هر گاه از آن سنت بیرون میاید، دیگر در جامعه غریبه 
است، دست و پا چلفتى است، هیچکاره است، سرش کاله میگذارند و روانه اش میکنند.  تا میاید بیرون 
بگوید من میخواهم انقالب کنم، یکى که تا دیروز کارى به مارکسیسم نداشته است، استاد دست راستى 
دانشگاه لندن یا دانشجوى فوق لیسانس پلى تکنیک تهران است و یا فرزند نمازخوان فالن حاج آقاست که 
فرستاده اند فرانسه درس بخواند، فورى جلویش سبز میشود که آقا این حرف شما با مارکسیسم مغایر است، 
مگر شرایط عینى و ذهنى براى انقالب شما آماده است؟  و کمونیست ما هاج و واج میشود که راستى؟  
مغایر است؟  و دوباره در الك خودش فرو میرود و میرود که درباره شرایط عینى و ذهنى انقالب کارگرى و 
ملزومات رسیدن نوبت تاریخى سوسیالیسم در سال 0003 در فرقه خودش بحث کند.  تا کمونیست پایش 
را در میدان قدرت میگذارد 05 مبصر اجتماعى پیدا میشود که بگوید نمیشود آقا، شما تئوریک هستید، شما 
سنت دارید، شما به قانونمندى تاریخ معتقدید، شما مارکس دارید، طبقه تان کو؟  یادمان میاندازند که ما از 
جنس متفاوتى هستیم، که ما خود را نباید آلوده بحث قدرت کنیم.  تا ما اسم قدرت را میاوریم، فریاد میزنند 
که آى مستبدین و توتالیترها آمدند.  حال زندانها مال خود آنهاست، دادگاهها مال خود آنهاست، مردم را 
خود آنها میبندند و میزنند، کوره هاى آدمسوزى را خود آنها راه انداخته اند، جنگها را خود آنها راه انداخته 
اند، هرروز کوهى از چرك و کثافت و تهدید و گلوله را بسمت ما پرتاب میکنند تا در همان گوشه بمانیم و 
سربلند نکنیم و به دخالت در جامعه و به مکانیسم هاى اجتماعى دخالت در جامعه و ایجاد تغییر در جامعه 
کارى نداشته باشیم.  برویم زندگى خود در "دنیاى چپ" بکنیم.  و رفقا الاقل از بلشویسم به این سو بخش 

اعظم چپ رادیکال و گروههاى کمونیستى در این داالن ها در حاشیه جامعه زندگى کرده اند.
ـُـرم هایى که فکر میکنیم حقایق و مشخصات ذاتى جنبش ماست، نتایج حقنه  بخش زیادى از روشها و نـ
شده و "داخلى شده" فشارهاى خارجى اى است که در طول سالها روى ما گذاشته اند و ابدا متعلق به خود 
ما نیست.  زبان ما زبان غامض قلنبه گویى نیست، هرچند ما باید انسانهاى هوشمند و مطلعى باشیم که 
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پیچیده ترین مباحثات تئوریک را دنبال کنیم، اما زبان ما زبانى است که بشر معاصر ما راجع به مسائلش با 
آن حرف میزند. مشغله ما مشغله فرقه خودمان نیست. مشغله ما مشغله انسان امروز است، هرقدر هم که 
باید به صف خودمان برسیم تا صفى قوى باشد. مشغله ما بسته بندى مجدد و باز هم مجدد آنچه پیشینیان 
ما گفته اند نیست، بلکه پاسخ دادن به مسائل جامعه معاصر است. من طرفدار غلیظ ترین مارکسیسمى هستم 
که بشود پیدا کرد.  فکر میکنم غلیظ ترین مارکسیسم آن مارکسیسمى است که میتواند بر دنیاى بیرون تاثیر 
بگذارد. اساس حرف مارکس این بود که گفت جامعه اصل است.  جامعه است که روح ما، فکر ما، عواطف 
ما، شعور ما، زیبایى شناسى ما و همه چیز ما را شکل میدهد، و حال درست همان کسانى که جامعه قرار 
است در تعقل شان این مکان تعیین کننده را داشته باشد، بیتفاوت ترین گروه نسبت به قوانین حرکت و 
را  کارگرى  محافل  و  آژیتاتورهاى کمونیست  وقتى بحث  اند.  آمده  در  آب  از  جامعه  خود  هاى  مکانیسم 
میکردیم، داشتیم همین را میگفتیم که ببینید حداقل مکانیسمى که خود جامعه براى متحد شدن کارگران 
بوجود آورده است چیست، بیائید برویم به این وصل بشویم و با آن کار کنیم.  حرفهایتان را آنجا بزنید.  
آنجا گوش شنوا وجود دارد.  بحث محافل کارگرى بر سر بازشناسى گوشه اى از مکانیسم هاى واقعى 
جامعه بود.  یادآورى این بود که طبقه کارگر یک موجودیت اجتماعى و اجتماعا شکل گرفته است.  اینطور 
نیست که کارگران در غیاب گروههاى چپ عده اى آدم منفرد هستند که مات و بى حرکت آسمان را نگاه 
میکنند تا یکى بیاید و به آنها بگوید فقر بد است و اتحاد خوب است.  گفتیم مطمئن باشید در هر لحظه 
در میان کارگران محافل مقاومت وجود دارد.  گفتیم شرط دخالت در سرنوشت جامعه، برسمیت شناسى 
مکانیسم ها و قوانین حرکت جامعه است. این اساس مارکسیسم است. انزوا از جامعه، ناتوانى از دست 
بردن به مکانیسم هاى جامعه براى جابجا کردن نیرو و ابراز وجود سیاسى، عدم حضور در جنگ قدرت، 
بیتفاوتى به معضالت جارى جامعه و جاخوش کردن در یک موجودیت صنفى و فرقه اى و حاشیه اى، اینها 
سنتهاى کار کالسیک کمونیستى نیست، بلکه میراث اختناق و سرکوب و شکست است.  آن تصویرى که از 
زیست سیاسى و روش "کالسیک" فعالیت کمونیستى داده میشود را نباید پذیرفت. اوال، خود این "کالسیک" 
بیست سال قبل چیز دیگرى بود.  ثانیا خود ما در تغییر دادن این "کالسیک" نقش زیادى بازى کرده ایم.  در 
نتیجه من هیچ ارزش خاصى براى این بحث که این روش کالسیک کار کمونیستى نیست قائل نیستم.  کار 
کمونیستى را ما تعریف میکنیم چیست. و اگر ما بر مبناى عقلمان و نیازهاى سیاسى و آرمانهاى اجتماعى 
مان متوجه میشویم که باید به سمت معینى برویم، باید برویم و نگران این نباشیم که قبال کسى این مسیر را 

نرفته است و این راه ناهموار و پا نخورده است.

فعالیت سیاسى ماهیتا علنى است
اجازه بدهید روى چند نتیجه کلى از این مقدمات مکث کنم.  اولین نکته این است که مبارزه براى قدرت 
سیاسى یک مبارزه علنى است.  مردم بطور عادى علنى اند و این مردمند و طبقات اجتماعى اند که بر سر 
میان  اى  مبارزه  بعنوان  جامعه،  در  سیاسى  مبارزه  ندهندش.  و  بگیرند  میکنند  سعى  میکنند.  مبارزه  قدرت 
انسانها در جامعه، مکانیسم هایى علنى دارد. با گفتن، حرف زدن، نوشتن، فریاد زدن، صدا کردن، توجه جلب 
کردن، نیرو جمع کردن، از اینجا به آنجا بردن، مقاومت کردن، سنگربندى کردن و غیره همراه است.  مبارزه 
سیاسى مخفى چیزى است که به جنبش ما تحمیل شده است و هنوز میشود.  و ما به این واقعیت تحمیلى 
خو گرفته ایم.  روشهاى فعالیت در شرایطى که تحت سرکوب نیستیم را بلد نیستیم.  گویى حتما باید برویم 
در اختناق و در اختفا فعالیت کنیم.  این درست که حزب کمونیستى باید بتواند این فعالیت مخفى را انجام 
دهد و همیشه بخشى از فعالیت کمونیستى مخفى است. اما ما باید بدانیم که هدف فعالیت ما شکستن این 
سد اختناق است که ما را از دست بردن به مکانیسم هاى اجتماعى براى سخن گفتن و جذب نیرو و نبرد در 
یک مقیاس اجتماعى محروم میکند.  ما داریم تالش میکنیم که این سد را بشکنیم و بتوانیم در یک شرایط 
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علنى و بدون اختناق کار کنیم و بورژوازى نمیگذارد.  ما میگفتیم که وظیفه انقالب 57 بوجود آوردن پیش 
شرط هاى دموکراتیک انقالب کارگرى است. اما آیا اگر این شرایط فراهم میشد میتوانستیم از آن بدرستى 
بهره بگیریم؟  آیا چپ رادیکالى که ذاتا گروه فشار است و نه حزب سیاسى معطوف به جامعه و معطوف به 

قدرت، حتى در یک شرایط دموکراتیک میتواند در سرنوشت جامعه دخیل بشود؟  فکر نمیکنم.
ـُعد علنى، وسیع و جلوى چشم مردم صورت  اولین نتیجه گیرى من اینست که فعالیت سیاسى باید در بـ
بگیرد و ما باید به آن پا بگذاریم.  و این شیوه اى که چپ ها سنتا فعالیت کرده اند، یعنى شیوه غیبى، شیوه 
اى که در آن احکام و شعارها و خواستها بعنوان احکامى بدیهى از پشت دیوارى به مردم پرتاب میشود 
گویى مغزى را جایى پنهان کرده اند، گویى چشمه اى از خرد و حکمت را جایى پنهان کرده اند و به مردم 
نمیگویند کجاست و اعالم میکنند که "ما میدانیم که تاریخ به این سمت میرود و به آن سمت نمیرود" شیوه 
ابدا کارساز و کمونیستى نیست.  این شیوه جریانات جدى سیاسى نیست.  باالخره اگر شما میخواهید مردم 
دنبال شما بیایند باید خود را نشان بدهید.  باید دعوت خود را علنى کنید و مردم را دنبال خود بکشید.  
نمیتوانید بدون اسم و رسم و هویت و چهره سیاسى این کار را بکنید.  و کسى که بفهمد براى به میدان 
کشیدن دو میلیون نفر ده هزار نفر انسان واقعى و صاحب هویت و چهره شناخته شده الزم است که هر 
کدامشان نفوذى میان مردم داشته باشند و جایى ارج و قربى داشته باشند، این را میفهمد که حزبى که 05 
تا شخصیت کمونیست به جامعه معرفى کرده است و معتقد است هنوز کم است، منکر تئورى حزب لنینى 
نشده است و "حزب شخصیت ها" نشده است.  بلکه خیلى ساده دارد میگوید شخصیت کم داریم دیگر.  
شخصیت داشتن، چهره هاى واقعى داشتن، رهبران و فعالین شناخته شده داشتن، روش معمول و واقعى 

زندگى احزاب سیاسى اى است که میخواهند قدرتمند شوند.

فرد در مبارزه سیاسى مهم است.  فرد آن پدیده اى است که به اتحادیه ها، احزاب سیاسى و جنبشها چهره 
میدهد، براى توده وسیع مردم ملموسشان میکند و آنها را در دسترس مردم قرار میدهد.  در نگاه به هر 
نهادى شما نه فقط فونکسیون و نقش و برنامه و فلسفه وجودى اش را بلکه به افرادى که این نهاد را تشکیل 
میدهند نیز نگاه میکنید و این در ملموس شدن و واقعى شدن رابطه جامعه با آن نهاد تعیین کننده است.  
هر فرد، هر قدر هم بخشى از یک سازمان و نهاد جمعى باشد، نقشى فردى ایفا میکند و سهم خودویژه اى 
در مبارزه سیاسى دارد.  سازمان و جنبشى که از فرد بگذرد، فرد را قلم بگیرد، خود را بى اثر و خنثى کرده 
است.  سازمان نشان دهنده وحدت عمیقى است میان افراد.  نهایتا سازمان حکمتى بیش از اتحاد افرادش 
ندارد.  این را میفهمم که در طول تاریخ هر حزب افراد میروند و میایند، اما اهمیت سازمان اینست که در 
هر دوره افراد معینى را هم نظر و متحد کرده است.  این سازمان شبکه اى است که این افراد و مبارزاتشان 
را به هم مرتبط میکند، تقویت میکند، هماهنگ میکند، نیروى سازمان را پشت فعالیت فرد میبرد و نیروى 

همه افراد را به نیروى سازمان تبدیل میکند.  ولى سازمان جاى مبارزه فرد را نمیگیرد.

البته این بحث هم در میان ما تازگى ندارد.  ما مقوله آژیتاتورهاى کمونیست و رهبران عملى جنبش کارگرى 
و نقش فرد و رهبر شناخته شده و مورد اعتماد در جنبش کارگرى را 15 سال قبل به تفصیل بحث کرده 
بردن  تحلیل  است.  شخصیتها"  "حزب  همواره  اعتبار  این  به  کارگرى،  کمونیسم  مارکسى،  کمونیسم  ایم. 
هویت فردى کمونیستها در یک سازمان ادارى و نظامى بى چهره، تا حد تبدیل کردن اسامى آنها به حروف 
اختصارى، سلب هویت کردن از کمونیستها و تبدیل کردن تبلیغ و ترویج و شعار و فراخوان به محصوالت 
دبیرخانه ها و ستادهاى سازمانهاى غیبى، محصول جنبش ما نیست.  شاخص جنبش ما نیست.  بحث بر سر 
این نیست که حزب نباید کمیته داشته باشد، بر سر این نیست که حزب نباید یک شالوده محکم زیر زمینى 
داشته باشد که بتواند در هر شرایطى فعالیت کند، بحث بر سر این نیست که این همین شبکه زیرزمینى 
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ماست که امکان داده است ما امروز اینجا باشیم. و این انضباط محکم ماست که پشتوانه کار ماست.  هیچیک 
از اینها مورد بحث نیست.  اما آیا ما به اندازه کافى میدان را از دست دیگران در آورده ایم که اکنون کسى 

به تردید بیفتد که آیا زیادى به این سمت نمیرویم؟ 

ما باید صدها مرتبه بیشتر در این جهت برویم.  ما باید در همین ابعاد فعلى مان دهها چهره علنى بیشتر داشته 
باشیم که کسى که در ایران به قدرت گیرى این جریان فکر میکند بتواند مشخصا این را تجسم کند که چه 
طیف و چه تیپى از انسانها با چه اعتقادات، منش و خصوصیاتى سرکار میایند.  و بتوانند بخواهند و آرزو 
کنند که این تیپ آدمها سر کار بیایند.  ما هنوز در این راه حتى بدرستى گام نگذاشته ایم.  و آیا اینکارها 
سوسیالیستى نیست؟  به معنى قدیمى و فرقه اى کلمه، بنا به سطح شعور و تلقى معوج آنهایى که میخواهند 
در کانالهاى حاشیه جامعه زندگى کنند، آرى اینها سوسیالیستى نیست. اما براى یک مارکسیست این عین 
سوسیالیسم است.  براى کسى که میخواهد قدرت را از دست بورژوازى در بیاورد عین سوسیالیسم است.  ما 
این ضرورت را دقیقا از کمونیسم مان و از مارکسیسم مان نتیجه گرفته ایم و معتقدیم این شرط پیشروى در 
جدال بر سر تحقق اهداف مان است. اگر بناست مالکیت خصوصى و نظام کار مزدى را براندازیم و آرمانها 
و خواستهاى تاریخسازى که اعالم کرده ایم را جامه عمل بپوشانیم، باید به مثابه عده کثیرى از انسانهاى 
واقعى، با چهره و سیماى سیاسى خود جلوى جامعه قرار بگیریم و فراخوانمان را به جامعه و به کل طبقه 
کارگر اعالم کنیم.  در پستو بودن و بى چهرگى و در حاشیه زیستن شاخص هاى کمونیسم نیست.  اینها 
خواست بورژوازى براى کمونیستهاست.  و دستگاه سرکوب برپا کرده اند، دستگاههاى عظیم دروغ پردازى 
برپا کرده اند، تا دقیقا همین را به کمونیسم و صف کمونیستى طبقه کارگر تحمیل کنند.  قد علم کردن به 
نقطه  است.   سوسیالیسم  وظیفه  است.  سوسیالیسم  عین  عده مارکسیست  یک  واقعى براى  انسانهاى  مثابه 

شروع سوسیالیسم است، جز این سوسیالیسم نیست.

حزب و طبقه:  رابطه محلى و رابطه اجتماعى
کار حزب با کارگران چه میشود؟  کار مستقیم و حضورى حزب با فعالین و محافل و شبکه هاى کارگرى 
البته جزء دائمى کار یک حزب کمونیستى است و باید همیشه مشغول آن باشیم.  این آن نوع فعالیت در 
میان کارگران است که هم در مورد آن زیاد سخن گفته ایم و هم فرض فعالیت هرروزه حزب است و برایش 
سازمان ایجاد کرده ایم.  نوع دیگرى از کار کارگرى هم اینست که امکان انتخاب کمونیسم را براى کارگران 
فراهم کنید.  به کارگران بگوئید این جنگ را مى بینید؟  در این جدال میتوان کمونیسم را انتخاب کرد.  
کمونیسم کارگرى یک نیروى بالفعل و موجود است.  دیگر دعوا میان جبهه ملى و حزب توده و سلطنت 
و اسالم نیست، این حزب کمونیست کارگرى است و میتوانید آن را انتخاب کنید.  انتخاب شما محدود به 
احزاب طبقه حاکم نیست. این حزب خودتان است و میتوانید فردا بروید وسط تهران، دفتر مرکزى حزب، 
به حزب بپیوندید و با کارگران دیگر عضو حزب در محل و کارخانه و شهر خود مرتبط و متحد بشوید؛ 
میتوانید از همان روز مسئولیت به عهده بگیرید.  رفقا، ما میخواهیم به طبقه کارگر حق انتخاب کمونیسم را 
بدهیم.  اگر ما در سوراخ باشیم کارگر چرا باید ما را برگزیند؟  تروتسکیست ها دهها سال است دارند دلمه 
سر پیکت میبرند و دوشادوش کارگران از پاسبانها کتک میخورند و باز شاهدند که وقتى کارگر به مساله 
قدرت و دولت در جامعه فکر میکند باز به سوسیال دموکراسى فکر میکند.  براى اینکه حزب تروتسکیست 
خود را در موقعیتى قرار نداده است که بعنوان یک نیرو در جامعه صالحیت انتخاب شدن، برگزیده شدن 
بعنوان ابزار دخالت در امر قدرت توسط کارگر را داشته باشد.  آخر باید یک حزب در مرکز صحنه سیاسى 
حضور یافته باشد تا بشود انتخابش کرد.  تا بشود فهمید که این جریان یک کارى ازش میاید و راهش را 
بلد است.  میتواند نیرو جابجا کند.  حزب ما باید در مقیاسى ظاهر بشود که کارگر ایرانى بتواند انتخابش 
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کند.  منظورم در انتخابات نیست. منظورم اینست که کارگر به مثابه یک طبقه این حزب را برگزیند و بگوید 
من از میان آلترناتیوهاى موجود با این حزب میروم.  یک بعد دائمى و الیتجزاى فعالیت ما اینست که روابط 
کارگرى مان را فعال کنیم.  بعد دیگر فعالیت ما اینست که در پهنه جامعه و در جدال قدرت حزب را بعنوان 
یک ابزار واقعى در دسترس طبقه کارگر قرار بدهیم تا براى تعیین تکلیف بنیادى جامعه آن را به عنوان 
حزب خود بدست بگیرد. این دومى را اگر انجام ندهیم در وظیفه کمونیستى خود کوتاهى کرده ایم.  طبقه 
کارگر چه گناهى کرده است که باید تا ابد با سوسیالیسم در قامت گروههاى ده نفره "اتحاد و مبارزه در راه 
دفاع از حقوق کارگران محروم" روبرو شود و احزاب طبقات دارا را در وسط صحنه سیاسى مشغول بازى 
با سرنوشت خویش بیاید.  به این وضعیت باید خاتمه داد و این کمونیست هایى را الزم دارد که سنت و 
رسم حاشیه نشینى و فرقه سازى و فرهنگ گروه فشارى را کنار بگذارند و در قلب جنگ قدرت در جامعه 

ظاهر شوند.
کلمه کمونیسم و سوسیالیسم به تنهایى بدون هیچ توضیحى براى کارگر بسیار قوى است.  کارگر بطور 
غریزى و طبیعى در یک دعواى اجتماعى سوسیالیست ها را پیدا میکند. این جزو سنت طبقه کارگر است.  
سوسیالیسم محصول طبقه کارگر است.  این آن جنبشى است که کمونیسم را تحویل دنیا داده است.  در هر 
جاى جهان، از آرژانتین تا کره، وقتى کارگران جمع میشوند، از پیش میتوانید حدس بزنید که در میانشان 
ادبیات مارکسیستى میچرخد و خوانده میشود.  ما باید یک حزب کمونیستى کارگرى درست کنیم که در 
جامعه، در صحنه نبرد طبقات بر سر مقدرات جامعه، حضور پیدا کند و دیده بشود، و نه صرفا اسمى باشد 
پائین اطالعیه هاى سازمان در فالن محافل.  این آن مصافى است که امروز جلوى ماست.  حزب کمونیست 
کارگرى به مثابه یک حزب کارگرى، حزبى که بر جدالها و جدلهاى تعیین کننده اى بر سر مارکسیسم و 
تمایز کمونیسم کارگرى از کمونیسم بورژوایى بنا شده است، امروز به جایى رسیده است که تنها راه جلو 
رفتنش درك رابطه حزب و جامعه و درك مقوله مکانیسم اجتماعى کسب قدرت است.  منظورم از کسب 
قدرت حمله روز آخر به کاخ زمستانى و تشکیل دولت نیست، بلکه منظورم قوى شدن و ذینفوذ شدن 
حزب در جامعه است به نحوى که یک پاى مهم جدال طبقات بر سر قدرت باشد، و از باالى سرش نتوانند 
چیزى را به جامعه تحمیل کنند.  این االن شروع شده است و ما جوانه هاى شروع این روند را مى بینیم و 

شاهدید که چقدر تصاعدى در حال پیشرفت است.

رفقا، پیروزى بر بورژوازى را باید در زمین او انجام داد.  ما در کنگره خود به کسى پیروز نمیشویم.  قدرت 
سیاسى را در اردوگاه خود کسب نمیکنیم.  بنابراین باید برویم به زمین آنها، و داریم میرویم به زمین آنها.  
ما باید خود را براى ایفاى این نقش آماده کنیم.  ما از هرجا آمده باشیم، چه مروج سیاسى بوده باشیم و چه 
رهبر کارگرى و چه پارتیزان، چه شاعر و نویسنده، االن بجایى رسیده ایم باید نقشهایى در مقیاس اجتماعى 
بعهده بگیریم و ایفا کنیم.  و بعنوان شخصیتهاى زنده جنبش سوسیالیسم و کمونیسم کارگرى یک کشور قد 

علم کنیم و حرف بزنیم، با همه جامعه حرف بزنیم.

حزب مارکسیستى -  حزب اجتماعى
ما یک حزب مارکسیستى هستیم و در این روند گسترش، مانند هر پدیده اى که جاذبه اش قرار است به 
خیلى دور برسد، هسته مرکزى مان باید خیلى فشرده و وزین باشد.  در کنگره دوم اشاره کردم که تاریخا 
احزاب چپ وقتى خواسته اند اجتماعى بشوند و در ابعادى اجتماعى ظاهر بشوند، به راست چرخیده اند.  
اینطور توجیه کرده اند که جامعه راست تر از آنهاست و اگر راى میخواهند باید به راست بچرخند. و البته 
براى  چپ  رادیکال  حزب  یک  از  نماینده  یک  است  ممکن  اند.   خورده  شکست  کار  این  در  هم  تاریخا 
یک دوره به مجلس رفته باشد، اما همان یک نفر را هم دور بعد پرونده اش را زیر بغلش زده اند و روانه 
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اش کرده اند که برود.  ما یکى از معدود سازمانهاى کمونیستى بعد از بلشویکها هستیم که میخواهد روى 
رادیکالیسم و ماکزیمالیسمش توده اى بشود.  سازمانى که اتفاقا میخواهد ماکزیمالیسم و کمونیسم را توده اى 
و اجتماعى کند.  میخواهد آرمانها و ایده انقالب کمونیستى اش را ببرد و توده اى و اجتماعى کند.  میخواهد 
حرف آخرش در مورد مذهب را به حرف جامعه بدل کند. ما کسانى هستیم که معتقدیم باید این کمونیسم 

بى تخفیف را توده اى و اجتماعى کنیم.
این دورنما، دو سوال را جلوى ما میگذارد، اول اینکه آیا اصوال چنین کارى ممکن است؟  که بنظر من 
تجربه ثابت کرده است که در دوره ما اتفاقا این روش کارساز است.  جامعه معاصر پاسخهاى رادیکال و 
انسانهاى رادیکال و سازش ناپذیر میخواهد.  کسانى که حرف اساسى و بنیادى خود را میزنند و میخواهند 
همفکران و همراهان خود را متحد کنند تا کل این افق رادیکال را متحقق کنند.  کافى است 5 درصد جامعه 
حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را بگیریم.  کافیست 5 درصد مردم ایران فعاالنه از حزب کمونیست 
کارگرى دفاع کنند و آن را حزب خودشان بداند تا تمام منطقه را بگیریم.  مهم نیست که نشریات مجاز 
و قانونى ایران به ما روى خوش نشان ندهند.  آن مملکت 60 در صد انسان ضد دین و ضد خدا دارد که 
از دست رژیم اسالمى کارد به استخوانشان رسیده است و همه حامیان بالقوه ما هستند.  آنها که از اسالم 
به ستوه آمده اند ما را دارند، آنها که از نابرابرى زن و مرد به ستوه آمده اند ما را دارند، کسانى که از شرق 
زدگى حاکم بر رژیم و اپوزیسیونش خسته شده اند ما را دارند، و این حق ماست که ما را داشته باشند.  
این اقشار هویت کارگرى و کمونیستى ما را تحریف نکرده اند اگر ما را نماینده خود بدانند.  کسانى هستند 
که میگویند ما با شما آمده ایم چون حرف دل جوانها را میزنید.  ما با شما آمده ایم چون حرف دل زنان 
را میزنید، یا چون از فرهنگ مدرن ترى سخن میگوئید، یا چون علیه مذهب به پا خاسته اید.  این اشکالى 
ندارد.  کسانى که با ما میایند به خاطر نقشى با ما میایند که آن روز در جامعه بازى میکنیم.  و اگر بازى 
نکنیم دیگر با ما نمیایند و با دیگران میروند که آن نقش را برعهده میگیرند.  و هیچ عار نیست که اینها را 
دور خود جمع کنیم.  قرار از ابتدا این بود که طبقه کارگر و کمونیسم کارگرى بعنوان پرچمدار همه آزادى 

و همه برابرى در جامعه ظاهر شود.

سوال دوم اینست که اگر این نیروها و مطالبات و تمایالت را دور خود جمع کردیم، چه تضمینى هست 
حزب آنها نشویم، فقط حزب آن کارها نشویم.  اینجاست که آنطرف قضیه را باید تاکید کنیم.  این حزب 
باید یک ستون فقرات کمونیستى متعهد داشته باشد و این ستون فقرات مدام باید رشد کند.  بگذارید اینجا 
نوکى به بحث عضو و کادر بزنم. من معتقدم هرکس دوست دارد عضو حزب کمونیست کارگرى بشود باید 
بتواند بشود.  فرض من اینست که همه انسانها با شرفند.  هرکس خودش میداند که چرا عضو شده است.  
البد از نظرات و سیاستهاى حزب خوشش آمده است.  ولى این حزب باید یک الیه کادرى داشته باشد که 
این حزب را هدایت میکند، باز تولید میکند، به مسائلش میرسد، رشدش میدهد.  کسانى که تمام نقشه را 
دارند، تمام بحث را دارند.  انتهاى افق را ببینند و تعهد تئوریکى تعلق فکرى و آرمانى شان قوى و کامل 
باشد.  این یک بعد وظایف ماست که نباید فراموش شود.  بحث سر اینست که ما 500 هزار عضو میخواهیم 
و براى اینکار به دو هزار کادر قوى کمونیست احتیاج داریم و باید اینها را در این حزب بار بیاوریم.  در 
نتیجه یکى از کارهاى کادر حزب اینست که اعضاى خوب را انتخاب میکند و با آنها کار میکند، به آنها 
ماتریال میدهد، با آنها بحث میکند و سعى میکند بارشان بیاورد.  مقوالت حزب وسیع اجتماعى و حزب 
مارکسیستى بنظر من تناقض ندارند.  ما میخواهیم ثابت کنیم که ندارند.  میشود مارکسیست بود، آتشین 
بود، تئوریک بود، تمام تحول سوسیالیستى را خواست و در عین حال یک حزب وسیع اجتماعى داشت که 
روى کوچکترین تشابهات با امیال مردم گسترش پیدا میکند.  ممکن است بگویند کسى که براى خواستهاى 
جوانان با ما آمده است وقتى به مشروطه اش برسد دیگر با ما نخواهد ماند.  باشد، ولى تا آن روز که با 
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ماست، ما نفع کرده ایم. پشتوانه چند دهه اى این حزب از نظر فکرى و پراتیکى، جدلهایى که وارد آن شده 
است و با سر و روى خونین از آن بیرون آمده است.، دارد میگوید که این حزب کجا ایستاده است.  ما 
کمونیستیم، و این کمونیسم به اندازه کافى قوى هست که چندین و چند برابر این جلو برویم بدون احساس 

خطر و نگرانى از آلودگى با "دنیاى کثیف سیاست" و نیرو جمع کنیم.  و این نیرو امروز حیاتى است.

احیاى کمونیسم جهانى
من راجع به رفتن حزب خودمان به مرکز عالم سیاست و به مرکز جامعه حرف زدم.  اما یک نکته دیگر هم 
بنظر من تعیین کننده است. اگر کمونیسم در مقیاس جهانى آینده اى دارد از طریق احزابى است که اینکار را 
میکنند، نه از طریق تماس دبیرخانه و روابط عمومى ما با فعالین انگلیسى و آلمانى و استرالیایى و پرسیدن 
نظر آنها راجع به مواضع ما. آنهم البته کار خوب و الزمى است.  اما اگر چیزى قرار باشد کمونیسم را در دنیا 
احیاء کند توان و صالحیت دو سه حزب کمونیست کارگرى دنیاست که در کشورهایى با اندازه متوسط، 
میکند،  احیاء  را  مانیفست  میکند،  احیاء  را  مارکسیسم  تئورى  میکند،  احیاء  را  کمونیسم  این  بشوند.   نیرو 
کاپیتال را احیاء میکند.  این وظیفه ما و دِین ما به جنبش کمونیستى جهانى است که قدرتمند بشویم. کافى 
است دو سال در گوشه اى از جهان در قدرت باشیم، پیروزى ما در جنگ قدرت، یا حتى شکست دادن و 
بیرون راندن ارتجاع از یک گوشه آن مملکت، چشم جهانیان را متوجه کمونیسم کارگرى و حزب پیروزش 
میکند و شما میتوانید درباره مارکس و لنین و انترناسیونال کمونیستى و حق کارگر در جهان امروز دنیا را 
مخاطب قرار بدهید. ما، ما احزابى که بتوانیم در جامعه قدرتى بشویم، کمونیسم را احیاء خواهیم کرد.  این 
تنها پاسخ واقعى پس از سقوط بلوك شرق است. پاسخهاى پس از سقوط بلوك شرق پاسخهاى تئوریکى 
نیست، جوابهاى تئوریکى اش را قبال داده ایم و داده بودند.  پاسخهاى پس از سقوط بلوك شرق پاسخهایى 
پراتیکى است.  پراتیکى به معنى وسیع کلمه.  پاسخ واقعى ما به احیاى کمونیسم، پس از ماجراى سقوط 
بلوك شرق، برپا کردن این پرچم جایى است که تعداد کافى اى از مردم، با سر و صدایى به اندازه کافى 
بزرگ، در آن باشند که این سیاره متوجه وجود ما و عروج مجدد ما بشود. این کار از ما برمیاید.  من راستش 
نمیدانم چه احزاب دیگرى در دنیا دارند چنین کارى میکنند. اما میبینم که در مقیاس کشورى مثل ایران ما 
این پتانسیل را داریم.  این سازمانى است که این پتانسیل را دارد که کار مثبتى در این مقیاسى که من گفتم 

صورت بدهد، به نحوى که جنبش کمونیستى بطور کلى را به پله باالترى ببرد.
وظیفه اى که امروز جلوى ماست استفاده از این سرمایه بیست ساله، از این شعور بیست ساله، از این تجربه 
بیست ساله و این نیروهایى که در طول این سالها جمع شده اند و آبدیده شده اند براى کارى بیرون این 
سنت و بیرون این تاریخ حاشیه اى است.  کارى موثر در جامعه، و این کارى است که ما شروع کرده ایم 

و همه به این میبالیم.

چوله  و  چاله  نداریم،  تخصص  آنها  در  نیستیم،  آشنا  کافى  اندازه  به  قلمروها  این  با  ما  حال  عین  در  اما 
هایش را نمیشناسیم.  باید بسرعت یاد بگیریم و از حریفان خود باهوش تر و چاالك تر باشیم.  مبتکرتر 
باشیم.  یک دنیا کار در این مسیر هست و میخواهم بعدا در این نشست روى ابعاد مختلف آن مکث کنیم.  

انترناسیونال شماره 29، خرداد 1378
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درباره تنش بین جمهورى اسالمى و طالبان 
مصاحبه با رادیو انترناسیونال استکهلم -  سپتامبر 1998

رادیو انترناسیونال:  در بیانیه اصول سیاست حزب کمونیست کارگرى ایران و همچنین گفتگوى شما راجع 
به این مساله در ایسکرا عالوه بر تنش و احتمال جنگ بین رژیم اسالمى ایران و طالبان، توجه ویژه اى به 
پدیده طالبان و بعد منطقه اى آن شده، چرا طالبان مورد توجه خاصى قرار گرفته و این توجه در مورد شاه 

مسعود و ربانى و بقیه نیست؟  

منصور حکمت:  بنظر من مساله آنقدر بر سر شاه مسعود و ربانى و غیره نیست که بر سر یک کاسه شدن 
وضعیت قدرت در افغانستان و مسجل شدن حکومت یکى از این باندهاست، بخصوص باند طالبان که بطور 
نسبى از همه ارتجاعى تر و عقب مانده تر است.  اگر از یک زن افغانى بپرسند در چه شرایطى میخواهى 
زندگى کنى، باالخره بین این حالتهائى که در افغانستان میتواند پیش بیاید طالبان را آخر لیست خود قرار 
میدهد.  در نتیجه بعنوان یک عده آدم که در این منطقه زندگى میکنند، من شخصا و فکر کنم خیلى از 
کسانى که ناظر این اوضاع هستند نگرانند از اینکه طالبان قدرتش در افغانستان یک کاسه بشود و تبدیل 
به جمهورى اسالمى ثانى اى بشود که دیگر زیر سوال نیست، میتواند سفارتخانه دایر کند، وزارت فرهنگ 
داشته باشد، شروع کند مالیات گرفتن، زندانها و دادگاههایش را سازمان بدهد و غیره.  تا وقتیکه طالبان 
صرفا نیروئى است در صحنه افغانستان، امید به شکست خوردن و عقب راندنش هست ولى اگر بنا باشد 
بعنوان یک دولت در افغانستان مستقر شود آنوقت نه فقط مردم افغانستان بلکه هرکس که خودش را جاى 
مردم افغانستان بگذارد، از چنان وضعیتى شوکه میشود.  در نتیجه طالبان و یک کاسه شدن قدرتش پدیده 
مهمى است، و قطعنامه ما و بحثى که من در مصاحبه با نشریه ایسکرا کرده ام دقیقا متوجه به این است که 
یک بعد مهم این تنش بین جمهورى اسالمى و طالبان میتواند این باشد که در راه یک کاسه شدن قدرت 
طالبان در افغانستان سنگ بیندازد و فرجه هایى را باز نگه دارد براى انسانهاى باشرف که بتوانند در این 

وضعیت دخالت کنند.  

رادیو انترناسیونال:  از زاویه مردم افغانستان نگاه کنیم، در آن مصاحبه گفته اید اگر بریگاردهاى سرخى 
وجود میداشت میبایست میرفتند و کار طالبان را یکسره میکردند ولى بریگاد سرخى نبود، جمهورى اسالمى 
از راه رسید و عنوان رهائى بخش به خود داد. صرف طرح این مساله آیا مدالى نیست که به جمهورى 

اسالمى با گشاده نظرى داده شود؟  

منصور حکمت:  اینطور نیست چون ما حرف خودمان را میزنیم، واضح است که هر کسى بخواهد میتواند 
هر حرفى را بچسباند و ادعا کند که از این بحث آن در مى آید. حرف ما خیلى مشخص است؛ اولین بند 
بحث من و قطعنامه این است که ما طرفدار سرنگونى هر دو رژیم هستیم، ما وجود اینها را ننگ میدانیم بر 
صفحه تاریخ بشریت، ما در کار سرنگونى اینها هستیم، ما جریانى در قطب دشمن و مقابل اینها هستیم.  حال 
به تنش اینها نگاه میکنیم ببینیم در مجموعه معادالتى که نه دو طرف بلکه چند طرف دارد، که یکطرف آن 
خود ما هستیم، چه تاثیرى میگذارد؟  مدال اگر بدهیم به خودمان میدهیم.  ما همیشه به جنبش آزادیخواهى 
مدال داده ایم، به جنبش سوسیالیستى مدال داده ایم.  چطور ممکن است کسى از بحث ما این را در بیاورد 
که گویا به جمهورى اسالمى مدال داده شده، صرفا براى اینکه معتقدیم قدرت طالبان ممکن است از این 
طریق زیر سوال برود و دوباره صحنه سیاسى افغانستان باز بشود.  این مدال نیست، این بیان یک فاکت 
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است یک فاکت ساده.  اگر تاجیکستان نیروهایش را برده بود یا روسیه نیرویش را برده بود ما همین حرف 
را میزدیم که این تنش، این بسیج نیرو، بطور عینى کمک میکند که صحنه سیاسى افغانستان باز بشود بخاطر 
اینکه بسیج نیروى قبلى پاکستان را که داشت این قضیه را یک کاسه میکرد خنثى میکند.  بعنوان یک عده 
آدم عاقل که میتوانند به صحنه نگاه کنند و دوست ندارند طالبان در افغانستان سر کار بیاید، همانطور که 
دوست نداشتند جمهورى اسالمى در ایران سر کار بیاید، به این قضیه نگاه میکنیم و میگوئیم تحول جالب 
و قابل توجهى است.  اگر در حین جنگ ضدفاشیستى پارتیزانهاى فرانسه با ارتش هیتلرى، معلوم شود که 
هیتلر و موسولینى به جان هم افتاده اند، بدون اینکه کسى مدالى به کسى بدهد ممکن است جنگ هیتلر و 
موسولینى را به فال نیک بگیرد و بگوید این باعث تضعیف دو طرف میشود یا فرجه هایى را براى دخالت 
ما باز میکند.  دیدن این فاکت بنظر من نشان دهنده بینش داشتن است نه جبهه گیرى خاصى به نفع یکى 

از این دو طرف.  

رادیو انترناسیونال:  کلمه "فال نیک" را استفاده کردى، من لیستى از کلماتى که در رابطه با این تنش استفاده 
کرده اید را انتخاب کرده ام:  "عالقمندى به قضیه" و "به فال نیک گرفتن" و غیره، تو در برنامه و نوشته هاى 
خودت با آلیاژ بسیار باالئى از انساندوستى و آسایش انسانها، حرمت و ارزش جان انسانها صحبت میکنى، 
از طرف دیگر پدیده اى اتفاق افتاده و شما به یک جنگ با تعبیر "فال نیک" اشاره میکنید، چه سرپلى بین 

اینها وجود دارد؟  

نگاه  سرخ"  "بریگاردهاى  بحث  به  شما  است،  روشن  خیلى  اینکه  است،  روشن  حکمت:  خیلى  منصور 
کنید، اگر ما نیرویش را داشتیم که یک ارتش سرخ از زحمتکشان جهان بسیج کنیم.  از هر آدمى که فکر 
میکند باید رفت زن افغانستانى را از زیر دست طالبان بیرون کشید، باید رفت به جنبش مردم آنجا کمک 
کرد، وارد جنگ میشدیم.  جنگ کلمه اش وحشتناك بنظر مى آید و واقعیتش هم تلخ است ولى یک جائى 
دقیقا انساندوستى حکم میکند که ما بخاطر آن وارد جنگ شویم.  من میفهمم که یک مکتب آرامش طلبى 
در اروپا از خیلى وقت پیش، از قرن نوزده، وجود داشته است که معتقد است به هر مساله اى باید به تدریج 
و با آرامش رسید.  اما این مکتبى نیست که من قبول کرده ام و حزبى نیست که من در آن عضو شده ام، و 
فکر میکنم نود در صد مردم دنیا بخصوص کسانى که زیر فشارهاى سیاسى و نژادى و قومى هستند معتقدند 
باید جنگ کرد براى اینکه انساندوستى را متحقق کرد.  بنظر من این نهایت پشت کردن به انساندوستى 
است اگر کسى حاضر نشود به طالبان جنگ اعالم کند.  اگر ما حکومت کارگرى در ایران تشکیل میدادیم، 
اگر جمهورى سوسیالیستى در ایران تشکیل میشد، یکى از اولین اقداماتش اعالم جنگ به طالبان بود، یکى 
از اولین اقداماتش بسیج نیرو بود براى برچیدن طالبان، تا آن حدى که بتوانیم.  واضح است اگر پاکستان 
به پشتیبانى اش در بیاید و اگر مساله حساسیت هاى وسیعى در منطقه بوجود بیاورد ما هم نیرویمان را 
محاسبه میکنیم.  ولى بنظر من کسى که میرود وارد جنگ میشود با فاشیستهاى اسپانیا، کسى که با طالبان 
وارد جنگ میشود، کسى که با آپارتاید در آفریقاى جنوبى اعالم جنگ میکند، کسى که به اشغال کردستان 
اعالم جنگ میکند، دارد از انسانیت دفاع میکند نه اینکه آن را زیر سوال ببرد.  با همین استدالل میشود از 
حزب دمکرات پرسید چرا شما به جنگ جمهورى اسالمى میروید مگر نمى بینید جنگ قربانى هاى انسانى 
بجا میگذارد؟  به شما خواهد گفت دوست عزیز! انسانیت یک لحظه نیست، انسانیت یک واقعیت سیاسى 
-  اجتماعى است که بایست آن را متحقق کرد.  براى اینکه زن افغانستانى، مرد افغانستانى از زیر یوغ اسالم 
نکبت بار طالبان از زیر یوغ سرکوب عشیره اى قبیله اى افغانستان، نه فقط طالبان بلکه بقیه دارودسته هاى 
اوباش در افغانستان بیرون بیاید باید یک جماعتى علیه آن جنگ اعالم کنند، نمى گویم این همان جنگى 
است که جمهورى اسالمى اعالم میکند، دارم جواب سوال کلى شما را درباره رابطه جنگ و انسان دوستى 
میدهم، دقیقا از یک موضع انسانى است که باید وارد جنگ با طالبان شد.  دقیقا از یک موضع انسانى است 
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که افتادن یک شیطان دیگر به جان طالبان و تضعیف طالبان را میتوان بعنوان یک پدیده مثبت نگریست و 
گفت ما فکر میکردیم صحنه سیاسى افغانستان دارد بسته میشود، فکر میکردیم اى داد بیداد طالبان است و 
مردم افغانستان و بیست سال دیگر مثل سرنوشت ما و بدتر و کثیف تر از این سرنوشتى که ما داریم، بیست 
سال زن اجازه نداشته باشد بیاید بیرون کار کند که شیرخشک براى بچه اش بخرد، دارند یک نسل را به 
مرگ محکوم میکنند، آدمها را در خیابان از چنگک آویزان میکنند، معلوم است که باید وارد جنگ شد.  اگر 
کسى بگوید من آرامش طلبم، جواب ما به آرامش طلبان دنیا که علیه انقالب و علیه قیام مردم و دست زدن 
به قهر براى تغییر اوضاع تبلیغ میکنند که این انسانى نیست، همیشه این بوده که نهایت انسانیت و باالترین 
شاخص انسانیت اینست که کسى حاضر باشد از جان خودش و رفاه و آسایش خودش بگذرد براى اینکه 

این وضعیت را تغییر بدهد.  وارد جنگ براى تغییر جهان بشود.  

رادیو انترناسیونال:  برمیگردیم به مساله جمهورى اسالمى و طالبان، شما در مصاحبه تان با ایسکرا اشاره 
کرده اید که اگر به این موقعیت با هشیارى برخورد بشود میتوان بخوبى از آن استفاده کرد، این هشیارى 

چه نوعى است؟  

منصور حکمت:  بنظر من اولین هشیارى اینست کسى از موضع فابیانیسم بریتانیاى صد سال پیش سراغ 
اینجا،  ایم  شده  جاگیر  تازه  میشود،  تمام  دارد  یخچالمان  قسط  تازه  میشود،  شلوغ  آى  که  نرود  قضیه  این 
میخواهیم به جهان دمکراسى ثابت کنیم که اگر چپى بوده ایم حاال انساندوست شده ایم.  بیاییم دخالت را 
محکوم کنیم، بیاییم نیرو بسیج کنیم و اینها را به آرامش و صلح دعوت کنیم.  اولین نشان هشیارى اینست 
که بفهمیم این سم است براى انسانیت در منطقه.  اگر شما در مقیاس منطقه اى فکر کنید و واقعا دلتان براى 
مردم افغانستان سوخته باشه و واقعا فکر نکنید شرایط افغانستان على السویه است و میشود چندین میلیون 
مردم آنجا در آن وضعیت زندگى کنند و من و شما در خانه خودمان آزاد باشیم، اگر کسى اینطور فکر کند 
میگوید این تنش وضعیت مناسبى را پیش آورده است، اگر این وضعیت اجازه بدهد کمونیستهاى افغانستان 
در مناطقى خودشان را جمع و جور کنند، اجازه بدهد نیروهاى مخالف طالبان دوباره مزار شریف و بامیان 
را بگیرند و طالبان از موقعیت "دولت" به موقعیت نیرویى که تا دیروز بوده تقلیل پیدا کند و در نتیجه صحنه 
سیاسى افغانستان، که داشت میرفت بسته شود، جا پیدا کند براى یک نوع، اگر نه پلورالیسم، بهرحال امکان 
دخالت همه؛ این به نفع ماست.  ما باید این کار را بکنیم.  اگر افغانستان دوباره باز بشود و کنترل طالبان 
روى بعضى مناطق سست بشود، امکان میدهد چهار تا آدمى که میخواهند بروند براى نجات افغانستان کار 
کنند، بتوانند آنجا نیرو جمع کنند، تبلیغات کنند، اگر کسى از دست طالبان ناراحت است شاید بتواند شبانه 
جانش را با دندانش بگیرد و برود در آن منطقه زندگى کند، اقال با یک درجه ایمنى بیشتر و انسانیت بیشتر.  

اینها همه یعنى هشیارى.  

در رابطه با ایران هم این هشیارى معنى مهمى دارد.  فرض غلطى که در بحث عده اى هست اینست که گویا 
رژیم ایران شرایط جنگى و اوضاع فوق العاده اعالم میکند، بگیر و ببند میشود و فضا بسته میشود و این به 
نفع جناح خامنه اى است و اوضاع را در ایران اختناق آمیز میکند.  حتما عده اى سعى میکنند این کار را 
بکنند، شک نیست.  ولى جنگ با طالبان جنگ با عراق یا پاکستان نیست که بتوانند استنتاجات کشورى براى 
ایران بکنند و بگویند شما در دزفول باید بیشتر کار کنید جانم! شورا پورا مالیده جانم! یا هرچه که سابق 
مى گفتند یا فرضا فالن روزنامه را در تبریز باید ببندند چون جمهورى اسالمى در مرز خراسان با گروههاى 
پارتیزانى طالبان مشغول جنگ و گریز است.  این قضیه این برد را ندارد.  از آن طرف چیزى که دارد، و 
در صحبت سران رژیم میشود بخوبى دید، اینست که کسیکه میخواهد به جنگ طالبان برود علیه طالبان 
تبلیغ میکند و یک رگه تبلیغ رژیم علیه طالبان اینست که اینها قشرى و عقبمانده اند، تلقى درستى از اسالم 
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ندارند، خون بچه هشت ساله را مباح میدانند، با زن این رفتار را میکنند و غیره.  فکر کنید اگر بلندگوهاى 
رژیم حتى یک در صد آنچه را که تا حاال از افغانستان منعکس میشود را بعنوان یک روایت غلط از اسالم 
تبلیغ کنند که خود خامنه اى دارد این کار را میکند، چقدر فضاى جامعه براى فحش دادن و حمله عمومى 
به اسالم خود رژیم جمهورى اسالمى و به همان قشرى گرى از نوع ایرانى اش بازتر میشود.  نمیتوان به 
جنگ طالبان رفت، یک جناح اسالمى به جان یک جناح دیگر اسالمى بیفتد، که افتاده است، بدون اینکه 
فضا براى تبلیغات علیه کل شان و فصل مشترکشان در جامعه باز بشود، و تا همین االن این شده.  همین 
امروز در ایران وقتى عده اى تظاهرات میکنند و شلمچه اى ها و انصار حزب اهللا به آنها و به تجمعات مردم 
اینجا و آنجا حمله میکنند، شعارى که علیه آنها داده میشود اینست:  طالبان! طالبان! پس خیلى روشن است 
و عقل زیادى نمى خواهد که این از نظر تبلیغى، رژیم جمهورى اسالمى را در آمپاس قرار میدهد و هر کس 
در ایران، در تهران، بخواهد به قشرى گرى رژیم و به وضعیتى که اینها سر زنان در آورده اند حمله کند، 
خیلى راحت میتواند استناد کند که این همان کارى است که طالبان میکند و سپاه پاسداران به جنگشان رفته 
است.  این بطور جدى موقعیت ایدئولوژیکى رژیم را دشوار میکند.  بحث خیلى ساده اى است، وقتى یک 
جریان مذهبى با یک جریان مذهبى دیگرى جنگ میکند شکافها در درون صف مذهبى باز شده و از این 

شکاف آدمهاى هوشیار میشود رخنه کنند و فعالیت کنند.  

رادیو انترناسیونال:  در صحبت هایى که علیه مواضع تو مطرح میشود بالفاصله زوم میشود روى جنگ.  
اگر بریگاردهاى سرخ باشد، دفاع از کردستان باشد، این قابل پذیرش است ولى اینجا جمهورى اسالمى 
است، بحث سر سربازگیرى است، سر خمپاره و توپى است که فرود میاید، تلفاتى است که بهرحال مردم 

فرزندان خودشان را در جبهه ها از دست میدهند.  چطور میشود این را پذیرفت؟  

منصور حکمت:  ببینید این جنگ جمهورى اسالمى با طالبان است و نه جنگ مردم ایران، در نتیجه ما 
بحثمان این نیست که مردم از این جنگ استقبال کنند و به جبهه بروند.  سپاه پاسداران یک سازمان داوطلب 
است.  ما هر جا هر چه را بخواهیم در این روند محکوم مى کنیم و هر چه را نخواهیم محکوم نمى کنیم.  
آن چیزى که ما محکوم مى کنیم خمپاره باران است، سربازگیرى اجبارى است ولى نفس اینکه حزب اهللا 
ایران با حزب اهللا افغانستان به جان هم بیفتند قابل محکوم کردن نیست.  شما نمیتوانید جنگشان را محکوم 
کنید بدون اینکه بر صلحشان حکم مشروع بزنید.  کسى که میاید االن تنش بین طالبان و جمهورى اسالمى 
را محکوم مى کند دارد مى گوید صلح شما پذیرفتنى است.  دارد میگوید اگر بنشینید و به صورتى اختالفتان 
را حل و فصل کنید از نظر من مشروعیت دارد این چیزى است که این دوستان متوجه نمى شوند.  ما نمى 
توانیم پروسه اى را محکوم کنیم بدون اینکه شرایط قبل از شروع این پروسه را مشروعیت داده باشیم.  این 
اشکال کار است.  جنگ است و در جنگ توپ و خمپاره میاید، باید علیه این فعالیت کرد باید علیه بردن 
این جنگ به محیط زندگى و کار مردم فعالیت کرد.  ولى اینکه نیروى اهللا اکبر جمهورى اسالمى به جنگ 

نیروى اهللا اکبر طالبان برود، من و شما چرا باید غصه اش را بخوریم؟  

رادیو انترناسیونال:  ببینید تا آنجا که به حرکت علیه جنگ بین دولتها و یا جریانات مربوط مى شود سبک 
و روش شناخته شده و کالسیکى وجود دارد.  مردم میایند حرکت ضد جنگ ترتیب مى دهند و علیه جنبه 

هاى مختلفش...  

منصور حکمت:  اینطور نیست البته. ببینید امریکا در یک مقطعى برخالف میل اکثریت مردمش وارد جنگ 
علیه آلمان هیتلرى شد ممکن است مردم آریزونا، مردم کالیفرنیا، مردم تگزاس که باید سربازى مى رفتند 
از این ماجرا بشدت ناراحت بودند.  آمریکا آن موقع هم یک نیروى مترقى جهان نبود. آن موقع هم یک 
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نیروى امپریالیستى رو به رشد بود.  من و تو که در فرانسه زیر اشغال نازى ها بسر مى بریم ممکن است 
بگوئیم که اگر امریکا وارد جنگ بشود ما شانس برد داریم.  خودتان را توى این شرایط بگذارید.  اگر تمام 
جهان و تمام مقوله انسان دوستى و تمام مقوله بینش سیاسى، به این خالصه میشد که چه کسى مى توانست 
بدون اینکه از دماغ کسى خون بیاید این شصت سال عمرش را طى کند، مطمئنم سیاستمدار شدن یا حتى 
آزادیخواه شدن کار سختى نبود.  میگفتند آقا جنگ نکنید شلوغ نکنید بگذارید ظالم و مظلوم و ظالمین با 
هم، همه در آرامش بسر ببرند! اما ما در یک روند در حال حرکت هستیم.  ما خودمان قصد سرنگونى طالبان 
و قصد سرنگونى رژیم را داریم.  اگر رژیم با ما جنگ نکند ما مجبوریم یک جائى برویم با رژیم جنگ کنیم 
و باز توپ و خمپاره و غیره میاید.  در انقالب هم توپ و خمپاره میاید.  کسانى که براى مثال از این آرامش 
طلبى و تشنج زدایى بین طالبان و جمهورى اسالمى دفاع مى کنند دقیقا ممکن است کسانى باشند که کامال 
به مشى پیشمرگانه در کردستان معتقدند.  مگر شما وقتى با جمهورى اسالمى دست به اسلحه مى برید توپ 
و خمپاره به سنندج نمیاندازد؟  اگر کسى بیاید به شما بگوید آقا جنگ نکن، مثل کسى که دارد امروز مى 
گوید جلو این جنگ را بگیرید، چون توپ و خمپاره مى آید چه جوابى به او میدهید؟  یادتان نرود که بدون 
توپ و خمپاره در افغانستان در روز این قدر آدم کشته میشوند، بدون توپ و خمپاره در افغانستان این قدر 
آدم دارند سرکوب میشوند، توپ و خمپاره در این واقعیت تغییرى بنیادى نمى دهد.  در ایران که اصال بعید 
میدانم توپ و خمپاره طالبان به تهران بخورد.  ولى در افغانستان، مردم افغانستان بنظر من تعداد زیادى از 
آنها، از اینکه هر نیروى خارجى، کثیف ترین نیروى خارجى، شرایطى را بوجود بیاورد که طالبان قدرت یک 
کاسه اش زیر سوال برود و مجبور شود برود پاى پذیرش نوعى فضا براى سایر فراکسیونها و نیروها استقبال 
مى کنند.  من و شما ممکن است با طالبان در اخبار روزنامه ها برخورد داشته باشیم، ولى آنها باید با طالبان 
در زندگى و شهر خودشان برخورد داشته باشند و هر شیطانى درى را برایشان باز کند ممکن است استقبال 
کند.  گفتم جنگ همیشه توپ و خمپاره دارد ولى حتى در قاموس همه کسانى که در قبال این مساله موضع 
آرامش طلبانه و تشنج زدایانه گرفته اند، در قاموس همه آنها جنگهاى قابل دفاع وجود دارد، جنگهاى مفید 
وجود دارد، جنگهاى عادالنه وجود دارد.  در همه این جنگها توپ و خمپاره وجود دارد.  هر طور کسى از 
کشیده شدن امریکا به جنگ علیه آلمان هیتلرى استقبال مى کند با علم به اینکه نه طرفدار آمریکاست و نه 

هیتلر، این جنگ را هم میتواند براى خودش توجیه کند.  

رادیو انترناسیونال:  اجازه بده یک ذره دیگر قطبى اش بکنم؛ اینجا با خارج از جریان ایستادن این صحبت 
ها را مى شود مطرح کرد، ولى بیاییم جایمان را عوض کنیم فرض کنیم آژیتاتور حزبى در شوراى کفش ملى 
ایستاده و رو به مردمى که به قول خودتان از سر اومانیسم شان ضد جنگ هستند چه باید بگوید؟  مواضع 

حزب را چگونه باید بگوید؟  

باد!  دوشان  هر  بر  مرگ  است،  اسالمى  جریان  دو  جنگ  جنگ،  این  مردم!  بگوید  حکمت:  باید  منصور 
مسلمانها  جنگ  سرباز  ما  بگوید  باید  سربازگیرى  براى  بودند  آمده  اگر  بشوند.   سرنگون  باید  هردوشان 
نمیشویم، ما سرباز جنگ ارتجاع اسالمى نمى شویم، بروید با نیروهاى خودتان جنگ کنید.  اگر بخواهند 
جنگ را به شهرها بکشند مى گوید جنگ را ببرید بیرون، اگر بخواهند فضا را میلیتاریزه کنند علیه شان 
علیه  و  زندگى  و  کار  محیط  شدن  میلیتاریزه  علیه  کردن  مبارزه  بین  هست  فرق  ولى  کند.   مى  مبارزه 
سربازگیرى و مبارزه علیه اجحافات ناشى از جنگ با دعوت کردن از مسلمانان که آقایان حجت االسالم ها 
تشریف بیاورند بنشینند دور این میز من هم حاضرم مبصر شوم، خودم سازمان ملل را دعوت کرده ام، آشتى 
کنید.  این یعنى چى؟  یعنى اگر اینجا جنگ نکنید شرایط آشتى کنانتان مورد قبول ماست.  این است اصل 
قضیه.  کسى که تا به احتمال جنگ برمیخورد، ناگهان یاد این مى افتد که بگوید نباید جنگ کنند، این تصور 
را دارد، و این پیام را به جامعه مى فرستد، که رفع خصومت اینها و آشتى کردن اینها و پیداکردن روشهاى 
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مسالمت آمیز براى حل اختالف اینها در حیطه قلمرو مشروع برایش قرار دارد.  مائى که از همان اول مى 
گوئیم که هر دو را مى خواهیم سرنگون کنیم به سادگى مى توانیم از این حرف بزنیم که این دوتا نیرویى که 
مى خواهیم سرنگون کنیم اکنون به جان هم افتاده اند، مردم! خودتان را از زیر دست زیان ها و مخاطرات 
این درگیرى کنار بکشید و در عین حال با عالقه این قضیه را دنبال کنید براى اینکه براى همه مان، فرجه 

هایى براى پیشرفت بوجود مى آورد.  

رادیو انترناسیونال:  من به این جریانات سیاسى که گوشه اى از اطالعیه و مصاحبه خودت اشاره داشت 
بر مى گردم آنجا عمدتا عنوان مى شود که ضد جنگ بودن و یا حرکت ضد جنگ روحیات ضد جنگ که 
وجود اینها علیه جمهورى اسالمى اند و تقویت این مى تواند عرصه علیه جمهورى اسالمى را تنگتر کند از 

نظرت چه اشکالى دارد چه اشکالى میشود گرفت؟  

منصور حکمت:  این ضدیت مردم با خود جمهورى اسالمى است که آنها را به ضدیت با جنگ میکشاند و 
نه بر عکس.  مردم مخالف جمهورى اسالمى از حرکت رژیم استفاده میکنند و به درست باید استفاده بکنند 
تا علیه اش تبلیغات بکنند.  ولى اگر حکومت ایران یک حکومت سوسیالیستى بود، اگر حکومتى کارگرى 
بود، اگر مبتنى بر اراده و راى آزاد خود مردم بود و چنین حکومتى به طالبان اعالم جنگ مى کرد فکر مى 
کنید همین مردم مخالفت مى کردند؟  خیر، بسیارى داوطلب مى شدند بروند جنگ براى اینکه کمک کنند 
مردم افغانستان نجات پیدا کنند.  بنظر من این جنگ جمهورى اسالمى با طالبان نیست که مردم را به صحنه 
اعتراض علیه جمهورى اسالمى میکشد، بلکه جنگ مردم با جمهورى اسالمى است که مردم را علیه جنگ 
رژیم با طالبان به میدان میکشد.  اگر جمهورى اسالمى یک جو مشروعیت داشت، اگر جمهورى اسالمى 
یک حکومت معمولى بود، نطیر مثال حکومت یونان، آنوقت حمله به ارتجاع کثیف و مخوفى که کنار مرزش 
داشت رشد میکرد، ممکن بود از نقطه نظر مردم خود همان کشور یک اقدام درست در دیپلماسى بین المللى 
باشد.  ممکن بود خود مردم بگویند که آقاجان شما اینجا ایستاده اید و دست روى دست گذاشته اید، و بیخ 
گوشتان یک کشور اسالمى دارد بوجود مى آید با مرتجع ترین قوانین، شما باید کارى بکنید.  آخر ناسالمتى 
دولت همسایه اینهایید.  مى خواهم بگویم اگر مردم براى جمهورى اسالمى مشروعیت قائل بودند، به طریق 
اولى براى درگیرى و فشارش به طالبان هم مشروعیت قائل بودند.  ولى چون مشروعیت برایش قائل نیستند 
و از هر فرصتى براى سرنگونى اش استفاده مى کنند.  فردا هر کارى در این زمینه بکند علیه اش هستند.  من 
تصور نمیکنم مردم رشت و ارومیه یا تبریز فکر مى کنند که وقوع جنگ با طالبان قرار است روى زندگى 

روزمره شان و روى قیمت مواد غذایى تاثیر بگذارد.  

خود  در  شما  سیاسى.   نیروهاى  با  رابطه  در  کنم  مطرح  خواستم  مى  سوال  یک  انترناسیونال:  من  رادیو 
این گفتگو یا اطالعیه بندى را اختصاص داده اید به نیروهاى سیاسى، وقتى آدم نگاه میکند یک مجموعه 
سازمانها و ارگانها و شخصیتها و نویسنده ها این را یکى از شاخصهاى حرکت رادیکالشان علیه جمهورى 
اسالمى، حرکت دسته جمعى شان علیه جمهورى اسالمى گرفته بودند، ولى از نیش حمله انتقاد حزب در 

امان نبوده اند، چرا؟  

منصور حکمت:  دلیلش را گفتم.  بنظرم تحوالتى در سیماى فکرى چپ اپوزیسیون در ایران و یا اپوزیسیون 
کنند که از  اولینش اینست که میخواهند ثابت  دقیقا آن را شناخت.   سابقا چپ در جریان است که باید 
ـُریده و دموکرات شده اند، همانطور که در زمینه تئورى میخواهند ثابت کنند که از  روشهاى گذشته خود ب
مارکس بُریده اند و قوانین بازار را دارند بهتر درك میکنند و محاسنش را بهتر تشخیص میدهند، همانطور 
در عرصه فکرى هم از روشهاى گذشته اى که بنظر خودشان مذموم بوده، دارند مى بُرند، اثبات اینکه "ما 
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دموکراتیم" اثبات اینکه آرامش طلبیم، اثبات اینکه پلورالیستیم، اثبات اینکه ما به آزادى بیان اعتقاد داریم، 
اینها االن یک کیش است.  و این اثبات دارد بنظر من به طریق بسیار پیش پا افتاده و بسیار بورژوائى صورت 
میگیرد.  یک کمونیست نمیتواند بطور کلى مخالف جنگ باشد ولى اینها چنین تصویرى از خود میدهند.  
یک کمونیست نمیتواند بطور کلى موافق این باشد که هر کسى بیاید و حرفش را هر جا بزند.  در بسیارى 
موارد میرود مردم را بسیج میکند که جلوى حرف یک کس را بگیرد، پیکت میکند، تظاهرات میکند، اما اینها 
معتقدند اگر فردا متهمین دادگاه نورنبرگ در آلمان زنده بشوند باید به آنها اجازه داد، وقت داد که یکبار 
دیگر حرفهایشان علیه مردم و علیه قربانیانشان در آشویتس بزنند.  این منتالیته، این قالب فکرى، به این 
چپ سابق غالب است.  اما ما به این اردوگاه تعلق نداریم.  ما جزو توابین سیاسى بعد از سقوط بلوك شرق 
نیستیم، اینها هستند.  اینها جریاناتى هستند که فکر میکنند در نمایشنامه اى که در دنیاى امروز دارد بازى 
میشود، نقش اول را به کسانى میدهند که نشان داده باشند دندانى براى گاز گرفتن ندارند، گوش شنوائى 
براى شنیدن هر مزخرفى دارند، آدمهاى آرامش طلبى هستند و نمیخواهند وضع موجود را بهم بزنند، فقط 
میخواهند یک چیزهایى تغییر کند و دوست دارند با موافقت باال تغییر کند.  این اپوزیسیون که ما درباره 
اش حرف میزنیم ککش نمیگزد که طالبان در آن کشور سر کار است.  چون اگر آدمى مساله اش این باشد 
که طالبان دارد میآید سر کار و مثال هند به طالبان اخطار میداد و در مرز نیرو متمرکز میکرد، آن روز با 
خوشحالى میرود خانه و به همخانه اش میگوید مژده که معلوم نیست طالبان بتواند مستقر بشود.  ولى مساله 
اینها طالبان نیست، بلکه این است که نشان بدهند که متمدنند و دموکراتند، نشان بدهند که آرامش طلبند.  
اینها بنظر من سوراخ دعا را گم کرده اند.  ما به این جمع تعلق نداریم و مهم نیست که این طیف خاص 
چپ سابق که االن کوس دموکراتیزم میزند راجع به ما چه فکر میکند و یا راجع به این کشمکش چه فکر 
میکند.  ما با اینها مقابلیم.  ما و اینها در دو اردوگاه سیاسى هستیم.  ما کار خودمان را پیش میبریم.  ما از 
این قطبى شدن دیدگاهها استقبال میکنیم.  بگذارید مردم افغانستان، مردم ایران، بدانند که حزب کمونیست 
کارگرى یک حزب ضد اسالمى است، حزبى است که میخواهد ننگ اسالم سیاسى یا اسالم فعال در قلمرو 
دولت را از منطقه پاك بکند، بگذارید بدانند که حزب کمونیست کارگرى دوست دارد اینها را برچیند و اگر 
تفرقه در جنبش اسالمى بوجود بیاید و نیروهاى مسلمان روبروى هم قرار بگیرند و به هم فشار بگذارند، 
حزب کمونیست کارگرى از این موضع حرکت میکند که ما باید چطور دخالت بکنیم.  ما این را شکافى 
در اردوگاه مقابل خودمان میبینیم.  ما بعنوان یک عده آدم آزادیخواه کمونیست، بعنوان کسانى که میخواهیم 
دنیا را از دست طالبان ها و جمهورى اسالمیها در آوریم، کسانى که میخواهند مردم آزاد باشند و زندگیشان 
را بکنند و این نکبت روى سرشان حاکم نباشد، خیلى ساده میگوئیم ببینید سیر قدرت یابى بالمنازع طالبان 
که با تصرف مزار شریف و بامیان دیگر داشت قطعى بنظر میرسید، االن با یک خودنمایى جمهورى اسالمى 
با یک قطعنامه جمهورى اسالمى دچار وقفه شده و ممکن است شکافهایى ایجاد شود.  من شخصا تفرقه 
در جنبش اسالمى را به اتحاد در جنبش اسالمى ترجیح میدهم.  از موضع اومانیسم، از موضع آزادیخواهى، 
میگویم من دوست دارم صف فاشیستها متفرق باشد، من دوست دارم اردوى اسالم متفرق باشد، من دوست 
دارم بجاى یک امام، 08 تا امام داشته باشند که به جان هم بیفتند.  براى اینکه این کمک میکند بیل را بگذاریم 
زیر همه شان و همه شان را از صحنه پاك کنیم.  این به مردم آگاهى میدهد.  جنبش متحد اسالمى به چه 
درد من میخورد، جنبش اسالمى اى که یاد گرفته باشد برود در کنفرانسهاى بین المللى و اختالفاتش را از 

طریق مسالمت آمیز حل و فصل کند به چه درد من میخورد؟  

...
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اوضاع سیاسى ایران
میزگرد پرسش شماره 1

پرسش:  مبانى بحران فعلى حاکمیت اسالمى در ایران چیست؟  ارزیابى ات از جایگاه این بحران چیست؟  
بحرانى دیگر یا بحران آخر؟  آیا رژیم از این بحران جان سالم بدر خواهد برد؟ چگونه؟ با تکرار 17شهریور، 

خرداد 60 یا "جامعه مدنى"؟  کدامیک؟  هیچکدام؟  

منصور حکمت:  رژیم اسالمى اساسا با بحران متولد شد. حکومت اسالمى با مشخصات تاریخى و فرهنگى 
جامعه قرن بیستم ایران تناقض ماهوى دارد. به مردم ایران نمیتوان به شیوه اسالمى حکومت کرد.  این منشاء 
همه بحرانهاى رژیم اسالمى از آغاز تا امروز است. پیدایش رژیم اسالمى در ایران حاصل پیروزى سیاسى 
جنبش اسالمى در ایران نبود.  از جنبش اسالمى در آستانه سال 57 پوسته اى بیش باقى نمانده بود.  70 سال 
قبل از آن یک جامعه به مراتب سنتى تر، مذهبى تر و عقب مانده تر، در انقالب مشروطیت دست رد به سینه 
حرکت مذهبى زده بود و دخالت مستقیم و علنى مذهب در حکومت را نپذیرفته بود.  آنچه این ُمرده سیاسى 
را از گور بیرون کشید و اینطور به زندگى مردم ایران تحمیل کرد، شرایط ویژه خیزش 57 و بخصوص 
اوضاع و احوال بین المللى بود.  اسالمیون در متن جنگ سرد به قدرت رسیدند.  انقالب در یک کشور 
حوزه نفوذ آمریکا، با یک رژیم پلیسى پرو آمریکایى، با محاسبه هر ناظرى میرفت که به یک حکومت چپگرا 
شکل بدهد.  اما براى قدرتهاى غربى این امرى ممنوعه بود.  بخصوص در ایران، با آن اهمیت سوق الجیشى 
بر فراز منابع نفتى خلیج فارس و در همسایگى شوروى.  واضح است که با شروع تالطم سیاسى در ایران 
اسالمیون هم مانند بقیه جریانات فعال میشدند، اما آنچه آنها را به مرکز جنگ قدرت کشید و نهایتا قدرت را 
در کف آنها قرار داد، پدید آمدن یک ائتالف عظیم بین المللى براى انتقال قدرت به جریان اسالمى در مقابل 
چپ، و الجرم کرنش لیبرالیسم و ناسیونالیسم در داخل کشور به این جریان بود.  از یک آخوند عامى و 
مرتجع و عمدتا ناشناخته یک رهبر ساختند.  بحث من این نیست که پیدایش رژیم اسالمى "توطئه غرب" 
یا "کار آمریکائیها" بود.  منظورم ابدا تئورى توطئه نیست.  به نظر من رژیم اسالمى بر دو رکن اساسى بنا 
شد.  اول عنصر شرقزدگى و غرب ستیزى که خمیره مشترك "چپ" خلقى، جامعه روشنفکرى و جنبش 
اسالمى در ایران بود.  و دوم توان تبلیغاتى و دیپلوماتیک دول غربى و رسانه هایشان، براى چهره ساختن از 
جریان اسالمى و رهبرانش و اِعمال نفوذ به نفع آن در صحنه داخلى.  انقالب ایران مقارن شروع عصر مدیاى 
ماهواره اى و غلبه بازار بین المللى تولید افکار بر بازارهاى داخلى است.  به نظر من غرب توانست از بین 
داده هاى موجود دنیاى سیاسى ایران، یک نیروى مرتجع دست راستى نوین بسازد و به عنوان رهبر به یک 
اپوزیسیون فلکزده و بى افق که دنبال یک راه شرقى در مقابل رژیم به اصالح غربى شاه میگشت بفروشد.  
و نهایتا هم خود دولت آمریکا بود که آدم فرستاد تا ارتش رژیم شاه را به حمایت از جریان اسالمى جلب 
کند.  به این اعتبار رژیم خمینى از روز سر کار آمدنش عمرش را کرده بود.  رسالت تاریخى اش سرکوب 
انقالب به نام انقالب بود و به درجه اى که در این امر توفیق مییافت، به همان درجه فلسفه وجودى خود 
را نیز تخریب میکرد.  حکومت اسالم با مشخصات زیستى و فرهنگى و وجودى جامعه ایران در سال 57 
فقط  نه  شرع زدگى  و  شرق زدگى  است.   غربى  جامعه  یک  خود  استخوان  مغز  در  ایران  نداشت.  خوانایى 
امروز، بلکه در همان بیست سال قبل، در میان مردم شهرنشین نشان عقب ماندگى و تحجر بود و استهزاء 
میشد.  آخوند بى شخصیت ترین و منفورترین تیپ اجتماعى بود.  و اگر یادتان باشد، خود رژیم اسالمى در 
ابتدا نه به عنوان حکومت آخوندها و خمینى بلکه به عنوان حکومت جناح نمازخوان جبهه ملى و با قصد 
برقرارى یک نظام پارلمانى پا پیش گذاشت.  وقتى معلوم شد که دولت بازرگان از کنترل جنبش مردم که 
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به خیال پیروزى انقالب هنوز حقشان را میخواستند ناتوان است، خمینى از قم به تهران آمد، بازرگان برکنار 
شد و رژیم آخوندى-  مذهبى، به شیوه اى که اکنون سِر کار است، پایه گذارى شد.  

رژیم اسالمى، به عنوان یک وصله ناجور بر پیکر جامعه، سِر کار آمد تا انقالبى که رژیم شاه در سرکوبش 
مانده بود را خفه کند و چپ را بکوبد.  اسالمیون در این حرکت موفق شدند.  اما ساختن یک دولت متعارف 
ایران،  مردم  باشد.   دولتى  چنین  نمیتواند  خود  ماهیت  به  بنا  اسالمى  رژیم  است.   دیگرى  امر  ماندگار  و 
جامعه ایران، بنا بر عادات و مشخصات وجودى اش یک حکومت اسالمى را نمیپذیرد.  نسل ما و نسلى که 

بخصوص امروز پا به عرصه دخالت در زندگى جامعه میگذارد، اسالم و حکومت دینى را نمیپذیرد.  

اگر من بر اسالمیت رژیم به عنوان اساس بحران سیاسى دائمى اش تاکید میکنم، به این معنى نیست که فقر 
توده هاى وسیع مردم، شکاف عمیق طبقاتى، بیحقوقى سیاسى فرد و اختناق سیاسى و توحش و سرکوبگرى 
هر روزه رژیم علل اصلى انزجار مردم از این حکومت نیست.  اما انزجار مردم از دولت، مشخصه همه 
جوامع استبدادى و همه رژیمهاى وحشى دست راستى است که ممکن است بعضا ثبات هم داشته باشند و 
یا الاقل در طى دوره هایى کم و بیش طوالنى بحران نداشته باشند.  رژیم اسالمى، به دلیل ناخوانایى عمیق 
حکومت دینى با جامعه معاصر در ایران، تا چه رسد به دنیاى سرمایه دارى آستانه قرن بیست و یکم، نمیتواند 

حتى به اندازه یک دیکتاتورى "متعارف" پلیسى ثبات و تعادل داشته باشد.  

بیش از نیم جمعیت ایران را جوانانى تشکیل میدهند که در رژیم اسالمى چشم به حیات گشوده اند و بسیار 
طبیعى است که آنچه را که میبینند با زندگى متعارف مردم زمانه خود مقایسه کنند.  این نسل جمهورى 
اسالمى را نمیخواهد.  این نسل جنگ خود را با رژیم اسالمى نکرده است.  این جنگ تازه دارد آغاز میشود.  
مردم، مردم این نسل، حکم به رفتن رژیم داده اند.  این پیام را همه گرفته اند. جدل جناحهاى حکومتى در 
رژیم، دیگر بر سر مسائل قدیم نظیر اقتصاد دولتى یا خصوصى، مکتب یا تخصص، رابطه با غرب، توسعه 
طلبى اسالمى یا اسالم در یک کشور غیره نیست.  بلکه صاف و ساده بر سر استراتژى بقاء رژیم اسالمى در 
این شرایط است.  آیا رژیم میتواند با درجه اى سازش و تعدیل، به عنوان یک جمهورى اسالمى نوع دوم 
که نوعى "قانونیت" را مبناى کار خود قرار داده است، بر عمر خود بیافزاید، که این خط خاتمیون است، 
و یا اینکه هر تعدیل به روزنه اى براى گسترش تحرك مردم علیه کلیت رژیم منجر میشود و لذا باید زد و 
ماند، که این خط خامنه اى و مخالفان خاتمى است. به نظر من هیچیک از این دو استراتژى حاصلى براى 
اینها ندارد. هر نوع سازش رژیم، واقعا به ناسازگارى بیشتر مردم و گسترش مبارزه براى آزادى و سرنگونى 
کل رژیم میانجامد.  از سوى دیگر دوره "زدن و ماندن" گذشته و چنین سیاستى از پیش محکوم به شکست 

است.  

روند برچیدن رژیم اسالمى آغاز شده است. در این مسیر اتفاقات گوناگونى رخ میدهد و دوره هاى مختلفى 
طى میشود.  کودتا، ضد کودتا، دوره هاى فلج سیاسى رژیم و گشایش سیاسى عملى، دوره هاى بگیر و ببند و 
رجزخوانى.  اما یک چیز به نظر من مسلم است، و آن این است که نقطه تعادل جدیدى که در آن جامعه با 
رژیم اسالمى حاکم بر آن نوعى ثبات نسبى و روال متعارف بخود بگیرد وجود نخواهد داشت.  این چرخ، 

از هر طرف که بچرخد، قدر مسلم از حرکت باز نمیایستد.  

پرسش:  سرنوشت خاتمى را چگونه میبینید؟  آیا خاتمى گورباچف این رژیم است؟  
جدى  بحث  جاى  خود  بود  چه  شوروى  تحوالت  روند  در  گورباچف  جایگاه  که  حکمت:  این  منصور 
است.  به نظر من مقایسه ایران امروز با شوروى آن روز مقایسه محدود و فرمالى است.  به نظر من خاتمى 
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شخصیت گذرایى در تاریخ جارى ایران خواهد بود.  اوضاع، از هر طرف که بچرخد، از خاتمى و پدیده 
خاتمى فراتر میرود.  خاتمى فقط در یک حالت میتواند اهمیت دیرپاترى پیدا کند و آن در صورتى است که 
یک جمهورى اسالمى از نوع دوم، یک جمهورى اسالمى تعدیل شده به عنوان نظام دیرپا و ماندگار، امکان 
وجود داشته باشد.  و این یک غیر ممکن تاریخى است.  بادکنک را نمیتوان کمى سوراخ کرد.  هر سوراخى 

در رژیم اسالمى یعنى انفجار و نابودى است.  

پرسش:  سرنوشت اپوزیسیون طرفدار رژیم و نیروهایى که هر روز به صف اپوزیسیون پرتاب میشوند را 
در تحوالت کنونى و موقعیتشان در تحوالت فردا را چگونه ارزیابى میکنید؟  

منصور حکمت:  در روند اوضاع سیاسى آتى تند پیچ هاى زیادى خواهد بود.  طرفداران امروز رژیم بارها 
رنگ عوض خواهند کرد.  نتیجه این پشتک و واروها البته انزوا و بى ربطى شان به سیاست واقعى در جامعه 

خواهد بود.  

پرسش:  تاریخچه و اهداف فعلى جنبش قانونگرایى ("جامعه مدنى") کنونى را چگونه میبینید؟  این جنبش 
امروز داراى چه جایگاهى در تحوالت اجتماعى است؟ چگونه باید به این جنبش برخورد کرد؟  

منصور حکمت:  به نظر من کل این مبحث جامعه مدنى در ایران امروز یک روش خجوالنه، نیمه مجاز و 
خانگى انتقاد رژیم اسالمى با هدف تعدیل آن است.  بسیارند کسانى که با مشقت زیاد سعى میکنند به این 
مبحث یک رنگ عمیق فلسفى تاریخى بزنند.  نمیدانم تاریخ روسیه با کلمات گالسنوست و پرسترویکا چه 
کرد و امروز چند نفر حتى یک سطر از آن کتابهاى قطور و اظهار فضل هاى پر طمطراق در شرق و غرب 
درباره این مقوالت را بیاد دارند.  جامعه مدنى هم مانند آن کلمات یک اسم رمز و لفظ مخّففه است براى 
خواست تعدیل، براى سخن گفتن از یک جمهورى اسالمى کمتر فقاهتى.  پاسخى است از یکسو در مقابل 
وقتى  مردم.  طلبى  سرنگونى  و  سکوالریسم  مقابل  در  دیگر  سوى  از  و  مسلط  جناح  اسالمى  افراطى گرى 
تاریخ جامعه از این مرحله عبور کند، که بزودى میکند، این عبارت، همراه شیفتگان بى مایه وطنى اش، به 

فراموشى سپرده خواهد شد.  

کسب  گرفت؟  خواهد  خود  به  اَشکالى  چه  شما  نظر  به  اسالمى  جمهورى  کشیدن  بزیر  پرسش:  پروسه 
قدرت سیاسى یا جابجایى قدرت سیاسى؟  انقالب؟  انتخابات یا سناریویى دیگر؟  کدام سناریوها ممکنند؟  

ارزیابى شما چیست؟  

منصور حکمت:  به نظر من جمهورى اسالمى نهایتا با خیزش انقالبى مردم و به شیوه اى قهرآمیز سرنگون 
خواهد شد.  رژیم اسالمى نه بخودِى خود مضمحل میشود، نه به زبان خوش کنار میرود و نه میتواند به 
تدریج به چیز دیگرى تبدیل شود.  باید سرنگون شود.  اما این سرنگونى نه ایستگاه اول در سیر تحوالت 
سقوط  سیاسى اى که به  معنى که در سیر باال گرفته بحران  سیاسى آتى است و نه ایستگاه آخر.  به این 
رژیم اسالمى منجر میشود، نقطه عطف ها و رویدادهایى از نوعى که شما اسم بردید وجود خواهد داشت:  
حکومت نظامى، کودتاى بخشهایى از خود حکومت، انتخابات هایى به قصد آرام کردن مردم و دست بدست 
رژیم  رفتن  باید به  مراحل ناگزیر  این  اما  غیره،  و  داخلى  نظامى  درگیرى هاى  جناحها،  میان  قدرت  کردن 
اسالمى منجر شود.  از سوى دیگر سقوط رژیم هنوز به معناى آغاز یک دوره با ثبات سیاسى نخواهد بود.  
پیدایش حکومت بعدى به نظر من یک روند به مراتب پیچیده تر و کِشدارتر و چه بسا حتى دشوارتر از 

جریان سقوط رژیم اسالمى خواهد بود.  
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پرسش:  با توجه به سیر تحوالت اجتماعى به نظر شما کدام آلترناتیوهاى حکومتى محتملند؟  حکومت 
کارگرى یا حکومت سلطنتى پادشاهى؟  جمهورى دمکراتیک یا جمهورى دمکراتیک یا جمهورى دمکراتیک 

اسالمى؟  

منصور حکمت:  باید پرسید کدام حکومت به عنوان حکومت ایران شانس ماندن دارد.  هر کدام از این 
اَشکال ممکن است در سیر پُر پیچ و تابى که اوضاع سیاسى ایران در پیش دارد، در گوشه اى از آن کشور 
پهناور آزموده شود.  اگر حکومت کارگرى در تهران سِر کار بیاید، چه بسا آمریکا در جنوب و مذهبیون در 
شرق کشور براى دوره اى پادشاهى و حکومت اسالمى خود را دایر کنند.  اما به نظر من حکومت کارگرى، 
دارد.   خود  قدرت  کردن  یکپارچه  و  نهایى  پیروزى  براى  را  شانس  بیشترین  سوسیالیستى،  جمهورى  یک 
حکومت مذهبى، از هر نوع، رفتنى است.  از هم اکنون سقط شده است و در متن انزجار مردم از دین 
و از اسالم، در هیچ شکلى ماندنى نیست.  حکومت پادشاهى فقط میتواند به عنوان عروسک غرب، تازه 
اگر غرب اصال تمایلى به این مدل داشته باشد، به ضرب بمب و موشک و "قطعنامه سازمان ملل" در یک 
گوشه مملکت سر کار آورده شود.  حکومت پارلمانى مدل غرب، تا وقتى کسى سایه اسالم و ناسیونالیسم 
و شرق زدگى را از سر آن مردم کم نکرده، ذهنى ترین مدل سیاسى است.  این تصویر که اوباش سیاسى 
پس مانده دو رژیم پلیسى سلطنتى و اسالمى از فردا ابزار قتل و شکنجه را آویزان میکنند و پاپیون میزنند 
و به مجلس میآیند تا راى بدهند و "اوبستراکسیون" کنند، فکاهى است.  در ایران، عنصر پیشرو، عنصر 
انساندوست، عنصر مساوات طلب و آزادیخواه، عنصر آزاداندیش و مدرن، باید ارتجاع را با اِعمال قدرت از 
میدان بَِدر کند.  این فقط از کمونیسم و کارگران برمیآید، این یعنى حکومت کارگرى، یعنى یک جمهورى 

سوسیالیستى.  

پرسش: به نظر شما سیر مناسبات نیروهاى متفاوت اپوزیسیون چگونه خواهد بود؟  کمونیستها؟  مجاهدین؟  
لیبرالهاى ملى، سلطنت طلبان در چه مناسباتى قرار خواهد گرفت؟  همسویى ها و رو در رویى هاى محتمل 

از چه نوع و در چه ارتباط و بر سر چه مسائلى خواهد بود؟  

منصور حکمت:  به نظر من نباید نیروهاى سیاسى ایران را بر حسب گروهبندى هاى امروزى شان دسته بندى 
کرد، یا حتى صرفا نیروهاى تحزب یافته را نگاه کرد.  حزب سیاسى نوك سازمان یافته یک جنبش سیاسى 
است.  بر بستر یک جنبش سیاسى واحد، مثال جنبش کمونیستى، سوسیال دمکراسى، جنبش استقالل طلبى 
و غیره، احزاب گوناگون شکل میگیرند.  ترکیب حزبى جامعه بسیار متغیر است، احزاب میآیند و میروند، 
حال آنکه جنبشهایى که این حزب بندى ها بر آنها بنا شده اند دیرپاتر و تاریخى ترند.  به نظر من سه جنبش 
سیاسى اصلى در آینده ایران نقش اصلى بازى خواهند کرد.  اول، کمونیسم کارگرى، کمونیسم کارگرى ایران 
را باید در جنبش عمل مستقیم کارگرى و بخصوص جنبش شورایى کارگران ایران و در حزب کمونیست 
کارگرى جستجو کرد.  کمونیسم کارگرى به نظر من در یک تالقى اجتماعى، جنبش زنان و بخش مهمى از 
حرکت تجدد طلبانه و جنبش خالصى اخالقى، که جوانان عنصر فعاله اصلى آن در ایران امروز هستند، را با 
خود خواهد داشت.  به نظر من کمونیسم کارگرى شانس زیادى براى تبدیل شدن به یک حرکت اجتماعى 
بسیار قوى در سیر تحوالت جارى و آتى ایران دارد. جنبش دوم، جنبش ناسیونال رفرمیسم ضد غربى ایران 
است، بخش اعظم گروههاى موسوم به چپ، یعنى گروههایى مانند شعبات مختلف فدایى، حزب توده و 
شاخ و برگهاى بعدى اش، راه کارگر و امثالهم با همه مرزکِشى هاى سازمانى شان به این سنت تعلق دارند و 
نه سنت کمونیسم. اما این احزب نیروى اصلى این جنبش نیستند.  بخش اصلى جامعه روشنفکرى و ادبى 
و دانشگاهى ایران، بخشهایى از خود حرکت اسالمى، بخش وسیعى از الیت سیاسى و ادارى جامعه به این 
طیف و این افق اجتماعى تعلق دارند. یک قطب دولت گرا، تجدد گریز، سنت پرست، با نیم نگاهى به تعدیل 
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ثروت.  این طیف اساسا رسوبات سیاسى ناشى از اضمحالل دو جریان اصلى اپوزیسیون سنتى ایران، یعنى 
حزب توده و جبهه ملى را در بر میگیرد.  این ناسیونالیسم شرق زده، به نظر من یک سنگر اصلى مقاومت 
نظم کهنه پس از سقوط رژیم اسالمى خواهد بود اما از نظر داشتن داعیه قدرت در ایران به نظر من کمتر 
از همه شانس دارد.  این یک جریان پخمه، بى افق و ماهیتا اپوزیسیونى است.  و باالخره، جنبش سوم، 
ناسیونالیسم کنسرواتیو و طرفدار غرب است، که رژیم شاه سمبل آن بود.  این جنبش نه فقط سلطنت طلبان، 
بلکه تعداد زیادى از محافل وابسته به جبهه ملى و جریانات جمهوریخواه و موسوم به "لیبرال" را در بر 
میگیرد.  این قطبى است که از نظر اقتصادى بشدت دست راستى و ضد کارگر، از نظر سیاسى عظمت طلب 
و مستبد و از نظر فرهنگى رو به غرب و تا حدودى تجدد طلب.  جامعه محصول دست اینها در بهترین 
حالت چیزى شبیه ترکیه از آب در خواهد آمد.  جدال اجتماعى در ایران به نظر من نهایتا میان این سه قطب 
است.  در این تقسیم بندى من جنبش اسالمى را نشمردم، چون به نظر من عمرش تمام شده و دارودسته هاى 
اسالمى خود را در گوشه اى از جریان دوم، یعنى ناسیونالیسم شرق زده خواهند یافت.  از طرف دیگر از 
لیبرالیسم اسمى نبردم، چون به نظر من در ایران مدتهاست جنبش لیبرالى نداریم.  جریانات و کسانى که 
در اپوزیسیون ایران معموال لیبرال اطالق میشوند، نه فقط سر سوزنى به لیبرالیسم ربطى ندارند، بلکه عمل 
سیاسى و دیدگاههایشان صد و هشتاد درجه خالف لیبرالیسم است و از نظر پالتفرم اقتصادى و سیاسى و 
فرهنگى خویش، حتى با راست افراطى در اروپا هم سنخى بیشترى دارند.  به همین ترتیب یک قطب مهم 
دنیاى غرب، یعنى سوسیال دمکراسى، نیز بنا به دالیل تاریخى مختلف مابه ازاء ایرانى ندارد.  جنبشى از نوع 

سوسیال دمکراسى در ایران نداریم.  

به هر رو سه جنبشى که شمردم از نظر سیاسى اساسا از هم جدا و مستقلند.  در درون هر طیف شاهد 
میان  اما  بود،  خواهیم  سازمانى  اتحاد عمل هاى  و  جبهه ها  و  وحدت ها  و  نزدیکى ها  و  دورى  شکل گیرى 
است.   ماهوى  و  عقیدتى  عمیق،  شدت  به  اختالفات  ندارد.   وجود  زیادى  مشترك  فصل  جنبش  سه  این 
   
پرسش:  به نظر شما نیروهاى بورژوازى غرب کجاى صحنه تحوالت احتمالى فردا در ایران قرار خواهند 
گرفت؟  آیا غرب در قبال تحوالت رادیکال آتى از جمهورى اسالمى دفاع خواهد کرد؟  آیا توافق یکسانى 

بر سر فرداى ایران وجود خواهد داشت؟  آیا کنفرانس گوادالوپ تکرار خواهد شد؟  

منصور حکمت:  به نظر من دولتهاى غربى به شدت پراگماتیستى عمل خواهند کرد.  هم جانب دولت 
موجود را میگیرند و هم به آلترناتیوهاى احتمالى چشم میدوزند.  در یک شرایط ایده آل براى غرب، رژیم 
اسالمى باید جاى خود را به محافظه کارهاى غیر مذهبى طرفدار غرب بدهد.  اما اگر این انتخاب باز نباشد، 
خواهند کوشید از شرایط موجود بیشترین امکانات را بدست بیاورند.  تا وقتى خاتمى هست از خاتمى 
حمایت میکنند و اگر مسجل شد رژیم رفتنى است، او را هم کنار خواهند انداخت.  امکانات غرب براى 
دخالت در فضاى سیاسى ایران به نظر من کامال بستگى به سرعت رشد و قدرت جنبش مردم براى سرنگونى 
خواهد داشت.  هر چه جنبش مردم قوى تر و جهت دارتر باشد، فضا براى تحمیالت سیاسى دول غربى کمتر 
خواهد بود.  دنیا خیلى عوض شده است.  قدرتهاى غربى اهرمهاى سه دهه قبل را براى دخالت در اوضاع 

سیاسى جوامع دیگر ندارند.  

پرسش شماره 1  - دى 1377 -  دسامبر 1998
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ما جلسه کسى را به هم نمى زنیم 
فقط به سالن مى رویم و حرفمان را مى زنیم

منصور حکمت در گفت و گو با کیومرث نویدى (بخش اول)
صدور اعالمیه حزب کمونیست کارگرى با عنوان "منوچهر محمدى هرجا پا گذاشت با ما روبرو بود" و 
خبر به هم خوردن شدن جلسه سخنرانى او در چند جا توسط فعالین آن حزب، انگیزه این شد که با آقاى 

منصور حکمت دبیر کل حزب کمونیست کارگرى ایران، به گفت و گوئى تلفنى بنشینیم.

دامنه گفت و گو از مورد منوچهر محمدى و به هم خوردن جلسات سخنرانى هاى او، به سیاستها، برنامه 
ها و دیدگاه هاى حزب و آقاى حکمت کشیده شد. در پاره اى جاها، جاى مصاحبه کننده و شنونده عوض 
شد، یعنى ایشان سوال کردند و من پاسخ دادم و به هررو، در مجموع، این مصاحبه به مباحثه یا مناظره 

شبیه تر شد.

"نویدى"  بلکه،  دیدار،  نه  را  کننده  مصاحبه  است  بهتر  رسید  نظرم  به  متن،  تدوین  در  هم،  دلیل  همین  به 
بنویسم، چرا که در این گفت و گو، مصاحبه کننده، به بیان نظر مى رسد و یک نشریه ژورنالیستى اجازه 
ندارد داراى نظر باشد، اما، روشن است که دست اندر کاران هر نشریه ژورنالیستى اى، حتما داراى "نظر" 

هستند، حتى اگر "صاحب نظر" نباشند.

بخشى که در این شماره چاپ مى شود، در باره سیاست جارى حزب کمونیست کارگرى، در برخورد با 
چاپ  آینده  شماره)  دو  شماره (یا  در  که  دیگر  بخشهاى  در  است؛  دیگران  و  محمدى  سخنرانى  جلسات 

خواهند شد در باره نکاتى پیرامون برنامه حداقل و اهداف این حزب گفت و گو کرده ایم.

الزم مى بینم، با همه اختالف نظرها، از روراستى آقاى حکمت که امکان طرح هر سوالى را دادند، ستایش 
کنم.

به همین لحاظ، شاید این گفت و گو بتواند سرآغاز یک بحث دامنه دار در مورد مسائل متعددى باشد که 
جنبش خارج از کشور، با آنها روبروست.

ما خواهیم کوشید با گفت و گوهاى دیگرى، با رهبران دیگر جریانات سیاسى، این مسائل را به بحثى همه 
جانبه بگذاریم. در عین حال از صاحب نظران درخواست داریم با نوشتن مقاالتى، در هریک از این زمینه ها 
به هرچه پردامنه تر شدن بحث ها کمک کنند.  براى نظر دادن نیازى به این نداریم که نویسندگان برجسته 
اى باشیم، پس از همه خوانندگان دیدار صرف نظر از میزان چیرگیشان بر قلم، درخواست داریم با ارسال 

نامه به کوتاهى و فشردگى در این مورد نظر بدهند.

ك نویدى

نویدى:  آقاى حکمت.  در چند مورد میل دارم با شما گفت وگو داشته باشم.  از سیاستهاى جارى حزب 
کمونیست کارگرى تا اهداف و برنامه حداقل و. .  البته هر جا دوست نداشتید به یک سوال پاسخ دهید، ما 
اصل سوال را از مصاحبه حذف مى کنیم. این قرارى ست که من در آغاز هر مصاحبه تاکنون گذاشته ام و 

رعایت مى کنیم.  
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حکمت:  هیچ دلیلى ندارد که سوالى بى پاسخ بماند مگر اینکه سوال راجع به زندگى خصوصى باشد.  

نویدى:  از شما متشکریم! در این چند سال گذشته، حزب کمونیست کارگرى، در خارج کشور، معموال با 
مقدارى جنجال یا سروصدا همراه بوده:  از قبیل جلسه به هم زدن یا بایکوت کردن.  که آحرین مورد آن 
ماجراى منوچهر محمدى و الهیجى پور از فعالین جنبش دانشجوئى ایران بوده و اعالمیه اى که حزب در 
این ارتباط داده که هرجا که آنها رفتند با ما روبرو بودند.  سوال اول من، در این باره، از شما این است که 

آیا شما به این آقایان مشکوك هستید؟ یعنى فکر مى کنید آنها جاسوس و یا فرستاده هستند؟  

حکمت:  نه فکر نمى کنم جاسوس باشند.  "فرستاده" البته یک شکل توطئه گرانه اى به مسئله مى دهد.  نه 
اینها خط خودشان را دارند تبلیغ مى کنند، تا آنجائى که من مى فهمم.  و دقیقا این خط خودشان است که 
ایراد دارد.  شما فکر نمى کنید دفاع از حکومت خمینى، براى مثال، دفاع از این کشتارها براى حفظ امنیت 

کشور بوده براى مثال. ..  

نویدى:  این حرفها را کجا زده اند؟  
حکمت:  این حرف ها را در رادیو آمریکا زده.  

نویدى:  در مصاحبه اى که ما با این آقایان داشتیم و در شماره 20 دیدار چاپ شده این آقایان حتى آقاى 
خاتمى را، تلویحًا زیر سوال بردند....  

حکمت:  خاتمى را از موضع پرو رفسنجانى زیر سوال نبرده اند!؟  از موضع من و شما زیر سوال برده 
اند!؟  

یک  و  داریم  زائى  برون  اپوزیسیون  یک  ما  که  بود  این  دادند  ما  به  که  پاسخى  مشخص  نویدى:  بطور 
اپوزیسیون درون زائى که البته اصطالحى بود من براى اولین بار شنیدم.  

حکمت:  برون زائى، البته اول درون زائى بود، بعد بیرونش کردند و تبدیلش کردند به برون زائى.  
نویدى:  نه نه! این اصطالح ها این تعبیرها را ندارد:  یعنى به داخل کشور و خارج مربوط نمى شوند.  
به درون و بیرون از حکومت اطالق مى شوند: درون زائى اپوزیسیون داخل حکومت است و برون زائى 
اپوزیسیون بیرون از حکومت.  به این تعبیر که جناح هاى چپ و راست درون حاکمیت، یکیشان حکومت 
مى کند و آن دیگرى اپوزیسیون را تشکیل مى دهد.  این اپوزیسیون درون زائى است.  و برون زائى هم، 
اپوزیسیون داخل کشور، اما، خارج از حاکمیت است.  بهرحال، به صراحت بیان کردند که هر دو بخش 
حاکمیت، یعنى چه راست و چه چپ حکومت، با ما دشمن اند و در روزنامه هاشان به ما دشنام مى دهند.  
به ویژه من راجع به آقاى خاتمى از آنها سوال کردم.  البته پاسخ صریح نمى خواستند بدهند ولى گفتند 
که ما به برنامه هاى آقاى خاتمى راى داده ایم و حرف هائى در مورد جامعه مدنى و قانونمندى زد، و نه 

به خود ایشان.  

اما، اینجا با توجه به پرسش شما، یک پرسش دیگر براى من پیش آمد:  به نظرتان نمى رسد که بدون این 
مى  چه  و  دارند  موضعى  چه  آنها  بفهمیم  توانست  نخواهیم  خودمان  حتى  بزنند،  حرف  اینها  بگذاریم  که 

گویند؟  
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حکمت:  ما که مشکلى نداریم بگذاریم اینها حرف بزنند.  اینها حرف مى زنند.  ببینید همه ما حرف مى 
زنیم:  از تریبونهاى مختلفى.  اینها مشکلى ندارند براى اینکه حرف بزنند.  اینها آمده اند خارج که تازه یک 
تور اضافى هم عالوه بر حرفهائى که مى زنند اینجا داشته باشند.  در مقابل اینها ما هم میرویم که حرف 
بزنیم.  این نتیجه اش این مى شود که جلسه آنها بهم مى خورد. آنها جلسه ما را بهم زده اند:  به این معنا که 
در داخل کشور غیر قانونى هستیم. این آقایانى که آمده اند طرفداران قانون اساسى جمهورى اسالمى هستند.  
طرفداران خمینى هستند.  اینها همان کسانى هستند که معتقدند جمهورى اسالمى باید سرکار بماند، اینها 
طرفدار یک حکومت الئیک و آزاد متکى به راى مردم نیستند. اینها معتقد به آزادى مطلق احزاب نیستند.  
اینها طرفدار آزادى زنان نیستند.  اینها جناح هاى ناراضى حکومت مذهبى هستند.  در حالى که اگر من و 
شما به آنجا برویم و فقط خودمان را نشان بدهیم، بدون شک اعداممان مى کنند، اینها دارند آنجا حرفشان 
را مى زنند.  و آمده اند اینجا هم که از تریبونهاى دیگرى حرفشان را بزنند.  اگر تناسب قوا این نبود که االن 
در ایران هست، یعنى اگر ما هم قانونى بودیم، اگر حزب ما هم آنجا دفتر داشت، در همان تهران، مى رفتیم 
و وقتى اینها مى خواستند حرفشان را بزنند، جوابشان را مى دادیم، خودمان هم یک کوچه آن ورتر جلسه 
خودمان را مى گذاشتیم و مردم هم مى آمدند تا جواب ما را به اینها بشنوند و یا حرف حسابى ما را بشنوند، 
اما ماجرا این نیست توى آن مملکت زده اند، بسته اند و کشته اند.  اینها دوست دارند تاریخ نارضایتى از 
جمهورى اسالمى را برگردانند به شش سال پیش.  در حالى که تاریخ این نارضایتى بر مى گردد به بیست 
سال پیش.  ما اپوزیسیون داخل کشورى این رژیم بوده ایم که به دنبال یک موج ترور و اعدام و سرکوب، 
از صحنه حضور علنى عقب نشینى کرده ایم.  این ها کسانى هستند که روى موج سرکوب مردم بر دوش 
جمهورى اسالمى نشسته اند و حاال یک مقدار تعدیل هایى را مى خواهند.  این ها حق دارند حرفشان را 
بزنند.  به این معنى حق دارند حرفشان را بزنند که هیچ پلیس و پاسدارى حق ندارد بیاید این آقایان را بگیرد 
یا حق ندارد جریمه شان کنند یا در کارشان دخالت کنند.  ولى اگر ایرانیان ساکن این کشورها بروند آنجا و 
جلوى اینها از جنایت آن رژیم حرف بزنند، ازشان بپرسند که نظر شما راجع به اعدام هاى سال 60 یا سال 

67 یا سنگسارها یا راجع به حکومت مذهبى یا حجاب چیست؟  چه مى گویند؟  

ببینید اگر جلسه هاى اینها به هم مى خورد به خاطر طفره رفتنشان از پاسخ به سوالهاست.  اگر اینها نظرات 
آزاداندیشانه اى داشتند و نظراتشان را ابزار مى کردند، کسى جلسه شان را به هم نمى زد، برایشان کف هم 

مى زدند.  

نویدى:  کاش مصاحبه اى را که با آنها کرده بودیم شما خوانده بودید.  من یکى دو نکته از این مصاحبه 
را عینا برایتان مى خوانم.  یک جا مثال محمدى مى گوید:  ما در مرامنامه خودمان چند اصل داریم در باره 
برابرى حقوق زن و مرد.  برداشتن آپارتاید نژادى، زبانى و مذهبى، آزادى بیان، قلم و مطبوعات و احزاب 

و یک اصل هم داریم درباره لزوم تامین امنیت اجتماعى.  

یک جاى دیگر من از آنها پرسیدم که آیا موافق هستند راجع به والیت فقیه از آنها سوال بکنم.  آقاى محمدى 
از من خواست عین حرف هایش را درج بکنم.  گفت:  

”بله من موافق هستم و نظرم را خواهم گفت.... نظام جمهورى اسالمى یعنى تائید اسالمیت و عدم تائید 
یا نفى دیگر اقلیتهاى مذهبى.  اصال نام حکومت اسالمى غلط است چرا که متضمن نفى حقوق اقلیتهاى 
مذهبى و تائید اسالمیت است....  در ایران انقالب شد مردم شعار دادند آزادى، استقالل، جمهورى اسالمى.  
پس ما باید این آزادى را داشته باشیم که این نظام اسالمى را که تا کنون در جامعه پیاده شده است، نخواهیم 

و این امنیت را داشته باشیم که در این صورت محکوم نشویم و انگ نخوریم.  
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حکمت:  مصاحبه اى که شما دارید ازش حرف مى زنید، حرفهایى نیست که تا این لحظه ازشان گزارش 
شده است.  اما اگر من بعنوان خبرنگار در برابر آنها بودم ازشان مى پرسیدم نظرتان راجع به قتلهائى که 

صورت گرفته چیست؟  راجع به اعدامها چیست؟  

نویدى:  ما راجع به این مسائل هم پرسیده ایم آقاى حکمت! شاید نه به طور مشخص که این یا آن اعدام 
یا این یا آن قتل، اما، راجع به همه مسائل جارى ایران، منجمله زندانیهاى سیاسى، وضعیت کارگران و. ..  
سوال کرده ایم و همه جا هم نظرشان را بیان کرده اند و بطور کلى طبعا محکوم کرده اند، بلکه از لزوم مبارزه 

حرف زده اند.  منتها حرف آنها این است که ما مى خواهیم قانونى مبارزه کنیم.  

حکمت:  اینها قانون اساسى جمهورى اسالمى را قبول دارند پس! 
نویدى:  خیر! اما مى گویند که ما در چهارچوب همین قوانین موجود مى خواهیم براى تغییر این قوانین 

مبارزه کنیم.  

حکمت:  خب! به نظر شما این چه تیپ آدمى است.  کسى که مى آید به خارج کشور و خوب روشن است 
که مى خواهد برگردد و طورى باید حرف بزند که آنجا نگیرندش.  ولى باالخره ما فرض مى کنیم که این 
آدم دارد بدون تقیه حرف میزند.  اما مى آید اینجا و مى گوید ما مى خواهیم قانون اساسى جمهورى اسالمى 

اجرا شود.  ما مى خواهیم این قانون را نگه داریم.  

نویدى:  نه این را نگفته اند، خواندم برایتان که حتى اسالمى بودن رژیم را، صریحًا قبول ندارند.  آنچه مى 
گویند این است که ما، شصت میلیون ایرانى داریم در داخل ایران مبارزه مى کنیم.  همه این شصت میلیون 
نمى توانند از ایران خارج شوند و در آنجا ناگزیر هستیم که در چهارچوب هاى قانونى موجود، بدون توسل 
به خشونت مبارزه کنیم.  این منطق آنها بود:  مردم ایران در ایران ناگزیرند چهارچوب هاى قانونى موجود 
را در زمینه هاى مبارزه دانشجوئى یا کارگرى بپذیرند و گرنه ناگزیرند زیر زمینى بشوند که نمى شود.  مثال 
وقتى 8000 دانشجو مى ریزند توى خیابان، مخفى کارى ممکن نیست.  خب! این نظر آنهاست.  نظر شما 
در باره مبارزه داخل کشور چیست؟  آیا فکر مى کنید که مى توان مبارزه اى را در آنجا به صورت علنى 

پیش برد؟  

هاى  مصلحت  مبناى  بر  آنجا  مردم  خارج،  بیایند  شان  همه  توانند  نمى  که  مردم  شما،  قول  حکمت:  به 
خودشان حرف مى زنند.  در این شکى نیست:  به رسمیت شناختن مشکالت و محدودیتهاى مبارزه قانونى 
هم من فکر مى کنم یک اصل بدیهى است.  ما در این باره مطالب زیادى نوشته ایم و گفته ایم:  چه در باره 
مبارزه کارگرى، چه مبارزه سیاسى، منتهى فرق هست میان کسى مثل شیرین عبادى یا مهرانگیز کار، یعنى 
کسانى که آنجا از حقوق بخشى از مردم مثال کودکان و زنان دفاع مى کنند.  یا کسانى که از حقوق زندانیان 
سیاسى دفاع مى کنند.  این آدم مجبور است یک چیزهائى را نگوید تا بتواند از حقوق آنها دفاع بکند.  
شما وقتى به این آدم دقیق مى شوید و از البالى خطوط حرفش را مى خوانید، مى فهمید که این آدم اگر 
جمهورى اسالمى نباشد، آدم شادترى خواهد بود.  مى فهمید که ایده آل این آدم جمهورى اسالمى نیست.  
مى فهمید او پاى تقسیم قدرت جمهورى اسالمى نیست.  اما آدمى مثل بهزاد نبوى مى تواند اپوزیسیون 
صریح جمهورى اسالمى بشود.  بهزاد نبوى مى تواند حتى مخالف والیت فقیه باشد که شده است.  مى 

دانید که در آن کشور، این آدم جزو اولین سخن گویان والیت فقیه بود.  

نویدى:  یا آقاى سروش، مثًال.....  
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نخست  سخنگوى  نبوى  بهزاد  اما  داده.   مى  درس  دانشگاه  در  گویم  مى  را  سروش  آقاى  حکمت:  حاال 
وزیر بوده.  همین بهزاد نبوى اگر پاى صحبتش بنشینیم، به نظر من از این آقاى محمدى کمتر چپ حرف 
نمى زند.  من بهزاد نبوى را در چهارچوب مبارزه قانونى قرار نمى دهم.  این کسى است که پاى جنگ 
قدرت درون حکومت است، االن جمهورى اسالمى بوى الرحمن خودش را شنیده و معلوم است که جناح 
هاى حکومتى اش حرف از سکوالریسم بزنند، حرف از زن بزنند.  این فرق دارد:  بهزاد نبوى با شیرین 
عبادى توى یک قالب نیستند.  توى یک کفه ترازو نیستند.  این یکى یک آزادیخواه مبارزه قانونى است با 
محظوراتى که دارد و مطمئن باشید که اگر جمهورى اسالمى نباشد، ایشان طور دیگرى حرف خواهد زد.  
اما بهزاد نبوى مسئول یکى از سازمان هائى است که معمار این حکومت بودند.  در لحظات تعیین کننده اى 
در تاریخ جنایاتش، همدست اش بودند، ساختند، نقش بازى کردند و در یک دوره طوالنى، در حکومت 
موسوى، اینها رئیس بودند.  حاال از تخت افتاده اند، اپوزیسیون شده اند و اوضاع جمهورى اسالمى هم به 
کل دگرگون شده.  این حرفها را آقاى محمدى میزند براى این که بوى رفتن رژیم آمده و قطعا، یک عده 
اى نگاهى مى کنند به فرداى جمهورى اسالمى.  این را من بعنوان یک کریدیت براى آقاى محمدى در نظر 
مى گیرم، جناح دانشجویان مسلمان که نیم نگاهى دارد به خاتمى، نیم نگاهى دارد به سازمان مجاهدین 

انقالب اسالمى و. ...  

نویدى:  اینها دانشجویان مسلمان نیستند.  اینها خودشان را غیر مذهبى اعالم کرده اند.  اسم خودشان را 
هم گذاشته اند دانشجویان روشنفکر ایران و مثال محض اطالع عرض مى کنم با داریوش فروهر در ارتباط 
بوده اند.  من این را هم از خودشان شنیدم و هم تحقیق کردم و گفتند درست است.  محمدى مى گفت که 

هرهفته شمارى از دانشجویان را مى برده به خانه آقاى فروهر و با ایشان تماس و گفتگو داشته اند.  

حکمت:  یک چیزى را اذعان کنم.  من سرنوشت و بیوگرافى آقاى محمدى را دنبال نکرده ام، شما حتما 
خیلى از آنها اطالع دارید، اما فکر نمى کنم موظف باشیم که بفهمیم آقاى محمدى در این لحظه به چه 

باالنس فکرى رسیده است.  

نویدى:  آخر شما جلساتشان را به هم مى زنید.  
حکمت:  جلساتى که بهم مى خورد، در مقابل آن شخصیت هاى جمهورى اسالمى است که به خارج مى 
آیند و شروع مى کنند با دم نازکشان، به خیال خودشان، تصویرى از یک جمهورى اسالمى آلترناتیو بدهند.  
در حالى که بنیاد هاى آن رژیم را قبول دارند و مى گویند قبول دارند و هنوز یک کلمه، در مورد محاکمه 
سران رژیم، در مورد احقاق حق مردم، در مورد آزادى مطلق زن و مرد حرف نزده اند.  من مى دانم که 
اینها همه دوست دارند که دخترهایشان به دانشگاه بروند، اما باالخره آزادى زن، یعنى اینکه زن هرطور که 
مى خواهد لباس بپوشد، هرجور که مى خواهد در فعالیت هاى اجتماعى شرکت بکند.  در هر ارتباطى در 
یک رابطه مساوى از نظر نقل مکان و سفر و موقعیتهاى شغلى قرار داشته باشد.  هیچ کدامشان این را نمى 
خواهند.  جروبحث هاى ما با اینها در این زمینه هاست که موجب تعطیلى جلسات آدمهائى مثل سروش 
یا فائزه رفسنجانى و غیره مى شود.  حاال آقاى محمدى ممکن است سهوا، یا با ارزیابى هائى که از سخنان 
دیگر ایشان وجود داشته، از نظر بچه هائى که رفته اند توى جلسه اش افشاگرى کنند، توى آن لیست قرار 
گرفته.  ممکن است این اشتباه بوده ممکن است نبوده این را مى توانیم بحث کنیم.  اما معضل اصلى.  آن 
بد نامى است که شما به ما نسبت دادید.  این که حزب کمونیست کارگرى جار و جنجال مى کند از جلسه 
آقاى محمدى شروع نشده، از جلسه آقاى سروش شروع شده.  آوردن محمدى و آخرین حرفهایش چیزى 

را به این بحث اضافه نمى کند.  مى توانیم راجع به سروش حرف بزنیم.  
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نویدى:  مى توانیم در باره ایشان هم حرف بزنیم من اگر در مورد منوچهر محمدى و الهیجى پور، بویژه، 
پرسیدم به خاطر این بود که این مورد آخر بوده.  

حکمت:  یک نکته اى را من بگویم.  ببینید رژیم به بحران دچار شده است.  این خیلى طبیعى است.  درمورد 
همه حکومت هاى دنیا این اصل صادق است که وقتى بحران مى شود یک سرى مکانیزمهاى خودبخودى 
و غیر کنترل شده در هر حکومتى عمل مى کند.  شخصیتهائى از حکومت که جناح هاى متعادلتر آن بوده 
اند، آهسته، آهسته، از حکومت فاصله مى گیرند و سعى مى کنند شخصیتهائى دوران گذار یا دوران آلترناتیو 
باشند.  من و شما ولى از بیخ، چیز دیگرى مى خواهیم.  من آرزو ندارم دخترم در جامعه مدنى آقاى خاتمى 
بزرگ شود.  هیچ عالقه اى به این قضیه ندارم.  من مى خواهم، الاقل، در یک جامعه اى مثل فرانسه بزرگ 
شود.  در نتیجه من و شمائى که به این نتیجه رسیده ایم که جمهورى اسالمى بوى الرحمن اش درآمده و 
یک عده اى آمده اند بیرون و دارند پرچم اسالمى را علم مى کنند، من و شما، باید خیلى حساس تر باشیم.  
باید بگوئیم که شخصیت ها و رجال سیاسى به اندازه کافى هستند، خیلى ممنون.  شما لطفا بساطتان را یک 
جاى دیگر پهن کنید.  من منکر آزادى بیان سروش یا محمدى یا فائزه رفسنجانى نمى شوم، بروند بگویند.  
ولى من بیست سال با یک عده دیگرى داریم سعى مى کنیم یک آلترناتیو دیگرى را بسازیم، سعى مان باید 
این باشد که بگوئیم اى مردم این حرفها امتداد همان پدیده است، وقتى ما مى خواهیم رژیم را عوض کنیم 
باید یک چیز درست و حسابى اى جایش بگذاریم.  پس وظیفه ما این است که از شخصیت سازى براى 
رژیم جلوگیرى کنیم.  فردا اگر یک نوبل به سروش بدهند، و به آقاى مخملباف هم یک اسکار بدهند، خوب 

ما دوتا شخصیت داریم که مى خواهند همان برنامه را در باره مردم پیاده کنند.  

نویدى:  اما، بهرحال، انسانها متحول مى شوند.  در بعد همان تفکر اسالمى، سروش مقاله اى نوشته به نام 
سراط هاى مستقیم.  و گفته فقط یک سراط مستقیم هست و نمى شود گفت که خدا ظالم است و اول آمده 
یک دین ناقص ارائه داده و بعد یک دین کامل، همه دین ها سراط مستقیم هستند و همه دینها کامل اند.  
خود همین یک تحولى ست براى ذهن کسى مثل سروش که مدافع سرسخت اسالم ناب محمدى و تئورى 

والیت فقیه بوده، آمده به این جا رسیده که دین هاى دیگر هم حق دارند.  

حکمت:  بیائید زبان سیاسى را کنار بگذاریم.  راجع به حقیقت آدمها حرف بزنیم.  سروش آدمى است که در 
سال 57، طرفدار والیت فقیه و یکى از ایدئولوگهاى این کارهائى بوده که شده است.  ایشان مى داند در آن 
مملکت چه اتفاقى افتاده.  اگر بخواهد من مى توانم لیست 300 نفر از بهترین عزیزانم را که اعدام شده اند 
به او بدهم.  یک چنین آدمى اگر نه در 57 بلکه در 63 متوجه میشود که اشتباه کرده، که سراط هاى دیگرى 
هم هست.  خب این آدم، قاعدتا، باید به خودش بیاید و آه از نهادش برآید و اعتراف کند که شریک جرم 
چه جنایتهائى بوده.  و بیاید هوار بکشد.  آدمى که بعد از 20 سال، آن واقعیتها را کتمان مى کند، راستش 

من زیاد براى تحول او نمى توانم ارزش قائل باشم.  

نویدى:  این حرف دیگرى است. در این مورد با شما هم عقیده ام.  
حکمت:  فرض کنیم یکى از همدستان اولیه فاشیسم در آلمان، متوجه جنایتها شده.  خب نمى آید حاال 
یک فاشیسم چند سراطى را ارائه دهد. مى رود پناهنده مى شود به انگلیس و از طریق رادیو آلمان آزاد 
شروع مى کند به دشنام دادن به هیتلر. اگر این آدم یک جو شرف داشت این کار را مى کرد.  مشکل زبان 
سیاست و زبان دانشگاهى و زبان علمى این است که حقیقت را مى پوشاند.  اگر من برادر آقاى سروش 
بودم یا همسایه اش، به او مى گفتم آقاى سروش شما مى گوئید متحول شده اید، بسیار خوب، پس بیا توى 
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چشم حقیقتى که خود تو در آن دست داشته اى نگاه کن و نظرت را راجع به این حقیقت بگو:  باید بغضت 
بترکد، معذرت بخواهى، باید جلوى مردمى که این سرنوشت را برایشان ساخته اى اعتراف کنى که اشتباه 

کرده اى.  ولى ایشان این کار را نمى کند.  

نویدى:  ببینید، از مثال دکتر سروش بگذریم.  حقیقت این که از ضمیر انسانها ما نمى توانیم خبر داشته 
باشیم.  اما، شاید بسیارى از کسانى که دستى در رژیم داشته اند، تصمیم گرفته اند جبران کنند و براى این 
جبران کردن، به هر قیمتى شده در ایران بمانند و به هرحال در چهارچوبى که مى توانند علنى مبارزه بکنند.  
در مورد این اصرار براى در ایران ماندن، من مثال مورد امیر انتظام را مثال مى زنم.  بدون این که او را البته 
با سروش و دیگران بخواهم مقایسه کنم.  او خودش یک قربانى رژیم است.  ولى به هرحال با سماجت 
در ایران ماند و حتى براى گرفتن جایزه اى که به او داده بودند، حاضر نشد ایران را ترك کند که مبادا از 

بازگشتش به ایران جلوگیرى کنند.  

حکمت:  خیلى روشن است.  اگر مبارزه را به آن صورت ادامه دهند، نتیجه مبارزه را چپها خواهند برد.  
طرف نمى خواهد برود به سمت چپ؟  او نمى خواهد نتیجه مبارزه اش با جمهورى اسالمى، نتیجه تالشش 
علیه جمهورى اسالمى منجر به چیزى بشود غیر از جمهورى اسالمى که اختیارش دست اینها نیست و آن 
جامعه مدنى آقاى خاتمى نخواهد بود، بلکه، احتماال، یک حکومت چپ رادیکال خواهد بود و در چنین 
حکومتى اینها از طرف مردم مورد سین، جیم قرار مى گیرند، ماندن آقاى سروش در ایران، انعکاس ماندن 
ایشان در چهارچوب جمهورى اسالمى است.  اگر از نظر فکرى، عاطفى، عقیدتى از این حکومت بکند 
ناچار خواهد بود حرف دلش را بزند.  حاال چه در ایران چه در خارج، مى تواند حالج وار حرف دلش را 
هم آنجا بزند و ببرندش.  چرا این کار را نمى کند؟  یک عده اى هستند در ایران که مجبورند آنجا بمانند، 
چون نانشان را آنجا در مى آورند:  یک عده اى کارگراند، یک عده اى معلمند، مردم آنجا هستند:  اینها 
مجبورند ایران باشند...  مى خواهم بگویم بین مردمى که در آنجا زندگى مى کنند و روشنفکرى که کارش 
سیاست ورزیدن است، نوشتن است، گفتن است، فرق هست.  یک معلم نمى خواهد خارج بیاید براى آنکه 
خانواده اش آنجا زندگى مى کند.  آقاى سروش نمى آید براى آنکه مى خواهد جائى براى خودش داشته 
باشد.  یعنى فکر مى کند آن نظام برایش جائى قائل است و هنوز امید دارد به آن نظام.  من نمى گویم که 
در ایران نمى شود حرف رادیکال زد؛ کما این که ما مى زدیم، جنگ شد، دستگیرى دادیم، چند سال طول 

کشید تا توانستند ماها را از کشور بیرون بکنند.  

نویدى:  این که شما مى گوئید، یک اوج مبارزاتى دیگرى است.  اما اوال گمان میکنم خیلى آدمهاى عادى 
که گفتید اگر بتوانند ایران را ترك کنند، خواهند کرد و بعد مسئله فقط بر سر دکتر سروش نیست.  من گفتم 
که از ضمیر او آگاه نیستم و گفتم که با حرف شما هم که گفتید اگر واقعًا پشیمان شده باید این اعتراف 
را بکند، موافقم.  اما، خیلى از مردم عادى آنجا در چهارچوب هاى مشخصى مثل دانشجوئى، کارگرى، 
کارمندى و. ...  مى توانند مبارزه کنند و مى کنند، اما آنها آمادگى رسیدن به اوج را ندارند، این که آواره 
بشوند در کوهها، از خانواده شان جدا شوند و به هرحال به مبارزه مسلحانه رو بیاورند.  حتى اگر زمینه 
اش وجود داشته باشد، بسیارى از آدمها نمى توانند به آن اوج برسند.  حق مبارزه کردن را اما نمى شود از 

آنها گرفت.  

حکمت:  سوال من این است:  رژیم جمهورى اسالمى حکومت یونان یا بلژیک یا ترکیه یا اتریش نیست.  
رژیم جمهورى اسالمى معادل حکومت هیتلر در آلمان است.  معادل حکومت آپارتاید است حتى بدتر.  

یک واقعیت کریه است که بعدا بشریت بر آن گریه خواهد کرد.  
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نویدى:  بله قبول دارم! 

حکمت:  خب، اگر اینطور است، کسى که چشمش به این پدیده باز مى شود، در این حکومت هوار مى 
کشد.  حاال یا این هوار را مى کشد مى گیرندش، و یا این هوار را مى کشد و مى رود زیر زمین، یا این هوار 
را مى کشد مى رود خارج، این بحث ثانوى است:  مهم این است که مالك مبارزه با جمهورى اسالمى را 
ما کجا مى گذاریم؟  آیا قبول مى کنیم که جناح هائى براى مثال، از حزب سفید پوست آفریقاى جنوبى به 
گوشه هائى از آپارتاید ایراد بگیرند و جنبش ضد آپارتاید در اروپا بیاورد و اینها را شخصیت بکند! این کار 
را نمى کند.  ما یک وزیر پینوشه را اگر یک ذره به پینوشه انتقاد داشت، شخصیت مبارزه علیه پینوشه نمى 
کردیم.  وقتى یک عده اى مى آیند و در مقابل این تیپ در جمهورى اسالمى، روى خوش نشان مى دهند و 
استقبال مى کنند، من فکر مى کنم که نفرت آنها از جمهورى اسالمى به اندازه نفرت ما از جمهورى اسالمى 
نیست.  من مى گویم اگر شما یک یهودى از آشویتس گریخته باشید و همه فاکتهاى آنجا را دیده باشید، 
خیلى هم نگران این نخواهید بود که وزیر صنایع ماشینى هیتلر چندان هم فاشیست نیست و دلتان به این 
خوش نخواهد بود.  من ارزشى براى این میلیوى مخالفین جمهورى اسالمى در داخل حکومت قائل نیستم.  
به خاطر این که اینها حتى پرت شدنشان به اپوزیسیون دست خودشان نبود.  اینها را انداختند بیرون.  جناح 
راست سنتى هیچ جا نگذاشت براى اینها که حرفشان را بزنند و بازى شان را بکنند.  یک خورده اگر آنها 

الرج تر بودند و نجابت بخرج مى دادند، این آقاى سروش مى نشست آنجا و حرفش را مى زد.  

نویدى:  بله همانی است که حافظ مى گوید:  
"چو پرده دار به شمشیر میزند همه را      کسى مقیم حریم حرم نخواهد ماند"

بدنه جمهورى اسالمى قطعا ریزش خواهد کرد.  

حکمت:  و ما براى برخورد باهاش باید یک فلسفه اى داشته باشیم؟  نه! 
نویدى:  یقینا همینطور است، و بنظر من هرکسى که از آن بدنه بریزد و حاضر باشد در حدى مبارزه بکند، 
ما در همان حد باید به او جا بدهیم، نه اینکه تائیدش بکنیم، نه اینکه تبدیلش بکنیم به پرچم مبارزه مان، اما 
باید این را پذیرفت که خوب این آدم تا این حد دارد مبارزه مى کند و دوباره هولش ندهیم طرف رژیم.  

حکمت:  خوب ما که داور نیستیم، ما هیئت ژورى مسابقه ملکه زیبائى شخصیتهاى رژیم نیستیم.  ما مبارزه 
قائم به ذات خودمان را داریم. اگر من میکروفونى دارم، جلوى دهان کسى مى گیرم که به آرمانهایش احترام 
مى گذارم.  مگر کم اند کسانى که باید عکسشان توى روزنامه هاى ما پر باشد؟  مگر کم اند کسانى که 
باید ما نظراتشان را بپرسیم، راجع به ایران، راجع به زنان، راجع به مذهب؟  مگر کم آورده ایم شخصیتهاى 

سیاسى عمیق، با شرف، مبارز؟  من نمى گویم حتما سوسیالیست! 

نویدى:  نه! مسلما کم نداریم.  
حکمت:  خب هر نشریه و هر روزنامه مان باید اینها را النسه بکند.  ما از اینها کم نداریم.  خب حاال آقاى 

عباس معروفى از ایران آمده من بدوم جلویش که ازش شخصیت بسازم که بورسش را بتواند بگیرد! 

نویدى:  ببینید! اینجا مسئله دیگرى در بین است:  حاال با مثالى که شما زدید:  آقاى معروفى کار نداریم.  
اما، گفتیم بدنه رژیم دارد ریزش مى کند. اهمیت این ریزش است که باعث مى شود که میکروفون ها جوى 
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دهان کسانى که جزو بدنه رژیم بوده اند نگه داشته شوند.  خود اعالم این ریزش اهمیت دارد.  اهمیتش 
در قوت قلب دادن به مردم است.  هزار فریاد که من و شما بزنیم، براى مردم شاید تاثیر افشاگرى کسى که 

خودش جزو رژیم بوده، نداشته باشد.  این به مبارزه مردم دلگرمى مى دهد.  

حکمت:  به مبارزه کى؟  آقاى محمدى؟  
نویدى:  خیر به مبارزه مردم! 

حکمت:  ببینید من مى گویم این درجه از غلط کردم کافى نیست. ما نباید از اینها استقبال کنیم، باید به 
آنها بگوئیم این درجه از غلط کردم کافى نیست! بگوئیم آقاى محمدى! آقاى سروش! خانم رفسنجانى! در 
خارج از کشور که هنوز گلوله جمهورى اسالمى حکم نمى راند این درجه از چرخش کافى نیست! به نظر 

من براى ایجاد احترام و ایجاد جلب توجه.  این سیاست درست است.  

نویدى:  بسیار خوب.  گمان مى کنم که ما در این باره، به اندازه کافى حرف زدیم و همه محورها و استدالل 
ها مطرح شدند.  

حکمت:  من فقط این را بگویم که ما جلسه کسى را به هم نمى زنیم. ما مى رویم آنجا و حرف خودمان را 
مى زنیم، جلسه را کسى بهم میزند که تصمیم مى گیرد که ادامه ندهد.  ما میرویم به سالن و حرفمان را مى 

زنیم. ما هیچوقت جلسه کسى را با زور و این که کسى را بیرون بکشیم بهم نمى زنیم.  

نویدى:  ببینید در این بیانیه اى که در ارتباط با منوچهر محمدى داده اید و ما هم در دیدار چاپ کرده ایم، 
نوشته اید منوچهر محمدى هرجا پا گذاشت با ما روبرو بود.  خوب، در عرف واژگانى این معنائى جز این 
نمى دهد که ما با او درگیریم، یعنى نوعى اعالم جنگ است.  به هرحال همانطور که گفتم ما در این باره 

صحبت کردیم و حتما در یک مصاحبه نباید به توافق رسید.  بپردازیم به مسائل دیگرى.  

 
نشریه دیدار شماره 23 سال دوم، چهارشنبه 15 اسفند 1377 (21 فوریه 1999)
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پاسخ به سواالت رفیق آذرنوش
مبحث حزب و جامعه

 
کردن  روشن  و  سریع  عکس العمل  از  تشکر  با  حکمت  منصور  گرامى  آذرنوش:  رفیق 
بیشترى از جنبه هاى موضوع حزب و جامعه و اعالم آمادگى به پاسخ سئواالت رفقا.  در 
که  اعتبار  این  به  است.   سوسیالیستى  و  دموکراتیک  کار  از  صحبت  چپ،  سنتى  ادبیات 
کمونیستها وقتى به میان کارگران میروند کار سوسیالیستى میکنند و زمانى که مثال به میان 
زنان میروند کار دموکراتیک میکنند.  شما اظهار میکنید که حزب یک موجودیت سیاسى 
واحد است که میخواهد در ظرفیتهاى متنوع کار کند و از یک رودخانه پرخروش سیاسى 
نام میبرید که راهش را به اشکال مختلف باز میکند.  براى اینکه فعال حزبى و عمومى تر 
از آن جنبش وسیع تر کمونیسم کارگرى؛ پروژه هاى "جامعه اى" و پروژه هاى "حزبى" را در 
دو کفه ترازو قرار ندهد و بطور کلى بند نافش را با این نوع ادبیات قطع کند در این زمینه 

توضیح بیشترى بدهید.
  
نادر (م.  حکمت):  من به این تفکیک "دموکراتیک-  سوسیالیستى" هیچوقت قائل نبوده ام. این همانطور 
که گفته اید یک فرمولبندى سنتى و قدیمى (پیشا-  پنجاه و هفتى) است.  منظورم این نیست که سازماندهى 
و بسیج طبقه براى یک حزب کمونیستى همان مکانى را دارد که سازماندهى در جنبش برابرى زن یا جنبش 
ضد راسیستى.  اولى تعریف ماهوى و هویتى کمونیسم است.  و دومى یک دستور برنامه اجتماعى کمونیسم 
و یک رکن حیاتى ابراز وجود سیاسى حزب در جامعه است.  حزبى که در میان کارگران، براى سازماندهى 
علیه  راسیسم،  علیه  که  کمونیسمى  اما  نیست.   کمونیست  من  بنظر  نکند،  فعالیت  کارگران،  سوسیالیستى 
تبعیض علیه زنان، علیه حکومت مذهبى، علیه آزار کودکان، علیه ناسیونالیسم و قومى گرى، علیه استبداد 
سیاسى به میدان نیاید و بسیج و سازماندهى نکند، حزب سیاسى نیست، یک موجودیت محفلى، پیشاحزبى 
و غیر سیاسى و بى ربط به جدال اجتماعى بر سر محو طبقات و استثمار و دولت در صحنه تاریخ واقعى 
است.  همه اینها اَشکال وجودى جنبش کمونیستى است.  هر جنبشى براى اجتماعى شدن و اجتماعى عمل 
کردن باید به معضالت جامعه، که گریبانگیر توده هاى وسیع مردم نسلهاى زنده ساکن کره ارض در آن مقطع 
است جواب بدهد.  اینها مشخصات وجودى کمونیسم است.  کمونیسم محصول جنبش ضد راسیستى، 
یا ضد استبدادى، نیست و پایه هاى اجتماعى خود را در جنبش ضد راسیستى و ضد تزارى و ضد شاهى و 
ضد اسالمى باز تولید نمیکند.  اما تمام اهمیت مارکس در این است که میخواهد کمونیستها جهان را تغییر 
سوسیالیستى  تغییر  موانع  کوبیدن  جهان،  دادن  تغییر  ابزارهاى  به  بردن  دست  و  جهان،  دادن  تغییر  دهند.  
جهان کار کمونیسم است.  کمونیسمى که این کار را نکند هم، کمونیسم نیست.  بنظر من کسانى که هویت 
کارگرى کمونیسم را بهانه اى براى تبلیغ انزوا طلبى صنفى سوسیالیسم کارگرى قرار میدهند، مارکسیست 
نیستند.  و مارکسیست بودن (سازماندهى عروج طبقه کارگر بعنوان ناجى جهان و نه فقط خود.  رجوع کنید 

به مانیفست) شرط پیروز کردن کمونیسم است.  
باید  را  ایران  کارگرى  "کمونیسم  که  کرده اید  اشاره  پرسش  با  مصاحبه  در  آذرنوش:  شما 
حزب  در  و  ایران  کارگران  شورایى  جنبش  بخصوص  و  کارگرى  مستقیم  عمل  جنبش  در 
کمونیست کارگرى جستجو کرد. کمونیسم کارگرى بنظر من در یک تالقى اجتماعى، جنبش 
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زنان و بخش مهمى از حرکت تجدد طلبانه و جنبش خالصى اخالقى، که جوانان عنصر فعاله 
اصلى آن در ایران امروز هستند، را با خود خواهد داشت.  در مورد تالقى اجتماعى این 

جنبش ها با هم بیشتر توضیح دهید.
  
نادر:  منظورم تالقى اجتماعى این جنبش ها با هم نبوده است.  اشاره من به یک رودرویى اجتماعى چپ و 
راست، کارگر و بورژوا، براى تعیین تکلیف قدرت یا مسیر حرکت جامعه است.  یعنى وقتى در یک انقالب، 
یا یک اعتالى سیاسى، جنبش سوسیالیستى با دولت بورژوایى و جنبشهاى اصلى طبقات دیگر روبروى هم 
صف آرایى کنند، زنان و جنبش رهایى از اخالق سنتى، جنبش ضد مذهبى و غیره را کنار کمونیسم کارگرى 

خواهیم یافت.  
آذرنوش:  آیا در شرایط ایران امروز همه این جنبش ها هم وزن هستند. آیا در صورت نبود 
جنبش عمل مستقیم کارگرى، جریانات بورژوایى شانس بیشترى براى جذب جنبش زنان و 

جنبش تجدد طلبانه در ایران را ندارند.
نادر:  منظورتان از بخش اول سؤال را متوجه نیستم.  هم وزن هستند یا نه دقیقا یعنى چه؟  در جامعه؟  در 
ذهنیت و تمایالت ما؟  در کار حزب؟  اما بخش دوم سؤال بنظر من نکته خوبى را مطرح میکند.  جنبش 
عمل مستقیم کارگرى یک رکن حضور کمونیسم کارگرى در در صحنه سیاسى ایران است.  این جنبش هنوز 
بطور واقعى پا به صحنه دخالت سیاسى نگذاشته است.  بنظر من این خاصیت جنبش کارگرى است که در 
دوره هاى خاصى سیاسى میشود و مستقیما به سیاست میپردازد و در فاصله این دوره ها عموما آن را در سنگر 
مبارزه براى بهبود اوضاع کارگران، یا جلوگیرى از بدتر شدن آن، پیدا میکنیم.  هم اکنون جنبش عمل مستقیم 
کارگرى چندان به مساله دولت مذهبى، اختناق سیاسى، برابرى زن و مرد، آزادى احزاب، حقوق کودك و 
غیره نمیپردازد.  راجع به چرایى این مساله، و رابطه اش با موقعیت اقتصادى و سیاسى کارگر در جامعه، 
میشود مفصل بحث کرد.  وقتى این جنبش وارد میدان سیاسى میشود، آنوقت ورق جدا برمیگردد.  اما عدم 
حضور جنبش کارگرى، جنبشهاى شورایى و جنبش مجامع عمومى در صحنه سیاسى، و نپرداختن جدى 
اعتراضات کارگرى به مساله زن و فرهنگ و غیره، ابدا به این معنى نیست که جریانات بورژوایى شانس 
بیشترى براى جذب جنبش زنان و غیره دارند، چون رکن دیگر حضور سیاسى کمونیسم کارگرى در جامعه، 
حزب کمونیسم کارگرى است، یعنى نیرویى که حول پرچم برنامه و سیاستهاى کمونیستى کارگرى تحزب 
پیدا کرده و بعنوان یک نیروى سیاسى خود آگاه قادر به تبلیغ، ترویج، سازماندهى، آکسیون، و صف بندى 
سیاسى و نظامى و غیره، سازمان یافته و در میدان حضور دارد.  اتفاقا این وضعیت بر اهمیت حضور حزب 
در این میدانها صد چندان تاکید میکند.  کمونیسم و کارگر باید در میدان مبارزه با استبداد و تبعیض و 
کهنه پرستى حضور داشته باشند، حتى اگر جنبش عمل مستقیم کارگرى هنوز در مراحل ابتدایى ترى از 
رشدش باشد، یا در موضع تدافعى باشد.  همین امروز حزب کمونیست کارگرى تا حدود زیادى یک تنه 
سنگرهاى سیاسى تعیین کننده اى را نگاه داشته است و دستور پیشرویى را به مباحثات در مورد ایران تحمیل 
نیست.   مبالغه  این  غیره.   و  اسالمى  رژیم  سرنوشت  مدرن،  فرهنگ  زنان،  مذهب،  قبال  در  است...   کرده 
انعکاس فعالیت این حزب را در رسانه ها، در فضاى ایرانیان خارج، در جدل وسیعى که سران ریز و درشت 
نهضت هاى مدافع حفظ و یا تعدیل جزئى اوضاع موجود با ما راه انداخته اند، و بخصوص، و این جالب 
است، از عالقه اى که همین درجه انعکاس فعالیت ما در رسانه ها و رسیدن ماتریال ما به ایران، در خود کشور 
برانگیخته است میتوان دید.  وسعت مخالفان تند و تیز ما، درست مثل گسترش روى آورى به ما، این حضور 
را نشان میدهد.  اگر فضاى سیاسى در ایران گشوده بشود، هم شوراى کارگرى، و هم روشنگران ضد مذهبى 
و هم زنان برابرى طلب را در این سنگرها کنار خود خواهید یافت و نه در پاى شعرخوانى گلشیرى و میتینگ 
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جبهه ملى یا داریوش همایون.  
آذرنوش:  آیا بعنوان مثال نشریه کارگر امروز میتواند همانند نشریه مدوسا میزگردى حول 
مسائل کارگرى در ایران ترتیب دهد و از فعالین کارگرى در داخل کشور هم دعوت کند.  به 
نظر من طى دوره اخیر نشریه کارگر امروز در رودخانه پرخروش سیاسى مان حضور نداشته، 
آیا بنظر شما کمبود این جنبه از فعالیت و برجستگى در عرصه هاى دیگر فعالیت یک نقص 

در موضوع "تالقى اجتماعى" نیست.

نادر:  مسلم است که کارگر امروز میتواند چنین میزگردى تشکیل بدهد.  یک چنین میز گردى قبال هم 
در مورد بحث تشکلهاى مستقل کارگرى داشته است که تا آنجا یادم است خود رفقا ارزیابى خوبى از آن 
داشتند.  اما اینکه از فعالین کارگرى داخل کسى در این میزگرد شرکت کند دیگر مساله اى کامال فنى و امنیتى 
است.  کال گسترش رابطه حزب با طیف رهبران و فعالین کارگرى ایرانى مقیم خارج، یک طرح مصوب 
و قدیمى دفتر سیاسى بوده است و رفقایى مانند مجید محمدى و رضا مقدم براى دوره هایى مسئولیت آن 

را داشته اند.  

اما در مورد حضور و عدم حضور کارگر امروز چند نکته را خوبست اشاره کنم.  بنظر منهم کارگر امروز 
بعد از یک دوره درخشان چند سال اول، دچار نوعى افول شد.  نقش این نشریه، در متمرکز کردن اذهان 
چپ در خارج کشور و بویژه رفقاى خود حزب آن زمان به طبقه کارگر و مسائل جنبش کارگرى و دادن 
تصویرى از یک پرچم کارگرى سیاسى و رادیکال و همه جانبه نگر، بسیار پرارزش بود.  اما وقتى این وظیفه 
اولیه با موفقیت انجام شد بنظر من کارگر امروز میبایست خود را باز تعریف کند و در همان سطح نماند.  
من فکر میکنم میبایست از یک نشریه خبرى-  تحلیلى حول مسائل جارى، بیشتر معطوف به ایران، به مجله 
چشم بازکن و خط دهنده در مورد معضالت جنبش کارگرى در دنیاى پس از سقوط بلوك شرق، اروپاى 
واحد، و به یک صداى مستقیم تر آلترناتیو شورایى-  سوسیالیستى در مقیاس بین المللى تبدیل میشد.  اگر 
فضاى سیاسى در ایران باز میشد، کارگر امروز میتوانست دوباره خاصیت روزنامه اى و جارى و معطوف به 
ایران پیدا کند وخود را با نیازهاى زمان تطبیق بدهد.  فکر میکنم کارگر امروز، به هر دلیل، در بازتعریف 
سیماى خود پس از موفقیتهاى اولیه، موفق نشد.  واضح است که جاى کارگر امروز خالى بوده است.  در 
طرح مصوب اقدامات کمیته داخل براى احیا و گسترش روابط کارگرى حزب در ایران و خارج، یک بند 

مهم به فعال شدن کارگر امروز اختصاص داده شده است.  

اما همه اینها بجاى خود، اگر مساله مورد نظر شما تحرك حزب در زمینه گسترش روابط کارگرى و کار 
در درون طبقه است، آنوقت باید گفت این در درجه اول کار خود سازمان حزب است.  کارگر امروز به 
هر حال یک نشریه است.  ابزار اصلى کار حزب با طبقه، یا شاخص تحرك کارگرى حزب، کارگر امروز 
نیست.  کمیته داخل اساسا براى بازسازى روابط کارگرى داخل کشورى حزب تشکیل شده.  دستور عمل 
کنکرت و بند به بندى داشته است که دارد دنبال میکند.  موانعى سر راهش است، موفقیتهایى داشته است.  
شاید بشود گفت که فعال شدن مجدد کارگر امروز خود به درجه زیادى در گرو گسترش روابط کارگرى 
حزب است (نمونه مصاحبه هاى این شماره با رفقاى کارگر ساکن ایران).  سمینارى که شما به آن اشاره 
میکنید، میتواند براى مثال مستقیما توسط خود حزب هم سازمان پیدا کند.  بررسى مسائل جنبش کارگرى، 
سازماندهى کمپینهاى همبستگى کارگرى، تعیین خط مشى در قبال مسائل جنبش کارگرى، اینها جزو شرح 

وظایف نهادهاى حزبى، از نشریات تا دفتر سیاسى است.  

4 آوریل 1999
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خداحافظ رفیق

آن  صفى  از  کناره گیرى  هنگام  هیچکس  نمیرساند.  اعال  عرش  به  را  آن  حزبى  از  استعفا  هنگام  هیچکس 
را تحسین نمیکند. هیچکس هنگام رفتن، ماندن را مایه افتخار جلوه نمیدهد.  همه اینها را باید از رفقاى 
مستعفى انتظار میداشتیم و داشتیم.  رفیق رضا مقدم در جراید شکست ما را اعالم کرد، ما از او بخاطر 

تالشهاى مشترکش با ما در این حزب تشکر کردیم و دستش را فشردیم.  
  
در این میان ادعاهاى زیادى هم شد.  مانند همیشه ادعا شد که رفتگان از یک حزب کمونیستى از ماندگان 
در آن عزیز ترند، انسان ترند، مظلوم ترند، با اصول ترند.  گفته شد که آنها که میروند از فرط عشق به کارگر و 
کمونیسم میروند.  گفته شد آنها که میروند "برجسته ترند"، تاریخى ترند، سکوتشان گویا تر از کوه ادبیات و 
سلسله طوالنى جدلهایى است که بنیاد این حزب را میسازند، بنیانگذارترند، رهبرترند، زنده باد ابهام رفقاى 

بزرگى که میروند، فرخنده باد سکوت رهبرانى که چیزى براى گفتن نداشتند.( 1)
  
همه اینها را میدانستیم.  میدانستیم خواهند گفت و ما باید چندى حوصله کنیم تا بروند.  میدانستیم این 
اجازه  است  شده  طى  خود  اساس  در  روند  این  که  اکنون  است.   روند  این  دردناك  تشریفات  از  بخشى 

میخواهم چند نکته اى در مورد ادعاها و تصاویرى که آمد و چرخید و رفت بگویم.  
  
1- ” انتقال طبقاتى نشد"-  باید قبل از هر چیز از جعفر رسا تشکر کنم که باالخره تحلیلى را که جمالت 
رفیق رضا در بیانیه علنى اش مبنى بر اینکه "انتقال طبقاتى نشد" ظاهرا برآن استوار است یافت و جلوى 
چشم همه ما گذاشت.  این همانطور که انتظار میرفت از هیچ کتابى از رضا مقدم و فرهاد بشارت و جعفر 
رسا و بهمن شفیق نبود، از یک سخنرانى من بود در کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سیزده سال قبل.  
یکبار دیگر این نقل قول را بخوانید.  برخالف جمالت امروز رفیق رضا، بحث این نبود که "یا حزب به 
میان کارگران منتقل میشود و یا به یک سکت تبدیل میشود".  تنها وجه مشترك بیان رضا با آن تحلیل کلمه 

"انتقال" است.  مابقى بحثى است متفاوت، از دیدگاهى متفاوت:  
”اگر ما نتوانیم در فرصت معینى که براى کمونیستهاى ایران پیش آمده است، بنیادهاى یک 
کمونیسم کارگرى را آنچنان محکم کنیم که پرونده دوره تفوق سوسیالیسم غیر پرولترى بر 
جنبش کمونیستى بطور قطع بسته شود، اگر ما نتوانیم کمونیسم ایران را بطور جدى به یک پدیده 
کارگرى تبدیل کنیم، اگر نتوانیم این کمونیسم کارگرى را به بستر اصلى و رسمى کمونیسم 
در ایران تبدیل کنیم، و باالخره اگر نتوانیم این کمونیسم، این حرکت کارگران کمونیست، را 
به یک نیروى اجتماعى قدرتمند تبدیل کنیم که به تفوق احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى 
در صحنه سیاست خاتمه بدهد، آنگاه کارى که ما کرده ایم نهایتا چیزى جز سازماندهى یک 
جناح رادیکال در اپوزیسیون در فاصله سالهاى فالن تا فالن نبوده است.  هدف ما صرفا 
نمیتواند این باشد که "باشیم"، یک سازمان وسیع باشیم، جناح چپ اپوزیسیون باشیم، فعال 
باشیم و غیره.  اگر کمونیستهاى این دهه وظیفه اى دارند اینست که کمونیسم ایران را از 
یک نقطه عطف حیاتى، از یک دوره انتقالى تعیین کننده، عبور بدهند.  دوره ما دوره برپایى 
کمونیسم مستقل و انقالبى است، دوره انتقال مرکز ثقل این کمونیسم از میان روشنفکران 
به دورن کارگران، یعنى طبقه اى که کمونیسم از آن مایه گرفته و به آن تعلق دارد، است.  یا 
اینکار را میکنیم، یا صرفا نقطه درخشانى در یک صفحه تاریک باقى میمانیم.  انقالبیونى 
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که طبقه کارگر در آینده درباره آنها و تالشهایشان با صیغه ماضى بعید سخن خواهد گفت.  
(منصور حکمت، کمونیست 27 مرداد 1365)

  
اینجا صحبت بر سر انتقال کمونیسم ایران از کمونیسم خلقى و توده اى و جهان سومى، کمونیسم ملى و 
رفرمیست و کارمندى، به یک کمونیسم کارگرى است.  کمونیسمى که افق تحوالت سوسیالیستى جامعه، 
انقالب کارگرى و لغو کار مزدى را جلوى جامعه میگیرد.  به نحوى که کسى که، چه مخالف و چه موافق، 
در ایران وقتى از کمونیسم حرف میزند، این نوع کمونیسم را نشان بدهد نه شوروى و چین را، نه چریک 
فدایى جلوى دانشگاه و احسان طبرى و 53 نفر را.  صحبت کمونیسمى است که کارگر را مرکز سازماندهى 
و بسیج اجتماعى اش قرار میدهد، و نه دانشجو و نویسنده و شاعر و خلق و دهقان و بورژواى ملى را.  و 
باالخره صحبت از این است که این کمونیسم به یک نیروى اجتماعى قدرتمند تبدیل شود که به تفوق 
وفادار  خود  هدف  این  به  عمیقا  ما  دهد.   سیاست خاتمه  در صحنه  بورژوایى  خرده  و  بورژوایى  احزاب 
مانده ایم.  در این فاصله البته یک اتفاق کوچک افتاد، سقوط شوروى و حمالت جهانى علیه کمونیسم در 
همه ابعاد.  ما ماندیم.  ما با "یک دنیاى بهتر" بیرون آمدیم.  نه فقط بستر اصلى کمونیسم ایران شدیم، بلکه 
تنها مدافع تاریخ کمونیسم و لنین و مارکس از آب درآمدیم.  در این فاصله البته یک اتفاق کوچک دیگر 
هم افتاد.  حزبى که آن سخنان در کنگره اش ایراد شده بود را چهار سال بعد ترك کردیم تا از صفر شروع 
کنیم.  و این را ساختیم که میبینید.  نقد خود را به درون صف دشمن بردیم.  ناسیونالیسمش را افشا کردیم، 
دموکراسى اش را بى آبرو کردیم، مذهبش را از بیخ کوبیدیم.  امکان سازش با رژیم را از ابن الوقتهاى سیاسى 
و چپ غیر کارگرى سلب کردیم.  از هر گوشه این جنبش، کمونیستها پرچم ها را بر سنگرهاى مختلف 
برافراشتند.  چهره هایى به میدان آمدند که تعدادشان و توانشان مخالفان ما را به حیرت انداخته است.  بحث 
بحث  صرفا  حتى  نیست.   کشور  خارج  در  کارگران  عضوگیرى  بحث  صرفا  کمونیسم".   طبقاتى  "انتقال 
عضوگیرى کارگران در داخل کشور هم نیست.  عضویت کارگرى گوشه اى از مبحث وسیعتر کمونیسم 
کارگرى است)2 (گوشه اى از یک تصویر بسیار وسیع تر و تاریخى تر و فرا- حزبى تر است.  دوستان گرامى 
من، من کسى که با یک جمله، آنهم جمله اى عاریه و خارج از متن و دستکارى شده، به مقابله این تاریخ و 
حتى صرفا همان اسنادى که من در مورد کمونیسم کارگرى نوشته ام میاید را نمیتوانم جدى بگیرم.  وقتى 
چنین کسى حریف میطلبد و شعار میدهد و عکس مار میکشد، فقط صبر میکنم برود.  مودبانه و رفیقانه صبر 

میکنم برود.  از جلوى این پنجره اى که من کنار آن نشسته ام، تا بحال خیلى ها آمده اند و رفته اند.  
  
جالبست که رفیق جعفر رسا و کسانى که این فرمول را براى رفتنشان مناسب یافته اند از بحث من در کنگره 
سیزده سال پیش آن حزب، یک وعده انتخاباتى و یک حزب سازى "به شرط چاقو" فهمیده اند و اکنون بخود 
اجازه میدهند به ساعتشان نگاه کنند، سوت پایان را بکشند، کارت عضویتشان را پس بدهند و روانه رختکن 
بشوند.  انگار مشتریان این حزب بوده اند و از سرویسى که گرفته اند ناراضى اند.  حزب ظاهرا به قولش به 
جعفر رسا و مستعفیون دیگر عمل نکرده و اکنون حوصله ایشان دیگر سر رفته است.  رفقاى عزیز من، 
میدانم رفیق بهمن شفیق سال دوهزار را یک نقطه عطف مهم در مبارزه طبقاتى جهانى اعالم کرده اند (بهر 
حال انصافا هر روز که سالى به این روندى نداریم) اما 8 آوریل 99 بعنوان مهلتى که باید "انتقال بشود" از 
کجا میاید؟  چرا اینهمه کمونیست سابقه دار در این حزب باید این تفکر و متدولوژى را ده ثانیه جدى بگیرد؟  
  
بشود،  بحران  پس البد باید  رفته اند،  مرکزیت  این  دیگر  عضو   4 و  حزب  این  بنیانگذار  2-  میگویند 
پس البد باید بحثى بوده باشد، پس البد حزب شکست خورده است.  به همین ترتیب میشود البد استدالل 
کرد که چون بنیانگذاران دیگر سرجایشان هستند، چون 20 عضو دیگر مرکزیت و شش عضو از هفت عضو 
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دفتر سیاسى سرجایشان هستند بحران نداریم و حزب هم شکست نخورده است خیلى متشکر.  اما من کل 
این ذهنیت را در شان کمونیستى نمیدانم که قرار است آگاهى ببرد و روشن بینى ایجاد کند.  ضمنا، ما سمتى 
بعنوان "بنیانگذار" در این حزب نداریم (بخصوص با وظیفه اعالم شکست و پیروزى) پروسه تشکیل این 
حزب در نشریه کمونیست مستند است.  معلوم است چه کسان زیادى چه کردند تا این حزب بوجود آمد.  
از نظر حقوقى، به دعوت من چهار نفر رفقاى کانون آن وقت بیانیه علنى تشکیل حزب را امضاء کردند.  
یک کمیته اجرایى تشکیل دادیم که به سرپرستى اصغر کریمى وظیفه ساختن ارگانهاى این حزب را بعهده 
گرفت.  کنفرانس کادرها تشکیل شد.  در آن کنفرانس، من به رفقاى شرکت کننده اعالم کردم که فراخوان 
علنى حزب را ما امضاء کردیم اما این حزب امروز اینجا توسط شما بنیان گذاشته میشود.  این حزب کنگره 
انتخابى دارد، کمیته مرکزى انتخابى دارد، کمیته هاى انتخابى دارد، دفتر سیاسى انتخابى دارد، اشرافیت و 
مجلس خبرگان هم ندارد.  قبل از اینکه در بحث سیاسى مدارج و مدالهاى رفقایى که رفته اند را به رخ هم 

بکشیم، خوبست یادمان باشد که مدارج و مدالهاى آنها که مانده اند چیست.  
   
3-  باز با تشکر از رفیق جعفر رسا، مساله بعدى موضوع نوآورى هاى تئوریک من است.  بیست سال است 
که من این را میشنوم.  من به این جرم اعتراف میکنم.  بارها هم گفته ام که آنچه بنظر کسانى نوآورى است، 
نو بودن مفاهیم مارکسى مارکس در مقابل مفاهیم تاریخ ِ مختصرى آنهاست.  این را هم هربار سعى کرده ام 
نفره  هفتاد  پلنوم  و  نفره  پنجاه  و  صد  کنگره  در  خود  که  رفقایى  برخى  که  جالبست  بدهم.   نشان  مستند 
اخیر دعوت شده بوده اند و بحث من را مفصل شنیده اند، جلوى تظاهرات "معلوم نیست این بحثها ما را 
بکجا میبرد" افتاده اند.  آخر براى شما که باید معلوم باشد.  شما دیگر نمیتوانید این ژستها را بگیرید.  چرا 
آنروز بلند نشدید فریاد بزنید بلشویکها حق نداشتند به قدرت سیاسى دست ببرند.  چرا بلند نشدید بگوئید 
کمونیستها حق ندارند شخصیتها و چهره هاى شناخته شده میان مردم باشند، چرا شفاها اعالم نکردید (حال 
"مدون" پیشکشتان) که کمونیست ها فقط باید روى مرز بنشینند، سیب زمینى بخورند، نگهبانى بدهند و 
رادیو سه کیلوواتى خودشان را پخش کنند و رادیوهاى "صهیونیستى و ارتجاعى و امپریالیستى" را به خانبابا 
تهرانى ها و فرج سرکوهى ها بسپارند.  (فاکت:  اولین مصاحبه مفصل رادیو اسرائیل با حزب، با رفیق رضا 
مقدم انجام شد که در آن ایشان قبول کرد تعلق حزبى اش را نگوید).  میدانید چرا این سخنان آنروز در آن 
کنگره و آن پلنوم گفته نشد؟  چون یا این حرف را نداشتند یا اگر داشتند میدانستند که در آن مجمع وسیع 
پاسخ میگیرد.  نه بحث حزب و جامعه و نه بحث حزب و قدرت سیاسى نوآورى نیست.  بحث حزب و 
قدرت سیاسى بیان یک سنت بلشویکى و نقد تلقیات منشویکى در مورد رابطه قدرت سیاسى و حزب و 
طبقه است.  حتى در چهارچوب حزب خود ما هم نو آورى نیست.  اگر رفقایى خیلى به بحث "مدون" 
نیست)  فهم  قابل  دیگر  مستعفى  عزیزان  سکوت  بخاطر  خلسه شان  این  صورت،  این  در  دارند (که  عالقه 
لطف کنند به مقاله دولت در دوره هاى انقالبى رجوع کنند، به تزهایى در مورد مساله شوروى، به آناتومى 
لیبرالیسم چپ، و به خود انقالب بلشویکى و ترکیب کمیسرهاى تشکیل دهنده دولت لنین.  بحث حزب و 
جامعه از اینهم کهنه تر است.  بحثى است مربوط به دوران قبل از جنگ سرد، قبل از انقالب بلشویکى، قبل 
از "مخوف" شدن و زیرزمینى شدن سوسیالیسم کارگرى، دورانى که کمونیستها مجالت داشتند، کنگره هاى 
علنى داشتند، شخصیتهاى شناخته شده داشتند، با رسانه هاى "خیلى بد" مصاحبه و گفتگو میکردند.  در خود 
جنبش ما هم، و از طرف خود من هم، این ابدا بحث تازه اى نیست این سطور را بخوانید.  این نقشه عمل 
دفتر سیاسى منتخب پلنوم 18 حزب قبلى در سال 1369 (1990) است که من و کورش و رضا و ایرج در 

آن عضو بودیم:  
حزب باید "تماما از قالب یک جریان فرقه اى بیرون بیاید و پرچمدار و ظرف اعتراض اجتماعى 
طبقه کارگر و به یک حزب موثر در صحنه اجتماعى و سیاسى تبدیل گردیده و مشخصا بتواند 
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در اوضاع و احوال سیاسى دوره خود و در فعل و انفعال نیروهاى مادى اجتماعى تاثیر بگذارد"
   
”1-  کنار گذاشتن تبلیغ و ترویج به مثابه فرقه و قرار گرفتن در متن مبارزه براى تغییر افکار 
و اندیشه ها در مقیاس وسیع در جامعه.  اتخاذ روشهاى موثر و کالسیک تبلیغ و ترویج.  کنار 
گذاشتن تبلیغ و ترویج فرمایشى و کمیته اى و ارائه نظرات و انتقادات کمونیستى به زبان 
زنده و توسط انسانهاى با هویت واقعى.  انتشار کتب اساسى و نشریات عامه فهم و پرتیراژ.  
تولید برنامه هاى زنده رادیویى، استفاده از اشکال و روشهاى تبلیغ متناسب با تکامل کنونى 
وسائل نشر افکار و ذهنیت بالغ و پیچیده انسان امروز.  مواجهه با گرایشات فکرى اصلى و 

پرنفوذ در جامعه بورژوایى.  

فکرى  گره گاههاى  در  دخالت  کارگران.   اتحاد  و  سوسیالیسم  براى  زنده  2-  آژیتاسیون 
مسائل  به  معتبر  پاسخ  بعنوان  کمونیستى  نقد  بیان    . وسیع  توده هاى  مشغله هاى  و  جامعه 

واقعى توده مردم.  

شبکه هاى  ایجاد  افکار.   نشر  جامعه براى  روتین  و  واقعى  از امکانات  کامل  3-  استفاده 
مناسب براى نشر کتب و روزنامه ها در مقیاس وسیع." (تاکیدها جدید است)

   
فکر میکنم همینقدر به اندازه کافى "مدون" هست! رفقا قبال گفتم و بازهم میگویم.  حزب کارگرى باید یک 
حزب معتبر سیاسى باشد.  حزبى که مردم میبینندش، میشناسندش، میدانند چه میگوید، قدرتش را تشخیص 
میدهند، شخصیتهایش را با اسم و قیافه میشناسند و دوست دارند، نشریاتش را در خیابان خود پیدا میکنند.  
اینها کفر نیست.  اینها رویزیونیسم نیست.  اینها عین مارکسیسم است.  در این پروسه، صدها کادر مشهور در 
حزب پیدا میشوند و "بنیانگذاران" باید حاضر باشند حزب را با آنها شریک شوند و احساس از چشم افتادن 
نکنند، هزاران کارگر جدید به حزب پا میگذارند که رپ گوش میکنند و در انقالب 57 شرکت نداشته اند.  
هزاران انسان شریف به گرد حزب جمع میشوند که نمیدانند لنین خوردنى است یا پوشیدنى و مارکسیست 
و کارگر قدیمى در این حزب باید اینرا نه نشان بى ارجى خود بلکه نشان موفقیت خود ببیند.  این حزب 
بخاطر برنامه اش، اهداف اعالم شده اش، جایگاه طبقه کارگر در تعقل و پراتیکش، سنت سیاسى اش، بخاطر 
مارکس و لنین و صف کمونیستهاى آگاهى که شالوده کادرى آن را میسازند یک حزب کمونیست کارگرى 
است.  کارگر ایرانى چه گناهى کرده است که باید سوسیالیسم را تا ابد در قامت گروههاى 01 نفره "اتحاد و 
مبارزه در راه دفاع روشنفکران از کارگران محروم" پیدا کند و احزاب طبقات دارا را در وسط صحنه سیاسى 

مشغول بازى با سرنوشت خویش ببیند؟  

در عین حال، دنیا براى همه نوع کمونیسم و همه نوع "انتقالى" جا دارد، ما جاى کسى را تنگ نکرده ایم، 
با کسى رقابت نداریم، از خودمان هم شک نداریم.  

   
4-  و باز، بعید بود اگر کسانى بخواهند از حزب بروند و شکست آن را اعالم کنند و سنگى به من پرت 
نکنند.  من، یک کمونیست 48 ساله، با یک سابقه سیاسى قابل ارزیابى و مستند و مدون (چه کلمه زیبایى)، 
در یک کنگره صد و پنجاه نفره متشکل از نمایندگان منتخب اعضاى حزب به اتفاق آراء به کمیته مرکزى 
و  سیاسى  دفتر  عضو  بعنوان  آراء  اتفاق  به  مرکزى  کمیته  پلنوم  در  شده ام.   انتخاب  آن  نفره  پنج  و  بیست 
نخواهم  سمت  این  در  نیاورم  راى  بعدى  اجالس هاى  در  اگر  البد  و  شده ام.   انتخاب  مرکزى  کمیته  دبیر 
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بود.  این هویت حزبى من است.  در بیرون حزب حمله به من و شیطانسازى از من یک کسب و کار رایج 
مخالفین هیستریک حزب کمونیست کارگرى است.  جاى تاسف است است که رفیق تادیروز خودم هم 
وقتى به صرافت رفتن میافتد فکر میکند اول باید شخصیت مرا تخریب کند.  بجاى اینکه خود را با برنامه 
در  ساده ترى  راه  کنند،  طرف  نشریاتش  مقاالت  کمیته هایش،  نقشه هایش،  تصمیماتش،  مصوباتش،  حزب، 
پیش میگیرند.  با من بعنوان یک فرد مرزبندى میکنند.  انگار نفس مخالفت با من دلیل کافى براى ترك 
حزب است.  به هر چیزى، هر تک عبارتى چنگ میزنند تا تصویرى از یک منصور حکمت "خیلى بد" به 
محیطتشان بدهند که دیگر از کارگر خوشش نمیاید، به زحمتکشان اهانت میکند، قصد گنجاندن حقوق 
کارگر در فرمان پیروزى انقالب را ندارد، و مارکسیست سابق است، به طبقه متوسط پیوسته است.  براستى 
کسى که میتواند بخیال خود در نیم صفحه با تصویر سازى از من بیخاصیت شدن حزب را نشان مستقبلین 
و مصاحبه کنندگان مشتاق فردایش بدهد، چه لزومى دارد برنامه را نقد کند، اساسنامه را نقد کند، پالتفرم 
آلترناتیو خود را بدهد، خود را براى اجراى طرحش کاندید کند، و در یک کلمه مثل یک کمونیست مبارزه 
حزبى کند.  چرا کمونیست و منصف و سیاسى باشیم، وقتى با تخریب شخصیت یک نفر به مقصود خود 

میرسیم.  
   
5-  و باالخره رفیق جعفر و برخى مستعفیون از فضاى داخل حزب در این دوره مى نالند.  بیانیه شورانگیز 
فرهاد بشارت و نسبتهایى که به حزب و مرکزیت منتخب حزبش داد هنوز درگوش ما زنگ میزند.  به 
گواهى این همه کمونیست، و اسنادى که حتما رفقاى مستعفى در یک پوشه بزرگ گردآورى کرده اند، حزب 
کمونیست کارگرى ایران اجازه داد همه آزادانه سخن بگویند، اجازه داد همه آزادانه انتخاب کنند، از آنها 
که رفته اند و شکستمان را اعالم کرده اند رسما و علنا تقدیر کرد و برایشان آرزوى موفقیت کرد.  امیدوارم 
سازمانى که رفیق جعفر در آینده در آن عضو خواهد شد یک هزارم این تحمل و انصاف را در قبال مخالفان 

خود و منادیان شکست خود داشته باشد.  
   

رفقا، 
   

اکنون یک دوره پرهیجان ده روزه به پایان میرسد.  از این ده روز چگونه بیرون آمده ایم؟  
   

در یک جمله، بنظر من حزب خود را اثبات کرد.  
  
پرمعنا  سکوتهاى  حزب  نیست.   محافل  حزب  نیست،  قصار  کلمات  حزب  نیست،  اشخاص  حزب  این 
انتخابى  رهبرى  دارد،  اساسنامه  دارد،  برنامه  است.   سیاسى  حزب  یک  این  نیست.   معنا  بى  شعارهاى  و 
دارد، مصوبات روشن دارد، حزب انسانهاى صاحب هویتى است که نه میتوان برایشان پرونده ساخت و 
نه وجودشان را انکار کرد.  حزبى است که روز به روز، همانطور که شایسته یک حزب مدرن کمونیستى 
میشود.   گرفته  جامعه  چشم  جلوى  شفاف  و  باز  حیاتش،  اقداماتش،  انفعاالتش،  و  فعل  است،  کارگرى 
کاندیداهاى کنگره اش را در نشریات کثیر االنتشار اعالم میکنند.  هر عضوش بنام خود کل جامعه را مخاطب 
قرار میدهد.  حزبى است که خود آگاهى و سیماى نظرى کمونیستى اش را نه اعالم وفادارى هاى عرفانى، 
بلکه مبارزات فکرى مارکسیستى عمیق در طى دو دهه شکل داده است.  نسلى از انسانهاى واقعى که براى 
تغییر جامعه در یک انقالب واقعى جنگیدند و ضربه خوردند، آرمانهاى خود و درسهایى را که به بهاى 
گزاف آموخته اند به این حزب آورده اند.  نسلى از انسانهاى روشن بین که آزادى و برابرى و رفاه را حق مردم 
ایران و جهان میدانند در این حزب متشکل شده اند.  این حزب را از صحنه محو کنید تا ببینید کدام پرچم ها 
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سقوط میکنند، و دنیاى سیاست در ایران به میدان تاخت و تاز کدام ایده ها و کدام طبقات تبدیل میشود.  
این حزبى است که پاسخ آزادیخواهانه و برابرى طلبانه طبقه کارگر را، از لغو کار مزدى تا اضمحالل دولت، 
از سى ساعت کار تا لغو مجازات اعدام، پیش چشمان جامعه گرفته است.  حزبى است که عزم کرده است 

در جنگ بر سر سرنوشت جامعه، حضور مستقل کارگر را تضمین کند.  
   
جاى تعجب بود اگر جدایى داوطلبانه 5 رفیق کمیته مرکزى، خللى در کار این حزب وارد میکرد.  وقتى 
براى رفقا نوشتم که از جدایى رفقا متاسفیم، اما حزب سرجایش است و با این واقعه تکان نمیخورد، تبلیغات 
نمیکردم، حقیقت را میگفتم.  من این حزب را میشناسم.  من ستونهاى معنوى، سیاسى و انسانى این حزب 
را میشناسم.  بار اول نیست که دستکم مان میگیرند، بار اول نیست که اشتباه میکنند.  شکست چیزى نیست 
که کسى به این حزب "اعالم" کند، بلکه واقعه اى است که ارتجاع در جامعه باید بزور به ما تحمیل کند.  
   
تکوین  سیر  در  مهم  قدرتى  نقطه  به  را  آن  میتوانیم  من  بنظر  راستش  است.   نبوده  زیان  تماما  واقعه  این 
حزب مان بدل کنیم.  ما از این ماجرا آموختیم.  آموختیم که هر چه حزب ما سیاسى تر، بازتر و مدرن تر 
باشد، بهتر از خود دفاع میکند.  آموختیم وفادارى عرفانى و توکل محفلى به اشخاص جایى در یک حزب 
کارگرى ندارد.  زیانبار است.  آموختیم که در پس ِ سکوت، همه چیز میتواند النه کرده باشد، اما هر برنامه 
و قطعنامه و مصوبه و راى یک سنگر غیر قابل عبور در مقابل فرصت طلبى و بى پرنسیپى میسازد.  آموختیم 
که حزب را نمیتوان فرض گرفت، باید از آن دفاع کرد.  این واقعه رفقا را به میدان کشید تا از سازمانشان، 
از اتحادى که براى انقالب کارگرى و کمونیستى و دفاع از حقوق انسانها میان خود برقرار کرده اند در مقابل 
آیه هاى یاس و استفهامات عرفانى و هیجانات روحى این و آن پاسدارى کنند.  و کسى که یکبار براى چیزى 

جنگیده باشد، تا ابد صاحب آن میشود.  
   

رفقا، 
   
باید یک حزب مدرن، سیاسى و موثر کمونیستى کارگرى ساخت که بتواند در صحنه سیاست ایران پرچم 
کمونیسم و صف مستقل کارگرى را باال بگیرد و یکبار هم که شده به کارگر در ایران اجازه و امکان بدهد 
که بعنوان یک طبقه در حیات جامعه دخالت کند.  باید این پرچم را جلوى یک جامعه 60 میلیونى، و به 
با  کوچک  گروههاى  کار  نیست،  محافل  کار  این  افراشت.   بر  میلیاردى،  جهان 7  یک  جلوى  اعتبار  یک 
انتظارات نازل نیست.  کارگر ایرانى محفل هاى مبارزاتى "خاکى" و گروههاى روشنفکرى "دفاع" از کارگر 
زیاد دیده است.  اما بیرون، آنجا که جنگ سهمگین قدرت بر سر باورهاى جامعه، بر سر هدایت حرکت 
سیاسى میلیونها عضو جامعه، بر سر قدرت قهریه، بر سر دولت، در جریان است، صحنه تا امروز در انحصار 
احزاب متفرقه طبقات دارا بوده است.  حزب کمونیستى یا باید در مقیاس کل جامعه قد علم کند و یا حزب 
کمونیستى نیست.  یا طبقه کارگر با حزبش بعنوان ناجى کل جامعه ظاهر میشود و یا بعنوان یک صنف در 
جامعه طبقاتى استثمار و سرکوب میشود.  این را بارها گفته ایم و نوشته ایم.  این قطب نماى حزب ماست.  

به این سمت میرویم.  
   
آنها که رفته اند انتخاب خود را کرده اند.  حزب هم انتخاب خود را کرده است.  بنظر من اگر هنوز رفیقى 
هست که در مورد تعلق خود به حزب و ماندن خود با حزب تردید دارد باید بنشیند سریعا و صمیمانه 
انتخابش را بکند.  اگر رفیقى تز شکست حزب را پذیرفته است، منطقا باید این صف را ترك کند.  ما به 
این انتخاب احترام میگذاریم.  و اگر این را حزب خود میداند، باید بماند و در پیشروى و پیروزى اش نقش 
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بازى کند.  بهرحال حرفها را گفته اند، زمان انتخاب است.  
   
خوشبختانه پلنوم آتى کمیته مرکزى پلنوم این مشاجرات و رفتن ها نخواهد بود.  پلنوم تحکیم جدى یک 
حزب مدرن سیاسى خواهد بود که دیگر در آن جایى براى محفلسیم، شخصیت پرستى، مالیخولیا و عرفان 
نباشد.  حزب کمونیستهاى برابر، صریح و با اصولى که معلوم است هر یک پاى چه چیز امضاء گذاشته اند 
و براى تحقق نقشه هاى مشترکشان چه میکنند.  حزبى که جلوى چشم جامعه تصمیم میگیرد، جلوى چشم 

جامعه به اجرا میگذارد.  حزبى که تاریخ آن و زندگى آن قابل تحریف نباشد.  
   
براى آنها که رفته اند، یکبار دیگر آرزوى موفقیت و سعادت میکنم.  ما سیاست "آنکه با ما نیست برماست" 
نداریم.  اگر در دنیاى بیرون خود را با آنها در یک سنگر یافتیم، دستشان را میفشاریم.  جهان براى همه ما 

جا دارد.  

منصور حکمت،  20 آوریل 9991

   

پاورقى ها: 

   
1 (این چیزى است که رضا مقدم در پاسخ به عبداهللا مهتدى در ضمیمه 2 کمونیست شماره 63 در سال 

1370 (1991) نوشته است:  
"چرا تاکنون سکوت کرده بودید؟  چرا شما که چنین ادعاهایى راجع به وضع حزب دارید و بویژه به "یکى 
دو سال" اخیر برمیگردد، تاکنون ساکت بوده اید؟  چرا از مسائل حزب یک تصویر کاذب ارائه میکنید؟  اگر 
گرایشى در درون حزب ادعا میکند که حزب در این مدت زیان کرده است، گرایش دیگرى هم هست که 
که مدعى است فعالیت هاى این دوره مثبت بوده است.  معیار بررسى صحت و سقم این ادعا نزد اشخاص 
بیطرف چیست؟  طبعا رسمى ترین معیار اسناد حزبى است. . ..  هشیار باشید، کسانیکه شما را معلم اخالق 

خود بدانند، همین رفتار را با شما خواهند کرد"
   
2 (متن زیر، متن دو دقیقه اول سخنرانى سه ساعته من در کنفرانس اول کمونیسم کارگرى در سال 9891 در 
حزب سابق است که شروع رسمى تفکیک فکرى و گرایشى ما، بعنوان جریان کمونیسم کارگرى، در آن 

حزب بود.  متن کامل این سند را بزودى منتشر خواهم کرد.  
"رفقا هدف بحث من در این جلسه اینست که یک تصویر عمومى از بحث کمونیسم کارگرى 
بدهم و الاقل این را روشن کنم که این بحث برسر چیست و چه عرصه ها و مسائلى را دربر میگیرد.  
بحث من دو بخش عمومى دارد بخش اول راجع به این است که کمونیسم کارگرى به چه چیزى 
پاسخ میدهد و تحت چه شرایط معینى و در رابطه با چه مشاهدات و تجربیات معینى خودش را 
مطرح میکند و بخش دوم صحبتم راجع به کمونیسم کارگرى بعنوان یک موضوع اثباتى است.  
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امیدوارم که در آخر این جلسه توانسته باشم کارى بکنم که رفقا این را تشخیص بدهند که 
ایران"  کمونیست  حزب  نبودن  "کارگرى  درباره  شکوه اى  فقـط  کارگرى  کمونیسم  بحث 
نیست.  "کم بودن کارگران در حزب کمونیست"، یا فشارى نیست براى "کارگر گرائى" بیشتر 
توسط حزب کمونیست ایران.  بلکه مقدمه اى است، معرفى اى است به یک دیدگاه سیاسى و 
اجتماعى متمایز.  دیدگاهى که عواقب و استنتاجات سیاسى و عملى بسیار فراگیر و وسیعى 
دارد.  دیدگاهى که هدف خودش را پیشبرد پراتیکى قرار میدهد که بسیار با آن چیزى که 
امروز بعنوان کمونیسم -  چه در بیرون حزب کمونیست و چه توسط حزب کمونیست ایران 

انجام میشود، تفاوت زیادى دارد.  "
   
براى آشنایى بیشتر با بحثهاى من درباره مبحث کمونیسم کارگرى و کارگرى شدن حزب میتوانید به منابع 

زیر رجوع کنید: 
کمونیستها و پراتیک پوپولیستى(کنگره ا.م.ك، بسوى سوسیالیسم 6 دوره اول)  •

حوزه هاى حزبى و مبارزات جارى کارگران (کمونیست 17 اسفند 63)  •

حوزه هاى حزبى و آکسیونهاى کارگرى، درباره اهمیت آژیتاتور و اژیتاسیون علنى) کمونیست   •
17و 18، 19و 20 سال 64)

سبک کار کمونیستى جمعبندى مجدد 1 (کمونیست 22 شهریور 64)  •

پیرامون مباحث کنگره دوم (کمونیست 26، 27، 29 سال 64- 65)  •

سیاست سازماندهى ما در میان کارگران (کمونیست 29)  •

تشکل هاى توده اى طبقه کارگر( کمونیست 37 خرداد 67)  •

استراتژى ما در جنبش کردستان (کمونیست 41 تیر 67)  •

درباره سیاست سازماندهى ما( کمونیست 49،48 اسفند 67، فروردین 68)  •

حزب کمونیست و عضویت کارگرى (کمونیست 52،51 مرداد و شهریور 68)  •

کارگران و انقالب(کمونیست 53)  •

کارگران کمونیست چه میگویند  •

کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان  •

تفاوتهاى ما( بسوى سوسیالیسم )  •

نقد سوسیالیستى تجربه شوروى(بولتن شوروى)  •
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سمینار اول کمونیسم کارگرى(منتشر میشود)  •

سمینار دوم کمونیسم کارگرى  •

یک دنیاى بهتر  •

مصافهاى کمونیسم امروز  •

مارکسیسم و جهان امروز  •

اوضاع بین المللى و موقعیت کمونیسم  •

سخنرانى در کنگره سوم حزب کمونیست ایران  •

بیستم آوریل 1999 - آخر فروردین 1379 
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اسالم بخشى از لمپنیزم در جامعه است  
مصاحبه با رادیو همبستگى مالمو ـ سوئد

مختصات  میکند  مطرح  که  است  سیاسى  جریان  تنها  ایران  کارگرى  کمونیست  همبستگى:  حزب  رادیو 
جمهورى اسالمى با خواستها و آرزوها و چگونگى روش زندگى مردم در جامعه ایران خوانائى ندارد و 
بیشتر مثل یک وصله ناجور میماند که به پیکره جامعه چسبیده است.  استدالالت شما در مورد این ارزیابى 

از جامعه ایران و همچنین این نکته که ایران یک جامعه اسالمى نیست، چیست؟  

منصور حکمت:  ابتدا باید در مورد تعریف آنهائى که میگویند ایران جامعه اسالمى است یا کال جوامعى را 
اسالمى تعریف میکنند دقیق شویم تا بتوان فهمید این تعاریف دارند به چه نیازى پاسخ میدهند.  تصویرى 
که در غرب از جامعه اسالمى هست تصویر از مردمى است مومن به اسالم که موازین آن را اجرا میکنند.  
یعنى نماز و روزه شان سرجایش است و اعتقاداتشان را از کتب دینى و یا مراجع مذهبى مى گیرند.  در 
واقع شهروند جامعه اى مثل ایران را اینطور تصویر میکنند که گویا مقلد آقاى خمینى است یا واقعا بهش 
برمیخورد اگر کسى با سر باز به خیابان بیاید، موسیقى غربى را دوست ندارد یا مشروب الکلى و گوشت 
خوك نمیخورد و غیره.  اما همه ما میدانیم که به این عنوان جامعه ایران یک جامعه اسالمى نیست. این 
تصویر یک تصویر استریوتایپ و کلیشه اى است که خود غرب از جوامعى که دور از دسترس شهروندانش 
است، ساخته است و راه محک زدن عینى و مستقلى براى شهروند سوئدى یا انگلیسى نیست.  دین اسالم 
در ایران، مانند مسحیت براى مثال در ایتالیا یا ایرلند، حتما در افکار و منش آدمهائى نفوذ دارد.  آن فرهنگ 
مذهبى و آن میراث و بختک مذهبى چندهزار ساله حتما روى رفتار آدمها، روى تعصباتشان، حتى روى 
روش نگاه کردن آدمها به همدیگر سنگینى میکند، در این شکى نیست.  ولى این در مورد همین ایتالیا و 
ایرلند و فرانسه نیز با همه غیرمذهبى بودن شان صدق میکند.  باالخره کسى میتواند بگوید اینها هم مسیحى 
هستند و حتما یک فرانسوى به شما خواهد گفت که فرانسه یک جامعه مسیحى نیست ولى مسیحیت بخشى 

از گذشته شان است و رویشان سنگینى میکند.  به این عنوان در ایران هم طبعا اسالم سنگینى میکند.  

مثال شما آثار روشنفکران و نویسنده ها و شعراى ایران را بخوانید، تصویرى که از زن مى گیرید میراث 
اسالم از زن است.  تصویرى که از شادى و غم میگیرید، آن حالت باصطالح شیفتگى با بدبختى و مرگ و 
قربانى دادن و شهادت که در تمام فرهنگ میدود، اینها رگه هاى اسالم درونش هست.  اما وقتى در غرب 
از جامعه اسالمى حرف میزنند منظورشان جامعه اى است که مقررات اسالمى براى مردم امرى درونى و 
ذاتى شده و از دل خودشان برمیخیزد.  در صورتیکه بحث ما اینست که این اسالم در یک پروسه سیاسى 
از طریق زندانها و کشتارها و دستگیریها، گله هاى حزب اهللا و گشت هاى ثاراهللا به مردم ایران تحمیل شده 
است.  ایران جامعه اى اسالمى نیست به این دلیل که قبل از اینکه اینها بیایند، نبود.  از وقتى هم که اینها 
آمدند مردم مدام در مقابل از خودشان دفاع میکنند.  فرض کنید شما یک میله را میخواهید خم کنید.  مدام 
خم میکنید ولى تا فشار را از رویش برمیدارید به حال اولش بر میگردد.  این حالت خمیده شکل واقعى 
این شئى نیست، شکل عادى این میله مستقیم است و براى همین وقتى خم میکنید فنریت دارد و میخواهد 
برگردد.  اگر کسى بیست سال با کشت و کشتار و با زور و با تبلیغات هر روزه از دهها رسانه تلویزیونى 
و رادیویى میخواهد زنان یک کشور را زیر حجاب کند و هنوز هم تا اسید و دشنه را کمى کنار مى برد 
حجابها کنار میروند، آنوقت باید بفهمد که زنان این جامعه معیارهاى اسالمى را نمى پذیرند.  بین کل 60 
میلیون، حتما صدهزار نفر مى پذیرند و حتى تشویق هم میکنند ولى مردم عادى آن کشور در مقیاس میلیونى 
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حجاب اسالمى را جزو ذات و فرهنگ خودشان نمیدانند و نمیخواهند.  

موسیقى اى که مردم ایران گوش میدهند آن چیزى نیست که اینها رسما ارفاق کرده اند و به فرهنگ مردم 
تسلیم شده اند و اجازه داده اند.  بلکه مایکل جکسون و مادونا و دیگر خوانندگان پاپ در غرب هستند.  
گوگوش شخصیت خیلى محبوب ترى از خمینى در تاریخ آن کشور بود.  مصرف و تولید آبجو در آن 
مملکت همیشه بیشتر از تولید مهر و تسبیح و جانماز بوده و این مردم همان مردم اند. اگر کسى مثل من 
و شما آنجا زندگى کرده باشد و نخواهد ایران را از طریق رسانه ها بشناسد، میداند این کشور یک کشور 
اسالمى نبوده و در مغز و استخوانش عالقه زیادى به شباهت پیدا کردن به جوامع غربى داشته است.  هنوز 
هم هنگامى یک ایرانى پایش را به خارج میگذارد زودتر از مردم خیلى کشورهاى دیگر خودش را آنجا 
پیدا میکند و از نظر رفتار روزمره اش شبیه مردم غرب میشود و حتى مقوله هایى مثل مردساالرى، ناموس 
پرستى، غیرتى بودن و شووینیسم مرد شرقى هر چند در بین ایرانیان هنوز خیلى قوى است ولى زودتر 

تضعیف میشود تا کشورهاى دیگرى که بطور جدى دچار بختک اسالم هستند.  

ایران، بطور مشخص، نه طبق تعاریف شرقشناسان غرب، نه مطابق تعاریف رسانه هاى غربى و نه مطابق 
تعاریف خود هیات حاکمه ایران، یک جامعه اسالمى نیست.  ایران یک جامعه تشنه روشنى و تشنه مدنیت 
است که بخصوص با سمپاتى به فرهنگ قرن بیست غرب به دنیا نگاه میکند.  به علم اعتقاد داشته، دو نسل 
قبل از ما بى حجاب راه میرفت، موسیقى و سینماى غربى همیشه بخشى از فرهنگ آن مملکت بوده، و 
آدمهاى سرشناس جامعه غربى جزو مشاهیر همان جامعه هم بوده اند.  شبیه شدن به غرب چه در آب لوله 
کشى و نحوه شهر نشینى، چه در مدارس، چه در دانشگاه درست کردن و علم و هنر و فرهنگش جزو فضائل 
بشمار میرفت.  یکى ممکن است انتقادى هم به این داشته باشد، من نمیخواهم وارد این بحث بشوم ولى 
جامعه ایران فرهنگ غربى را به عنوان الگویى که باید به سمتش رفت پذیرفته است و به این عنوان دقیقا 
جمهورى اسالمى نمیتواند از پس این مردم بر بیاید.  نسلى از مردم که در دوران خود جمهورى اسالمى بدنیا 

آمده اند و همه چیزشان را تحت این نظام دارند حتى از من و شما حتى دشمنى شان بیشتر است.  

ایران جامعه اى اسالمى نیست و اسالمیت را نمى پذیرد، ولى هنوز یک جنبش قوى ضد اسالمى، یک 
جنبش فکرى و سیاسى ضد اسالمى قوى که به یک دستاورد تاریخى آن جامعه تبدیل شود نداشته ایم.  
جنبشى که براى مثال در سال 1999 جامعه ایران تکلیفش را با این میراث جامعه کهنه یعنى اسالم یکسره 

کرده باشد وجود نداشته و این یکى از مشکالت مهم آن مملکت است.  

رادیو همبستگى:  قبال اروپا مرکز مبارزه با مذهب بود و باالخره مذهب به امر خصوصى مردم تبدیل شد.  
حاال بنظر مى رسد که در ایران یک چنین مبارزه اى علیه اسالم و مذهب بطور کلى در جریان است، آیا 
این موقعیت را میشود با آن جنبش ضد مذهبى که در اروپا اتفاق افتاد مقایسه کرد؟  سوال دیگر اینست که 
جریاناتى که خجالتى از اسالم دفاع میکنند یکى از ارکان فعالیت تبلیغاتیشان در رابطه با اسالم، تقسیم اسالم 
به اسالم خوب و بد است و اینکه باید از اسالم خوب در مقابل اسالم بد دفاع کرد و اینکه اسالم میتواند 
رهائى بخش باشد و کال مقوله الهیات رهائى بخش را وارد کرده اند.  نظر شما در این مورد و ارزیابى تان 

از این حرکت سیاسى چیست؟  

منصور حکمت:  در مورد سوال اول همانطور که قبال گفتم نفرت ضد اسالمى و یک مبارزه فرهنگى توده 
مردم با اسالم را شاهدیم.  تا آنجا که به مبارزه عقیدتى و افشاگرى از بنیادهاى این دین و افشاى دیندارى 
به طور کلى برمیگردد، براى یک انسان آزاد اندیش مذهب بخشى از لمپنیزم در جامعه است و چاقوکشى 
و مذهب از یک خانواده اند که باید هر دو را بگذارد کنار.  این مبارزه اگر االن صورت مى گیرد به لطف 
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کمونیستهایى از جنس ماهاست و آن هم در محدوده امکانات یک سازمان سیاسى.  یک جنبش کشورى 
سراسرى در مقیاس اجتماعى از طیفى از روشنفکران روشنگرى که فریاد بزنند من دین ندارم و من خدا 
نشناسم، نداریم.  در صورتیکه اروپا پر از غولهاى فکرى بوده که جلو عظمت کلیسایى قد علم کرده اند و 
حرفشان را زده اند.  در قلمرو علمى و فلسفى و اجتماعى این خرافات را نقد کرده اند و خیلى هایشان هم 
بهایش را پرداخته اند.  ما این شهامت معنوى و سیاسى و فکرى را در قشر اندیشمندان آن مملکت نداریم.  
امروز "دگراندیش" معموال به کسانى مى گویند که رفیق آقاى خاتمى باشند.  در نتیجه شاید این دست 
طبقه کارگر ایران و دست حزب کمونیست کارگرى را مى بوسد که این مبارزه را به یک سرانجام اساسى 
برسانند.  من فکر مى کنم این مبارزه اى که در ایران هست، اگر منجر به عروج احزابى مثل ما و جنبشى 
مثل جنبش سوسیالیستى کارگرى بشود و این جنبش بتواند علیرغم همه مشکالت و موانعى که سر راهش 
مى گذارند روى پاى خودش بایستد، مى شود ریشه مذهب را در دراز مدت زد.  ولى اگر بنا باشد فقط به 
جایگزینى جمهورى اسالمى اکتفا شود و اشکال حکومتى اى را بخواهند که پارلمان را به آن اضافه کنند 
یا حقوق مدنى را به جمهورى اسالمى الصاق کنند، من فکر مى کنم مردم به حقشان نرسیده اند.  در مورد 

الهیات رهایى بخش، اینها میراث حزب توده است.  

هیچکدام از اینها به نظر من اندیشه هاى صمیمانه و واقعى نیست که از ته قلب کسى برخاسته باشد.  همان 
آدمى که مى گوید الهیات رهایى بخش، حاضر نیست برود با اهل آن الهیات رهایى بخش وصلت کند یا 
زندگى کند یا به حزب آنها بپیوندد.  همیشه قضیه تاکتیک است، پلتیک است، مى خواهند از بین خود 
آخوندها جناحى پیدا کنند که بتواند به آنها کمک کند تا جبهه هاى وسیع علیه استبداد بسازند.  این یک تفکر 
توده ایستى است، بجاى اینکه عقیده اش را بگوید مدام مشغول پلتیک زدن و شامورتى بازى سیاسى است.  
الهیات رهایى بخش اسم آخوندهاى مسیحى اى است که حاضرند علیه دیکتاتورى هاى آمریکاى التین 
حرفى بزنند.  این را الهیات رهایى بخش مى گویند.  ولى هیچ الهیاتى بنا به تعریف رهایى بخش نیست، 
الهیات یعنى نقطه مقابل رهایى بخش، الهیات یعنى بستن چشم و گوش آدمیزاد، یعنى جلو فکر مستقلش را 
گرفتن وحواله دادنش به جهان و خالقى ناشناخته.  الهیات رهایى بخش چرند است.  مثل این میماند بگوییم 
فاشیسم آزادیخواه و این یک تناقص درخود است.  الهیات نمى تواند رهایى بخش باشد، چه مسیحى اش، 
چنگال  از  رهایى  چیز  هر  از  قبل  رهایى  اصال  نوزده  قرن  روشنفکران  براى  اسالمى.  چه  اش،  بودایى  چه 
دین معنى میداد.  تا دهها و صدها سال رهایى براى روشنفکر یعنى رهایى از دین و از قید و بند اندیشه 
هاى حقنه شده و تحمیلى.  حاال الهیات خودش رهایى بخش شده؟  بخاطر چى؟  بخاطر اینکه بلوکى به 
اسم بلوك شرق براى باصطالح مقاومتش جلو غرب، احتیاج داشت که بخشى از جامعه غربى را نسبت به 
خود خوشبین کند و براى خود موتلف تاکتیکى بتراشد. آقاى طالقانى میشد "در صف انقالب" حاال آقاى 
خاتمى میشود، یا فالن کشیش در کلمبیا و بولیوى میشود. در صورتیکه بطور واقعى نجات این کشورها و 
نجات مردمش، نجات آنها از هر نوع الهیات است.  من این را قبول ندارم، فکر میکنم کسانى که اینها را 
مى نویسند پیش از هر چیز تربیت استالینى و توده ایستى شان را دارند بروز مى دهند و حتى نه اندیشه 
شخصى خودشان را. کسیکه مى گوید الهیات رهایى بخش حاضر نیست برود در کشورى تحت حاکمیت 
الهیات رهایى بخش زندگى کند، ترجیح مى دهد برود در فرانسه یا انگلستان زندگى کند ولى نسخه مى 
پیچد که مردم بولیوى باید با الهیات رهایى بخش کنار بیایند! بنظر من این کار ریاکارانه و غیرصمیمانه است.  

رادیو همبستگى:  بعضى ها مى گویند که اسالم میتواند مدرن شود و خواهان مدرنیزه شدن اسالم هستند.  
این مساله در بخشى از جنبش چپ نیز انعکاس پیدا کرده و خواهان انجام تالشى در اینمورد هستند.  نظر 

شما در مورد این حرکت و فعل و انفعاالتى که صورت میگیرد چیست؟  
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منصور حکمت:  کسى که میخواهد اسالم را مدرن کند مثل آن نابغه کم حافظه اى است که میخواهد در 
گاراژ خانه اش دستگاهى اختراع کند که مس را طال کند! آیا خوب کارى است که اسالم مدرن شود؟  اولین 
سوال این است که حاال چرا باید اسالم مدرن بشود و چه اصرارى دارید؟  اگر یکى بگوید برده دارى هم 
میتواند انسانى بشود، من مى گویم حاال چه اصرارى دارید برده دارى را انسانى کنید، مگر مکتب انسانى 
و مدرن کم آورده اید؟  از کسى که از اسالم مدرن حرف میزند باید پرسید آیا خودت آن مسلمان مدرن 
هستى؟  اگر نه، چرا دارى راه باز میکنى براى اینکه هیوالهاى اختناق و عقب ماندگى تاریخى باز هم در 
شکل هاى جدید به حیات خودشان ادامه بدهند؟  گیریم اسالم مى تواند مدرن هم بشود، چرا دارید کمک 
مى کنید مدرن بشود؟  ول کنید بگذارید همانى که هست در دکانش را ببندد و بگذارد برود.  از این گذشته، 
بنظر من ایشان از "مدرن" تعریف محدودترى دارد که مى گوید اسالم مى تواند مدرن باشد.  البد اگر اسالم 
مثال اجازه بدهد زن با دامن زیر زانو بتواند مدرسه برود یا اجازه بدهد که زن قاضى بشود بشرطیکه در هیچ 
رمانى از کشش هاى جنسى اش حرف نزند، از نظر این اشخاص اسالم مدرن است.  این دیگر قبول نیست.  

چیزیکه من مدرن میخوانم -  و راستش خود این کلمه هم نسبى است -  و جامعه اى که من دوست دارم 
در آن زندگى کنم و آن مدرنیسمى که من فکر میکنم صالحیتش را داریم، اسالم در آن جایى ندارد.  اسالم 
باید برچیده شود.  همانطور که عده اى به فاشیسم اعتقاد دارند، و همانطور که عده اى هنوز بشدت به 
مردساالرى اعتقاد دارند، عده اى نیز به اسالم اعتقاد دارند.  من جزو آنها نیستم و فکر مى کنم اسالم کارنامه 
اش روشن تر از آن است که کسى بخواهد به نجاتش برخیزد.  من کسى که مى گوید اسالم مى تواند مدرن 
باشد را مسلمانى مى دانم که مى خواهد به حیات دینش ادامه دهد و دینش را حفظ کند.  وگرنه آدمى که 
خودش مسلمان نیست اصرارش بر این مقوله را درك نمى کنم، جز اینکه میخواهد متحد تاکتیکى براى 

انقالب خودش بتراشد.  

   
این مصاحبه در تاریخ 13 ژوئن 1999(4 مرداد 1378)، از رادیو همبستگى در مالمو، سوئد پخش شده 

است 
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"ناقهرمانان"
قول بده، که اگر من توانستم قهرمان باشم، تو دستکم چون 
انسانى باوجدان رفتار کنى.   "جان لوکاره"، خانه روسیه 

نشریه  براى  کوتاه  آخر"  "ستون  دو  نوشت،  مقاله  دو  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب  در  آذرین  ایرج   
انترناسیونال.  در دومین و آخرین این نوشته ها در مرداد 1372،(ژوئیه 1993) در یادداشتى با عنوان "دوران 
ناقهرمانى"، از این شکوه کرد که گویا عصر قهرمانى در صفوف چپ سر آمده است. گفت رویگردانى "جوان 
تحصیلکرده طبقه متوسط ایران" از "فعالیت متشکل سیاسى" از سر محاسباتى "بقاالنه" است، تالشى است 
براى بازیابى مکانى سزاوار و "متناسب با ارج طبقه اش در سلسله مراتب همین جامعه".  ایرج آذرین در 
مقابل اصرار داشت که "تصور وقوع انقالب کارگرى، حتى تصور پیشروى کارگران در چهارچوب همین 

نظام مسلط، بدون قهرمانى هاى جمعى و فردى تنها نشانه خوشباورى احمقانه میتواند باشد".  
ایرج آذرین این را گفت...  و رفت.

ایرج عزیز، 

پاسخت به نامه مربوط به ختم یا محو عضویت ات در حزب منطقا نمیبایست خطاب به من نوشته شود. 
من به حقیقت مسائلى که طرح میکنى نزدیک تر از آن بوده ام که بتوانم به نفعت شهادت بدهم یا داورى 
باشم که قرار است حکم به برائتت بدهد. منى که میدانم چرا رفتى، چگونه رفتى، به چه مشغول شدى، منى 
که میدانم چرا گرد هم آمده اید، چند نفر هستید، چکار میتوانید و نمیتوانید بکنید، منى که میدانم ظرفیت 
هایتان چیست، سیاست هایتان کدام است، حب و بغض هایتان از کجاست، و محاسباتتان، چه "بقاالنه" و 
چه جز آن، از چه قماش است، من قاعدتا مخاطب نامه تو نمیبایست باشم.  نامه تو براى پوشاندن و رنگ 
آمیزى حقایق براى کسانى است که نامى از شما شنیده اند و بغضى از ما در دل دارند.  خطاب به اصغر 

کریمى و من است، اما رو به آنهاست.  

میگویى "آموخته ام" که پشت دروغ غالبا خود فریبى نهفته است.  لحن حکیمانه است، اما حقیقت چندانى 
در این درس نیست.  99 درصد دروغهاى جهان امروز از سر منافع روشن سیاسى و اقتصادى، و توسط 
دستگاه هاى متخصص و حرفه اى دروغ پراکنى ساخته و پرداخته میشود که خود حقایقى را که به قلب آن 
کمر بسته اند بخوبى میشناسند.  مشکل اینجاست که این حکمت عاریه بیان حال خودت هم نیست.  اشکال 

کار تو، اینجا، خودفریبى نیست.  

حقیقت این است که این هم قرار است "مانیفست" تو باشد، اعتبارنامه اى براى ارائه به حزب استعفا. قرار 
است جایى، به نحوى، براى ثبت در پرونده، تو هم برخاسته باشى و چیزى گفته باشى. این قرار است آن 
سکوت و کناره گیرى از سر "مصلحت جنبش" و نمیشد و نمیتوانستم ها را یکشبه جبران کند.  وگرنه چرا 

باید راه باز کنند و فرش پهن کنند و باالى مجلس بنشانند؟  

از قرار هنوز هم "دوران ناقهرمانى" است.  

ما دوست دیرین هم بودیم.  این دوستى ارزش داشت.  میشد آن را معامله نکرد. من هنوز نمیکنم.  اما 
از نظر سیاسى احترامى براى خط مشى و کار و روش و امیال و رویاهایتان قائل نیستم. شخصا امیدى به 
آینده سیاسى تان ندارم. پالتفرم سیاسى شما یک پالتفرم راست است. این پالتفرم در دوران رکود و وقتى 
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"جوان تحصیل کرده طبقه متوسط" قرار بود با محاسبات "بقاالنه" سیاست را به نفع جایگاه طبقاتى اش کنار 
بگذارد، شاید میتوانست از اقبالى برخوردار شود، اما به سختى بتواند پالتفرمى براى بازگشت به سیاست و 
جذب نیرو در محیط سیاسى متالطم امروز باشد.  اگر میشد، کشتگرها و امیر خسروى ها قبال کرده بودند.  

بنظر من شما حزب نمیسازید، به این دلیل ساده که حزب سازى ایجاب میکند که شما "بنیانگذار"ها و 
"سیما"هاى گرانقدر، به راى دیگران و به اصل انتخابات براى تعیین رهبرى یک حزب احترام بگذارید و به 
عضویت در یک مجمع با راى برابر با جوانترها و چه بسا تواناترها تن بدهید. اما اگر به این حاضر بودید، 
پایان "کانون کمونیسم کارگرى" پایان "همراهى (تان) با منصور حکمت براى ایجاد یک حزب کمونیست 
کارگرى" از آب در نمیامد. شما حزب نمیسازید، چون حزب سازى ایجاب میکند تفاوتهایتان را بگوئید، 
دیگران  قضاوت  به  کنید،  ابراز  روشن  و  صریح  را  تان  اثباتى  نظرات  باشید  داشته  شهامت  میکند  ایجاب 
بسپارید، مسئولیت عواقبش را قبول کنید. اما اگر به این قادر بودید، نیازى به پناه بردن به "طرق دیگر" براى 
"خدمت به سوسیالیسم" نمى دیدید. شما حزب نمیسازید، چون نه براى تحزب بلکه علیه آن به میدان آمده 

اید.  شما حزب نمیسازید، چون اینکاره نیستید.  

ایرج عزیز، توجیهاتت را خواندم، انتخابت را متوجه شدم.  متاسفم.  

نادر (م.  ح)   2 ژوئیه 1999( 24 تیر 1378)
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به کارگران نفت
رفقا،

آنچه در ایران امروز میگذرد یک حقیقت را بیش از هرچیز تاکید میکند.  رژیم اسالمى رفتنى است.  باید 
برود.  این حکم مردم ایران است، حکم زنان ایران است، حکم همه کسانى است که براى آزادى و برابرى 

و حرمت و رفاه انسانها در ایران دل میسوزانند.

روند سرنگونى رژیم اسالمى آغاز شده است.  و این شما را به میدان رهبرى فرامیخواند.

ایران،  کارگر  طبقه  کل  راس  در  نفت،  کارگر  که  شد  مسجل  وقتى  سلطنت  رژیم  سقوط  قبل  سال  بیست 
بعنوان رهبر جامعه، رهبر سرسخت انقالب، قد علم کرد.  امروز نیز شیشه عمر این رژیم کثیف مذهبى، این 

حکومت اسالمى سرمایه، در دست شماست.

همه  با  ارتجاع،  اردوى  کل  کل  برخیزد،  اگر  که  است  اى  خفته  غول  ایران  نفت  کارگر  که  میدانند  همه 
دستگاههاى تبلیغاتى اش، حامیان بین المللى اش، ارتش و سپاه و اوباشش، سرنیزه ها و شالقها و عمامه 

هایش، بسرعت یکسره خواهد شد.

اردوى آزادى و برابرى و رهائى در ایران چشم بشما دوخته است.  زمان براى وسیع ترین و قاطعانه ترین 
دخالت طبقه کارگر در صحنه سیاسى ایران فرا رسیده است.  اعتصاب سیاسى کارگران نفت در اخطار به 

رژیم اسالمى یک اقدام کارساز و حیاتى در شرایط امروز است.

منصور حکمت، دبیر کمیته مرکزى حزب کمونیست کارگرى ایران 23 تیرماه 1378(1 ژوئیه 1999)
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پیرامون مباحثات و نوشته هاى اخیر رفیق حمید تقوائى 
درباره جمهورى سوسیالیستى ایران

نامه شماره چهار 
من با طرح شعار جمهورى سوسیالیستى ایران بسیار موافقم و طرح مسأله از طرف حمید را یک درافزوده 
بموقع و حیاتى در این شرایط میدانم. اما، با زاویه طرح بحث حمید و بخشى از دفاعیاتش از این شعار 

همراه نیستم.  علل موافقتم را پائین تر میگویم.  اما، اول مالحظاتم روى بحث حمید: 
1-  بنظر من حمید در طرح مسأله طورى سخن میگوید که گویا شعار جمهورى سوسیالیستى دارد بعنوان 
یک هدف برنامه اى جدید به حزبى که انقالب سوسیالیستى هدف فورى اش نبوده و فقط به سرنگونى و 
سکوالریسم فکر میکرده است ارائه میشود.  "سؤال میشود که آلترنایتو حکومتى کارگران چیست و هشدار 
داده میشود که اگر به این سؤال پاسخ ندهیم انقالب را خفه میکنند.  گفته میشود که تفاوت ما با دیگران 
نباید تنها در ضدیت ما با رژیم بیان شود و این کافى نیست.  گفته میشود که نباید از این ترسید که با این 
شعار دیگران ما را به ذهنى گرایى متهم کنند و نا ممکنى سوسیالیسم را به ما تذکر بدهند.  اما حزب هم اکنون 
در برنامه اش خود را به برقرارى سوسیالیسم متعهد کرده و اتهام ذهنى گرایى را هم دارد هر روز میخورد.  
مقدمه بخش 2 برنامه دقیقا و به صراحت همین را میگوید و اعالم میکند که حکومت کارگرى، که شورایى 

است و غیره، فورا نه فقط بخش 2 بلکه بخش 1 برنامه را هم در دستور میگذارد."

به نظر من این زوایه طرح بحث غلط و حتى مضّر است.  اگر طرح شعار جمهورى سوسیالیستى بخواهد 
به این تعبیر شود که حزب اکنون متوجه فوریت سوسیالیسم شده و دیگر به سرنگونى طلبى صرف اکتفا 

نخواهد کرد، خیلى بد میشود.  البته صحیح و منصفانه هم نیست.

2-  رفیق حمید، در اثبات ضرورت و فوریت شعار جمهورى سوسیالیستى مخاطب خود را در درون و 
بیرون حزب در قامت یک چپ پنجاه و هفتى و "مرحله انقالبى" تصویر میکند و براى چنان ذهنیتى استدالل 
میکند.  اینکه شاید کسى بپرسد "مگر شرایط ذهنى آماده است"، "مگر پرولتاریا تنها نیروى انقالبى است"، 
"مگر سرمایه دارى قدرت توسعه اقتصاد را از دست داده است" و غیره و پاسخ دادن به اینگونه ابهامات، 

فضاى جدلهاى دوران 75 را زنده میکند.

اشکال این شکل بحث این نیست که هیچکس دیگر با این فرمولبندى ها با این شعار روبرو نخواهد شد، 
بلکه اساسا اینست که فوریت سوسیالیسم و انقالب سوسیالیستى را به پاسخ مثبت به این سؤالها گره میزند، 
یعنى اگر امکان رشد بورژوایى اقتصاد باشد، اگر کارگران متشکل و سوسیالیست نباشند (شرایط ذهنى)، 
اگر غیر از پرولتاریا اقشار انقالبى دیگرى وجود داشته باشند، آنوقت انکار فوریت سوسیالیسم و مشروعیت 
شعار جمهورى سوسیالیستى زیر سؤال میرود.  این زمینه چینى تئوریک نامناسب و نادرستى براى طرح 

این شعار است.

هم  کارگران  از  غیر  انقالبى  اقشار  هست.  سوسیالیستى  غیر  رژیم  تحت  اقتصادى  رشد  امکان  من  نظر  به 
جمهورى  شعار  اما،  ندارد.   باال  دست  طبقه  در  و  است  ضعیف  کارگر  طبقه  سوسیالیست  جناح  هستند، 
سوسیالیستى درست است و سوسیالیسم هم باید بفوریت در دستور حکومت کارگرى و حزب اگر بقدرت 
برسد قرار بگیرد. ما براى طرح خواست فورى سوسیالیسم و اعالم اینکه اگر به قدرت برسیم فورا برنامه 
سوسیالیستى خود را پیاده میکنیم نه احتیاج به اثبات آمادگى شرایط داریم و نه الزم است رضایت کسى را 
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جلب کنیم.  یک عده سوسیالیست هستیم که این جور جامعه اى را میخواهیم و الجرم شعارش را میدهیم.  
اگر بگویند ذهنى است، خواهیم گفت آنقدر میگوئیم تا عینى بشود.  مگر مسلمانان و ناسیونالیستها و جامعه 

مدنى چى ها جز این میکنند؟ 

3-  در مورد جایگاه بحث "نان" در اثبات این شعار هم مطمئن نیستم.  اگر این شعار بخواهد باز بر این 
مبنا مطرح شود که با طرح شعار جمهورى سوسیالیستى حزب مجددا توجه کافى به مسأله نان (در تمایز با 
آزادى و سکوالریسم) میکند و این "سوسیالیستى تر"مان میکند، موافق نیستم.  اگر گفته میشود که مسأله نان 
شاخص طبقاتى بودن جنبش آتى و پرچم طبقات محروم در نبرد براى بزیر کشیدن رژیم اسالمى است.  باز 
موافق نیستم.  بنظر من خاصیت دوران انقالبى اینست که مردم جایگاه سیاست و حکومت را در سرنوشت 

"نان" در مییابند و به این اّولى، اولویت میدهند.

به نظر من طرح شعار جمهورى سوسیالیستى که حمید بدرست روى آن انگشت میگذارد ولى به اندازه کافى 
بازش نمیکند، کنکرت کردن برنامه و اهداف ما براى مردم است.  جمهورى سوسیالیستى ایران چکیده برنامه 
و هدف سیاسى حزب است به زبان خود مردم و در فرهنگ خود مردم.  این تکلیف همه را با ما روشن 
میکند.  زبانمان را صریح و ساده و توده اى میکند و، حمید حق دارد، مردم را متوجه کلیّت برنامه ما میکند.  
ـُرم  چرا جمهورى؟  مردم از جمهورى رژیم سیاسى انتخابى را میفهمند.  چرا سوسیالیستى، این رایج ترین ن
در فرهنگ جامعه براى توصیف مساوات طلبى و کارگر گرائى است.  کلمه کمونیست (که در خود نامناسب 
نیست و میتوان درباره اش فکر کرد) در متن جنگ سرد توسط هر دو اردوگاه چنان مخدوش شده که تصویر 
"ممنوعه" و مخاطره آمیز و فرقه اى را در ذهن بسیارى زنده میکند.  چرا ایران؟  براى اینکه بدون این کلمه، 
فوریت و جدیت شعار ملموس نمیشود.  به نظر من در این شعار نباید تئورى بخرج داد.  باید یک پرچم 

ملموس و قابل فهم و متعیّن جلوى مردم گذاشت.

بعضى مالحظات؛

-  به نظر من توصیف جمهورى سوسیالیستى به عنوان یک رژیم "دموکراتیک" و "پلورالیستى" مناسب نیست.  
-  در اعالم این شعار باید صریح به برنامه حزب ارجاع داده شود.  نباید این بیانیه جانشین برنامه و یک 
سند برنامه اى "دیگر" تلقى شود.  باید اهداف اساسى برنامه از آن استخراج شود و به نحوى که همه برنامه 
در چند پاراگراف نمایندگى بشود.  این بیانیه نباید روایت تلخیص شده و جرح و تعدیل شده اى از برنامه 

تصویر شود.

با این تفاصیل، با پیشنهاد حمید موافقم.  اما با اسناد ارائه شده خیر.  

براى اولین بار در منتخب آثار یک جلدى (چاپ اول -  ژوئن 2005) منتشار یافت
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باز هم در باره شعار جمهورى سوسیالیستى ایران
نامه شماره هفت 7 

در پاسخ به پاسخ حمید به مالحظات من بر بحث او در باره شعار جمهورى سوسیالیستى ایران) در نوشته 
قبلى اشاره کردم که من موافق شعار جمهورى سوسیالیستى ایران هستم، اما فقط به همین معنى، یعنى به 
عنوان یک شعار کنکرت که اهداف برنامه و سیاسى ما را بر مبناى درك تئوریکى موجود ما در دسترس 
مردم قرار میدهد و ملموس میکند.  اگر حکومت کارگرى مقوله اى همردیف با حکومت بورژوایى باشد، 
آنوقت ما به عنوانى براى این حکومت نیاز داریم که همردیف عناوینى مانند جمهورى دموکراتیک ایران، 
جمهورى فدراتیو ایران، امارات متحده ایرانى و نظیر اینها باشد.  اسمى باشد که مردم در فرهنگ سیاسى 

عاّمه به حکومت کارگرى اطالق میکنند و در سازمان ملل روى میز ایران مینویسند.
مشکل اینجاست که در نوشته حمید کار نه از اینجا شروع میشود و نه به اینجا ختم میشود.  این عنوان نوك 
یک بحث تئوریک و نقطه شروع یک پروسه تئوریکى در زندگى حزب است.  تا آنجا که به بحث تئوریک 

پشت تزها مربوط میشود به نظر من دو اشکال اصلى هست؛

اوال، موقعیت نظرى و سیاسى و برنامه اى و تبلیغى کنونى حزب بدرستى نمایندگى نمیشود.  این استنباط 
و  کّلى نگرى  از  حال  هر  به  میشویم،  "سوسیالیست تر"  نگوئیم  اگر  داریم  ما  شعار،  این  با  که  میشود  داده 
کّلى گویى نسبت به سوسیالیسم دور میشویم و "کنکرت" میشویم...  به روح شرایط کنونى پاسخگو میشویم.  
سوسیالیسم را عمال در دستور میگذاریم.  به نظر من با توجه به برنامه حزب این حرف درست نیست.  
ما نقد خود را به جامعه گفته ایم، اعالم کرده ایم که تا سر کار بیائیم هم عین همین برنامه را پیاده میکنیم.  

فوریت سوسیالیسم به عالمت مشخصه ما تبدیل شده است.  همه دارند ما را بعنوان خیالپرداز میکوبند.

ثانیا، من با تزهاى تئوریک پشت این بحث مسأله دارم، هم از نظر مضمونى و هم از نظر متد.

از نظر مضمونى: 

- به نظر من آلترناتیوهاى طبقات دیگر باطل نشده اند.  هر رژیم غیر اسالمى که پروسه صلح خاورمیانه را 
قبول کند، تروریسم اسالمى را محکوم کند، به طور یکجانبه و بدون قید و شرط خواهان رابطه با آمریکا 
بشود و بتواند ایران را از نظر اقتصادى و سیاسى به جامعه بین المللى متصل کند، در صورتى که ثبات سیاسى 
داشته باشد، که این آخرى شرطى است که براى همه آلترناتیوها از جمله جمهورى سوسیالیستى صادق 
است، میتواند چندین سال رشد سریع اقتصادى را ببار بیاورد.  چرا؟  اوال، اینکه اقتصاد ایران زیر ظرفیت 
کار میکند و این ظرفیت عاطل با نفس شروع مناسبات تجارى و سرمایه گذارى عادى تر میتواند سریعا بکار 
بیفتد.  ثانیا، شادابى عمومى ناشى از سرنگونى رژیم اسالمى و احساس پیروزى در بین بخشهاى وسیعى از 
مردم، یک فاکتور تعیین کننده اقتصادى است.  ثالثا، ورود سرمایه هاى خارجى و از آن مهمتر سرمایه خارج 

شده "ایرانى."

دست  انقالبیگرى  نوع  هر  از  دیگر  طبقات  سیاسى  نیروهاى  و  احزاب  که  نیست  درست  من  نظر  - به 
شسته اند و کنار رژیم و مقابل مردمند.  حتى اگر باشند، نفس پروسه سرنگونى این تصویر را مجددا عوض 
میکند.  نه فقط همین االن بخش زیادى از احزاب غیر کارگرى و ضد کارگرى سرنگون طلبند، بلکه همین 
خاتمى چى هاى امروزى به موقع تماما سرنگونى طلب خواهند شد.  به نظر من خاتمى چى گرى اغلب اینها 
اتفاقا از سر "سرنگونى طلبى مسالمت آمیز" اینهاست.  بخش اعظم این احزاب را در روزهاى سقوط رژیم 
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در کنار رژیم نخواهید یافت.  اتفاقا باید مواظب بود در جریان خلع سالح رژیم از ما بیشتر تفنگ نگیرند.  
در مورد انقالبیگرى هم به نظر من ابهام هست.  به معنى "تاریخى طبقاتى" که اینها حتى اگر سرنگونى طلب 
بودند هم انقالبى نبودند، به معنى سیاسى-  عملى، یعنى خواست دگرگونى اساسى نظامى که هست، یعنى 
نظام جمهورى اسالمى و والیت فقیه، خیلى ها "انقالبیگرى شان" دست نخورده است و حتى تقویت شده 

است.

- جاى تردید است که جنبش شورایى یک تجربه و خاطره زنده در میان توده هاى طبقه کارگر و مردم 
باشد.

- جاى تردید است که رابطه طبقه کارگر و سوسیالیسم آنطور که حمید میگوید پیشرفته و محکم باشد 
(بحث شرایط ذهنى.)

- جاى تردید است که حزب کمونیست کارگرى فى الحال در تعیین دیدگاهها و عمل طبقه کارگر وزنه اى 
که حمید میگوید، شده باشد.

گذاشتن  "جایگزینى"  ضرورت  به  معتقد  کمتر  و  فورى"  "سوسیالیست  کمتر  را  من  مالحظات  این  آیا 
جمهورى سوسیالیستى بجاى رژیم اسالمى میکند؟  به نظر من خیر.  چون قبل از این درجه کنکرت شدن و 
بدون ارجاع به حال و هواى طبقات دیگر، ما این فوریت را در برنامه حزب، برنامه عمل حزب علیه رژیم 

گنجانده بودیم.  و این ما را به مسأله متد میرساند: 

به نظر من، علیرغم اطمینان خاطرى که حمید میدهد، اگر شما دارید شعارتان را بر مبناى مقدمات نظرى 
و مشاهدات تاریخى معینى طرح میکنید، آنوقت صدق نکردن آن مقدمات و مشاهدات قطعا از نظر منطقى 
باید پایه آن شعار را سست کند.  اینجاست که من میگویم این مقدمه چینى، زائد و نادرست است.  فوریت 
سوسیالیسم ما نه از مشاهداتى از اوضاع کنونى ایران، بلکه از مشاهده حاکمیت سرمایه و عصر ما درآمده 
است.  به این اعتبار ما جمع شده ایم و حزبى کمونیست براى تحقق فورى سوسیالیسم و بر قرارى هر چه 
زودتر یک حکومت سوسیالیستى ایجاد کرده ایم.  بحثى که میتواند باشد، و به نظر میرسد بحث حمید این 
باشد، اینست که فوریت سوسیالیسم براى ما لزوما به معناى امکان عملى بدست گرفتن قدرت در تحول 
جارى و پیاده کردن سوسیالیسم در شرایط عینى اقتصادى و سیاسى کنونى در ایران نیست و این دومى را 
باید مستقال تحلیل کرد و نشان داد.  باید نشان داد که امر فورى ما فورا قابل تحقق است.  من میگویم باشد، 
باید این را نشان داد، اما حرف من اینست که شعار ما و اسم حکومتى که میخواهیم از اینجا در نمیآید، بلکه 
از همان "فوریت سوسیالیسم براى ما" در میآید.  آیا اگر ما نتوانیم به خود و دیگران نشان بدهیم که نه فقط 
ما، بلکه "شرایط حاضر" هم سوسیالیسم را میطلبد، آنوقت باید شعار جمهورى سوسیالیستى را غالف کنیم 
و شعارى بدهیم که "شرایط عینى و ذهنى"اش هست؟  این اشکال اساسى تر این بحث است.  به نظر من ما 
به نسبت بیست سال قبل این پیشرفت را کردیم که خود را به عنوان بخشى از تاریخ جامعه، بعنوان گوشه اى 
از عنصر ذهنى انقالب کارگرى به رسمیت شناختیم، بجاى متدلوژى "تاریخ چه میخواهد"، ما متد "ما چه 
میخواهیم" را گذاشتیم و فقط براى پاسخ به منشویکهایى که اتهام ولونتاریسم به ما میزدند، اشاره کردیم 
که ما خود محصول تاریخیم، این عصر انقالب پرولترى است، و "ما چه میخواهیم" اتوپى نیست، عینیّت 
دارد و قابل تحقق است.  به نظر من ما نباید دوباره بحث را با دنیاى چپ بیست سال قبل پیش ببریم که 
از ما براى سوسیالست شدنش استشهاد تاریخى و گواهى آمادگى شرایط عینى و ذهنى میخواست.  ایران 
ـُر از احزاب سیاسى است که طیف رنگارنگى از نظامهاى اجتماعى را طلب میکنند، ما هم سوسیالیسم  پـ
میخواهیم.  به نظر من بحث تئوریک ما با مدعیان احتمالى بر سر شعار جمهورى سوسیالیستى همینجا باید 
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قاعدتا تمام شود.  مگر شرایط عینى و ذهنى بقیه شعارها را چک کرده اند که نوبت ما رسیده است؟  اما 
این اشکال تئوریک و متدولوژیک به نظر من یک دنبالچه رو به جلو دارد که به نظر من نگران کننده است.  
حزب میتواند در صورت طرح بحث به این شیوه وارد یک سرگشتگى تئوریک بشود.  به هر حال در داخل 
و خارج حزب هر کس در این بحث برداشت خود را خواهد کرد:  آیا قبال کّلى گویى میشده است؟  فرق 
جمهورى سوسیالیستى و حکومت کارگرى چیست؟  رابطه اینها چیست؟  محک انقالبیگرى طبقات دیگر 
چیست؟  جایگاه برنامه حزب و برنامه عمل جمهورى سوسیالیستى چیست؟  رابطه اینها چیست؟  کدام 
ماکزیمم و کدام مینیمم است؟  کدام اصل است؟  آیا خواستهاى حذف شده فوریت نداشته اند؟  آیا عصر 
رفرم سر آمده است، پس چرا ما رفرم میخواهیم؟  آیا به این ترتیب یا کارگران و جمهورى سوسیالیستى 
میآیند و یا بربریت و سناریوى سیاه؟  هیچ حکومِت بماِن دیگرى ممکن نیست؟  آیا اگر طبقات انقالبى 
دیگر با احزاب سرنگونى طلب پیدا شدند حزب باید تجدید نظر کند؟  و...  به عنوان یک شعار، در بیانیه اى 
که بسادگى اعالم میکند "مردم! جمهورى سوسیالیستى ایران نام حکومت کارگرى است که ما گفته ایم و ما 
تا سر کار بیائیم این جمهورى را اعالم میکنیم"، من این را بسیار مثبت و پیشبرنده میدانم.  اما با توجه به 
رنگ و جایگاه تئوریکى که تا همینجا این مسأله پیدا کرده است، به نظر من باید با تأمل بیشترى عمل کنیم.  
نه فقط مبانى تئوریک این مسأله، بلکه عواقب تئوریک آن، به نظر من ایجاب میکند که عجله نکنیم و در 

یک نشست، مثال پلنوم بعدى، بر مبناى بحثهاى جامع و کافى، فکر شده عمل کنیم.  

زنده باد اینترنت 

نادر 

اول اوت 1998 ( 23 مرداد 1377) 

منتخب آثار یک جلدى (چاپ اول -  ژوئن 2005) 
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سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونیست کارگرى ایران 
نوامبر 1999

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

میخواستم از این فرصتى که هرچند سال یک بار پیش میآید و در حضورتان هستیم استفاده کنم و نکاتى را 
اینجا اثباتا بگویم. بخصوص با توجه به اینکه شاید خیلى از رفقائى که اینجا هستند رفقاى جدید ما باشند. 

میخواهم این سخنرانى حالت معرفى حزب کمونیست کارگرى از طرف ما باشد.
معموال کسانیکه میخواهند عملیاتى را انجام دهند. مثال میخواهند بانکى را با هم بزنند، یا ارتش باید کارى 
بکند، ساعتهایشان را قبل از شروع عملیات با هم تنظیم میکنند. براى اینکه دقیقا در یک وقت بسر ببرند 
و همه از نظر زمانى در یک موقعیت همزمان باشند. من هم به یک معنى هدفم در این بحث این است که 
تصویر ما از مقطعى که در آن بسر میبریم، واحد شده باشد. براى اینکه این شرط الزم این است که بعدا همه 
ما از جهت و سمتى که به آن میرویم، یک تبیین داشته باشیم و قدم بعدى را مشابه هم تعریف کنیم. به یک 

معنى میخواهم در تاریخ حزب ساعتهایمان را باهم میزان کنیم و بفهمیم کجا ایستاده ایم.

این حزب پیشینه اى دارد و از آن مهمتر آینده اى دارد و این دو عمیقا به یکدیگر ربط دارند. اینطور نیست 
که یک نفر یک روزى با یک نوشته آمد و گفت بیائید برویم اداره ثبت احزاب این برنامه حزب را ثبت کنیم 
و از فردا شروع به عضوگیرى و بعد فعالیت انتخاباتى کنیم. چنین کارى را ممکن است یک عده در آلمان 
انجام بدهند، گروهى تشکیل بدهند و از فردا مشغول تبلیغ و ترویج و سازماندهى و شرکت در انتخابات 
باشند. وضعیت ما اینچنین نیست. پیدایش این حزب و جهتى که در آن سیر میکند کامال با یک حزب 
سیاسى که یک عده اى داوطلبانه در یک روز چهارشنبه به منظور شرکت در انتخاباتى خاص و پیش بردن 
امر خاصى ممکن است در آلمان یا انگلستان تاسیس کنند، متفاوت است. این حزب حاصل فعل و انفعاالت 
اجتماعى تر و تاریخى ترى است. به یک معنى وظایفى که به عهده دارد با وظایف یک حزب روتین غربى که 
این روزها تشکیل میشود متفاوت است. این گذشته و آینده به هم مربوطند، بخاطر اینکه خیلى از کارهایى 
که ما امروز انجام میدهیم، مدیون وجود آن گذشته است و اگر آن گذشته را از تصویر بیرون بیاوریم، ما 
اصال در موقعیتى نخواهیم بود که این حرفها را بزنیم، این کارها را انجام دهیم و این وظایفى را که قرار 

است در دستور خود بگذاریم، در مقابل خودمان بگذاریم.

من میخواهم در مورد این دو وجه گذشته و آینده خودمان صحبت کنم، چون این دو با هم، نشان میدهند 
که دقیقا در چه مقطعى ایستاده ایم. این تشخیص مهم است، براى اینکه نیروها و تمایالت زیادى در جامعه 
هستند که به ما میگویند درشرایط زمانى متفاوتى بسر میبریم و وظایف متفاوتى با آنچه که ما در دستور 
گذاشته ایم، مطرحند و یا اینکه میگویند دوره ما نیامده است و یا این دوره سپرى شده است. ما باید دقیقا 

بفهمیم در مسیرى که حزب کمونیست کارگرى میتواند و باید طى کند کجا ایستاده ایم؟ 

گذشته این حزب، یک گذشته به معنى وسیع کلمه اجتماعى است یعنى هم فکرى است، هم سیاسى است، 
هم پراتیکى است و هم نظامى. همه ابعاد یک حیات اجتماعى را در پیدایش این حزب میبینیم. بیست سال 
پیش براى مثال مسأله اندیشه کمونیستى، کمونیسم چیست، مارکس واقعا چه میگفت نقش تعیین کننده اى 
براى موجودیت ما داشت. نمیدانم چند نفر از شما، در مورد آن موقع حضور ذهن دارد و چند نفر شما اصال 
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سنتان قد میدهد که به یاد بیاورید. اما بیست سال پیش کمونیسم چیز دیگرى بود. کمونیسم نسبت به آن 
چیزى که شما در حزب کمونیست کارگرى میشنوید متفاوت بود. آن زمان به ما میگفتند بورژوازى خوب 
و بد دارد. ممکن است باور نکنید اما میگفتند بورژوازى خوب و بد دارد، بورژوازى ملى داریم که دلش 
به حال مردمش میسوزد، میخواهد صنایع بدرد بخور درست کند و بورژوارى کمپرادور (وابسته) داریم که 
خیلى کثیف است، خارجى است، غربى است، دخترانشان مینى ژوپ میپوشند و از ما نیستند. این کمونیسم 
آن موقع بود. به ما میگفتند کمونیستها به چیزى به عنوان مذهب خلق یا به عنوان افکار و سنتهاى خلق باور 
دارند و آنرا براى خودشان محترم میدانند. تصور اینکه کمونیسم علیه میهن پرستى است، اینکه کمونیسم 
پدیده اى است علیه میهن پرستى، علیه کل مقوله میهن و قومیت و ملیت، براى کسى قابل تجسم نبود. آن 
موقع بحث بر سر این بود که خلق ها چقدر محترم و شریف هستند و کمونیسم آن دوره اساسا کمونیسم 
ملى بود. کمونیسم آن دوره مدرن نبود. اگر یک کمونیست را از وسط جامعه انتخاب میکردید و میخواستید 
بدانید چه آهنگى گوش میدهد، چه رابطه اى با پیرامون خود، با شوهرش یا زنش، برادرش یا خواهرش، با 
پدر و مادرش، با فرزندانش، دارد، تصویرى که از او میگرفتید همان تصویرى نبود از رابطه اى که شما با 
دوروبرتان دارید. تصویرى به شدت عقب مانده بود. در این کمونیسم، زمان رهایى زن هنوز فرا نرسیده بود، 
فعال تضاد خلق و امپریالیسم مسأله بود. تضاد خلق و امپریالیسم تضاد عمده بود. حتى زمان تضاد کارگر 
و کارفرما هم نرسیده بود. من فقط مثال مسأله زن را زدم. من یادم است در اردوگاه کومه له با یک آدم 
عقب مانده اى که اگر االن اسمش را بگویم خیلى از شما او را میشناسید، بحثى داشتم و او نظرش این بود 
که پیشمرگه هاى زن بیخودى شلوغ میکنند، اول باید مسأله ُکرد حل شود! این کمونیسم آن موقع بود! بیست 
سال پیش کمونیسم بر سر کمونیسم نبود. اگرشما آدمى بودید که مانیفست کمونیست، کاپیتال، ایدئولوژى 
آلمانى را در یک محیط غیر ایرانى خوانده بودید و به این کمونیسم نگاه میکردید آنرا نمیشناختید و میگفتید 
دانشجویان  کمونیسم،  این  بافت  کمونیسم،  این  محیط  است.  مربوطه  کشور  مذهبى  ملى-   جنبش  این 
دانشکده فنى و دانشگاه صنعتى بود. کارخانه ها در این کمونیسم نقشى نداشتند. سنت کمونیسمى که ما 
بیست سال پیش با آن روبرو شدیم حتى عقبمانده تر از سنت به اصطالح کمونیسم حزب توده بود که اقال 
اتحادیه هاى کارگرى به آن ربطى داشتند و به درجه اى کارگر نقشى در موجودیت حزب توده بازى میکرد. 
این کمونیسم، کمونیسم چریکها بود و کمونیسم کسانیکه لطف کرده بودند مشى چریکى را کنار گذاشته 
بودند. ما همان اوایلى که سهند را تشکیل داده بودیم با مسئول "اتحاد مبارزین در راه آرمان طبقه کارگر"، 
که جریانى نزدیک به تقى شهرام بودند و ما خود را طرفدار آنها میدانستیم چون آنها را از بقیه رادیکالتر 
تشخیص داده بودیم، قرار مالقات داشتم. او گفت ما قرآن را از روى طاقچه برداشتیم و کاپیتال را به جاى 
آن گذاشتیم. از انجمنهاى ضد بهائى، سازمان مجاهدین خلق برخاست و از درون سازمان مجاهدین خلق 
عده اى بعد از تغییر ایدئولوژیک، سازمان مجاهدین م.ل. را راه انداختند که در واقع از این بخش منشعب از 

سازمان مجاهدین خلق، بعدها سازمانهائى مثل پیکار و رزمندگان و غیره بوجود آمدند.

کمونیسم بیست سال پیش از نظر فکرى آن چیزى نبود که امروز شما در "یک دنیاى بهتر" آنرا میبینید و 
به آن باور دارید و یا ادبیات آنرا مطالعه میکنید و یا در مورد آن مطالعه میکنید. این عقایدى که اکنون شما 
اینجا میبینید، با ِصرف طرح شدن و گفتن آنها فورى به کرسى ننشست. بحثها و جدلها و کشمکشهاى بسیار 
زیادى شد، از نقاط عطف و تندپیچهاى زیادى عبور کردیم، هول دادن و کشیدن و پس کشیدن برداشت. 
فحش خوردن داشت، نوشتن داشت، َجّر و بحث زیاد داشت. یک دوره طوالنى از حیات جریان ما با این 
گذشت که به دیگران بگوئیم اصال آن چیزى را که میگفتند کمونیسم نیست، مارکسیسم نیست. جدال بر 
سر یک برنامه کمونیستى بخشى از پروسه پیدایش ماست. ما امروز اینها را فرض میگیریم، امروز ما فرض 
میگیریم که عضو حزب کمونیست کارگرى میگوید سوسیالیسم فورا همین االن، میگوید من طرفدار آزادى 
همه آدمها هستم، من بشر برایم مهم است و این موضع و گرایش، ایرانى و خارجى، شهرستانى و تهرانى 
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و زن و مرد نمیشناسد. دین ملى خودم را ندارم، مذهب رسمى را به رسمیت نمیشناسم، به فرهنگ بومى ام 
افتخار نمیکنم. یک جنبش جهانى هستم براى آزادى بشر. در آن دوره حتى دمکراسى هم براى خلق بود. 
یعنى اگر شما بد شانسى آورده بودید و در یک محیط غیر خلقى بدنیا آمده بودید دیگر اجازه نداشتید راى 
بدهید و یا کارى بکنید. حتى آزادى مذهب مال خلق بود. یعنى بورژوا مجبور بود شیعه باشد. آن تفکر را، 
آن مجموعه اندیشه هایى که بیست سال پیش به نام کمونیسم در جامعه رایج بود، که درواقع بیست سال پیش 
هم خیلى قدیمى نیست، با اندیشه هایى که امروز حزب کمونیست کارگرى را میسازد و بنیاد فکرى مشترك 
ماست، مقایسه کنید. این مبارزه پیچیده اى بود که به اینجا رسید و نشان دهنده پیروزیهایى در جامعه است.

چرا این پیروزى ممکن شد؟  علتش این نبود که یک عده آدم عاقل آمدند و حرفهایى زدند که با عقل بقیه 
خیلى جور درمیآمد، برعکس با عقل آن بقیه نه تنها جور در نمیآمد، بلکه در مقابلش مقاومت کردند و این 
دیدگاه را تخطئه و بایکوت کردند. اما روند جامعه علیه آن مقاومت و تخطئه و بایکوت بود. چرا که آن 
دوره، دوره اى بود که یک طبقه اى، که اتفاقا این کمونیسم به او مربوط است، بخاطر تحوالت دوره انقالب 
75 وارد صحنه شده بود، داشت شورا تشکیل میداد. کارگر آمد و خودش را به مردم نشان داد. این ایده ها 
را کارگرها با خودشان به جامعه نیاوردند، و گرچه بخش کوچکى از کارگران بعدها به این عقاید و ایده ها 
پیوست، على العموم کارگران الزاما به این ایده نپیوستند، ولى نکته مهم این است که حضور طبقه کارگر 
در جامعه، دانشجوى ملى و شرقزده اى را که به خودش میگفت کمونیست و لطف کرده بود مشى چریکى 
را کنار گذاشته بود، ساکت کرد. براى اینکه هر کجا کارگر فعال میشود مارکسیسم باب میشود و این مسأله 
کمک کرد تا این اندیشه ها پیروز شوند و به نظر من پیروز شدند. امروز اگر شما بروید به فرهنگ و ادبیات 
فکرى  پیشانى  روى  را  ما  پیروزى  این  ُمهر  آنها،  عقب مانده ترین  میشوید  متوجه  کنید،  نگاه  امروز  چپهاى 

خودش دارد.

فکر میکنم هر عضو جدید حزب امروز وقتى میخواهد به این حزب فکر کند، عالوه بر اینکه وقتى خواسته 
و  گذاشته  میز  کوچه شان  در  آمده  کارگرى  کمونیست  حزب  که  است،  شده  متوجه  بکند  انتخاب  است 
حرفهاى قشنگى میزند و میشود رفت عضوش شد، خوب و مفید است برگردد و به این تاریخ نگاه کند. 
چون این تاریخ پر از ّجر و بحث است و حاصل زحمت کشیدنهاى بسیار و عرق و خون است. من فقط 

در مورد افکارش مثال آوردم که چگونه به کرسى نشستند.

این حزب از دل یک جدال اجتماعى بسیار خونبار بوجود آمده است. دو سال بعد از انقالب 75 سرکوبى 
شروع شد که حتى با سرکوب سوهارتو بعد از قضیه سوکارنو در اندونزى قابل قیاس نیست. براى اینکه 
بتوانند موجى را که آن موقع راه افتاده بود بخوابانند، صد و چند هزار نفر را اعدام کردند، میلیونها نفر را 
آواره کردند و چند میلیون نفر را در خانه خودشان ساکت کردند و خفقان را به آنها تحمیل کردند. خیلى 
از فعالینى که ما این خط مشى و حضورمان را در اینجا مدیونشان هستیم امروز دیگر اینجا نیستند. در این 
جنبشى که ما عضو آن هستیم اعضاى دیگرى بودند که امروز نیستند، و اگر زنده بودند روى این صندلیها 

کسان دیگرى مینشستند، بیشتر امثال من بودند.

ولى این آدمها دویدند، جنگ کردند، اسلحه دوششان گذاشتند، زندان افتادند، در کوچه ها با حزب اهللا ّجر 
و بحث کردند، کتک کارى کردند، در کارخانه ها اعالمیه پخش کردند، هسته تشکیل دادند، برنامه نوشتند، 

مقاله نوشتند تا این افکار به کرسى نشست و این خط مشى بتدریج بوجود آمد.

حزب کمونیست ایران، که بیشتر از هر چیزى از وحدت سیاسى کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست و بعد 
گروههاى دیگر دور و بر آنها تشکیل شد، حاصل وقایعى بود که در بطن جامعه ایران اتفاق افتاده بودند. آن 
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موقع فکر میکردند کمونیسم را زده اند و بسته اند و شکسته اند. چرا؟  چون واقعا سازمان پیکار، رزمندگان 
و وحدت انقالبى و چریکهاى فدائى سازمانهایى بودند به شدت ضربه خورده بودند. بعد یک حزب از 
یک گوشه مملکت بلند شد و اعالم موجودیت کرد. بر مبناى برنامه اى که بشدت نسبت به بورژوازى ایران 
تعرضى تر بود. آن حزب اعالم کرد که هست. در آن دوره پیوستگى مبارزه کمونیستى در ایران را، حزب 
که  گذاشت  آنجائى  را  "پولش  خارجى ها  قول  به  ایران  کمونیست  حزب  این  کرد.  حفظ  ایران  کمونیست 
حرفش هست". وقتى پاى بحث سوسیالیسم و آزادى بیان به میان آمد، این حزب کمونیست ایران به جنگ 
حزب دمکرات کردستان رفت. یک جنگ طوالنى که صدها نفر در آن کشته شدند. صدها نفرى که دیگر 
امروز نیستند وگرنه اینجا مینشستند. اآلن وقتى به عکسهاى کنگره موسس آن حزب نگاه میکنید، میتوانید 
ببینید که چه کسانى نیستند. عکس کنفرانس شمال را نگاه کنید، میبینید چه کسانى نیستند. عکسهاى کنگره 

سه کومه له، کنگره دو حزب کمونیست ایران را نگاه کنید، میبینید چه کسانى نیستند.

این حزب امروز اینجا است، دفترش را دائر میکند، میزش را وسط خیابان میگذارد و خیلى مؤدب و به قول 
راه کارگر خیلى ُفکلى حرفهایش را میزند ولى این ُفکلى بودن و این احساس ریلکسى سیاسى را که اآلن 
ما داریم، اینکه یک حزب سیاسى هست، دفترش را گذاشته و میگوید عضوش شوید، حاصل یک پروسه 
خیلى پیچیده اى از جدال اجتماعى و فکرى و سیاسى است که در آن واقعا انرژى گذاشته شده، زجر کشیده 
شده، نبردها شده، شکست هایى هم متحمل شده ایم. عده زیادى از بین رفتند تا به این پروسه تبدیل شد و 

عده زیادى مقاومت کردند.

یکى از لحظات دردناك حیات این حزب، جدائى ما از حزب کمونیست ایران است. اگر حزب کمونیست 
ایران در آن موقع حزبى بود که میتوانست دنیاى بهتر را تصویب کند، به جنگ ناسیونالیسم برود، براى 
دمکراسى غربى ارزشى قائل نشود و به ناسیونالیسم آوانس ندهد، اگر این حزب میتوانست همینطور که من 
و شما به سادگى میگوئیم باید تن فروشى غیرجنائى شود و تن فروش باید تحت پوشش جامعه و دولت 
قرار بگیرد، حرف بزند، ما اآلن خیلى قویتر بودیم. ولى آن حزب نمیتوانست اینرا بگوید براى اینکه بخشى 
از آن طرفدار جالل طالبانى بودند و اآلن داریم میبینیم که طرفداران جالل طالبانى هستند. یک بخشى از آن 
حزب دنبال یک دولت خودمختار ُکرد بودند، ولى چون مارکسیسم دست باال داشت با ما آمده بود، باالخره 
هر کسى نبرد آخرش را همان موقع که به فکرش میرسد را نمیکند، صبر میکند و نیرویش را جمع میکند. 
این بخش گاهى فکر میکرد واقعا دارد ُمجاب میشود بعد میرفت میدید نه ُمجاب نشده است. آمریکا به 
عراق حمله کرد، قرار شد جالل طالبانى و مسعود بارزانى در کردستان حکومت برقرار کنند، فیل یک عده اى 
از کسانیکه  را  باید خرجت  در این حزب نمیبرد.  شدیم تیغ مارکسیسم دیگر  هندوستان کرد. متوجه  یاد 
مسأله شان خودمختارى ُکرد و دولت ُکرد در سنندج بود جدا کنى و ما اینکار را کردیم. ولى نگاه گنید چه 
اتفاقى افتاد. ببینید چقدر این پروسه عمیق بود که سازمانى که مرکز این حزب کمونیست کارگرى است، آن 
سازمانى که در کردستان به اسم کومه له تشکیل شد، بیشترین مارکسیستهاى این حزب کمونیست کارگرى 
را آن سازمان بیرون داد. ببینید این پروسه، که به نظر من بخاطر شرایط انقالبى بود، چقدر عمیق پیش رفته 
بود. بیشترین کادرهاى این حزب کسانى هستند که قبال در سازمان کومه له کار میکردند. سازمانى که تا 
مدتى هژمونى عمیق ناسیونالیستى در آن بود، هژمونى مائوئیستى در آن بود، خلق گرائى درآن بود و امروز 
میبینید که صدها کادر درجه یک کمونیست که کمونیست آلمانى وقتى پیش آنها میآید میگوید اینها خیلى 

از ما رادیکالتر هستند، صدها نفر از این کمونیستها را بیرون داده است.

این پروسه اجتماعى است که ما از آن بیرون آمدیم. بخاطر یک قطب بندى عظیم اجتماعى در ایران، بخاطر 
انقالب و به میدان آمدن همه آدمها و همه عقاید. نمیدانم شما آنروزها را یادتان هست یا نه، در دوره انقالبى 
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همه چیز شتاب میگیرد. یک بحث باید در یک هفته تعیین تکلیف شود. براى مثال همه باید تا سه شنبه آینده 
تصمیم شان را بگیرند که باالخره بورژوازى ملى داریم یا نه و اگر کسى تصمیم گرفت تا چهارشنبه آینده 
باید سازمانش را ترك کند و به گروهى که میگوید بورژوازى ملى نداریم و خطش را قبول دارد بپیوندد. 
در ظرف چند ماه هزاران، دهها هزار، آدم ریختند به میدان و به سرعت راهشان را انتخاب کردند. مگر 
میگذاشتند یک دقیقه فکر کنى؟  باید جواب پیدا میکردى و جوابها به سرعت و با حرارت مورد بحث قرار 
میگرفت و قضاوت میشد. آدمها بخاطر این قضیه از عالئقشان گسستند. کسانى بودند که سالها دوره زندان 
و مبارزاتشان را با هم گذرانده بودند که بر سر یک سؤال ساده تئوریکى راهشان را از هم جدا کردند وپس 
از آن، بیست سال راهشان را جدا ادامه دادند. وفادارى هاى قدیمى  نماند، یک گروه خارج کشورى (به قول 
آنموقع) به اسم اتحاد مبارزان کمونیست آمد و الیت سیاسى کمونیسم ایران را برداشت و به جاى دیگرى 
برد، بدون اینکه آن طیف عظیم سازمانهاى خلقى کارى از دستشان بر بیاید. این واقعیت را که کومه له یک 
موقعى گفت اتحاد مبارزان درست میگوید، دست کم میگیرند. چرا کسى دیگر در چپ از این معجزات 
نمیکند؟  چرا از این معجزات در آلمان اتفاق نمیافتد که یکدفعه یک اتحادیه کارگرى بزرگ بگوید من 
حزب فالن را قبول دارم؟  دوره انقالب بود و عقاید مهم بودند، حقیقت مورد مطالعه بود، مردم میخواستند 
بدانند چه چیزى درست است، براى اینکه سرنوشتشان داشت جلوى رویشان تعیین میشد و در ظرف دو 
سه سال همه تصمیم گرفتند کى هستند و چه هستند و چکار میکنند و نتیجه اش را هم دیدیم. حزب ما 

محصول این پروسه است.

ما تاریخ خیلى پیچیده، پر از گرهگاههاى فکرى، سیاسى و پراتیکى را پشت سر گذاشته ایم. موقعى که همه 
را در تهران گرفتند، دیگر احتمال میرفت هر کسى تواب یا نفودى باشد. فکرش را بکنید هر کسى که از 
شهر به اردوگاه میآید و میگوید سالم، شما فکر میکنید ممکن است نفوذى باشد و هر نامه اى که از شهر 
میآید همینطور. سپاه پاسداران شروع کرد به درست کردن شبکه هائى به اسم سازمانهاى دیگر که بتواند نفوذ 

کند و ضربه بزند.

ما این مرحله ها را پشت سر گذاشتیم. چیزى به نام سازماندهى منفصل مطرح شد. جدول رمز آمد. آدمهایى 
که تا دیروز کارشان این نبود شروع کردند به جدول رمزهاى پیچیده ابداع کردن که هر یک نفر را به صورت 
تکى در تهران سازمان بدهند و حتى به نفر دوم معرفى اش نکنند و در ظرف یکى دو سال روند نفوذیگرى 
رژیم خنثى شد. این یکى از آن لحظات بود. مبارزات داخل خود کومه له از سر عقاید آن سازمان عظیم هم 
مبارزه خیلى وسیع و بزرگى بود. وقتى من براى شرکت در کنگره سوم کومه له رفته بودم کردستان، قبل از 
تشکیل حزب کمونیست ایران، قرار بود جالل طالبانى بیاید و در کنگره سخنرانى کند. کنگره در محل زندان 
کومه له برگزار شد و ما هم کنار حوض نشسته بودیم، یکى از رفقاى گفت پاشو جالل طالبانى آمده، تو نا 
سالمتى رهبر یک سازمان سیاسى هستى پاشو و سالم کن. وقتى جالل طالبانى آمد انگار در باز شده است و 
لنین آمده است به کنگره بین الملل سوم! دو ماه بعد از آن وضع به این شکل نماند. چرا آن وضع نماند؟  به 
نظر من بخاطر عمیق بودن پروسه هایى بود که داشت طى میشد. توصیه میکنم رفقا این تاریخ را دنبال کنند. 

لحظات شیرینى دارد. بحثهاى تئوریکى که آن موقع میشد به نظر من بسیار جالب بود.

ما بعنوان یک جریان مارکسیستى به قول معروف آکادمیک، کسانى که آمده بودند مارکسیسم را آموزش 
بدهند، مشهور شدیم. بعنوان یک جریانى که از نظر تئوریک روى کلمات دعوا و حساسیت داشت. یک 
موقعى در اتحاد مبارزان کمونیست از باال تا پائین جمالتشان عین هم بود و اگر کسى یک جمله اشتباه 
میگفت به او برخورد میکردند که این فرمولبندى با خط رسمى فرق میکند. همه پلمیکها را حفظ بودند، 
میتوانستند عین آنرا بنویسند. نوشتن، گفتن، جدل کردن در آن چارچوب فکرى یک وظیفه حیاتى بود و به 
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درست، چراکه آن موقع داشتى خط ایدئولوژیک خود را تثبیت میکردى. آن بحثها را بخوانید، براى اینکه 
امروز به ما میگویند چرا ایدئولوژى وتئورى در این حزب رقیق شده است؟ حاال میرسم به این که چرا به 
نظر دیگران تئورى و ایدئولوژى رقیق شده است. چرا ما با همان قنداقهایمان در خیابان راه نمیرویم؟  دوره 

گذشته است! و این حزب از آن موقعیت عبور کرده است.

و  کتابها  است.  جذاب  شدت  به  مباحثاتش  که  هست  تاریخ  دراین  تئوریکى  لحظات  بگویم  میخواهم 
نوشته هایش موجودند، بحثهایى که ما بر سر جا انداختن یک برنامه کمونیستى کردیم. همینطور مباحث 
پراتیکى پیچیده اى هست. فکر میکنید وقتى بحث سر مبارزه مسلحانه شد، شما چقدر باید نیرو گذاشته 
باشید تا بتوانید فرهنگ سازمانى را که وقتى ارتش به کردستان حمله کرد و دیگر جائى نمانده بود و قصد 
از  نمیخواهد  و  کند  سرمایه گذارى  اسالمى  جمهورى  ارتش  مقابل  را  نیستش  و  هست  و  بایستد  داشت 
رودخانه زاب عبور کند و به خاك عراق برود، را زیر و رو کنید؟  یک جدل اساسى این بود که خاك عراق 
ارث پدر صدام حسین نیست. میرویم آن طرف آب. ما زنده، اینها هم زنده، مبارزه هم ادامه دارد! میگفتند 
نه، نه! اول باید حزب دمکرات آنطرف آب برود، بعد ما میرویم. حاال حزب دمکرات قبال رفته بود، چشمه 
را پیدا کرده بود، چادرهم زده بود و ما این طرف آب نشسته بودیم که حاال چه وقت قرار است "آخرین 
نبرد آالمو" برایمان اتفاق بیافتد! واقعا چگونه شد که چند صد کادر آن تشکیالت را با آن روحیه که "من 
تا آخرین قطره مقاومت میکنم"، از آن محیط برداشت و به خارج کشور آورد؟  میدانید بابت این قضیه 
چقدر متلک شنیدیم؟  و به نظر من چقدر اشتباه کردیم که عده بیشترى را و خیلى زودتر و خیلى با سر بر 
افراشته، خارج نکردیم. تصویرى که از مبارزه نظامى بود همان تصویر فدائى بود. منتها خوب مشى چریکى 

را کنار گذاشته بود.

لحظات هیجان انگیزى هست. من بعضى وقتها میروم نوشته ها و مکاتبات آن دوره را میخوانم، چون مقدار 
زیادى مکاتبات هست که هیچ جا چاپ نشده اند و من کوهى از آن را دارم. اینکه رفیق فالنى دست بردار، 
لطفا رفیق فالنى را بفرستید اینقدر ناز نکنید، یا اینکه این بحث شما غلط است، این بحث شما درست است. 
نوشته ها و جدلهاى مفصلى هست بر سر سرنوشت این تشکیالت. حزب کمونیست کارگرى با بروشورى 
در مورد وظایف کمونیستى و اساسنامه تشکیل نشد. اى کاش اینطورى میشد. آنوقت زندگى همه ما چقدر 
به زندگى آدمیزاد نزدیکتر میشد. هیچکدام مجبور نبودیم این بیست سال را به این شکل پیچیده پشت سر 
گذاشته باشیم و با این همه زخم و با این همه ناراحتى. اگر در آلمان بدنیا آمده بودیم حتما تا به این نتیجه 
میرسیدیم، حزبش را ثبت میکردیم. سر خیابان دفتر کرایه میکردیم و تابلویمان را میزدیم و میرفتیم توى 
خیابان عضو میگرفتیم. همان کارى که اآلن تازه داریم شروع میکنیم را از همان روز اول شروع میکردیم. 
اگر کسى هم میگفت حرفت غلط است فوقش میگفتیم مختارى که عضو حزب ما نشوى. این مبارزات 
عجیب و غریب را نداشت. ولى این حزب کمونیست کارگرى بیست سال طول کشید تا به اینجا رسیده، 
به خاطر این که نیروهاى این خط جدید را در یک جامعه متحول بدست آورده است، بخاطر اینکه خطوط 
دیگر بر سر این نیرو و بر سر این عقاید با او دعوا دارند. من فکر میکنم زودتر میتوانستیم به اینجا برسیم 
که حاال با آن کارى ندارم. ولى باالخره بعد از بیست سال به یک مقطعى رسیده ایم. من میخواهم مشخصات 

این مقطع روشن باشد.

اگر این گذشته ما است، آینده مان چطور است؟  براى چه این کارها را میکنیم؟  به نظر من کار خیلى شیرینى 
بود اگر میتوانستیم یک خورده خودمان را گول بزنیم و بگوئیم آن موقعى که ما از انگلستان برگشتیم ایران و 
اتحاد مبارزان را تشکیل دادیم،  اى کاش انگلستان میماندیم. اآلن یکى از نشریات کلفت و معتبر مارکسیستى 
جهان را در میآوردیم که ممکن بود 1500 نسخه آن هم فروش میرفت و براى خودمان مکتبى بودیم، این 
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هم کارى بود. یا میتوانستیم اتحاد مبارزان را کش بدهیم. اآلن پدیده اى بودیم مثل اشرف دهقانى.

علت اینکه ما از این مراحل میگذریم و به چیزهاى دیگرى تبدیل میشویم براى این است که یک رسالتى 
و یک هدفى براى خودمان قائل هستیم. این حزب هدفش این نیست که باشد. هدفش این نیست که آن 
موقعیتى را که بوجود آورده است، ادامه بدهد. این وضعیتى بود که ما در حزب کمونیست ایران به آن دچار 
شدیم، الاقل من حس کردم که ما به این وضعیت دچار شدیم. آن موقع که میگفتیم خط مرکز، خط کسانى 
بود که زندگى حزبى اش را داشت. پیک میفرستیم، مقر داریم، روزنامه در میآید، میفروشیم، پیشمرگه زخمى 
میشود مداوا میکنیم، کشته میشود تسلیت میگوئیم. کمیته خارج پول جمع میکند و قس علیهذا. بعد ما همه 

پیر میشویم و از بین میرویم.

هدف هیچیک از ما این نیست. ما میخواهیم این حزب سیاسى که داریم به یک ابزارى براى کارى تبدیل 
شود. چون جمله اولى که از مارکس به یاد داریم این است که:  "فالسفه جهان را تفسیر کردند، هدف اما 
تغییر آن است". به نظر من میشود عضو کلوبهایى شد چون آدم در آنها احساس احترام میکند، هر وقت هم 
آدم نخواست بازنشست میشود. میشود جائى رفت براى اینکه آدم هم دوره اى هاى خودش را دارد، بینگو 
یا پاسور بازى میکند یا باالخره پیک نیک میرود. این هم کارى است، میشد کرد. ولى ما که به یک حزب 
سیاسى میآئیم، مخصوصا حزب کمونیست کارگرى، براى این نیست که روتین زندگیمان را تعریف کنیم یا 
اینکه با آنهائى که میخوهیم، حشر و نشر داشته باشیم. این حزب سیاسى را ساختیم براى اینکه یک بارى را 
به یک جاى معینى برسانیم. اگر این بار را به مقصد نرسانیم به سر جاى اولش برمیگردد. اینطور نیست که 
ما میتوانیم حزب کمونیست کارگرى را در سال شصت و پنج، در سال شصت و هفت، در سال نود و چند 
نگه داریم و بگوئیم از اینجا به بعد دیگر فقط تکرار دیروز است و تصویرمان این باشد که حزبى هست که 

دارد کار میکند و همین خوب است. مثل سوسیال دمکراسى اینجا که هست و دارد فعالیت میکند.

مشکل ما این است که ما به خاطر ویژگى ایدئولوژیمان، بخاطر ویژگى امر سیاسیمان باید بارى که داریم 
را به جائى برسانیم، به نحوى که برگشت ناپذیر باشد و براى اینکار باید این مراحل را تصویر کنیم:  اآلن 

ما کجاى این قضیه هستیم؟ 

ابزارى میخواهیم بسازیم که واقعیتى را خارج از خودمان تغییر بدهد. کافى نیست که به نظر خودمان زیاد 
باشیم، کافى نیست که به نظر خودمان منسجم باشیم، کافى نیست که تعهد وفادارى متقابل تا آخر عمر به 
همدیگر بدهیم و بدانیم همدیگر را داریم. هدف این بود که باعث یک حرکت سیاسى شویم و این حرکت 
سیاسى دیگر چیزى نیست که ما ابداع کرده باشیم. بیرون ماست. جهان هفت هزار سال تاریخ دارد، هفت 
هزار سال است که یک عده اى به عده دیگرى زور میگویند و ما میخواهیم اینطور نباشد. هر کدام از شما 
را مجزا جائى بگذارند و بگویند افکارت را روى کاغذ بیاور، شروع میکنید یک لیستى از برابرى طلبى، 

آزادیخواهى و انسانیت روى کاغذ میآورید.

میگویید:  دوست دارم مردم نان داشته باشند که بخورند، دوست دارم کسى به بچه اش نگوید ندارم، دوست 
دارم همه خوشحال باشند، دوست دارم همه بتوانند ورزش کنند، دوست دارم همه بتوانند در محیط خوبى 
زندگى گنند، دوست دارم آدمها مساوى باشند، مساوى نه به این معنى همه شبیه هم باشند و عین هم بشوند، 
دوست دارم امکانات برابرى براى همه وجود داشته باشد. دوست ندارم کسى بنا به تعریف باالتر از دیگرى 
محسوب شود، دوست دارم بشر، بشر باشد و بتواند زندگى اش را بکند، زندگى شاد و انسانى. ما به این 
دلیل آمدیم توى دنیاى سیاست که وقوع این اتفاقات را در خارج خودمان الزم میدانستیم. مسأله از این 
هم کنکرت تر است. دوست داریم صحنه سیاست محل تاخت و تاز احزاب بورژوائى نباشد که هر چهار 
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سال یکبار ما را دنبال خودشان میِکشند. رأى مان را به این یا آن حزب میدهیم چون این حزب میخواهد 
پناهندگى را ُشل یا سفت کند یا بیمه بیکارى را ُشل یا سفت کند. میخواهیم براى یکبار هم که شده یک 
حزبى بیاید و پرچمش را روى زمین بکوبد که میخواهد دنیا را یک جور دیگرى عوض کند. خیلى چیزها 
هست که میخواهیم عوض شود. مثال میگویند بیشتر مردم مذهبى هستند، همیشه اینطور نبوده است. یک 
دنیا  از  جاهایى  در  که  افتاده  اتفاق  تاریخ  در  بوده اند.  سوسیالیست  مردم  بیشتر  که  است  بوده  هم  مواقعى 
بیشتر مردم سوسیالیست بوده اند. وقتى انقالب بلشویکى شد هرکسى که دردى داشت، بلشویک شد. آخوند 
هم بلشویک شد، ملک الشعراى بهار هم بلشویک شد. براى دوره هایى همه بلشویک بودند. من خودم در 
دوره اى در انگلستان دانشگاه میرفتم که بیشتر دانشجویان کمونیست بودند و هر استادى میخواست در پاب 
 (pub)دانشگاه تحویلش بگیرند خود را کمونیست و مارکسیست میدانست. چه کسى گفته است همیشه 
محافظه کارها باید بیشتر باشند؟  چه کسى گفته وطن پرستى همیشه باید بیشتر باشد؟  دوره هایى بوده که 
کمونیستها بیشتر بوده اند. ما نمیخواهیم تصویر عمومى این باشد که باید به اخالق مردم احترام گذاشت، ما 
میخواهیم اخالق مردم بطور عمومى اخالق سوسیالیستى باشد و میتواند باشد. در نتیجه خیلى چیزها هست 
که ما میخواهیم عوض کنیم و این حزب کمونیست کارگرى ابزار ما براى این کار است. منتها اینها یک 
مشت نیّت نیست که تصمیم میگیریم اینکار را بکنیم. باید نقشه داشت، باید فهمید چه کمبودى داریم، چرا 
نمیتوانیم تغییر بوجود بیاوریم، چه چیزى مزاحم کار ما است، ضعف ما کجا است؟  و وقتى در آینده به 
این بحثها دقت میکنید، میفهمید در چه وضعیتى بسر میبریم، ضعف ما کجاست، ناتوانائى هایمان کجاست. 
چرا شرایط اجتماعى براى ما نامناسب است، چه چیزى را باید در بیرون خودمان تغییر بدهیم و چه چیزى 

را باید در درون خودمان عوض کنیم. 

بحث "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت سیاسى"، بحثهایى است که در ذهن خیلیها در حزب ما کلیشه 
شده است و مرتب این دو بحث را به طرف هم پرت میکنند. ولى وقتى این دو بحث را دنبال میکنید، اساس 
آنها این است که ما مدتها است در خانه مان داریم شمشیرى را تیز میکنیم. اآلن وقت آن شده با این شمشیر 
به جنگ برویم وگرنه مسگرى باز کرده ایم. اگر شما مدام اسلحه ات را برق میندازید و هیچوقت قرار نیست 
با آن به جنگ بروید دیگر شغلتان سربازى نیست. ما میخواهیم با این اسلحه اى که داریم به جنگ برویم و 
اگر به جنگ میرویم، جنگ را دیگر در حیاط خلوت خانه خودمان انجام نمیدهیم، جنگ را با یک نیروى 
عظیم اجتماعى بیرون از خودمان انجام میدهیم در نتیجه باید عظیم باشیم، باید توجه مردم به ما جلب شده 
باشد. باید مردم بتوانند حرف ما را بعنوان حرف دلشان برگزینند، باید به صفوف ما بیایند. بله اگر بخواهیم 
کسى که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را حفظ است پیدا کنیم، شش نفر را در این جمع میتوانیم پیدا 
کنیم. ولى اگر بخواهم کسان زیادى چوب بردارند، اسلحه بردارند، بروند روى چارپایه حرف بزنند و از 
برابرى آدمها دفاع کنند. باید یک حزب سیاسى درست کنیم که هر کسى که سرش براى برابرى آدمها درد 
میکند بتواند عضوش بشود و واقعا هم عضوش بشود. باید یک حزب سیاسى درست کنیم که این آدمها را 

پیدا کند، وجود خودش را آنها اطالع بدهد، بتواند به مردم بگوید من هستم!

که  رادیکالى  سیاسى  گروه  باشد،  مطرح  اجتماعى  مقیاس  در  که  کنیم  درست  سیاسى  حزب  یک  باید  ما 
کجاست؟   کمونیستى،  وحدت  نمونه  داشته ایم.  میزند  حرف  قشنگ  میکند  فکر  و  است  راضى  خودش  از 
وحدت کمونیستى فکر میکرد در سوسیالیسم خیلى استاد دهر است و بلد است حرف خودش را بنویسد. 
امروز کجاست؟  گروه سیاسى داشتیم که فکر میکرد از علقه هاى ملت و خلق دفاع میکند و مقاومت میکند، 
کومه له، کجاست؟  مشى چریک فدائى، کجاست؟  اینها پدیده هاى سیاسى سپرى شده اى هستند، ناتوان از 
بوجود آوردن تغییرى هستند که میخواهند، چرا که نه ابزارش را دارند و نه فهمیده اند که داستان چیست؟ 
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رفقا! این حزب کمونیست کارگرى بر آن پایه هاى تاریخى که گفتم، به جائى رسیده است، که خودمان را 
از بقیه تفکیک کردیم و امرمان را تعریف کردیم و توانستیم آنرا به کرسى بنشانیم، توانستیم صداى مخالف 
خودمان را ساکت کنیم و حقانیت خودمان را به عده وسیعى در خود جنبش چپ اثبات کنیم. این حزب به 
جائى رسیده که میخواهد برود نقشه اش را پیاده کند، و این دیگر برمیگردد به بحث قدرت، بحث حضور 

اجتماعى، بحث نفوذ!

آیا اگر ما وارد این فاز بشویم داریم به آن ریشه هایمان پشت میکنیم؟  سؤالى است که خیلیها از ما میکنند 
و کردند. کلى از این بحثهایى که علیه حزب و جامعه مطرح میشود دارد اینرا به ما میگوید. فى الواقع دارند 
پشت این سؤال قایم میشوند. ترجیح میدهند من و شما به جاى اینکه برویم در میتینگهاى دو سه هزار نفره 
و به مردم بگوئیم بیائید این دوره را عوض کنیم، بگوئیم چه کسى گفته بروید دنبال سوسیال دمکراسى آلمان 
یا دلتان را به سبزها خوش کنید، بگوئیم بیائید برویم یک حزب رادیکال و کمونیستى درست کنیم، بگوئیم 
میشود اوضاع را هر صد سالى یکبار عوض کرد، بلشویکها یکبار عوض کردند شاید ما هم بتوانیم یکبار 
اینکار را بکنیم. دوست دارند به جاى اینکار برویم توى یک جلسه کوچک با حسن 011 و حسین 59 و 
احمد نبرد و یکى دیگر بحث کنیم. خوب معلوم است اینها این تیپ کار را دوست دارند چون آنجا نه کسى 
میآید اندازه اش بگیرد و بگوید کوچک هستى، نه کسى میآید بگوید چیزى بارت نیست، نه آنجا کسى میآید 
بگوید بى نفوذى. یک عده زیادى مقاومت میکنند براى اینکه فکر میکنند اگر قرار شده رینگ آنجا باشد من 
بوکسور نیستم. من بلدم با پسر خاله ام کشتى بگیرم ولى اگر قرار شود در المپیک شرکت کنم، من اهل آن 

نیستم. پس مرگ بر المپیک!! به نظر من اینها دارند همین را میگویند.

الاقل این انگ به من نمیچسبد که به تئورى کم بها داده ام یا کم مارکسیست بوده ام یا کم سعى کرده ام از 
مارکسیسم دفاع کنم، بعنوان یک مارکسیست معتقدم فلسفه وجودى مارکسیست تغییر جهان است و اگر 
شما میخواهید یک جائى شروع کنید جهان را تغییر بدهید میرسید به مقوله جامعه، نیرو و نفوذ. میرسید به 
توانائى جابجا کردن انسانها، توانائى گذاشتن کارى در دستور انسانها و کارى کردن که انسانها آن دستور را 
به اجرا در بیاورند. آن برنامه را پیاده کنند، آن راه را دنبال کنند. شما باید نفوذ داشته باشید. حزب سیاسى که 
نمیتواند یک اقلیت قابل مالحظه مردم را به اندیشه هاى خودش جلب کند و به صفوف خودش جلب کند 
و به کارى دعوت کند دیگر حزب سیاسى نیست، گروه فشار است. اشکالى ندارد میشود گروه فشار داشت. 
میشود راضى بود، میشود یک گروه فشار براى خلع سالح اتمى درست کنیم ، احساس شرف هم بکنیم و 
بگوئیم من تمام عمرم را صرف خلع سالح اتمى کردم، هیچ ایرادى ندارد. یا تمام عمرم را وقف دفاع از 
حقوق کودك کردم، خیلى کار خوبى است، آنرا هم باید انجام داد. ولى حزب سیاسى که میخواهد دنیایى 
را تغییر بدهد، اگر کسى فکر نمیکند این خام خیالى است، اگر فکر میکند میتواند روى زندگى میلیونها نفر 
اثر بگذارد، آنوقت باید شروع کند به مقوله نیرو و جامعه فکر کردن. و آنجاست که متوجه میشود قدرت 
سیاسى اختراع ما نیست. قبال یک عده اى آنرا داشته اند. خوب چطور آنرا گرفتند؟  به چه چیزى دست بردند 
که توانستند آنرا بگیرند؟  میبینیم به اندیشه مردم دست بردند، میبینیم در زندگى مردم حاضر بودند، میبینیم 
توانسته اند افکارشان را به یک نیروى مادى در میان خود مردم تبدیل کنند. میبینیم مخالفینشان را درهم 
خودشان  براى  بیاورند،  بوجود  کارى  ادامه  توانسته اند  بیاورند،  بوجود  تشکل  توانسته اند  میبینیم  شکستند، 
امکان سازى کنند و میبینیم یک جاهایى به جنگ رفتند و پیروز شدند. واقعا با جنگ پیروز شدند. طرف مقابل 
را در یک درگیرى نظامى شکست دادند. نمونه نیروهاى انگلیس که فاشیستها را شکست دادند وگرنه حاال 
فاشیستها سر کار بودند و لیبرالها یک اقلیت مهجور و فرقه اى بودند، اآلن باید لیبرالها سرشان را میتراشیدند 
و میگفتند به همه حق راى بدهید و فاشیستها با کت و شلوار و کراوات میگفتند نه! فاشیسم را شکست 

دادند، براى آن جنگ کردند و کشته دادند.
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حزب سیاسى که بخواهد در این مقیاس ظاهر شود به نظرم باید بفهمد که میخواهد در این مقیاس ظاهر 
شود. و اولین چیزى که به نظر من این مسأله به ما تحمیل میکند این است که خودمان را در نور دیگرى 
نگاه کنیم. دیگر نه من آن دانشجوى سابقى هستم که کفش و کاله کرد برود ایران و نه شما آن پیشمرگه اى 
هستید که آشپزى میداد و جنگ میکرد و نه آن معلمى است که اینکار را میکرد. ما کمونیستهاى متشکل این 
دوره زمانه ایم. من فکر نمیکنم هیچکدام از شما، تأکید میکنم هیچکدام از شما، در اینکه روى یک چارپایه 
برود و حقیقتى که راجع به جامعه میداند را به زبانى که مردم میدانند توضیح بدهد کم و کسرى داشته باشد. 
کم هم داشته باشد میرود و نگاه میکند چه چیزهاى دیگرى باید اضافه کند. من معتقدم که کسانى که در این 
دوره زمانه میآیند و عضو یک حزب مارکسیستى میشوند، عضو یک حزب کمونیستى میشوند که هدفش 
آن چیزهایى است که ما در برنامه مان نوشته ایم، این آدمها باید قبل از آن به سطح باالئى از شعور رسیده 
باشند. چون میتوانستند وطن پرست باشند و وضع اقتصادى و معیشتى شان از این بهتر باشد، میتوانستند 
مذهبى باشند و وضعشان از این بهتر باشد، میتوانستند اصال به سیاست کار نداشته باشند و وضعشان از این 
بهتر بود. اگر کسى کار و زندگى اش را گذاشته و میگوید من براى این عقاید برابرى طلبانه میخواهم تالش 
کنم فى الحال جزء نخبگان این جامعه است و اگر این نجبگان آنقدر تعدادشان زیاد شده و آنقدر آن پایه 
و ُفرماسیون سیاسى شان طى بیست سال گذشته، بیست سالى که داریم اینکار را میکنیم، محکم شده است، 
میتواند این اعتماد به   نفس را به ما بدهد که ما میتوانیم یک حزب بزرگ سیاسى بسازیم و نگذاریم صحنه 
براى احزاب بورژوایى خالى باشد. چه کسى گفته است اگر فردا ایران شلوغ شود باید حزب کودتاچیهاى 
طرفدار امریکا و پینوشه هاى ایران را داشته باشیم و یک عده لیبرال که همیشه مرغ عزا و عروسى اند و 
همیشه قرار است آخر سر ارتش کودتا کند؟  همیشه قرار است در آخر این پروسه آنها سه تا تبعیدى بدهند 

و ما بیست و پنج هزار اعدامى؟  چه کسى گفته باید اینطور باشد؟ 

به نظر من ما میتوانیم این بار که در ایران شلوغ میشود یک حزب سیاسى داشته باشیم که کارگران بگویند 
این حزب در امیالش از بلشویکها رادیکالتراست. آزادیهایى که میخواهد فوریتر و وسیعتر از هر کمونیسمى 
است که قبل از آنها بوده است. میگویند نگاه کن شهر را روى سرشان گذاشته اند، در ارتش هم نفوذ دارند. 
نیرویشان باالى کوه متشکل است و اگر حزب فالن رویش را زیاد کند ممکن است اصال شهر را به زور 

بگیرند. چه کسى گفته ما اجازه نداریم؟ 

رفقا به اینهایى که ُمبصر حرکات ما هستند گوش ندهید. میگویند اجازه ندارید دست به قدرت سیاسى 
بزنید. باید گفت به شما چه مربوط؟ ! همین ُمبصرهاى ما تا به حال به سوسیال دمکراتها نگفته اند شما اجازه 
ندارید دست به قدرت ببرید، اینها قبول دارند سوسیال دمکراتها و تونى بلر و مارگارت تاچر در انتخابات 
با 21 درصد از آراء کسانى که در انتخابات شرکت کرده اند، قدرت را بگیرند و هیچ ایرادى به این ندارند. 
در مقابل سعى میکند گروه فشارى باشد روى آنها و گروه فشارى باشد که "ان جى او" درست کند یا آنها 
را به چپ بچرخاند. ولى من و شما وقتى میگوئیم این بخش از جامعه میتواند قدرت را بگیرد و این قانون 
کار، این قانون خدمات اجتماعى، این مالکهاى فرهنگى را برقرار کند، فورى میگویند نه نمیشود. خوب 
است اگر اینها راست و صریح به ما بگویند نمیگذاریم، خوب است اگر بیایند و حرفشان را بزنند، بگویند 
نمیگذاریم، مثل حرفى که آمریکا به ما میگوید. اما اینها در دپارتمانى کار میکنند که میگویند نمیشود، اجازه 
ندارى! اما سیا میگوید نمیگذارم، پنتاگون میگوید نمیگذارم. ما هم میگوئیم خوب شما سعى تان را بکنید 
ما هم سعى مان را میکنیم. نه ویت کنگ با ارتش آمریکا تعارف داشت و نه ارتش آمریکا با ویت کنگ 
تعارف داشت. جنگشان را میکردند. این وسط یک عده هستند که میگویند ما از شمائیم، ما هم ریشه هستیم، 
بیشترشان همان پسر خاله اى هستند که با هم ُکشتى میگیرند. اینها آمده اند و میگویند نمیشود، زود است، 
توّهم است، خود بزرگ بینى است، در تئورى مارکسیسم نیست، مارکس هم اگر اآلن زنده بود به شما فحش 
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میداد. میگویند لنین مخالف کسب قدرت بوده است! میخواهم بگویم به حرف اینها نباید گوش کرد. باید به 
اینها گفت من دارم از لیگ شما، از دسته و باشگاه شما بیرون میروم. یک علت اصلى ناراحتى این جماعت، 
از راه کارگر گرفته تا مستعفیون خودمان، همین است. اینها از اینکه حزب کمونیست کارگرى روزنامه عامه 
فهم داشته باشد و کمونیستهایى که میتوانند تئورى بنویسند میتوانند بروند سر خیابان و طورى حرف بزنند 
که مردم بفهمند، ناراضى هستند. مثل مسابقه دوچرخه سوارى است که یکدفعه یکى از دوچرخه سوارها 
فرار میکند و با دوچرخه از بقیه جلو میزند و میرود. بقیه ناراحت میشوند از اینکه چرا این دارد میرود 
میگویند قاطى ما بمان. میگویند این فرهنگ چپ را نگهدارید، میگویند از ما نَکنید، دارند برایت پشت پا 

میگیرند چون میبینند این حرکت ما بستر اصلى چپ را میبَرد آنجا و از فردا ایشان کاره اى نیست.

رفقا این اتفاق افتاده است. هفتاد و خرده اى آدم با هشتاد و پنج خط از ما جدا شده اند... و یداهللا خسروشاهى 
میگوید فرصت تاریخى مناسبى فراهم آمده است که من چنین کنم. آیا واقعا فرصت مناسبى است؟  تو منتظر 
بودى که جعفررسا از حزب کمونیست کارگرى بیرون بیاید؟  تا بحال که این فرصت تاریخى در حزب ما 
بود، چرا به آن احترام نمیگذاشتید؟  چرا به این حزب احترام نمیگذاشتید، حزبى که ترکِشى به آن خورده 
و یک تکه اش در زمین شما افتاده و شما ذوق زده شده اید که بَه بَه اآلن میشود یک حرکتى انجام داد؟  
خوب این حزبى که فقط در خارج کشور ده برابر اینها (مستعفیون) آدم جدى سیاسى دارد چرا به احترامش 
کالهتان را از سر برنمیدارید؟  چرا میگوئید نمیتواند؟  شما فرصت تاریخى گیر آورده اید اما ما با ده برابر 

این نیرو هیچ نیستیم و نمیتوانیم کارى بکنیم؟ 

به نظر من اینها را باید سریعا پشت سر بگذاریم. ما باید به سمتى برویم که هر کمیته کشورى مان، هر عضو 
حزبمان خودش را رهبر یک اتفاق مهم بداند و آنهم اینکه ما میخواهیم برویم مردم را بیاوریم. میخواهیم 
مردم را بیاوریم و مردم هم میتوانند بیایند. بگذارید همین جا یک نکته را بگویم. ما نمیخواهیم به کسى کلک 
بزنیم. ما فرقه فالن نیستیم که مثال در فرودگاه دایره زنگى میزنیم و سرمان را میترشایم که پول جمع کنیم. 
ما آمده ایم حقایقى را میگوئیم و این حقایق بیخود نیستند. من فکر میکنم خاصیت آدمیزاد این است که اگر 
بیکار نباشد، اگر مورد اهانت نبوده باشد، در آن لحظه اى که خودش است بدون فشار، بدون فشار بدهى، 
بدون فشار معاش، بدون فشار عصبى، بدون تحقیر وقتى به زندگى خودش و دیگران فکر میکند، خوبى 
آدمها را میخواهد. ما به ذات پاکى که میتواند در دل هر انسانى باشد دست میبریم و میگوئیم با ما بیا. به جاى 
اینکه بر پایه ناسیونالیسمت، بر پایه حماقت ملى ات با آن جریان دیگر متشکل شوى به شرف انسانى ات فکر 
کن و با ما متشکل بشو. چرا میخواهى قومیتت وجه مشخصه ات باشد؟  بگذار انسانیتت وجه مشخصه ات 
باشد. به کسى کلک نمیزنیم. ما داریم برنامه مان را میبریم میگوئیم تو میگوئى نمیشود، من میگویم میشود و 
اگر تو بیائى آسانتر هم میشود. میخواهیم طب را و خیلى چیزهاى دیگر را مجانى کنیم. میخواهیم تفاوت 
مادى انسانها را از بین ببریم. میخواهیم هر کسى هر چه که میخواهد باشد، هر چقدر که میخواهد کار کند. 
میخواهیم همه انسانها خودشان را با هم برابر بدانند و میخواهیم همه خوشحال و خوشبخت باشند. آیا با 
این مشکلى دارى؟  99 در صد آدمها همین را میخواهند مگر اینکه کسى از نظر فکرى بیمار باشد. ممکن 
است واقعا عده اى از نظر روانى نمیتوانند خوب باشند، که من شک دارم اینطور باشد، وگرنه هر مادرى، 
هر آدمى، هر پدرى، هر کس که در زندگى اش ده دقیقه به حق و حقیقت و انصاف فکر کرده فورى درك 
میکند که اگر این امکان بود که این حزب برنامه اش را پیاده میکرد واقعا چه دنیاى بهترى بود. ما میخواهیم 
برویم و به انسانیت آدمها، به مساوات طلبى شان، به شرفشان، به نوعدستى شان متوسل شویم که بیایند در 
یک حزب سیاسى رزمنده که بتوانند قدرت را از یک عده اى بگیرند و یک جامعه دیگرى را پیاده کنند و 

مردم با ما میآیند.
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کسى به این دلیل با ما نمیآید براى اینکه قرار است وزیر شود چون خیلى شک دارد این حزب بتواند به 
این زودیها کسى را وزیر کند. با این حزب نمیآید چون همین اآلن ممکن است در دولت محلى پستى به او 
بدهند. با این حزب نمیآید چون سریع در بورس قرار میگیرد. کسى که با این حزب میآید میداند که با یک 
حزب خالف جریان میآید. ولى میداند عده بیشترى هم میتوانند بیایند. ما نماینده این ترقیخواهى و انسانیت 
آدمها هستیم و به نظر من هزاران نفر میتوانند با ما بیایند. مشکلى اگر هست سر این اتصالى است که ما باید 
با این هزاران نفر برقرار کنیم. و ما این را یاد نگرفته ایم و این بخاطر بخشى از همان تاریخچه مان است. 
بطور واقعى ارث و میراث آن جنبش چپ چریکى هنوز روى ما سنگینى میکند. اگر ما شاخه اى از حزب 
کمونیست فرانسه یا حزب کمونیست ایتالیا بودیم اینها را بلد بودیم و برایمان هیچ مسأله اى نبود که چگونه 
کمیته محلى درست کنیم، چگونه در خانواده ها کار کنیم، چگونه در میان جوانها کار کنیم، چگونه در میان 
زنان کار کنیم، چگونه به طرق مختلف در میان اقشار فرودست کار کنیم. چگونه در سطح قانونى و چگونه 
در شرایط مخفى کار کنیم. ولى ما از یک مشى آمده ایم که هر قدمى که خواستیم به سمت مردم برداریم یک 
عده مریخى، فرقه اى، درحاشیه جامعه ایراد گرفتند و ما هر قدممان را ده دفعه گز کردیم تا قدم بعدى را 
برداشتیم. وقتى خواستیم از جان آدمها دفاع کنیم گفتند قهرمانى الزم است. وقتى خواستیم از شادابى فعالیت 
سیاسى صحبت کنیم گفتند لیبرالند، سوسیال دمکرات شده اند چون گفته ایم باید فعالیت سیاسى براى مردم 
لذت بخش باشد و آنها راحت باشند. گفتیم کسى را 18 سال به جنگ نبرید، گفتند پاسیو شده اند. هر یک 
قدمى که ما به این سمت آمدیم در نتیجه یک چک و چانه زدن با یک سنت قوى ریاضت کشى و فرقه اى 
چپ بوده که ویژه برخى از کشورهاست و کشورهاى اسالمى بیشتر! و ما داریم از آن سنت بیرون میآئیم، 
اما به نظر من سرعت بیرون آمدنمان از آن سنت کافى نیست. خیلى سریعتر از اینها ما باید آدمهائى شویم 
مسلط به کارمان، سخنور، با یک روتین از پیش تعیین شده که میتوانیم برویم سراغ آدمها، آنها رابه خط مشى 
خود جلب کنیم، اگر نیامدند دوباره و دوباره سراغشان برویم، رابطه مان را با آنها نگه داریم، روزنامه بسازیم، 
رادیو درست کنیم، میتینگهاى بزرگ بگذاریم. این باید روش ما باشد. جلسات پچ پچ و کارهاى فرقه اى 
براى همان کسانى که این کارها را دوست دارند. ما باید از الك خودمان بیرون بیائیم. به نظر من آلمان نمونه 
تشکیالتى است که این استعداد، که میتواند اینطور باشد، را از خود نشان داده است. تشکیالتهاى دیگر حتى 
این درجه از پیشرفت را ندارند. به نظر من بحث حزب و جامعه یا حزب و قدرت سیاسى براى ما هنوز 

بحثى تئوریک است. هنوز خیلى در غبار است و اهمیت عملى آن روشن نیست.

یک نکته دیگر میخواستم حرفم را با آن تمام کنم بحث خارج کشور است.

رفقا یکى از آن دیدگاههایى که باید به جنگش میرفتیم و دگمى که باید میشکستیم تقدس داخل کشور است. 
ما میخواهیم قدرت را در ایران بگیریم، یادتان باشد، ما میخواهیم قدرت را در ایران بگیریم و فکر میکنیم 
طبقه کارگر ایران باید حرکت کند و این حزب میتواند در رأس این طبقه کارگر قدرت را بگیرد. ولى این به 

معنى تقدس داخل نیست. این براى ما معنى ساختن حزبى است که بتواند این نقشه را پیاده کند.

جزء الیتجزاى حزب کمونیستى دوران ما، آخر قرن بیستم، در عصر ماهواره ها، در عصر اینترنت، در عصر 
دنیایى که یک دهکده جهانى شده این است که همه جا حضور داشته باشد و بخصوص در مرکز تمدن غربى 
حضور داشته باشد. تشکیالت خارج کشور ما، تشکیالت تبعیدیها نیست. تشکیالت "فعال خارج هستیم 
بعدا میرویم داخل" نیست. ممکن است من به خودم اینطور نگاه کنم، این اشکالى ندارد. ولى تشکیالت 
خارج کشور ما باید آن نیروئى باشد که اگر فردا حزب کمونیست کارگرى در تهران قدرت را گرفت جرات 
نکنند از سازمان ملل قطعنامه براى کوبیدن و بمباران نابود کننده تهران بگذرانند. دنیا را در خانه خودشان 
روى سرشان خراب کنیم. در این بیست سال کوبا را بیچاره کردند. حزب کمونیست کارگرى نباید اجازه 
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بدهد این را تکرار کنند. باید نیروئى را در جهان داشته باشد که مردم را بیرون میآورد و امروز جوانه هاى 
این نیرو را اینجا میبینیم.

رفقا لطفا کسى که در خارج کار میکند نگران داخل نباشد. اگر میخواهد با کمیته داخل کار کند خوب عضو 
این کمیته شود ولى کسى نگران چیزى نباشد. اگر کسى در خارج کار میکند وظیفه اول او این است که 
در خارج آن کارهایى که باید انجام شود را به بهترین وجه انجام دهد. خودتان میگوئید 110 هزار ایرانى 
اینجا هستند، من به خود آلمانى هایى که دلشان با ماست کارى ندارم، این محیط باید محیطى باشد که بنظر 
بیاید حوزه حزب کمونیست کارگرى است. به نحوى که هر دانشجوئى میخواهد به آلمان بیاید رژیم مجبور 
باشد به او بگویند آنجا نروى جزء این حزب کمونیست کارگرى! این وضعیتى بود که کنفدراسیون داشت، 
میگفتند میروى خارج نروى با کنفدراسیون! امروز هم باید به هر کسى که به خارج میآید بگویند آنجا با 
حزب کمونیست کارگرى نروى! مواظب باش ما جاسوس داریم و میفهمیم! باید وضع اینطور باشد بگویند 
خارج یعنى حزب کمونیست کارگرى. این عملى است و راستش فقط بدست ما عملى است. گروههاى 
دیگر نه قصدش را دارند نه توانش را دارند، نه سیاستش را دارند، نه ایدئولوژیش را دارند، نه شعورش 
را دارند نه خطش را دارند و نه مردم حاضرند که حوزه نفوذ آنها بشوند. ولى این سازمان برابرى طلب، 
آزادیخواه، انساندوست امکانش را دارد کارى کند که هر کسى در خارج است، یا بخش عظیمى از آنها، بنا 
به تعریف بگوید من با حزب کمونیست کارگرى هستم. منتهى فقط آدمها در خارج نیستند. نهادها، کتابها، 
مجالت، رادیوها، انتشاراتى ها، کانونهاى خارج کشور باید در دست ما و جوالنگاه ما باشد. کارى که داریم 
شروع میکنیم. چه آنهایى که موجودند و چه آنهایى که خودمان ایجاد میکنیم. و وقتى دو سال دیگر به 
اروپا و امریکا نگاه میکنند بگویند از هر طرف میچرخى میخورى به تخت سینه حزب کمونیست کارگرى. 
بگویند این روزنامه را میبینى که یک میلیون تیراژ دارد مال اینهاست، سردبیرآن عضو اینهاست. یا اینکه مثال 
این شبکه رادیوها را میبینى؟  مال اینهاست. هر کس از همان آنى که یکى در فرودگاه پیاده میشود تا وقتى 
به تهران برمیگردد زیر پوشش چتر اینهاست. این عملى است. این وظیفه خارج کشور است. وگرنه کسانى 
هستند که دارند فکر میکنند در مریوان جوله کنند و کارشان این است. کسانى هستند که به رادیو سراسرى 
براى ایران فکر میکنند و کارشان این است. نتیجه این کار را هم دیدیم. کسانى هستند که دارند به این فکر 
میکنند که چگونه باید در ایران سازمان مخفى درست کرد و یا رابطه مان را چگونه باید با طبقه کارگر تحکیم 

کرد و نشریه تئوریک را چه باید کرد.

تشکیالت خارج ما اگر تشکیالت خارج کشور ماست باید تشکیالت خارج کشور یک چنین حزبى باشد 
و این نقش را براى خود قائل باشد. به نظر من سرتان را بلند بگیرید، خارج کشور هم یک جائى در این 
دنیاست. آلمان یک جامعه مهم دنیاست، ما که نرفتیم اتیوپى فعالیت کنیم. وحدت دو آلمان دنیا را بهم 
ریخت. آلمان بعد از جنگ سرد یکى از مهمترین کشورهاى جهان است. اگر ما در این چهار پنج کشور 
آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان در محیط سیاسى ایرانیها و در محیط سیاسى خود این کشورها وزنه اى 

باشیم دیگر نمیتوانند ما را تکان دهند.

رفقا اگر تا بحال عبدهللا اوجالن را نکشته اند بخاطر نفوذش در ترکیه نیست بخاطر نفوذش در آلمان است. 
میخواهم بگویم دنیا بهم وصل شده است. هیچ نیروئى در ایران که فقط مال ایران باشد به قدرت نمیرسد. 
مردم ایران هم گیج نیستند. نگاه میکنند میگویند اگر تو خیلى نیروئى چرا کسى از تو حرف نمیزند، چرا 
نیستى؟  فقط سر کوچه ما هستى؟  هیچ نیروئى که جنبه بین المللى قوى نداشته باشد، حضور جهانى قوى 

نداشته باشد شانس جلب توجه مردم در ایران را ندارد.
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این خالصه حرفهایم بود. میتوانیم مشخص تر راجع به جنبه هاى عملى آن صحبت کنیم اما حرف اساسى 
من در یک جمله این است:  رفقا باید هر کدام از ما حواسمان باشد که این حزب یک منحنى را طى کرده 
و این منحنى باید تا آخرش طى شود. شاید همه مراحلش براى همه ما به یک اندازه برنامه ریزى شده و 
مطابق نقشه پیش نرفته است. شاید خیلى از ما خودمان را در شرایطى پیدا کردیم و سعى کردیم عکس العمل 

درست به خرج بدهیم. ولى بطور واقعى رگه هایى از یک طرح، یک نقشه در کار ما هست.

ما میخواهیم یک حزب مارکسیستى در ایران درست کنیم، یک حزب کارگرى کمونیستى در ایران درست 
کنیم، یک حزب کارگرى کمونیستى که وسط عالم سیاست باشد که شانس دست بردن به قدرت سیاسى و 

تعیین تکلیف از باال را در جامعه داشته باشد.

وقتى کار ما به مثابه یک حزب به سرانجام رسیده باشد، تا قبل از آن باید در این جهت تالش کنیم و فکر 
میکنم هنوز به آنجائى که آن حزب سیاسى باشیم نرسیده ایم. اما برگشتن و گذشته را نگاه کردن که از ما 
میخواهند، به نظر من اشتباه است. برگردیم ببینیم چه شد پارسال اینطورى بود. ما قدم به قدرت گذاشتیم. 
حزب کمونیست کارگرى در دفاع از مارکسیسم خیلى پرونده قویترى دارد تا نشریه نقد که فکر کنم در 
فرانکفورت در میآید. براى اینکه اگر این حزب جائى در دفاع از مارکس چیزى بگوید در تمام کشورهاى 
جهان میگوید، به چندین زبان میگوید. شما ترجمه ایتالیایى برنامه را دیده اید؟  ترجمه ایتالیایى برنامه وجود 
دارد و عده اى در ایتالیا آنرا پخش میکنند. میخواهم بگویم قدرت براى ما تعیین کننده است و این عالمت 
فساد نیست. قدرت عالمت فساد نیست. این حرفهاى پدر بزرگى جبهه ملى چى ها است که بلد هستند وقتى 
نوبت کمونیستها میشود آنرا بگویند وگرنه هیچ مشکلى ندارد دکتر شایگان رئیس جمهور شود. مشکلش این 
است که مبادا شما بخواهید نخست وزیر شوید. که مبادا شما بخواهید کشور را بگیرید. آنجا یادش میافتد که 
قدرت فساد میآورد، که کمونیستها سنتا دیکتاتورند، که کیش شخصیت وجود دارد، گویا کیش شخصیت در 
حزب لیبر انگلیس وجود ندارد! یا براى مثال میگویند عصر دیکتاتورها تمام شده است. گویا از اینکه عصر 
دیکتاتورها تمام شده منظورشان ما هستیم. تمام کشورهاى جهان از آمریکاى التین تا آسیاى جنوب شرقى 
دیکتاتورى دست راستى، دست ساز امریکا بودند که در واقع این عصر تمام هم نشده است. اما گویا چون 
شوروى شکست خورده عصر ما هم شکست خورده است. اینها همه تبلیغات است و وظیفه ما این است 

این تبلیغات را خیلى سریع کنار بزنیم و کارى که میخواهیم را انجام دهیم.

فرصت ما هم تا ابد نیست. سن ما هم دارد باال میرود. نیرو گرفتن از جوانها به جاى خودش، اما هرکدام از 
ما دوست دارد در دوره حیات خودش کار مثمر ثمرى انجام داده باشد.

توصیه من به رفقائى که اآلن عضو حزب کمونیست کارگرى میشوند این است که خودشان را با مارکسیسم 
آشنا کنند. هیچکس موظف نیست کادر این حزب بشود. میتواند عضو حزب باشد و همانقدرى کار کند 
ما  از  بعد  نسل  میگوئیم  و  مینشینیم  وقتها  خیلى  راستش  داریم.  احتیاج  ما  من  نظر  به  اما  دارد  دوست  که 
در این حزب چه کسانى هستند؟  من نمیشناسم. ما باید این کار را به چه کسانى تحویل بدهیم؟  و این 
خواندن  رفقا  شوند.  آشنا  مارکسیسم  با  باید  و  جوانترند  ما  از  سال  پانزده  ده  که  میبوسد  را  رفقائى  دست 
کتاب  میخواهید  شما  اگر  است.  شیرین  فوق العاده  بلکه  نیست  سخت  فقط  نه  نیست.  سخت  مارکسیسم 
آن  به  نمیآورد!  هیجانتان  به  ببینید  بخوانید  را  کمونیست  مانیفست  بخوانید،  را  آلمانى  ایدئولوژى  بخوانید 
زبانى که بیشتر به آن مسلط هستید، بخوانید. به آلمانى بخوانید. مارکس را بخوانید، تاریخ چپ را بخوانید، 
تاریخ حزب ما را بخوانید و خودتان را براى وظایفى که بزودى روى دوشتان میآید، آماده کنید. براى اینکه 
و  بگیرند  دست  را  صحنه  که  باشد  داشته  جدیدى  مارکسیستهاى  که  است  این  گرو  در  حزب  ادامه کارى 
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حزب را اداره کنند.

به هر حال من خیلى خوشحال شدم که توانستم در جلسه شما باشم. تشکیالت آلمان اآلن الگوى ماست. 
یادم میآید یک زمانى همه نگرانى ما از تشکیالت آلمان بود. رفقا سیاوش و آذر که دبیر تشکیالت حزب 
بودند واقعا فداکارى کردند که امروز در این موقعیت هستیم ولى خودتان هم در صحبت هایتان گفتید این 
تازه شروع کار ماست و واقعا باید رفت خانه در آینه نگاه کرد و پرسید آیا واقعا اینکار از ما بر میآید؟  خیلى 

بیشتر از این حرفها از ما بر میآید.

موفق باشید 

متن پیاده شده این گفتار اولین بار در "منتخب آثار"(یک جلدى)، خرداد 1384 (مه- ژوئن 2005) بچاپ 
رسیده است.
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این حزب شماست!
سخنرانى در جلسه عمومى پرسش و پاسخ

استکهلم -  اکتبر 1999
متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

رفقا من هم میخواستم به سهم خودم بگویم که چقدر خوشحالم که در این جلسه هستم و االن که اینجا 
در  که  پیشنهادهایى  اولین  از  یکى  میکنم  فکر  و  میشود  حسودیم  کیوان  خلیل  به  میبینم  را  شما  و  آمده ام 
برگشتن از این سفر بکنم این است که من و خلیل جایمان را با هم عوض کنیم تا من بیشتر بتوانم در این 

جلسات شرکت کنم. من یادداشتهایم را آورده ام اما متاسفانه جوکهایى که میخواستم بگویم را یادم رفته.
به بحثهاى مشخص و تشکیالتى و تاکتیکى و احتماال بحثهاى مربوط به مواضع سیاسى حتما در بخش سؤال 
و جواب میپردازیم. من شخصا مشتاقم بدانم چه مسائلى مطرح است و ما باید چه جیزى را روشن کنیم و 

من هم به سهم خودم از شما سؤال دارم و در بخش بعدى من هم سؤاالتم را از شما طرح خواهم کرد.

اینجا میخواهم در مورد چند مسأله کلى تر و شاید ابتدائى تر در مورد خودمان صحبت کنم و به یک معنى 
ما  چرا  و  چیست  سر  بر  حزب  این  که  معنى  این  به  کنم.  آشکار  برایتان  را  حزب  پایه اى  اسرار  میخواهم 
فکر میکنیم باید به آن پیوست و چرا فکر میکنیم از نظر فیزیکى پیوستن به حزب ممکن است و چرا فکر 
میکنیم حرف و پیامى که داریم حرف قابل قبول براى انسانهاى زیادى است. چون ما به یک پروژه محکوم 
به شکستى دل نبسته ایم و فکر میکنیم که این کارهائى که میگوئیم عملى است. چون قطعا هر کدام از ما 
سناریوى بهترى براى زندگیمان گیر میآوریم وگرنه اگر قرار بود فکر کنیم این کار خاصیتى ندارد و به نتیجه 
نمیرسد هیچکدام از ما زندگى دلچسب و عادیمان نمیتوانست این باشد بلکه این یک حرکت سیاسى است 
که فکر میکنیم باید به نتیجه برسد و این که چرا ما فکر میکنیم که کمونیسم میتواند پیروز شود، بحثى است 

که من میخواهم امروز راجع به آن با شما صحبت کنم.

چرا کمونیسم میتواند پیروز شود؟  اگر کسى به من نشان بدهد که کمونیسم نمیتواند پیروز شود ما دیوانه 
نیستیم، ما قصد جا گذاشتن کتیبه هایى در خاك جهان که بعدا آیندگان آن را کشف کنند و به سطح فکر و 
انساندوستى ما احسنت بفرستند، را نداریم. ما میخواهیم اتفاقاتى در زمان حیات خودمان براى مردم عادى 
معاصر خودمان بیفتد و فکر میکنیم این کار جوابگوست و فکر میکنیم این راه آن است و اگر معلوم باشد 
جوابگو نیست خوب ما طبعا این کار را نمیکنیم. منتها من میخواهم به شما بگویم چرا ما به این که این 
کار عملى است خوش بین هستیم. چرا کمونیسم عملى است؟  چرا کمونیسم میتواند پیروز شود و چرا ما 

شانس داریم؟ 

خودشان  و  هستند  کمونیست  جهان  در  مردم  عظیم  اکثریت  اینکه  براى  داریم  شانس  ما  میکنم  فکر  من 
نمیدانند. من فکر میکنم زیپ پوست هر انسان منصفى را باز کنید یک کمونیست بلشویک را میبینید که 
میخواهد از آن بیرون بیاید. در وجود تک تک ما سوسیالیستهاى پرحرارتى نهفته است که میخواهد از این 
قالب بیرون بزند. از قالبهایى که هیچکدام از آنها از بدو تولد همراه ما نبوده اند. قالب نژادى، قالب مذهبى، 
قالب ملى، قالب قومى، قالب سنى، قالب جنسیتى، هیچکدام اینها هویّت ما را در بدو تولّدمان شکل نداده اند. 
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من معتقدم آن سوسیالیسم درونى ما، آن آدم سوسیالیستى که داخل پوست جلد ماست زیر بار هویّتهایى که 
در طول زندگیش برایش تراشیده میشود، و هست در فضا، و شما میبینید، و هر روزه آنها را حس میکنید، 

مدفون است.

یکى از کارهایى که یک حزب کمونیستى باید بکند این است که این فضا را کنار بزند و آن آدم سوسیالیستى 
که در وجود اکثریت ما، الاقل در وجود آن بخشى از ما که آدمهاى منصفى هستیم، را بیرون بیاوریم. به نظر 
من فقط کافى است منصف باشیم تا بتوانیم فرض کنیم که اگر اینجا را بکاویم یک سوسیالیست در آن پیدا 
میکنیم. فقط کافى است منصف باشیم. من کارى به آدمهایى که غریزه نفع پرستى شخصى شان آنقدر قوى 
است که حتى منصف نیستند، ندارم. اما اگر یک نفر، حتى یکروز، یک لحظه، در برابر یک واقعه در زندگیش 
انصاف به خرج داده باشد به نظر من اگر وسایل حفارى بیاوریم و بکاویم داخل آن آدم یک کمونیست پیدا 

میکنیم. و من میخواهم راجع به این با شما چند کلمه صحبت کنم.

به ما ایراد میگیرند، و یا خودمان هم اصرار داریم بگوئیم، که ما مرتب مشغول مرزبندى با دیگران هستیم. 
به ما ایراد میگیرند که با هیچکس نمیسازید و مرتب دارید فرقتان را میگوئید، و مرز ایجاد میکنید. انگار 
کمونیسم بر سر مرز ایجاد کردن است. به ما تذکر میدهند که این مرزبندیها ظاهرا دارد ما را به حاشیه میراند. 
از بحث اتحاد عمل با دیگران که بیائید روى مشترکاتمان اتحاد عمل کنیم تا اینکه چرا به خانواده مسلمان 
ایراد میگیرید که حجاب سر دخترش کرده است و چرا خاتمى را نمیپدیزید و یا نمیبینید که قدم مثبتى است، 
یا اینکه چرا به این سازمان و آن سازمان سر جزئیات بهانه میگیرید، یا چرا نسبت به ناسیونالیسم اینقدر تند 
برخورد میکنید یا اینکه چرا به مذهب توده ها برخورد میکنید. به ما ایراد میگیرند و مدام از ما سؤال میکنند 
که شما چرا این مرزبندیها را میکنید، و ظاهرا از نظر خیلیها این مرزبندیهاى دائمى ما و این تالش ما براى 
اینکه بگوئیم این بحث ما نیست و خیلى هم با شما سر این موضوعات اختالف داریم... معتقدند این دارد 

ما را به حاشیه میراند.

به نظر من برعکس است. این تنها راه کندن از آن پوسته اى است که فکر میکنیم روى همه ما را گرفته است 
و متصل شدن به آن سوسیالیسم جهانشمول همگانى است که همه ما داریم. ما مرز ایجاد نمیکنیم. ما داریم 
الیه هاى این خرافات را باز میکنیم. براى اینکه به آن آدمى که فکر میکنم در تک تک وجود ما هست و 
یک انسان سوسیالیست و آزادیخواهى که هست و زیر بار ناسیونالیسم، قوم پرستى، مرزپرستى، نژادپرستى، 
خودخواهى روزمره و رقابت طلبى اقتصادى مدفون است، برسیم. ما باید با اسالم یک عده مرزبندى کنیم 
براى اینکه با نصف دنیائى که حجاب سرش کرده اند رابطه برقرار کنیم. ما وقتى داریم رادیکال میشویم 
میرویم به متن. ما وقتى میزنیم زیر دگمها و خرافات این ما هستیم که داریم به بستر اصلى بشریت میپیوندیم 
و آن کسى که نشسته و کمونیسم او از اینجا ناشى میشود که به نظر او مرکز استان لرستان نباید خرم آباد 
باشد و باید بروجرد باشد، یا اینکه چرا ایران ذوب آهن ندارد یا چرا ما ایرانیها نمیتوانیم سینماى خودمان 
را بچرخانیم، یا اینکه ما باید مذهب و روشهاى خودمان را داشته باشیم، آن فرد است که مدفون است و 
در حاشیه است. ما داریم با آن انصاف بشریت تماس میگیریم، با آن انسانیت عمومى که در همه ما هست، 
پشت خرافات همه ماست. بحث من زیاد به ذات بشر ربط چندانى ندارد. نمیدانم این ذات هست یا نه، 
خوب است یا بد... نه تحقیق کرده ام، نه روانشناسم و نه بیولوژیستم. اما معتقدم اگر هر کدام از ما بدهکار 
نباشیم، مرعوب نشده باشیم، گرسنه نشده باشیم، مریض باشیم، خسته نباشیم و برویم باالى یک کوه زیبا رو 
به دریا بنشینیم و پایمان را آویزان کنیم و فکر کنیم، قشنگترین چیزها به فکرمان میرسد. هیچکس نمیگوید 
بلند شوم بروم سر یکى را ببُرم، نگذارم یکى زبان مادریش را حرف بزند. یک ارتش درست کنم و یک 
عده را بگیرم بیندازم زندان، هیچکس اینکار را نمیکند. هرکدام از ما در بهترین لحظات زندگیمان آنجائى 
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که شریف ترین احساس را نسبت به خودمان داریم و فکر میکنیم، پاکیم، معصومیم، انسانیم، در آن لحظات 
چه میخواهیم؟  آیا کسى در آن لحظات طرفدار کاهش دستمزد است؟  میگوئیم کاشکى همه مردم همه 
چیز داشته باشند، میگوئیم کاشکى کسى مریض نشود. قطارى تصادف میکند خودمان را جاى پدر و مادر 
بچه هائى که کشته شده اند، جاى کسى که نوه اش را از دست داده، جاى کسى که معلول شده، حتى جاى 
کسى که میتوانست بخواند و دیگر نمیخواند چون حنجره اش زخمى شده است، میگذاریم. خودمان را مدام 
جاى همدیگر میگذاریم و این سوسیالیسم است! اینکه میتوانیم خودمان را جاى همدیگر بگذاریم. اینکه 
بطور مساوى من میتوانم جاى شما باشم و شما میتوانید جاى من باشید. من میتوانم درد تو را بفهمم و تو 
میتوانى درد مرا بفهمى. این سوسیالیسم است. به نظر من ما اینطورى به دنیا میآئیم. راستش نمیدانم اینطورى 
به دنیا میآئیم اما ما میتوانیم اینطورى باشیم، میتوانیم اینطورى هم بشویم و این اکثریت عظیم مردم دنیا که 

ریگى به کفش ندارند را در بر میگیرد.

اگر حزب کمونیست کارگرى روى برداشتن حجاب کودکان اصرار میکند و با یک سرى آدمهاى دوست 
داشتنى که ما هم دوستشان داریم بر سر این مساله دعوا میکند و متلک بار هم میکنیم که شما عقب مانده 
و شرق زده هستید، براى این است که میخواهیم به آن انصاف داخلى همه ما که هیچ بچه اى را نباید اذیت 
کرد، وصل شویم. وقتى ما شعار میدهیم که همان روز اول که سر کار بیائیم کار مزدى را لغو میکنیم از چپ 
و راست به ما میگویند زود است، دیر است، نمیشود، ذهنى گرائى نکنید، شعار توخالى ندهید، چپ نمائى 
نکنید. وقتى ما داریم این را میگوئیم داریم به آن احساس واقعى تک تک مان رجوع میکنیم، و به احساس 
قلبى تک تک شما دست میبریم که میگوید دلیلى ندارد آدمى قوه بدنى اش را به کسى بفروشد و بعد از سى 
سال دیگر این قوه بدنى را نداشته باشد و آن کسى که این قوه بدنى را خریده دم و دستگاهى براى خودش 
درست کرده (یعنى روى دوش مصرف همین قوه بدنى قدرتى درست کرده) که چنان مهیب و غول آسا 
است که امروز دیگر من و شما نمیدانیم چگونه باید با آن طرف شویم. سرمایه روى دوش کارگرى که 
کار کرده، قوى شده است. این جمله مارکس است:  "هرچه کارگر بیشتر کار میکند سرمایه قویتر میشود."

هرکدام از ما در خانه خودش میتواند این را بفهمد. براى اینکه میتوانیم خودمان را بگذاریم جاى همدیگر. 
چه معنى دارد یک نفر سى سال کار کند؟  ما به دنیا نیامده ایم که کار کنیم. ما به دنیا آمده ایم که از زندگیمان 
لذت ببریم، به دنیا نیامده ایم که کار کنیم، به دنیا آمده ایم که خلق کنیم و از محصول خالقیت خودمان، دسته 
جمعى یا فردى هر دو، لذت ببریم. قرار نیست برویم از بوق سحر تا غروب در کارخانه کار کنیم و بعد 
از سى سال نگاه کنیم که چه شد؟  من تقریبا از یک شعاع ده کیلومترى بیرون نرفته ام، موسیقى خیلى از 
ـّم هم  موسیقیدانها را نشنیده ام، شعر خیلى از شعرا را نخوانده ام، عاشق خیلى ها که میشد بشوم نشده ام. سن
شصت سال است و حاال باید ببینم چه کسى حاضر است کلیه اش را به من بدهد که تا هفتاد سالگى عمر 
کنم؟  قرار است زندگى آدمها اینطورى باشد و ما این را میدانیم. الزم نیست شما لنین یا مائو و تروتسکى 
باشید، الزم نیست کمونیستى باشید که این مرزبندیها را خوانده و استاد باشید و بدانید در کنگره 22 و 
هستید  باشرف  اگر  هستید.  سوسیالیست  شما  باشید.  سوسیالیست  تا  افتاد  اتفافى  چه  شوروى  حزب   42
سوسیالیست هستید، اگر منصف هستید سوسیالیستید، اگر در خیابان میبینید کسى دارد به کسى زور میگوید 
و میروید قد َعَلم میکنید شما سوسیالیست هستید. چرا؟  چون دارید اجتماعى فکر میکنید و خودتان را جاى 
کسى دیگرى میگذارید و میگوئید من با این آدم برابرم و این کارى که سر این آدم میآید اگر سر من میآمد، 
اعتراض میکردم. کمونیست بنابراین یک دستگاه خلق شده، یک قاب مینیاتورى نیست که روى آن کلى کار 
کرده اند تا به اینجا رسیده است. برعکس یک شعار قدیمى و ابتدائى انسان است. شعار برابرى انسانهاست. 
منظورم از برابرى انطباق آدمها با هم نیست. منظورم این نیست که مثل هم لباس بپوشند و مثل هم کار کنند. 
اینکه در جهان خودمان یک شأن داشته باشیم و اینکه اگر خواستیم بتوانیم یک کارى با زندگیمان بکنیم، با 



1750

برگزیده آثار  منصور حکمت

هم فرق نداشته باشیم. بنا به طبقه، نژاد یا هر چیز دیگرى با هم تفاوت نداشته باشیم. این کمونیسم است.

کمونیسم  از  خواستند  که  است  مکاتبى  آن  کار  َکنده کاریها  آن  مینیاتورکارى ها،  آن  است.  ساده  کمونیسم 
آهن  ذوب  یا  کنند  منتقل  بروجرد  به  آباد  خرم  از  را  لرستان  استان  مرکز  آن  بوسیله  تا  بسازند  تئوریهائى 
بسازند که سوزن را خودمان تولید کنیم. خوب سوزن هست برو بخر! مکاتبى که تئورى سوسیالیسم را به 
تئورى استقالل ملى، تئورى برترى قومى، تئورى تولید بوروکراتیک، تئورى رقابت بین المللى و غیره تبدیل 

کردند.

من که در چهارده، پانزده سالگى فکر میکردم سوسیالیست هستم. کتابهاى مارکس نبود که بخوانم (این 
جالب است بعدا که رفتم دانشگاه معلوم شد کتابهاى مارکس در کتابخانه بود و یکى از دانشجویان بعدا 
تعریف کرد که کتابهاى مارکس را از کتابخانه کش رفته که بخواند و ما بعدا کتابهاى مارکس را در انگلستان 
خواندیم) به هر حال ما که در چهارده پانزده سالگى مارکس را نخوانده بودیم اما میدانستیم که ما از برابرى 
خوشمان میآید. شما هم همینطور، الزم نیست براى کمونیست شدن قبال مکتبش را استاد شده باشید چون 
کمونیسم بر سر مکتب نیست. کمونیسمى که امروز سر آن بحث میشود این است که دولت چیست و حزب 
چیست و انقالب شوروى چه شد، لنین چه کرد، بوخارین چه کرد و استالین چه کرده و به آن میگویند 
تئورى کمونیسم. وقتى به کسى میگوئید بحث تئوریک بکند فکر میکند باید تاریخ شوروى و تاریخ حزب 
بلشویک را توضیح دهد یا بگوید شوروى چرا مضمحل شد. بحث تئوریک را مارکس کرده است که میگوید 
به ما میگویند میخواهید زنان را اشتراکى کنید، شما خودتان اینکار را کرده اید. اینها تئوریک ترین بحث ها 
است. وقتى میگوید کارگر کار میکند و نیروئى خارج از او قوى میشود و هرچه بیشتر کار میکند هیوالى 
روى سرش سنگین تر میشود، این بحث تئوریک است. اما اینکه چرا این براى بوخارین پشت پا گرفت 
و بوخارین افتاد و بعد دوتائى گاوبندى کردند و سر سومى را بریدند، این تئورى سوسیالیسم نیست. اگر 
اینها تئورى باشد زمان مارکس تئورى سوسیالیسم وجود نداشت چرا که هنوز بوخارین نیامده بود که براى 

استالین پشت پا بگیرد و استالین هم دیدیم چه بالئى سر او آورد.

سوسیالیسم بر سر مانیفست کمونیست است که همه شما خوانده اید. بر سر شعار اول مانیفست است که 
صحبت از آزادى انسانها میکند و این وجه مشترك همه ما است چه در حزب کمونیست کارگرى باشید چه 
نباشید. فکر میکنم بسیارى از شما عضو حزب کمونیست کارگرى هستید فقط حق عضویتتان را نمیدهید! 
براى اینکه ما داریم از این کاراکتر شما استفاده میکنیم براى قدرت سیاسى خودمان و شما دارید از حضور 
ما براى بلند کردن سرتان در کوچه خودتان استفاده میکنید. این واقعیت رابطه ما با خیلى از شماست. اما 
شما عضو نیستید نیامده اید عضو حزب خودتان بشوید، خوب خوشحالید. اما اگر فردا سر این حزب را 
بِبُرند یک بالئى سر زندگى شما میآید، مطمئن باشید. اگر حزب کمونیست کارگرى را فردا تعطیل کنند توى 
کوچه شما یک اتفاقى براى شما میافتد. آنوقت ایرانى باید خودش را با مصدق تعریف کند. آنوقت ایرانى 
باید خودش را با داریوش همایون تعریف کند، آنوقت باید بگوئیم فرهنگ بومى ما میگوید زن باید برود 
در مطبخ قرمه سبزى درست کند و چه غذاى جالبى است داریم میخوریم چون مال خودمان است! آنوقت 
میشود پذیرفت خانواده اسالمى باید خودش تصمیم بگیرد که بچه اش چه میپوشد. کسى اجازه ندارد بگوید 
بچه را از زیر دست اینها در بیاورید یا بگوید کسى اجازه ندارد بچه را به شکل دلقک در بیاورد و اینور و 

آنور بفرستد و بچه را محروم کند.

اگر حزب کمونیست کارگرى نباشد شما کمتر کمونیسم تان و سوسیالیسم تان را اجرا میکنید و اگر شما 
نباشید ما کمتر از این هارت و پورت هایى که اآلن داریم میکنیم را میتوانیم بکنیم. با هم هستیم فقط شما 
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باید یک گام دیگر به سمت ما بردارید. این مرزبندیهائى که گفتم حیاتى است. اصرار ما به اصل کمونیستى و 
کوتاه نیامدن از آن حیاتى است. میدانم اگر ما کوتاه بیائیم محبت و احترام دوستانمان در راه کارگر یا فدائى 
یا فالن سازمان را بیشتر بدست میآوریم اما ما به دنیا نیامده ایم که راه کارگر را راضى کنیم. ما بدنیا آمده ایم 
و در این عرصه پا گذاشتیم که سیاستى را در زمان حیات خودمان متحقق کنیم. ما هم مثل همه احزاب 
دیگر دنیا میخواهیم آموزش و پرورش را بدهیم دست این دیدگاه و این خط مشى اداره کند، میخواهیم طب 
مجانى شود، میخواهیم یک روز صبح که مردم پا میشوند هیچکس دیگر کارگر مزدى نباشد و دیگر چیزى 
به اسم دولت روى سر مردم حاکم نباشد. حاال اگر به خاطر این فعالیتها یک عده آدم با شرف و زندانیهاى 
سیاسى قدیمى و کسانیکه هنوز محیط فکریشان آن ُمنبّت کاریهاى مکتب و گرایش و اردوگاه خودشان است 

و از بنده دلخور میشوند. ببخشید! اشکالى ندارد.

ما داریم میرویم وصل میشویم به آن سوسیالیستهایى که گفتم زیر زیپ پوست تک تک آدمهاى زحمتکش 
و منصف دنیا هست و ما از این نگران نیستیم. حزب کمونیست کارگرى تصمیمش را گرفته است. من گفتم 
چرا ما میتوانیم پیروز بشویم براى اینکه تحقیقات ما نشان میدهد تعداد آدمهایى که میخواهند آزاد باشند 
از آدمهایى که نمیخواهند زیادتر است. کسانیکه دوست دارند در جامعه برابرى زندگى کنند از کسانى که 
نمیخواهند زیادتر است و معتقدم که این پیام ما نیست، پیام مشترك ماست و ما یک گروه فعال هستیم و 
یک بلندگو براى این پیام درست کرده ایم و ابزارى براى برش دادن به آن درست کرده ایم وگرنه حرف، 

حرف انسان جهان ماست.

یک سلسله بحثها هست که ما این اواخر مطرح کرده ایم که معروف شده اند به "حزب و جامعه" و "حزب 
و قدرت سیاسى" که بعضى محافل را برآشفته کرده و بعضى را امیدوار. من میخواهم چند کلمه راجع به 

آن حرف بزنم.

من تا االن گفتم چرا به نظر من پیروزى کموینسم ممکن است، چون حرف دل خیلیهاست. و این ما هستیم 
که جریان اکثریت هستیم. کسى که میخواهد در کردستان زبان مادریش را حرف بزند اکثریت نیست، کسى 
مادریشان  زبان  به  بتوانند  مردم  میخواهیم  هم  ما  البته  است.  اکثریت  کردستان  در  باشد  آزاد  میخواهد  که 
حرف بزنند. کسى که میخواهد دانشگاهها زیر سانسور حکومت نباشد و یا نویسندگان هر کتابى میخواهند 
بنویسند و فرض کنید شعرا بتوانند هر شعرى میخواهند بگویند اکثریت جامعه نیستند، اکثریت جامعه مسأله 
اصلیش این نیست، ما هم این را میخواهیم اما اکثریت جامعه آن عده اى هستند که همه آزادى را میخواهند 
و همه خوشبختى را میخواهند. در نتیجه این حزب افراطى ما به مردم نزدیکتر است تا احزاب میانه رو نه 
سیخ بسوزد و نه کبابى که تعدادشان هم کم نیست. حزب افراطى ما به مردم نزدیکتر است و روزى که این 
پیوند برقرار شود و روزى که این رودخانه به آن دریایى از انصاف، شرف و برابرى طلبى که اسمش مردم 
دنیاست، برسد، آنروز کسى نمیتواند جلوى ما را بگیرد. آنروز کسانى هم که از ما دلخورند میآیند و از ما 
معذرت میخواهند یا اصال معذرت هم نمیخواهند و خودشان میآیند در این صف چون آنها هم جزء این 

دریاى انسانیت هستند.

بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسى روى این بحث است که چرا پیروزى کمونیسم ممکن است. 
بقیه بحث را روى اینکه چگونه میشود کمونیسم پیروز شود بنا میکند. چون هر چیز ممکنى لزوما به وقوع 
نمیپیوندد. ممکن است یک چیزهایى ممکن باشد، کما اینکه بیست سال پیش در ایران ممکن بود و نشد. 
بیست سال پیش میشد حکومت چپگرا در ایران سر کار بیاید. یک دولت ساندنیستى هم ممکن بود. قرار 
نبود همه ما برویم زیر سایه سیاه مذهب بیست سال زندگى کنیم. میتوانست یک دولت ساندنیستى در ایران 
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سرکار بیاید. اگر فدائى پدیده دیگرى بود به نظرم میشد. چون فدائى ها آن جریانى بودند که در آن مقطع 
آن قدرت را داشتند و دل مردم را هم داشتند و مردم به آنها به عنوان جریان چپى که میتواند کارى بکند، 
نگاه میکردند و فدائیان این نقش را ایفا نکردند. میتوانستند کرده باشند. میخواهم بگویم اینها از نظر تاریخى 

غیر ممکن نیست.

ولى ما چگونه میخواهیم پیروز شویم، چگونه میخواهیم متحد کنیم؟  بحث حزب و جامعه و حزب و قدرت 
سیاسى راجع به این است. راجع به اینکه حزب کمونیست کارگرى با چه مکانیزمى میتواند پیامش را ببرد و 
بپیوندد به آن سرچشمه اصلى قدرتش که انسانیت درونى همه است. مکانیزم این کار چیست؟  برویم یک 
گوشه اى پچ پچ کنیم؟  برویم از پشت دیوار و اسممان را نگوئیم و اطالعیه بیندازیم آنطرف دیوار؟  برویم 
در فرهنگ حاشیه اى چپى که محصول اختناق است زندگى کنیم و دنیائى به این وسعت را کنار بگذاریم و 
به آن سنتها بچسبیم؟  این چپى که ما داریم، چپى نیست که از حزب کمونیست ایتالیا و فرانسه الهام گرفته 
و آنطور کار میکند. چپى است که تحت رژیم پهلوى و اسالمى سعى کرده باقى بماند و راه و چاهش را هم 
یاد گرفته که اینطورى میشود در این اوضاع ماند. حزب کمونیست فرانسه را ببرید در ایران یکروزه متالشى 
میشود. باید راه و رسم بقا در چنین شرایط اختناقى را از سازمانهاى ایرانى یاد بگیرد. بنابراین این سنت مال 
آن شرایط است. آیا ما باید همینطورى و در همین مقیاس کار کنیم؟  با آن الگوها و افکار؟  حاال کارى به 

تفاوت ایده آلهایمان ندارم.

ما این را قبول نمیکنیم. معتقد نیستیم که احزاب رادیکال باید گروه فشار باشند و احزاب دیگر اصلى تر و آدم 
بزرگتر و جو گندمى تر جامعه. کى اینرا گفته؟  کى گفته احزاب سنتى باید همیشه قوى باشند و گروههاى 
رادیکال مانند جوان پرشورى باشند که به آنها فشار میآورند؟  بگذارید از کومه له صحبت کنم، کى گفته 
کومه له باید گروه فشار باشد روى حزب دمکرات و جناح رادیکال جنبش ملى؟  چرا خودش نمیتواند ناجى 
جنبش کردستان باشد؟  این بحث همان موقع ما بود. قرار نیست چپها گروه فشار باشند و وجدان بیدار و لبه 
تیز تیغى باشند که قرار است سر کار آمدن احزاب میانه رو را درست کند. اینجا در سوئد کمونیستها بدوند و 
جان بَکنند که سوسیال دمکراسى رأى بیاورد؟  قرار نیست اینطور شود! خود این رادیکالیسم میتواند و باید 
توده گیر شود و بحث حزب و جامعه اساسا راجع به روشهاى توده گیر شدن کمونیسم رادیکال است. ما 
یک پروژه اى جلوى خودمان گذاشته ایم که با پروژه تونى بلر و هر کس دیگرى فرق میکند. با پروژه حزب 
کمونیست فرانسه و ایتالیا هم فرق میکند. با تمام کمونیسم تا کنونى فرق میکند. آنها وقتى میخواستند به 
قدرت فکر کنند و به اجتماعى شدن فکر بکنند، سازش با وضع موجود را از آن نتیجه گرفتند. اگر میخواهید 
رأى بیاورید به راست، به سمت مرکز بچرخید. میگویند کلینتون چون به سمت مرکز چرخید (از همان 
موضع دمکراتش) راى آورد. یا سوسیال دمکراتهاى سوئد باید کمى به مرکز بچرخند تا رأى بیاورند یا لیبر 
پارتى (حزب کارگر) انگلیس باید به مرکز بچرخد تا رأى بیاورد. راست هم میگویند معموال وقتى به مرکز 
میچرخند رأى میآورند و آن گوشه اى که هستند رأى نمیآورند. پروژه ما این است چگونه میشود کله خرى 
سوسیالیستى- انقالبى سازش ناپذیر حزب اصلى شود و کسانى که میگویند فعال صنایع را دست نزنیم و 
فعال کار مزدى را یک قانون گزارى کوچک در موردش بکنیم و حاال بگذاریم حجاب سر بچه اش بکند، 
گروههاى فشار روى ما بشوند. چه اشکالى دارد؟  غیر ممکن است؟  در لوح سرنوشت ما نوشته اند که باید 
همیشه زندانى سیاسى باشیم؟  اعدامى باشیم؟  جلو دانشگاه جیغ بزنیم و تانکهاى آنها بیایند از روى ما رد 

شوند؟  قرار است این باشیم؟  داستان ما این است؟  ما قبول نمیکنیم. ما اینرا قبول نمیکنیم!

راه اینکه کمونیستها حزب اصلى باشند و احزاب بورژوا فرعى، چیست؟  این پروژه ماست و یکى از آن 
اسرارى که میخواستم اینجا برایتان بگویم. کلکى که زیر سر ماست این است. میخواهیم حزب کمونیست 
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کارگرى حزب اصلى جامعه ایران باشد و مردم ایران بگویند خدا پدرشان را بیامرزد اگر اینها ده درصد این 
برنامه دنیاى بهتر را اجرا کنند و به قولشان وفا کنند، حتى اگر نود درصد حرفهایشان هم دروغ باشد، اینجا 
جائى میشود که کمونیست سوئدى آرزویش را دارد. ما میخواهیم حزب اصلى جامعه ایران باشیم. میخواهیم 
در دعواى بعدى نظاره گر دعواى دو نفر دیگر بر سر سرنوشت خودمان نباشیم. میخواهیم یک طرف دعوا 
باشیم و بحث حزب و جامعه یعنى این. ممکن است در پیدا کردن راه و چاه آن کمى سرمان به دیوار بخورد 

اما ما راهش را پیدا میکنیم و یک حزب اجتماعى وسیع میخواهیم بشویم.

تئوریک  نشریات  در  جهان  در  که  چپهایى  تعداد  است.  ساده تر  اینهم  از  سیاسى  قدرت  و  حزب  بحث 
"دیدید  میگویند  ما  به  کار  سر  دانشگاه،  در  روزمره  افکار  در  شما  و  من  زندگى  و  خانه  در  سوسیالیستى 
استالین چه شد؟  دیدید کمونیست چه میشود؟  استبداد! باید در دیکتاتورى پرولتاریا تجدید نظر کرد، باید 
مواظب بود کمونیسم به دیکتاتورى تبدیل نشود". تعداد اینها فوق العاده بیشتر از کسانى است که میخواهند 
کمونیسم را پیاده کنند. تعداد مارگزیده ها از مارها و همه ما بیشتر است. یعنى کسانى که نصیحتشان این 
است که کمونیستها دیکتاتور میشوند، اگر کمونیستها سر کار بیایند جامعه مثل روسیه میشود... حاال انگار 
مهاجر  میکند  فکر  راننده  نشسته  اتوبوس  در  نفر  یک  که  است  این  مثل  است،  شکلى  چه  روسیه  جامعه 
محرومى است که حق رأى هم ندارد و به زور هم دارد خرجش را میگذراند. در ذهن این مهاجر میدانید 
چه میگذرد؟  "اگر من بیایم سرکار چگونه از دیکتاتورى اجتناب کنم" حاال شما غصه نخور، شما بیا سرکار 
ما نمیگذاریم شما دیکتاتور شوید. یک نفر با یک عقاید چپى سر کار بیاید بعدا براى دیکتاتوریش یک 
فکرى میکنیم. تعداد کسانى که میخواهند استالین تکرار نشود صدها برابر تعداد کسانى است که میخواهند 
لنین تکرار شود. تعداد کسانى که از 1928 میترسند صدها برابر بیشتر از تعداد کسانى شده است که آرزوى 

1917 را دارند. این داستان ماست.

حزب کمونیست کارگرى حزبى است معطوف به 1917 نه 1928. براى 1928 نشریات تئوریک و گروه هاى 
"نمیشود، نکنید!" به اندازه کافى هست. بگذارید ما یک حزبى درست کنیم براى تکرار 1917. میخواهیم به 
قدرت دست ببریم. جرم است؟  چرا براى آقاى فروهر جرم نیست؟  چرا براى دکتر سنجابى جرم نیست؟  
چرا براى آقاى طالقانى جرم نیست؟  چرا براى مهدى بازرگان جرم نیست؟  چرا براى فاشیست امروز 

اتریش جرم نیست؟  چرا براى تونى بلر جرم نیست؟  چرا براى ما جرم است؟ 

تبدیل  خودمان  فرهنگ  داده هاى  به  را  داده هایش  و  کرده ایم  باور  را  تحمیلى  فرهنگ  یک  ما  من،  نظر  به 
کرده ایم. انگار از وجود خودمان در میآید. به ما میگویند اجازه ندارید. ما هم به خودمان میگوئیم اجازه 
نداریم. درست مانند ذهنیت زنى که در رابطه سنتى بزرگ شده و تو سرش زده اند و حجاب و چادر سرش 
کرده اند و میگوید من حجاب را مظهر آزادى خودم میدانم. خوب بیخود میدانى! او هم فکر میکند این از 
وجود خودش برخاسته، فکر میکند این زندان را خودش با عقل خودش براى خودش گذاشته است. حاال 
به ما میگویند باید داوطلبانه و آگاهانه از بردن اسم قدرت سیاسى صرف نظر کنید. شما کمونیست هستید، 
تئوریتان کو؟  یک استاد دانشگاهى بود که خود را کمونیست میدانست و دوستدار دورادور ماست. میگفت 
ما باید صداقتمان را ثابت کنیم. چرا؟  به کى ثابت کنیم؟  کسى که امروز در بوسنیاست و یا کوسوو است 
میتواند تصمیم بگیرد حزبى درست میکند و تصمیم میگیرد قدرت را دست بگیرد مجبور نیست صداقتش 
را ثابت کند، اما من کمونیستى که بیست سال است کتک میخورم ولى باز میروم و میآیم و مرتب میگویم 
طرفداران  به  ملى،  جبهه  به  دانشگاهیها،  به  ژورنالیستها،  به  را  صداقتم  باید  دیگر  یکبار  آزادى،  باد  زنده 
مشروطه سلطنتى، به احزاب ملى، به گروههاى قومى ثابت کنم؟  یک طرف دعوا شما هستید و یک طرف 
من. صداقتم را از همین راه دارم ثابت میکنم و از این دعوا پس نمیزنم. کمونیستى که به نظر من از بحث 
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قدرت سیاسى پس میزند و قرار نیست قدرت را بگیرد و خودش هم میداند که عالقه اى به آن ندارد و با من 
که میخواهم قدرت را بگیرم، دعوا میکند، به نظر من جزو صورت مسأله است نه جز راه حل. آنوقت ما را 
مالمت نکنید که مدام دارید با اینها مرزبندى میکنید. ما داریم سعى میکنیم کمونیسم را از قفس آزاد کنیم. 
ما داریم سعى میکنیم کمونیسم را به بستر اصلى خودش ببریم که روز خودش بود. سال 1917 را بدون 

هیچکدام از این حرفهایى که امروز به ما میگویند، انجام دادند و قدرت را گرفتند.

بگذارید حرفم را با یک نکته تمام کنم. کمونیسم یک خاصیت جهانشمول همه ماست. کمونیسم یک اسم 
کمونیسم  است.  حالتمان  بهترین  در  ما  آزادیخواهى  تمام  طلبى،  برابرى  تمام  انسانیت،  تمام  براى  دیگرى 
مکتبى در جوار عقاید دیگر آزادیخواهان نیست. کمونیسم داستان کل آزادیخواهى است. به این اعتبار فکر 
میکنم خیلى از ماهایى که اینجا نشسته ایم با هر دیدگاهى که داریم اگر کسانى هستیم که دلمان از ظلمى که 
به کسى وارد میشود، میگیرد یا از فقر کسى ناراحت میشویم. این کمونیسم ماست. باقى بحث بر سر چگونه 
است. برنامه باید چه باشد، چطور حزبى باید ساخت، چه حرکاتى باید داشت، چه تاکتیکى باید داشت، کِى 
باید جنگ کرد، کِى نباید جنگ کرد، چگونه باید در سازمان تضمین کرد که هر کسى بتواند حرفش را بزند، 
مکانیزم تصمیمگیرى اینها "چگونه" است. کمونیستها میتوانند بر سر چگونگى حیات سیاسیشان هر بحثى 
که میخواهند با هم بکنند اما بر سر آن کمونیسم مشترکمان، بحثى نیست که بکنیم. خیلیهایمان هستیم و ما به 
عنوان حزب کمونیست کارگرى وظیفه خودمان گذاشته ایم و پروژه مان این است و از حاال تا وقتى که ما در 
این حزب باشیم میبینید که داریم راجع به این حرف میزنیم که میشود این کار را کرد، میشود صف عظیمى 
درست کرد و داستان زندگى الاقل مردم ایران را، من فکر میکنم به اعتبار مردم ایران مردم جهان را هم، 
یکبار دیگر از دست احزابى که مسأله شان این است که فرماندارى مرکزش کجا باشد و اینکه با چه زبانى 
فیلم را باید دوبله کرد، در بیاوریم. میتوانیم آزادیخواهى را انجام دهیم. اگر کار غیر ممکن است دوست 
دارم کسى در این جلسه بگوید. اگر اینکار نشدنى است دوست دارم بگوید. اما اگر فکر میکند شدنى است 
آنوقت چه بخواهد چه نخواهد، چه حق عضویت بدهد و چه ندهد در یک حزبیم و این حزب را دیگر 
باید ساخت چون بحث عقاید نیست. بحث کتک کارى در خیابان است، بحث اعتصاب، بحث سازماندهى 
قیام و بحث اداره جامعه و بحث قانونگذارى و پیاده کردنش و مبارزه کردن با نیروهاى سفید در جامعه، 
با نیروهاى ارتجاعى در جامعه است. اینها همه کارهایى است روى دوش ما و به نظر من کسى نمیتواند با 

کلک از زیرش در برود و با مرزبندى با حزب کمونیست کارگرى نمیتواند خودش را از زیرش در ببرد.

به نظر من هیچ چیزى با شکوهتر از رادیکالیسمى که به قدرت رسیده است، نیست. وقتى رفرمیسم به قدرت 
میرسد میگوید طول ماههایى که بیمه بیکارى به شما تعلق میگیرد از هشت ماه به نه ماه ونیم ارتقا پیدا کرد. 
چه هیجان عظیمى!! خیلى ممنون. اما شما پانزده روزى که بلشویکها سر کار بودند و قوانینى که در جامعه 
اعالم کردند را یا آن یک روزى که یک نفر میرود پشت تریبونى و برده دارى را لغو میکند را در نظر بگیرید 
و فکر کنید پاى این تریبون هستید یا اصال بهتر فکر کنید خودتان دارید آنرا اعالم میکنید. فکر کنید خودتان 

پاى تریبون رفته اید و لغو برده دارى را اعالم میکنید. بغض گلویتان را میگیرد.

اعالم اینکه نرخ پایه مالیات از سى و دو درصد به سى درصد رسید خیلى خوب است اما اعالم اینکه امروز 
از این تاریخ بردگى مزدى در این جامعه لغو میشود، اعالم اینکه از این تاریخ زن و مرد به یک چشم نگاه 
میشوند، اعالم اینکه از این تاریخ کودك انسان است، اعالم اینکه از این تاریخ کسى جلو دهن کس دیگرى 
را نمیتواند بگیرد، اعالم اینکه از این تاریخ زندانها را خراب کردیم و سوزاندیم و اعالم اینکه کسى دیگر 
اعدام نمیشود، اعالم اینکه کسى حتى به حبس طوالنى مدت محکوم نمیشود، اعالم اینکه طب، بهداشت و 
سالمتى یک حق است نه یک امتیاز که بعضیها میتوانند داشته باشند، بلکه همه دارند، اعالم اینکه دسترسى به 
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دانش بشریت پیش از ما که اسمش را گذاشته ایم آموزش و پرورش یک وظیفه جامعه در قبال شهروندانش 
است، اعالم اینکه همه مردم مستقل از رنگ و نژاد و جنسیت و زبان و هر چه دیگر باید آزادانه در کنار 
هم زندگى کنند. اعالم اینکه این کشور ما شهروند ندارد و هر کس پایش به اینجا رسید میتواند مثل بقیه 
زندگى و کار کند، اعالم اینکه با نام هیچ مقدساتى نمیشود جلوى هیج کسى را گرفت و حتى آن چیزى 
که براى شما ممکن است مزخرف به نظر برسد ولى براى کس دیگرى میتواند اوج خالقیت باشد و باید 
بگذاریم مردم این یک بارى که پا روى کره ارض میگذارند حرفشان را بزنند، اعالم اینها نقطه و لحظه با 

شکوهى است.

حزب کمونیست کارگرى ممکن است در ایران چهار روز آنهم چهار روز در منطقه اى به وسعت چهار 
کیلومتر مربع سر کار بیاید، ممکن است اینطور شود. ممکن است بریزند و به خونش بکشند، ممکن است 
بعد بریزند و نابودش کنند، ممکن است حزب کمونیست کارگرى بتواند به عنوان حکومت هفت روزه 
تهران اسم ببرند ولى باور کنید و تمام قولى که ما داریم در این جنبش میدهیم این است که این هفت روز 
راجع به مالیات و افزایش و کاهش ماههاى بیمه بیکارى حرف نخواهیم زد. روز اول میرویم و اینها را 
اعالم میکنیم و بعد میایستیم ببینیم کى میخواهد، کدام تانکها میخواهند از روى ما رد شوند و سعى میکنیم 
نگذاریم. این داستان و تمام کلکى است که پشت حزب کمونیست کارگرى نهفته است. بعد از مدتها یک 
کمونیسمى پا به عرصه وجود گذاشته و من خوشحالم که ما عناصر آن هستیم و با این زبان داریم از آن 
حرف میزنیم، من خوشحالم که در این کمونیسم شریکم، یک کمونیسمى پا به وجود گذاشته که بدهکار 

جنبشهاى ملى و قومى و نژادى و صنعتى شدن ها و اینها نیست.

کمونیسمى راجع به آن که گفتم کل آزادیخواهى، کل تساوى طلبى و کل انسانیت است. این کمونیسم را 
به نظرم ما ساخته ایم. شما ممکن است باور نکنید چون قبال راه کارگر بوده اید و یا هنوز هستید، ممکن 
است نخواهید بپذیرید چون فدائى بوده اید و هستید یا مال جبهه ملى هستید یا مال حزب توده هستید. اما 
ما این اعتقادمان است، خودمان را اینطورى گول زده ایم. ما فکر میکنیم این هستیم و حاضریم هر کسى با 
هر ابزارى که میخواهد بیاید تستمان کند. در این حزب باز است و هر کسى با هر بدبینى و سوء ظنى به ما 

بیاید و بشکافد و بگوید ببینم شما اینطورى که میگوئید هستید یا نه؟ 

اگر معلوم شد هست و یا اگر معلوم شد میتواند باشد من دیگر برایم قابل قبول نیست که یک کمونیست که 
موافق این جریان است، بیرون این حزب باشد. من فکر میکنم جاى خیلى از شماها در این حزب است.

این حزب ادامه هیچ محفلى نیست، ادامه هیچ دارودسته اى در زندان یا بچه هاى شهرستان یا بچه هاى فالن 
دوره دانشگاه تهران نیست. حزب این اعتقادات است. و اگر شما امروز بیائید در این حزب و این اعتقاداتتان 
باشد، این حزب ابزار فعالیت شماست. در این حزب محفل نیست. نه حزب آذربایجانى هاست نه حزب 
کردهاست نه حزب دانشکده فنى هاست. حزب کسانى است که مانیفست کمونیست مبناى کارشان است.

من هم مثل بقیه رفقا آرزو میکنم خیلى از شما را در حزب کمونیست کارگرى ایران پیدا کنم.

منتخب آثار (یک جلدى) – خرداد 1384 (مه- ژوئن2005)
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اول کودکان 
کمپین بین المللى دفاع از حقوق کودکان

Children First, International Campaign for Childrens Rights

سند تاسیس ، 13 نوامبر 1999( 5 آذر 1370) 

1-  اول کودکان(CF) ، نهادى مستقل (غیر دولتى) و غیر انتفاعى است که براى دفاع از حقوق انسانى و 
مدنى کودکان تاسیس شده است و براى بهبود شرایط زندگى و موقعیت اجتماعى کودکان در سراسر جهان 
مبارزه مى کند.  اول کودکانبهبود شرایط مادى و روحى همه کودکان، رفاه و رشد و شکوفایى آزادانه آنها 
را تحت هر شرایطى مهمترین اولویت میداند و موقعیت کودك در جامعه را اصلى ترین معیار در ارزش 
گذارى هر جامعه و فرهنگ میشمارد.  رفتار هر جامعه با کودکان مهمترین محک درجه انسانى بودن و آزاد 
بودن آن جامعه است.  کودکان مقدم اند، بر هر چیزى، بر هر مالحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سیاسى، 

ایدئولوژیکى و مذهبى.  
  
2-  اول کودکان هم از لحاظ دیدگاه و هم از لحاظ دامنه فعالیت هایش کمپینى بین المللى است.  ما در دفاع 
خویش از حقوق کودکان هیچگونه مانع و محدودیت جغرافیایى، سیاسى، ملى، قومى، فرهنگى و مذهبى را 
به رسمیت نمى شناسیم.  ما حقوق کودکان را جهانى و جهانشمول مى دانیم.  اول کودکان تالش دارد دامنه 

فعالیت هایش را به تعداد هرچه بیشترى از کشورها و جوامع گسترش دهد.  
  
همکارى  به  را  عالقمندان  همه  که  است  دولتى  غیر  نهادى  و  مردمى  و  همگانى  کودکان کمپینى  3-  اول 
دعوت مى کند.  همه کسانى که در مورد سرنوشت کودکان احساس مسئولیت مى کنند، میتوان عضو و یا 

فعال اول کودکان باشند.  
   
4-  اول کودکان در مبارزه براى احقاق حقوق و رفاه کودکان همه امکانات و راه هاى قانونى ممکن، از 
فعالیت بعنوان یک گروه فشار روى دولتها و نهادهاى مختلف، تا فراخوان دادن میتینگ ها و تظاهرات ها و 

سازماندهى عمل مستقیم مردم، را بکار میگیرد 
   
5-  اول کودکان بیش از هرچیز بر حمایت و کمک هاى مالى مردمى متکى است که خود را در فعالیت هاى 
این کمپین شریک مى بینند.  با این وجود اول کودکان از هر کمک نهادهاى دولتى و غیر دولتى که خواهان 

حمایت از فعالیتهاى آن باشند استقبال میکند 
   
قاعده  یک  بعنوان  وقت،  تمام  مسئولین  معدودى  استثناء  به  است.   انتفاعى  غیر  کودکان نهادى  6-  اول 

عمومى تمام فعالین! ول کودکان داوطلبانه کار میکنند.  

به اول کودکان بپیوندید
با امضاء ثریا شهابى و منصور حکمت منتشر شده است.
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درباره انتخابات مجلس شوراى اسالمى  
مصاحبه با رادیو انترناسیونال 17 دیماه 1378(25 دسامبر 1999)

است.  شده  بدل  جمهورى اسالمى  براى  سیاسى  مساله  مهمترین  به  مجلس  انتخابات  انترناسیونال:  رادیو 
دعواهاى جناح ها در آستانه این انتخابات بشدت باال گرفته است، و تالشهاى رهبران جمهورى اسالمى 
براى کاهش این اختالفات و یا جمع کردن آن از جلوى صحنه و راندن آن به پشت پرده نتیجه چندانى نداد. 
از نظر رژیم این انتخابات حکم یک "آزمایش تاریخى" مهم را دارد. بنظر شما نقش سیاسى این انتخابات در 

زندگى مردم چیست؟ و شیوه برخورد مردم به انتخابات آتى مجلس چگونه باید باشد؟ 
  

منصور حکمت: اجازه بدهید در فرصت کمى که هست فقط چند نکته را خالصه ذکر کنم و رد شوم. اوال 
اسم این انتخابات است، ولى بطور واقعى انتخابات نیست. یک مضحکه است. نه فقط بخش اعظم مردم حق 
شرکت بعنوان کاندید را در آن ندارند، احزاب سیاسى متعدد غیرقانونى هستند، مخالفین حکومت اسالمى 
حق فعالیت ندارند، حتى روزنامه هاى مخالف در بین خودشان دارند بسته میشوند، بلکه از درون خود 
محافل حکومتى هم هر کدامشان دارد سعى میکند صالحیت دیگرى را لغو اعالم کند. این یک انتخابات 
نیست. چه رسد به یک انتخابات آزاد. این یک معامله و بند و بست درون جناح هاى حکومت است براى 
با  حتى  است،  انتخابات  نوع  هر  به  اهانت  این،  روى  انتخابات  اسم  گذاشتن  آتى.  مجلس  ترکیب  تعیین 
معیارهاى جوامع نیمچه دموکراتیک امروز. ثانیا، آنچه مسلم است راى مردم، یعنى رایى که در صندوق ها 
خواهد افتاد، تکلیف انتخابات را تعیین نخواهد کرد. این راى چه بسا حتى شمرده نمیشود. به آن راى ارجاع 

نمیشود. نتیجه انتخابات، ترکیب آینده مجلس محصول دو روند اصلى است:
  

1-  روندى که در آن صالحیت همدیگر را سلب میکنند، یعنى ممانعت از کاندید شدن جناح مختلف، 
کاندیدهاى جناح هاى مختلف و رقابتى که بر سر این وجود دارد تا حدودى سرنوشت ترکیب مجلس 

بعدى را تعیین میکند. 
  

2-  معامله و بند و بست میان جناح ها در دل دوره پیش از انتخابات براى تعیین اینکه چه کسانى میتوانند 
به مجلس راه پیدا کنند. به این اعتبار روز انتخابات روز مهمى نیست. اما از حاال تا انتخابات براى تعیین 
سرنوشت مجلس مهم است ولى روز خود انتخابات روز مهمى نیست و آن راى ها شمرده نمیشود و روز 

انتخابات تکلیف مجلس از قبل تعیین شده است. 
  

از نظر مردم، شرکت در این انتخابات، یعنى شرکت در راى گیرى، پوچ و بى معناست، و باید تحریم شود. 
نه فقط این راى بیهوده است، بلکه حتى اگر شمرده میشد، انتخاب بین بد و بدتر هم نبود، انتخاب بین بدتر 
و بدتر بود. هیچکدام از این جناح ها صالحیت حکومت در ایران را ندارند. هیچکدام از این جناح ها نیست 
که رگه اى از دفاع از منافع مردم داشته باشد. برعکس، بخش هاى یک حکومت سرکوبگر در ایران هستند، 

ستون هاى جمهورى اسالمى هستند که کال مورد اعتراض مردم است. 
  

اگر بنا باشد انتخابى جلوى مردم قرار بگیرد، یک انتخاب واقعى میتواند این سوال باشد که جمهورى اسالمى 
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را میخواهید یا نه؟ و من مطمئن هستم که 99 درصد مردم راى میدهند که جمهورى اسالمى را نمیخواهیم. 
در نتیجه این انتخابات در چهارچوب یک شرایط اختناق آمیز و در دل یک سرکوب دارد صورت میگیرد و 
مردم نباید بهیچوجه با راى دادن به این یا آن کاندید رنگ مشروعیت به آنچه که دارد اتفاق میافتد، بزنند. 
ولى این به این معنى نیست که مردم در روند این دوره انتخاباتى شرکت نکنند. برعکس، بنظر ما، در حزب 
باصطالح  جو  این  در  دارد،  وجود  که  اى  انتخاباتى  فضاى  در  مردم  که  حیاتى است  کارگرى،  کمونیست 
دامنه  همین  و دقیقا  دهند.  انجام  را  سیاسى  اعتراض  و  تظاهرات،  اعتراض،  بیشترین  "مبارزه انتخاباتى"، 
اعتراضات مردم در این فاصله است که حتى سرنوشت آن ترکیب مجلس را هم تعیین میکند. کسانى هستند 
که به مردم توصیه میکنند به جناح خوش خنده حکومت راى بدهند، و به جناح اخموى آن راى ندهند، 

چون خاتمى شانس دارد و غیره. 
  

واقعیت این است که حتى چرخیدن توازن قواى درونى جناحها در مجلس آتى به این سمت تابعى از این 
است که مردم بروند و در این صحنه به کلیت رژیم اعتراض کنند. اگر بنا باشد مردم بروند به خاتمى و 
نمایندگان طرفدار خاتمى راى بدهند، رفته اند به زندانبانان خودشان و جالدان خودشان راى داده اند. راه 
در صحنه  را  دخالت اعتراضى  انتخابات، بیشترین  روز  تا  االن  از  فاصله،  این  در  مردم  که  اینست  درست 
سیاسى ایران بکنند، حرف مستقل خودشان را بزنند، حق خودشان را بخواهند و به هر دو جناح فشار بیاورند 
و اعتراض کنند و کلیت رژیم را زیر سوال ببرند. و روز انتخابات با عدم شرکت در راى گیرى دشمنى و 
بیزارى شان را از این رژیم به نمایش بگذارند. همانطور که گفتم انتخاب واقعى مردم اینست که جمهورى 

اسالمى را نمیخواهند و اینها هیچوقت این سوال را جلوى مردم نمیگذارند. 
  

روند  هر  و  هر انتخابات  اسالمى،  جمهورى  کل  از  خالصى  غیاب  در  اسالمى،  جمهورى  رفتن  غیاب  در 
انتخاباتى در جمهورى اسالمى روندى است براى مشروعیت دادن به جمهورى اسالمى و این یا آن جناح 

آن و مردم نباید در آن شرکت کنند. 
   

فراخوان ما اینست که بیشترین حضور در صحنه را از االن بویژه تا روز انتخابات را باید داشت. چون این 
میتواند کامال بر تناسب قواى حکومت تاثیر بگذارد، میتواند کامال دست پاچه شان کند، میتواند تمام جناح 

ها را به عقب نشینى در مقابل مردم وادارد. 
   

این روند دو تا جناح و دو طرف ندارد، سه طرف دارد. دو جناح حکومت و مردم که در مقابل کل اینها 
هستند. و مردم باید از موضع مستقل خود علیه دو جناح، علیه حکومت به میدان بیایند. 

   
نشریه انترناسیونال شماره 32 
بهمن 1378 -  ژانویه 2000
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تاریخ اتحاد مبارزان کمونیست 
سخنرانى در انجمن مارکس لندن

متن پیاده شده از نوار جلسه انجمن مارکس لندن 15 مه 2000(8 خرداد 1379)

مدخل بحث
تدوین تاریخ اتحاد مبارزان، و هر جریان و افراد دیگرى که در تاریخ کمونیسم ایران نقشى داشته اند، در 
جنبش  تاریخ  و  افراد  و  و  سازمانها  آن  تاریخى  ارزیابى جایگاه  براى  خوبى  تحلیلى  مبانى  میتواند  آینده 

کمونیستى باشد. 
اکنون ما دو نفر، من و حمید تقوائى، اینجا نشسته ایم و از تاریخ این جریان رسما حرف میزنیم، اما خیلى 
از کسانى که در این جلسه هستند، دقیقا حاصل و شهود این تجربه اند. این جلسه فقط به ما دو نفر منحصر 
نیست، هر چند ما دوست داریم بیشتر از شما صحبت کنیم. ولى هر اتحاد مبارزانى، پیکارى و رزمندگانى 
و کسانى که در آن دوره به عنوان چپ در آن فضا کار و فعالیت کرده اند، میتوانند به گوشه هایى از این 
تاریخ نورى بتابانند و بگویند که آن اتفاقات به آن دلیل افتاده اند و یا من این گوشه آن تحوالت بودم، یا 
فالن شخصیت این جریان را یادم هست و اتفاقات میتوانست این یا آن مسیر را طى کند. هر کس بتواند هر 
گوشه اى از این تاریخ را روشن کند، خوش آمد و میتواند بیاید راجع به این تجربه حرف بزند. همینطور از 
تاریخ پیوستن کومه له به حزب کمونیست عالقمندیم گفته شود. ما از تراب حق شناس و رفیق دیگرى که 
از اعضاى مجاهدین م. ل بوده است دعوت کرده ایم که بیایند در انجمن مارکس حرف بزنند. ممکن است 
تراب حق شناس نخواهد با این جریان تداعى بشود و از تقى شهرام چیزى بگوید، اما باالخره کسانى از آن 
جریان هستند که بتوانند در این مورد حقایقى را بگویند. ممکن است در آینده جلسه اى داشته باشیم راجع 
به تاریخ بخش منشعب مجاهدین و پروسه تغییر ایدئولوژیکى شان و بعد پیدایش پیکار. براى اینکه اینها در 
واقع رهبران پیکار اند. رزمندگان همینطور. اگر کسى راجع به آن حرف نزند هیچ رگه اى از آن در خاطره 
کسى باقى نمیماند. خیلى سازمانهاى دیگر بوده اند که اطالع از تاریخ و پرسه شکل گیرى آنها موجب دید 

پیدا کردن ما در مورد پروسه هاى تاریخى خواهد شد. 

به هر حال این جلسه هدفش این است که به این سؤاالت جواب بدهد و خاطرات را بیان کند. خیلى از 
خاطرات ما در این تاریخ محواند. خیال نکنید که هر کدام از ما بطور شفاف و مثل بلور میدانیم که دقایق 
آن تاریخ چگونه بوده است و چه کسى در کدام جلسه مثال چه گفته و یا چه موضعى داشته. ممکن است 

تاریخهایمان با هم فرق کند اما در چنین جلساتى ممکن است یک عده اى یادشان بیفتد. 

این جلسه، یک جلسه سخنرانى نیست. میخواهیم یک جلسه ریلکس گفت و شنود راجع به آن تاریخ باشد. 
در نتیجه هر کدام از ما در لحظات این بحث میتوانیم دست بلند کنیم و سؤال کنیم. یکى ممکن است این 
یا آن جنبه تاریخ را سؤال کند و یا ممکن است اظهار نظرى داشته باشد. تنها نکته این است که مواظب 
باشیم بحث ول نشود و سعى کنیم که ما بیشتر حرف بزنیم. اما هر کس دوست داشته باشد میتواند سؤالش 

را مطرح کند. 

جوانب حماسى و با شکوه، تصاویر تلخ و تاریک این تاریخ
رفقا، صحبت کردن راجع به تاریخ اتحاد مبارزان کمونیست براى من دشوار است، براى اینکه با خاطرات 



1760

برگزیده آثار  منصور حکمت

پیچیده اى در هم آمیخته است و طى این سالها رنگ دیگرى به خود گرفته است. اگر من خودم را در آن 
دوران قرار بدهم، یک چیزى راجع به آن میگویم، اما االن بعد از بیست سال که نگاه میکنم، میبینم که کال 
رنگ آن تصویر عوض شده است. رنگ دیگرى دارد، و یک فضاى دیگرى بر آن حاکم است که با فضائى 
که در آن موقع که در آن قرار داشتیم، فرق میکند. یعنى حرفى که من االن راجع به اتحاد مبارزان کمونیست 
میزنم، یا احساسى که اکنون راجع به این سازمان بیان میکنم، احساسى نیست که آن موقع داشتم. و بنابراین 
از نظرهائى پیچیده است که البته بعدا میگویم چرا. رنگ این پدیده االن براى من از یک طرف رنگ دور 
یک پدیده از یک طرف حماسى، باشکوه، و با ارزش و شیرین و از طرف دیگر به شدت تلخ و تاریک 
را دارد. شیرین، به خاطر جنبه هاى موفقیت آمیز و کارهایى که آن سازمان انجام داد. تلخ، به خاطر اینکه 
وقتى در آخر پروسه به آن نگاه میکنید، میبینید عده زیادى از آن آدمها نیستند و در آن پروسه عده زیادى 
توسط جمهورى اسالمى کشته شدند. و کارى که در این جلسه سعى میکنم انجام بدهم این است که به آن 
انسانها گاه و بیگاه برگردم، چرا که اتحاد مبارزان را کسانى ساختند که اکنون زنده نمانده اند. کسانى مثل 
"عباس انتظام حجت"، کسانى مثل "مهدى میرشاهزاده"، "جواد قائدى"، "على رجبى"، "مسعود نیازمند"، 
"احمد حسینى ارانى" و... که لیست زیادى را در برمیگیرد، لیستى طوالنى از کسانى هست که اتحاد مبارزان 
را ساختند و با آن کار کردند. "محمد چیت ممتاز" که ما محمد چیت به او میگفتیم و عضو کنگره اتحاد 
مبارزان بود،" مجتبى احمد زاده" که در راس فراکسیون اتحاد مبارزان در رزمندگان بود، عده خیلى زیادى 
هستند که جایشان خالى است. و وقتى به این پدید فکر میکنیم یادمان میآید که با این یا آن رفیق کجا قرار 
داشتیم و بعد فالنى دچار چه وضعیتى شد. در آن کشتار وسیعى که جمهورى اسالمى درسرکوب خونین 
سال 60 براه انداخت، اتحاد مبارزان کشته هاى زیادى داد، دهها اعدامى داد و بیش از 150 تا 200 نفر و 
شاید بیشتر دسنگیرى داد و اگر هواداران دورتر را حساب کنیم، صدها دستگیرى داد. و این قربانیها انسانهاى 
کلیدى در آن سازمان بودند. این پدیده، فکر کردن به این تاریخ را براى من یکى سخت کرده است. حتى 
کسى مثل" غالم کشاورز" که شخصیت کلیدى اتحاد مبارزان بود، نه به خاطر جایگاه سازمانى اش، بلکه 
به دلیل اینکه او شاید بیشتر آدمها را به اتحاد مبارزان کشاند. غالم نشریات داخلى یک سازمان را به یکى 
دیگر میداد و همه را به نحوى به هم مربوط کرده بود، صدها چپى را میشناخت و در عین حال همه آنها را 
میآورد پاى صحبت ما. یکى از کسانى که در هر پروسه اى در اتحاد مبارزان رد پائى داشت، غالم بود. در 
کنگره اتحاد مبارزان میگفتیم اگر غالم 90 ساله بشود، اولین کسى میشد که بیشترین جزئیات تاریخ اتحاد 
مبارزان و اطالعات در مورد اکثر شخصیتها را در کتابى بنویسد. خاطرات شیرین اتحاد مبارزان براى من 
زیر این پدیده دفن است. توضیح پیشروى و پروسه باشکوه آن دشوار است وقتى که در انتها میبینى این 
خونها بخاطر آن ریخته شده است، تلخ است باین معنى که میتوانستیم به نحوى از بخشى از این تاریخ 

قربانى دادن اجتناب کنیم. 

من و حمید تقوائى و خسرو داور تاریخا سه شخصیت اصلى اتحاد مبارزان بوده ایم و بقیه با یک فواصلى 
پیوستند. میخواهم بگویم که اگر کسى میخواست اتحاد مبارزان را بر سر مساله اى مجاب کند، میبایست ما 
سه نفر را اول مجاب کرده باشد که پشت آن برود. ما سه نفر میتوانستیم در مرحله اى جلو این اتفاقات را 
بگیرم، شاید بعدا این را در نقشى که در کومه له داشتیم، جبران کردیم. چون دیگر چیزى از اتحاد مبارزان 
باقى نگذاشته بودند. ما توانستیم عده معدودى را از کشتارهاى سال 60 بدر ببریم، اما فکر میکنم که بیشتر 
میتوانستیم. به هر حال میخواهم این نکته را توضیح بدهم که تصویرى که من االن دارم تجسم آن رنگ و 
تصویر در آن مواقع نیست. نمیتوانم از نظر جسمى و روحى خودم را در موقعیت آن روزها که مدام با هم 

شوخى میکردیم و میخندیدیم، قرار بدهم. 
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یک سازمان اجتماعى، یک سازمان ریلکس
اتحاد مبارزان کمونیست به نظر من یکى از خوش مشرب ترین سازمانهاى چپ ایران بود. بساط خنده در 
تمام کمیته هاى تشکیالتیش برقرار بود. کسى را نمیدیدى که خیلى اخمو و رسمى باشد. یعنى قابل مقایسه 
با تصویرى که از روابط پیکار یا چریکهاى فدائى میگرفتیم، نبود. اتحاد مبارزان سازمانى بود که آدمها اخالق 
خود را به راحتى نشان میدادند، بیشتر از هر کسى متلک بار همدیگر میکردند، میخندیدند و با هم کار 
میکردند. وقتى به کردستان رفتم، جذابیت کومه له هم براى من همین خصوصیت بود. خصوصیت کومه له 
که قبل از هر چیز براى من جالب بود، این بود که اینها بهم دیگر متلک میگویند و حتى فحش میدهند و 
متلکهاى آبدار هم بلد بودند. دیدم اینها کسانى اند که همدیگر را دست میاندازند، این یک سازمان ریلکس 
است و میشود با آنها کار کرد. در صورتى که سر قرار فدائى میبایست اول سبیلهایت را یک جورى تاب 
کار  دارند  که  هستند  اجتماعى تر  آدمهاى  عده  یک  اینها  که  شدم  متوجه  قرار میرفتى...  سر  بعد  و  میدادى 

سیاسى میکنند. 

دوران تا خرداد 60 اتحاد مبارزان، دوران شیرینى است که از یک جمع خیلى کوچک، تبدیل شده بود به 
سازمانى که اثر آن را در همه ابعاد چپ آن جامعه میشد دید. اقبال عمومى کرور کرور به آن شده بود و اگر 
30 خرداد نبود، دو سال بعد حزب کمونیست ایران از یک موضع خیلى قدرتمندترى تشکیل میشد. به نظر 
من حزب کمونیست ایران در آن صورت حول اتحاد مبارزان تشکیل میشد. اما این پروسه قطع شد. به هر 
حال این پدیده، دو مرحله و دو تصویر دارد، موفقیتهاى بزرگ و بعد خصلت تراژیک پروژه اتحاد مبارزان 
کمونیست. تاریخ ما از تاریخ پیکار و رزمندگان جدا نبود، اما جمهورى کثیف اسالمى به یکى از مهمترین 
مرکز چپ، خون پاشید و بهترین آدمهاى یک جامعه را از بین برد. اگر جامعه دست آن آدمها که جمهورى 
اسالمى از بین برد قرار داشت، ما جزو خوشبخت ترین جوامع بودیم و جمهورى اسالمى آن شریف ترین 

انسانها، محصوالت انقالب 57 را از بین برد. 

تئورى ها و خط اتحاد مبارزان، نوع دیگرى از کمونیسم
اتحاد مبارزان را به نظر من به درست با خط آن، با دیدگاههایش و با تئوریهایش میشناختند. اگر اتحاد 
مبارزان چیزى بود، این بود که یک ورژن و معنى دیگرى از کمونیسم را با خود آورد. کمونیسمى که تا 
لحظه اى که اتحاد مبارزان وارد جامعه شد، در جامعه ایران وجود نداشت. این کمونیسم در ایران وجود 
نداشت، در هیچ محفلى نمایندگى نمیشد، و محال بود بدون اتحاد مبارزان، انقالب 57 این خط را از خود 
بیرون بدهد. خصلت خودویژه اتحاد مبارزان این بود که این خط را آورد. این خط را من وقتى در مورد 
اشاره  جریان  این  دیدگاهى  و  متدولوژیک  خصوصیات  مورد  در  کردم،  کارگرى بحث  کمونیسم  پایه هاى 
کردم. اتحاد مبارزان، کمونیسم را به روایت مارکس و مانیفست آموخته بود و اساسا مجزا از تاریخ حزب 
توده و جبهه ملى و 28 مرداد و چرا جلو کودتا را نگرفتند و توده نفتى و مشى چریکى و بحث کار آرام 
سیاسى، آره یا نه، یا چریک شهرى و محاصره شهرها از طریق دهات و... بود. اتحاد مبارزان جدا از کل اینها، 
از الى صفحات مانیفست کمونیست، از الى صفحات کاپیتال به تهران و ایران آمد. آن موقع این خود ویژگى 
اتحاد مبارزان را دلیل ضعف و بى ریشگى آن در سیاست ایران میگرفتند. به نظر من تمام نقطه قدرت اتحاد 
مبارزان کمونیست این بود که از الى کمونیسم اروپا و از تجربه اروپا آمده بود. وقتى اتحاد مبارزان در ایران 
تشکیل شد، ما در مورد اوروکمونیسم موضع داشتیم. در مورد ترتسکیسم موضع داشتیم، در باره لیبرایسم 
موضع داشتیم، و در برابر جناح چپ لیبرال موضع داشتیم. ما از موضع لنینى، از برداشت لنینى از مارکسیسم، 
نه در رابطه با ملل شرق و به اصطالح لنین و ملل شرق، یا مبارزه ضداستعمارى، بلکه از موضع لنین در "چه 
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باید کرد" و "دو تاکتیک" حرکت میکردیم. و یک خط مشى مارکسیستى بودیم، مشخصا، خلقى نبودیم. اگر 
شما ادبیات اتحاد مبارزان را نگاه کنید، میبینید اصال رو به ده و روستا ندارند، از بازار خوشش نمیآید، لزوما 
عالقه به دانشجو جماعت ندارد، فقط یک پیام به دانشجویان داده است آنهم بخاطر اینکه ما در میانشان 
قوى تر بشویم، وهر روز و هر سال، سالروز بزرگ نیا و شریعت رضوى را به کسى تسلیت نگفته است، با 
کنفدراسیون مناسباتى نداشته است، عکس میرزا کوچک خان جنگلى را کسى به دیوارش نزده است. در 
حالى روى دیوار اتحادیه کمونیستها عکس میرزا کوچک خان و خمینى بوده است و اینها زیرش جلسه 

میگرفته اند که بعدا این را هم توضیح میدهم. 

این بحثها از الى کاپیتال و مانیفست کمونیست به ایران آمد و آن نوع کمونیسم را ایجاد کرد. از نظر محتواى 
سیاسى، این دیدگاه و کمونیسم اتحاد مبارزان به نظر من در مقابل کمونیسمى که انتقاد روشنفکران ایران به 
عدم توسعه سرمایه دارى صنعتى در ایران و انتقاد به ناموزونى اقتصاد سرمایه دارى در جهان بود و اینکه چرا 
سرمایه دارى ایران سر پاى خود نیست که ذوب آهن خودش را داشته باشد، و مبارزه ضد رژیم سلطنت از 
موضع دکتر مصدق، قرار داشت. چپ آن موقع یک مقدار هم به فرهنگ خودى و اسالمى آوانس هم میداد. 
برعکس این چپ و این نوع کمونیسم موجود در ایران، اتحاد مبارزان از موضع کارگر به نقد پرداخت و 
موضع این بود که اگر وضع اینطورى است به این دلیل است که کارگر در چنین ممالکى نیروى کارش را 
ارزان میفروشد. در نتیجه نبود دمکراسى، نبود مطبوعات آزاد و نبود روابط فرهنگى پیشرو براى این است که 
این چهارچوبى است که میتوانند در محدوده آن، نیروى کار را ارزان نگهدارند. اگر اتحادیه را اجازه بدهند 
و احزاب سیاسى را اجازه بدهند، در کشورى که کارگران چنین وضعیتى را دارند، کارگران متشکل میشوند 
و براى بهبود اوضاع اقتصادى شان تالش میکنند، مجبورشان میکنند که دستمزدها را باال ببرند، مجبورشان 
میکنند ساعات کار را کم کنند، و آن وقت اقتصاد با این سطح از تکنولوژى و با این وضعیت از انباشت 
سرمایه، سود نمیدهد. و در نتیجه کشورهائى مثل ایران و کشورهاى نیروى کار ارزان و حوزه صدور سرمایه، 
کشورهائى مثل ایران، کره، فیلیپین اگر قرار باشد مثل کارگر آمریکائى و آلمانى حقوق بگیرد، اقتصاد حاجى 
آقا میخوابد. االن هم همین طورى است، آن موقع هم همین طورى بود. براى اینکه سطح تکنیکى که بتواند 
از کارگرى مثل کارگر بنز کار بکشد و بعد هم سود ببرد، باید خیلى باال باشد. حجم سرمایه اى که سرمایه 
گذارى میشود، و حجم ماشین آالتى که کارگر تکان میدهد و به حرکت در میآورد، حجم مواد خامى که 
کارگر به کار میبرد، باید باال باشد تا با پرداخت آن میزان دستمزد، هنوز سود ببرد. در کشورهائى که مثل 
ایران چنین موقعیتى ندارند، جائى است که باید کارگر ارزان محل تولید این سود باشد و نظامى را میگذارند 
که این کار ارزان را مدام بازتولید کند. بحث اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، بحث مساله ارضى و بحث 
دورنماى فالکت، و تز ما راجع به اینکه چرا در ایران دیکتاتورى حاکم است، این بود. یک عده که از مائو 
الهام گرفته بودند میگفتند علت دیکتاتورى شاه این است که نظام نیمه فئودالى نیمه مستعمره است و دست 
بورژوازى در دست فئودالهاست، عده دیگرى میگفتند علت این دیکتاتورى این است که این بورژوازى 
وابسته است، اگر بورژوازى مستقل بود و حکومت دست آن بود، دیکتاتورى نبود و میتوانست دمکرات 
باشد. ما میگفتیم این اتفاقا بدتر است چون آن سرمایه" کمپرادور" که شما میگوئید باالخره در خارج است 
و تکنیک آن باالست، مجبور است در حوزه خود مثل شعبه انگلستانش رفتار کند وگرنه صداى اتحادیه 
ممکن است در انگلیس در بیاید. اگر یک شرکت اروپائى در اکوادور براى چیدن موز سرمایه گذارى کند و 
دستمزد کارگر را پائین بگیرد در خود غرب مورد حمله قرار میگیرد، در صورتى که حاج آقاى اکوادورى 
سرمایه گزارى میکند و ممکن است دستمزدى هم ندهد. در سرمایه گزاریهاى وسیع که اتحادیه سراسرى 
وجود دارد نمیتوان به راحتى مزد پائین تحمیل کرد. به هر حال ما در اتحاد مبارزان بحثمان این بود، که این 
بورژوازى ملى، کشک است، موجود نیست و گفتیم که در این جامعه دعوا بر سر کارگر است. در صورتى 
که دعواى اپوزیسیون قبلى با شاه و بر سر زمین و فئودالیته بود. ما گفتیم سناریوى این انقالب بر سر کارگر 
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است، آینده انقالب هم بستگى دارد به این که بر سر موقعیت کارگر در این جامعه چه میآید. 

اتحاد مبارزان به این اعتبار این کمونیسم کارگرى، کمونیسم مارکسى را آورد و شروع کرد به نشر ایده هاى 
خود و سازمان دادن حول آنها. و همین خصلت ویژه و منحصر به فرد اتحاد مبارزان کمونیست بود. و 
آن پدیده اى را که دیدیم این بود که چقدر آن جامعه منتظر آن ایده ها بود. و دیدیم که چقدر آن جامعه 
کاپیتالیستى است. آن ایده ها در جامعه فئودالى با پرتاب سنگ روبرو میشوند. اما در یک جامعه کاپیتالیستى 
است که وقتى چنان حرفها و ایده هائى را طرح میکنى، از هر کوچه و بازارى میآیند که به این سازمان 
بپیوندند، براى اینکه عینیت آن جامعه است. اگر آن سرکوبها اتفاق نمیافتادند، پرچم انقالب 75 پرچمى 
بود که اتحاد مبارزان بلند کرده بود. براى اینکه خطى بود که در دل آن انقالب وجود داشت. بحث انقالب 
در کشور تحت سلطه امپریالیسم، در کشورى که کارگر دستمزد کم بگیرد و خاموش باشد، براى اینکه به 

بورژوازى سود برسد، این تز اتحاد مبارزان بود. 

اصولیت، سازمانى جذاب
اما این سازمان عالوه بر این، چیزهاى دیگرى هم بود. یکى از مشخصات اتحاد مبارزان، اصول آن بود. 
ممکن است کسى این را به فرهنگ اروپائى سازندگانش توضیح بدهد. اما ما آن موقع عمیقا معتقد بودیم 
که حقیقت نهایتا بهترین ابزار پیروزى سیاسى است. با پولتیک زدن و بند و بست به جائى نمیشود رسید. 
باید کسانى را دور خودت جمع کنى که با این خط میآیند، نباید با کسانى رفت که با این خط نیستند. اتحاد 
مبارزان خیلى اصولى بود، و االن که بعد از سالها تجربه عظیمى داریم و باصطالح مار خورده و افعى شده 
هستیم، آن درجه اصولى گرى راستش من را یک مقدارى میترساند. چه جورى بود که ما بدون هیچ غل و 
غشى، وارد فضائى شدیم که در آن سر میبریدند، هو میکردند و جنجال وجود داشت؟ نیروى زیادى نبودیم، 
اما اصولیت ما اینقدر زیاد بود. اگر میفهمیدیم که سازمانى ته حرف ما را نفهمیده است با آن هیچ نوع اتحاد 
و وحدتى نمیکردیم. در تشکیالتمان بر سر کوچکترین چیز میایستادیم. اولین آن حرمت آدم در میان اتحاد 
مبارزان بود. کسى در اتحاد مبارزان کسى را به زور وادار به کارى نمیکرد. در اتحاد مبارزان بسیج عاطفى 
و قالبى وجود نداشت، همه میدیدند که خط چى هست و کى کجا دوست دارد کار کند. و به همین خاطر 
اتحاد مبارزان براى کسانى که از خطوط دیگر به آن پیوسته بودند، پیکار، رزمندگان و فدائى و غیره، یک 

سازمان جذاب بود. 

اتحاد مبارزان فوق العاده خوشبین به ذات بشر بود، هنوز هم یک رگه هائى را حفظ کرده ایم اما به نظر من 
باید  اصول  اینکه  بود،  آرمانخواه  خیلى  مبارزان  اتحاد  شده ایم.  پراگماتیست  بشدت  دوره،  آن  با  قیاس  در 
پیاده شوند، رعایت اصل مهم است حتى در عقب نشینى و گردش. اتحاد مبارزان را با ایده ها و اصولش 
میشناسند که میدانید یکى از بزرگترین سازمانهاى چپ ایران شد. برنامه اتحاد مبارزان با بیش از 250 تا 260 
مالحظه روبرو شد که مجبور شدیم یک شب در زیر زمین خانه ام، یکى یکى را بخوانیم و مالحظاتمان را 
وارد کنیم و بگذاریم کنار. و در آن فضا 250 نفر به صورت کتبى در مورد برنامه اش اظهار نظر کردند. اینها 
کسانى بودند که وصل شده بودند و داشتند با ما کار میکردند، آنهائى را که در سازمانهاى دیگر فراکسیون 
طرفداران ما را تشکیل داده بودند، شامل نمیشد. میخواهم بگویم اتحاد مبارزان نهایتا سازمان بسیار بزرگى 
شد. اتحاد مبارزان که از کسى مثل من "بدون سابقه سیاسى" تشکیل شده بود و فقط حمید سابقه اى داشت، 
توانست قدیمى ترین فعالین سیاسى با سابقه را به خود جلب کند. جواد قائدى بعد از تقى شهرام، نفر دوم 
بخش منشعب مجاهدین م.ل. بود که خود را در حدى نمیدانست که ادعائى داشته باشد و "علیه بیکارى" را 
پخش میکرد. عده زیادى از فدائى هاى قدیمى که اسم بعضى را نمیشود آورد، چون دارند کار و زندگیشان 
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را میکنند، از بنیانگذاران سازمانهاى دیگر، به اتحاد مبارزان پیوستند. اعضاى رهبرى اتحاد مبارزه در راه 
آرمان طبقه کارگر باالخره روى خط ما آمدند. اعضاى رهبرى پیکار با ما آمدند، بخشهاى مهمى از رهبرى 
چریکهاى فدائى با ما آمدند. اتحاد مبارزان درست است که هنوز به پست ریاست خود چسپیده بود، اما 
زندانیان سیاسى قدیمى، کسانى که 8 تا 10 سال زندانى آن مملکت بودند و کسانى که سران سازمانهاى آن 
مملکت بودند، به اتحاد مبارزان کمونیست پیوستند. و این کمیّت زیادى را شامل میشد. از مجاهدین م.ل. 
خیلیها آمدند. "محمد یزدانیان" که متاسفانه اعدام شد براى مثال از بچه هاى قدیمى مجاهدین بخش منشعب 
بود. کسانى که همین االن با ما هستند و بنیانگذاران سازمانهاى دیگر بوده اند. به هر حال میخواهم بگویم 
که با وجود آن انگى که "اینها با سگهایشان از خارج آمدند"، هرچند نگذاشتند ما سگهایمان را با خودمان 
بیاوریم!، یک عده آدم کم سابقه بعد از شش ماه، کمتر از رزمندگان آدم باسابقه در آن نبود و کوچکتر از 
آنها نبود. فقط ادعاى کمترى داشت. اتحاد مبارزان یک سازمان پراتیسین بزرگى شده بود. نشریه منتشر 
میکرد. یکى از آثارى که در تاریخ انقالب 57 وسیعا تکثیر و توزیع شد، کتاب اسطوره بورژوازى ملى و 
مترقى بود. من نمیدانم در چند ده هزار نسخه تکثیر شد، اما از همه جا سر در آورد. خود ما مدام میبایست 
تکثیرش میکردیم. سازمانى بود که در 15، 16 کارخانه هسته داشت، و آن هسته ها اطالعیه هاى خودشان را 
مدام صادر میکردند. شنیدم که عبداهللا مهتدى این اواخر گفته است که ما اجتماعى بودیم، ولى اتحاد مبارزان 
اجتماعى نبودند، و یک عده آدم روشنفکر بودند و اشتباه کردیم با آنها رفتیم. باشد اشتباه کردید، ولى براى 
اینکه با کسى بروید باید الاقل آمده باشد دم خانه ات. اگر کسى تو را وادار میکند در کوههاى کردستان به 
آن بپیوندى، اجتماعى نیست؟ همینکه من شما را خوردم، من اجتماعى میشوم دیگر! نمیشود ماهى کوچک، 
ماهى بزرگ را بخورد و در همان سایز هم بماند!... در نتیجه میخواهم بگویم که اتحاد مبارزان پدیده اى فوق 
العاده اجتماعى بود. به این معنى اجتماعى بود که یک حرفهائى را سر زبان مردم انداخت، یک حرفهاى 
دیگرى را از سر زبانها ورانداخت و چپ را بازسازى کرد. به این معنى اجتماعى  ترین سازمان چپ، نه 

بزرگترین آن، بود. یعنى در یکى از ابعاد سیاسى طبقاتى جامعه موفق شد. حرفهایم را کوتاه میکنم: 

سازمانى با تاریخ و فلسفه وجودى مشخص
تنها  شد.  اعالم  منحل  صادر شد،  کردستان  َکپه"  "مِش  در  چادرمان  در  که  اطالعیه  یک  با  مبارزان  اتحاد 
سازمانى است که معلوم است در چه تاریخ و دقیقه و ثانیه اى کارش به پایان رسید. رهبرى پیکار را کوبیدند، 
قتل عام کردند، داغانش کردند و یواش یواش تحلیل رفت و کسى هم نیامد آنرا احیا کند. فدائى به چندین 
شاخ و برگ تقسیم شد، من خبر ندارم انتهاى پدیده رزمندگان چه شد؟ اما اتحاد مبارزان کمونیست در 
نهایت سالمت عقل، یک روز گفتند این سازمان به اهدافى که مقابل خودش گذاشته بود، رسیده است، و 
آن هم تشکیل حزب کمونیست ایران است. در سطرهاى آخر اعالمیه آمده است که چون هدف تشکیل 
حزب کمونیست ایران فراهم شده است، این سازمان به هدف خود رسیده است. این تنها سازمانى است که 
به یک معنى سناریو زندگى خود را تعریف کرد و به اهدافش رسید و نقشش را انجام داد و پرونده خود را 
بست که در فاز باالترى فعالیت بکند. و این ما را متمایز میکند. این سازمان، گرچه خودبخودى شروع شد، 
اما یک سازمان خود بخودى نبود. و وقتى به پروسه شروع اتحاد مبارزان برمیگردیم، میبیننید که شروع کار 

چه اندازه خودبخودى است. 

سازمانى که خیلى خودبخودى شروع شد، خیلى نقشه مند پیش رفت و مطابق برنامه کار کرد و به اهدافش 
رسید و یک روزى هم کرکره ها را پائین کشید و گفت دیگر بیشتر از این لزومى نیست که این سازمان وجود 
داشته باشد. من شخصا فکر میکنم اتحاد مبارزان کمونیست، دقیقا به خاطر موفقیتهایش، از طرف جناح چپ 
ملى اسالمى شرقى که به اسم چپ سنتى میشناختیمش مورد لعن و نفرین و بایکوت زیادى قرار گرفت، 
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در صورتى که به نظر من مهمترین سازمان چپ رادیکال آن دوره بود. جایگاه تاریخى این سازمان آنطور 
که باید برجسته نشد. من فکر میکنم در آینده جامعه ایران، شاید 20 تا 30 سال اگر روزى سوسیالیسم در 
ایران پیروز بشود و یا یک حزب کمونیستى و براى مثال حزب کمونیست کارگرى جریانى باشد که نتوانند 
از صحنه مبارزه علنى آنرا حذف کنند، و بتوانند مقّر و اداره و دفتر دایر کنند، عکس سازندگان اتحاد مبارزان 
را روى دیوارها میزنند و این جزواتى را که من اسم بردم پشت شیشه میگذارند و میگویند این بحثها از اینها 
شروع شدند و جایگاه این سازمان را در تاریخ نشان خواهند داد. اما این سازمان تا این لحظه فقط به آن 
حمله شده است و جز سران آن، کسى از آن تعریف نکرده است، اما به نظر من نقش تعیین کننده اى داشت 
در اینکه چپ ایران با چپ ترکیه، با چپ پاکستان، با چپ نیکاراگوئه، با چپ افغانستان و با چپ فیلیپین 
فرق داشته باشد. بدون اتحاد مبارزان، ایران از نظر سوسیالیسم آن، پدیده اى بود فوقش مثل برزیل، مثل 
آرژانتین، مثل ترکیه و مثل یونان تازه اگر خیلى شانس میآورد. اتحاد مبارزان باعث شده است که کمونیسم 
نوع دیگرى به جامعه ایران معرفى شود. من نقش کسان دیگرى را که در پروسه بعدى سهم داشتند، در 
اینجا نمیخواهم ارزیابى کنم. اما شروع آن واقعه از آنجا بود. اگر آن پدیده نبود، رادیکالیسم میتوانست به 
اشکال دیگرى خود را نشان بدهد، اما هیچکدام آن اشکال به این کمونیسم پراتیک که در جلسه قبلى انجمن 
مارکس سعى کردم خطوط آنرا برشمارم، به این کمونیسم پراتیک معطوف به جامعه منجر نمیشد. تاریخ 
اتحاد مبارزان، منشأ یک تاریخ مارکسیستى در متن انقالب 57 بود. من فکر میکنم این یکى از مثبت ترین 
و پرارزش ترین تجارب چپ ایران در قرن بیستم است. اگر بخواهند خود این پدیده را قضاوت کنند، به 
ادبیاتى که این پدیده از خود بروز داد مراجعه میکنند. این ادبیات قابل مقایسه با تمام ادبیات کمونیسم قرن 
خود نیست. من اینطورى فکر میکنم. منظورم ادبیات این جریان راجع به مارکسیسم، راجع به جامعه، راجع 
به انقالب کارگرى، راجع به کمونیسم در عمل است که در تاریخ چپ ایران بى سابقه است. شما بروید نگاه 
کنید از سلطانزاده و حیدر عمواوغلى بگیرید و بیائید جلو تا میرسید به جزنى و احمد زاده و پویان، و همه 
ادبیات آنها را بیاورید بگذارید روى یک میز و بعد اتحاد مبارزان را مطرح کنید و ببینید اینها چه گفتند؟ 
اتحاد مبارزان به نظر من، پلى بود که کمونیسم ایران را به کمونیسم اروپا، به کمونیسم مارکسیستى جهان 
غرب متصل کرد. در خیلى از کشورها کمونیسم هنوز شرقى است، ضداستعمارى است، ضد یانکى است. 
درحالى که کمونیسمى که االن ایران دارد، کمونیسم جهان پیشرو صنعتى است. به هر حال به نظرم تجربه 

خیلى با ارزشى است و امیدوارم در این جلسه بتوانیم جنبه هائى از آن را بحث کنیم. 

زمینه هاى اولیه تشکیل اتحاد مبارزان کمونیست 
من راجع به خودم کمى حرف میزنم و اینکه چه جورى با حمید، سهند را تشکیل دادیم:

من از مدرسه البرز در تهران سال 1348(1969) دیپلم گرفتم، به دانشگاه شیراز، که آن موقع دانشگاه پهلوى 
نام داشت، رفتم و رشته اقتصاد را خواندم. سال 1352(1973) بعد از تمام کردن دوره لیسانس رفتم انگلستان 
و تا سال 1978 که به ایران برگشتم، در انگلستان بودم و دوره دکتراى اقتصاد را خواندم و همانطور که 

کورش میگوید آدم فعال سیاسى نبودم، خیلى ایدئولوژیک بودم! 

در خانواده من از شاه اسم بردن ننگ بود، بخاطر اینکه بخش زیادى از آنها مصدقى و بخش دیگرى توده اى 
بودند، زندانى سیاسى و افسر توده اى داشتند. اسم شاه را کسى در خانواده ما اجازه نداشت بیاورد. اگر 
تلویزیون شاه نشان میداد، همه رویشان را آن طرف میکردند. یعنى متلک گفتن به شاه و نخست وزیر در 
خانواده ما باب بود. یک سگى داشتیم که پدرم اسمش را امینى، نخست وزیر شاه، گذاشته بود. البته او روى 
خط جبهه ملى چى خودش آن اسم را تعیین کرده بود، اما میخواهم بگویم که فضائى که در آن بزرگ شدم، 
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ضد شاهى بود. فضائى که ابدا مذهبى نبود، از طرف خانواده مادرى، در خانواده اى بودم که سه نسل پیشتر، 
تحصیل کرده و بى حجاب بوند. یعنى مادر بزرگ من زن بى حجابى بود که یک بخش بیمارستان هزار 
تختخوابى را اداره میکرد. آدم خیلى روشنى بود. مادر من هم از اولین زنهاى تحصیل کرده دوره خودش 
بود. یک عده زنهاى روشن و مدرن، در طرف خانواده مادریم بودند و خانواده پدرى من هم به عراق تبعید 
شده بودند و ایرانیان مجاور نجف و کربال بودند و بیرونشان کرده بودند. یعنى یک کونتراست خیلى زیادى 
در خانواده من بود. یکى کمى آنورتر خانواده پدریم، نماز خوان و شلوغ کار مذهبى بودند، ولى در خانواده 
خود ما مذهب و نماز و روزه در کار نبود. من هیچوقت متوجه نشدم چه جورى روزه میگیرند؟ نمازچى 
هست؟ در نتیجه من به عنوان یک آدم غیرمذهبى و ضدشاهى و ضد استبدادى بزرگ شدم، دوره نوجوانى 
و جوانى من هم دوره کاسترو، جنگ ویتنام و مبارزات ضداستعمارى در آفریقا بود. حتى در خود عراق 
که من در 5 سالگى به آنجا رفتم، و فاصله اردن و تا بغداد را طى کردم، شهر بغداد را دیدم که علیه ملک 
فیصل کودتا شد و او را کشتند که من یک بحثم را با مادر بزرگم یادم است در هفت سالگى در مورد این 
ماجرا. او میگفت افراط کردند و من گفتم البد شاهشان خیلى مستبد بوده است. به هر حال فضاى زندگى 

من این چنین بود. 

در دانشگاه من سیاسى نبودم، من آدمى بودم طرفدار فرهنگ غربى، موسیقى گوش میکردم و به بیتلز و 
رولینگ استونز عالقه داشتم. میخواهم بگویم با اینکه خیلى "ژیگول" نبودم، اما فرهنگ من، فرهنگ سیاسى 
رایج آن موقع نبود. سیاسى آن موقع یک عده آدمهاى متعهد و ناسیونالیست بودند. من آن موقع ناسیونالیست 
نبودم. در مسابقه فوتبال ایران با کشورهاى دیگر براى مثال، طرفدار آن تیم بودم که بهتر بازى میکرد. به 
این معنى بحثهائى که در دوره دانشگاه من را جذب کرد، بحثهائى بود در مورد حقیقت، ماهیت حقیقت، 
علم چیست و از این قبیل. در کتابخانه دانشگاه، بحث هاى افالطون و ارسطو و فالسفه بعدى مثل روسو 
را میخواندم. هیچ عالقه اى به ُرمانهاى روسى نداشتم. مطلقا رمان نخواندم، هیچوقت سیاسى به این معنى 
که انجمن اسالمى، سیاسى بود، یا انجمن ترك ها سیاسى بود، یا بچه هاى چریک که از قیافه شان میفهمیدى، 
نشدم. من در دانشگاه به خاطر رشته تحصیلى ام با مارکس آشنا شدم. چون یک بخش از درسهاى دانشگاه 
در رشته اقتصاد، تاریخ عقاید اقتصادى، و اقتصاد مارکسیستى است. ما یک استاد آمریکائى داشتیم که از 
نیکسون فرار کرده بود و گفته بود تا نیکسون سر کار است به آمریکا برنمیگردد. بعدا جسدش را باالى 
باباکوهى پیدا کردند، آدم دیپرسى بود، شاید هم سر به نیستش کردند. او خیلى چیزها میدانست. بعد محمد 
على کاتوزیان که االن در انگلستان است، و یک سال به عنوان استاد مهمان به دانشگاه شیراز آمده بود، واقعا 
محشر کرد و زیر نام تاریخ اقتصادى، تاریخ بلشویکى را درس داد. این تاریخ را با همه جزئیاتش براى ما 
گفت، از ترتسکى و بوخارین و همه چهره هاى آن انقالب براى ما گفت. این تاریخ بلشویکى را این استاد 

مهمان که خیلى هم خوش صحبت بود، فوق العاده شیرین و جذاب براى ما گفت. 

مارکس را بعنوان مدافع مالکیت اشتراکى میشناختم و خودم را حتى در مراحل نزدیک به گرفتن لیسانس، 
مارکسیست و طرفدار مالکیت اشتراکى میدانستم، گرچه یک سطر هم از مارکس نخوانده بودم. اما از 15، 
16 سالگى به خودم میگفتم کمونیست. وقتى به انگلستان آمدم، در دانشگاه "کنت" در کانتنبرى که در فاصله 
80 کیلومترى لندن قرار دارد، با بچه هاى ترتسکیست و بچه هاى حزب کمونیست قدیم انگلستان آشنا شدم. 
و من براى اولین بار نشستم کتابهاى مارکس را به انگلیسى خواندم. و به این معنى مارکسیست شدن آگاهانه 
من با خواندن کاپیتال مارکس در خانه اى در لندن آغاز شد. کتاب کاپیتال مثل یک کتاب ثریلر، براى من 
هیجان داشت. شما اگر فصل اول کاپیتال را خوانده باشید، مارکس انسان را با همان هیجان به طرف نتایجى 
که میخواهد بگیرد، میبرد. به هر حال من نشستم کاپیتال را خواندم. و ایدئولوژى آلمانى را خواندم و در 
این دوره بود که با" دیوید یافه" (آشنا شدم) در خارج از دانشگاه کمونیستى لندن، که حزب کمونیست 
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انگلستان هر سال این دانشگاه را در لندن دایر میکرد، که فکر میکنم هنوز هم دارند، بحث دیگرى داشت. 
دارند واز ارتودوکسى مارکسیسم در  اى  اند و یک نشریه  شد دیوید یافه یک گروه 40، 50 نفره  معلوم 
مقابل رویزیونیستهاى همان حزب کمونیست انگلستان و دانشگاه کمونیست آنها، دفاع میکنند. آدم جوانى 
بود، فکر کنم دو سه سالى از من بزرگتر بود. آنوقتها بحث اینکه مارکس در مورد قیمتها و تئورى ارزش 
اشتباه کرده است و نیز تئورى بحران، و اینکه گرایش نزولى نرخ سود نادرست است و غیره باب بود. یافه 
و دوستانش تنها جریانى بودند که از این ارتودوکسى مارکسیسم دفاع میکردند و خوب هم دفاع میکردند. 
خود یافه آدم آس و پاسى بود. اینها در بریجستون جلسه اى داشتند که میخواهم چیزى در این مورد بگویم 

که براى رفقاى حزب کمونیست کارگرى آموزنده است! 

دو روز بود که با آنها کار را شروع کرده بودیم که یک ابر و یک سطل به ما دادند و به ما گفتند این نرده هاى 
مقر R.C.G را تمیز کنید! هنوز به آنان اعالم وفادارى نکرده بودیم، که کار کشیدن از ما را شروع کردند. 
از کسانى که به آنها درس میدادند، پول میگرفتند. بعد خود او یک کالس کاپیتال دایر کرد در خود همان 

مقرى که جلسه میگذاشتند. 

به هر حال بعدا هم در دانشگاه بربک، دانشگاه لندن، در مورد مارکس تز مینوشتند و یکى از مارکسیستهاى 
معروف انگلستان، به اسم بنگ فاین، که او هم جوان بود و آن موقع در نوشتن تز من، سوپروایزر من بود، 
و یک عکس بزرگ داس و چکش به دیوار اتاق کارش بود و از تئوریسینهاى کمونیسم رویزیونیستهاى 
انگلستان بود و امروز هم پرفسور است و البد جائى درس میدهد، من مطالعه روى کاپیتال را ادامه دادم. 
این سوپروایز من، چند کتاب هم در مورد کاپیتال نوشته است که در کتابخانه ها و کتابفروشیها هست. بین 

بنگ فاین و دیوید یافه آدم میتوانست خیلى چیزها را یاد بگیرد. 

چطور با حمید تقوائى آشنا شدم؟ 
ایرج آذرین که دوست مدرسه و دوست صمیمى من بود، بعد از مدرسه به دانشگاه صنعتى رفت و من 
همانطور که گفتم به دانشگاه شیراز رفتم. در تعطیالت تابستان همدیگر را میدیدیم و در فاصله تحصیل هم 
مکاتبه داشتیم. ایرج آذرین از طرف دیگر دوست حمید بود. ایرج حدود سال 1973 - 1974(1352-1353) 
به انگلستان آمد. و من او را تصادفا در انگلستان دیدم و من هم به لندن نقل مکان کردم و با او مدتى هم 
خانه بودیم. و سال بعد که حمید هم به لندن آمد، از طریق ایرج با حمید هم آشنا شدم و این جمع سه نفره 
بحث در باره مارکسیسم را شروع کردیم. آن موقع ها من یادم است که این دو نفر، حمید و ایرج، مائوئیست 
بودند و من مائوئیست نبودم. بحث در باره مائو بین ما باال میگرفت و من از موضع ایدئولوژى آلمانى و 
کاپیتال در برابر بحثهاى آنها بودم. خیلى سریع بحث دفاع از مائو تبدیل شد به خندیدن به مائو، چون جزوه 
در باره تضاد مائو را میآوردیم و یک سطرش را میخواندیم و یک ساعت میخندیدیم. که بعدا تضاد عمده و 
فرعى را مثل شعر میخواندند رِنگ میگرفتند و میخندیدیم. دوست مائوئیستى داشتم که کتاب در باره تضاد 
مائو را به من داد که بخوانم که من هم گفتم میروم توالت میخوانم. که وقتى برگشتم بیچاره قرمز شده بود که 
من با چه جرأتى این کار را کردم. در جریان آن بحثها دیگر کسى مائوئیست نبود و ما همدیگر را شناختیم. 

ما یک محفل مطالعاتى داشتیم که بعد به آن میپردازم. 

به هرحال وقتى انقالب در ایران باال گرفت و در جلسات کنفدراسیون شرکت میکردیم و شعار توپ و تانک 
و مسلسل دیگر اثر ندارد را شنیدیم، یواش یواش جرات کردیم بیائیم توى خیابان. در آن دوره آنقدر محافظه 
کار بودیم که میگفتیم روزهاى سه شنبه که ایران ایر پرواز دارد، در حیاط راه نرویم ممکن است عکس ما را 
بیاندازند!! این اغراق است ولى بطور واقعى اینطورى بود. یک روزى در مرکز شهر لندن ما در خیابان گپ 
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میزدیم که یکهو دیدیم یک تظاهرات ایرانیان راه افتاده است، همه در تظاهرات با روى باز داشتند مرگ بر 
شاه میگفتند، ما کالههایمان را روى چشمانان کشیده بودیم و با عینک از دور نگاه میکردیم!! 

وقتى انقالب باال گرفت، به همان سرعت ما هم جدى شدیم. در جلسات کنفدراسیون که شرکت میکردیم، 
متوجه شدیم که ما دیدگاه دیگرى هستیم و تصمیم گرفتیم بدون هیچ نقشه قبلى به ایران برگردیم. گفتیم 
میرویم ایران، اوضاع را نگاه میکنیم و بعد تصمیم میگیریم. جزوه خطوط عمده را من نصفش را نوشتم 
و نصف دیگرش را دادم که حمید در هواپیما که به ایران برمیگردد، بنویسد. من و ایرج و حمید به ایران 
برگشتیم و دو سه نفر دیگرى که شخصیتهاى فرعى ترى در آن پروسه بودند. من و حمید تصمیم گرفتیم که 
با همدیگر کار کنیم، ایرج گفت این کارها کودکانه است و کارتان نمیگیرید و گروههاى بزرگتر هست و 
فایده اى ندارد و دوباره به خارج برگشت. بعد از حدود 10 ماه که دوباره با ما تماس گرفت، گفت میخواهم 
عضو اتحاد مبارزان بشوم. ولى من و حمید تصمیم گرفتیم همین نظراتى را که داریم بین دانشجویان مبارز 
توزیع کنیم و دستگاه پلى کپى بخریم. در پروسه اى خیلى تدریجى که در بین دانشجویان مبارز حرف ما 
را میشنوند و یواش یواش به این سمت رانده شدیم که گروه خود را جدى بگیریم. ما کارمان را به عنوان 
هسته اى که قرار بود جذب یک سازمان دیگر بشود، شروع کردیم، طرح از پیشى نداشتیم. پروسه جدى 
شدن ما بعد از دو سه ماه پس از تشکیل ما شروع شد. متوجه شدیم که بحثهاى ما جدى اند، هوادار کسى 
را  کتاب اسطوره  و  میشویم  جدى تر  که  است  سال 58  بهار  در  یواش  یواش  و یک خط هستیم.  نیستیم 
مینویسیم و شروع میکنیم به عضو گرفتن. یکى از اولین کسانى که با ما آمد، خسرو داور بود. من نوشته ام 
را به خسرو دادم، او رفت و خواند. او چون در ایران زندگى میکرد و به نتایج خودش از کمونیسم رسیده 
بود، و دانشگاه را ول کرده و کارگر شده بود و کارهاى کارگرى میکرد، کارگر لودر و تراکتور در کارهاى 
ساختمانى شده بود، نوشته من، اسطوره را خواند و بعد رفت مارکس را خواند. بعد از دو ماه مطالعه نوشته 
من و خواندن مارکس برگشت و گفت این حرفهایتان خیلى خوب است، به خودتان زیاد مطمئن نیستم!... 
بهر حال خسرو زیاد به کالیبر ما و قدرت و وسع ما مطمئن نبود. بعد از اینکه خسرو به تحصن کارگران 
را  بارش  و  کار  بود  رفته  چند هفته اى  حمید  چون  بودم،  مانده  باقى  سهند  از  فقط  من  و  شد  رانده  بیکار 
روبراه کند و برگردد. در این چند هفته خسرو ارزیابى خودش را از تحصن کارگران بیکار نوشت و من 
یک مقدمه اى بر آن نوشتم. از آن موقع به بعد خسرو دیگر عضو شد. و همان وقت عباس انتظار حجت 
که دانشجوى خیلى فعال دانشگاه صنعتى بود، نیز عضو شد. همان وقت حمید روزى آمد و گفت دو عضو 
دختر گرفته ام، آنها هم دانشجوى دانشگاه صنعتى بودند، اما به ما نقد داشتند که جریانى کارگرى نیستیم و 
به کارگران اهمیت نمیدهیم و جریانى هستیم که در میان دانشجویان کار میکند، که بحثهایشان اکونومیستى 
بود و در نتیجه بعد از هشت ماه رفتند. به هر حال شروع دوره، خیلى محفلى، تصادفى و بى خط است. یک 
موقعى پیش تر، در انگلستان با ترتسکسیتها بحث داشتیم و در جلسات کنفدراسیون بحث داشتیم و علیه 
خمینى و علیه "همه باهم "بودیم. در همان حال تعدادى از بخش منشعب و جریان تقى شهرام و کسانى 
که از جریانات دیگر منشعب شده بودند در خارج کشور جریانى درست کردند به اسم گروه آذرخش که 
محافل دور و بر فرهاد بشارت بودند. فرهاد این گروه و نظراتش را به ما معرفى کرد و ما جزوه "خطوط 
عمده" را اساسا در نقد گروه آذرخش نوشتیم. وقتى بعدا در ایران فعالین گروه آذرخش را پیدا کردیم، یکى 
از اولین کارهائى که کردیم این بود که یک دستگاه تکثیر استنسیل پیدا کنیم و آن جزوه خطوط عمده را 
تکثیر کنیم و به در و دیوارها بچسپانیم و یا به آن و آن بدهیم. اوائل منتظر بودیم که ببینیم آیا کسى نوشته 
ما را میخواند؟ و پشت آن جزوه در آن مقطع فقط دو آدم بودند. اما وقتى دیدیم که براى حرفهامان گوش 
شنوا هست، مجبور شدیم، جدى تر بشویم. از تابستان آن سال دیگر اتحاد مبارزان یک پدیده تازه اى است. 
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اما چرا"سهند"، هوادار اتحاد مبارزان در راه آرمان طبقه کارگر؟
اگر دقت کنید در آخر جزوه خطوط عمده، در چاپ دوم ما در ابتدا آن را به عنوان یک محفل آزادیخواه در 
ماه آذر چاپ و امضا کردیم، در قطع A چهار و بدون هیچ ضمیمه اى، و بردیم در پلى تکنیک و دانشگاه 
تهران چسپاندیم. چون ما هیچ ادعائى نداشتیم که آمده ایم گروهى راه بیاندازیم. نشستیم فکر کردیم ببینیم 
در میان آن همه سازمان و جریان، کدام خط است که به ما نزدیک است و به نظرش هیچ کدام از بخشهاى 
بورژوازى مترقى نیست؟ تنها جریانى که این را میگفت، جریان تقى شهرام و رفقایش بودند. که خود تقى 
شهرام از بخش مجاهدین منشعب، خلع شد و از مجاهدین منشعب، سه جریان پیکار، نبرد و آرمان از آن 
بیرون آمد. پیکار رفته بود روى خط بورژوازى وابسته و بورژوازى ملى و در آن وسط ایستاده بود، از گروه 
نبرد براى رهائى نفهمیدیم که چه موضعى دارند. اما آرمان آن جریانى بود که سعى کرد سنت تقى شهرام 
را از نظر سیاسى ادامه بدهد. و من وقتى مواضعشان را در مورد لیبرالها میخواندم، و نظرات رفیقى به نام 
"مسعود یاکوبى" که به مهدى مشهور بود، و نفر اول آرمان بود و قلم خوبى داشت سعى داشت همه مطالب 
را شبیه 81 برومر بنویسد، خیلى آتشى علیه لیبرالها و لیبرالیسم بود. در مورد این مهدى حتما باید در فرصتى 
صحبت کنیم. جواد قائدى آنوقت هنوز از مسئولین پیکار بود، اما بعدا همراه همین مهدى به آرمان پیوسته 
بود. به هر حال هر دو را بعدا دیدیم. ما در آن مقطع به خاطر این خود را هوادار آنها میدانستیم که فکر 
میکردیم شاخه هاى اصلى چپ اند، گرچه احتماال آرمان آنوقت 20 نفر و ما 6 نفر بودیم. دو سه ماه بعد آرمان 
21 نفر و ما 60 نفر شدیم و ما هنوز هوادار آنها بودیم. بار اول که مسعود یاکوبى را دیدیم، از من پرسید 
چرا هوادار ما هستید، چون هر کسى از ما میپرسد اینها چه کسانى هستند، جواب میدهیم اینها کسانى هستند 
که هواى ما را دارند! به یک معنى ما هوادار آنها باقى ماندیم تا زمانى که مشکالت "کنفرانس وحدت" پیش 
آمد. و این نشان میدهد که ما تا چه اندازه بدون نقشه و بدون یک ارزیابى از اقتصاد و سیاست در جامعه 
و بیش از هر چیز بدون ادعا، کارمان را شروع کردیم. در اوائل هر کس را میدیدیم، سؤال میکردیم که چه 
جورى گروه میسازند؟ جواد قائدى که فکر میکردیم به خاطر اینکه نفر دوم مجاهدین بخش منشعب بود، 
باید قاعدتا در مورد سازماندهى خیلى وارد باشد، او را آوردیم خانه مان و شیشه و پرده ها را کشیدیم و 
پرسیدیم احمد جان!، چون اسم تشکیالتى او احمد بود، چه جورى باید سازمان ساخت؟ گفت اگر ما بلد 
بودیم، که کارمان به اینجا نمیکشید! واقعا یادش بخیر. میخواهم بگویم فوق العاده تازه کار بودند. تقى شهرام 
متاسفانه هیچوقت با ما مالقات نکرد، او را گرفتند. حتى میگفتند که در مدتى که تحت تعقیب بوده او را هم 
کمک نکرده بودند که به خارج برود، و یا شایع بود که خود او گفته است نمیروم. على (جوادى) احتماال به 
دلیل نزدیکى به تقى شهرام اطالعات بیشترى دارد. در هر حال با دستگیرى او و پخش خبر مربوط به قتل 

شریف واقفى فضاى سنگینى حول تقى شهرام حاکم بود و ما فرصت مالقات با او را نیافتیم. 

در هر حال به نظرم یکى از کسانى که باید در موردش و کارها و مواضعش تحقیق کنیم و در جلسات 
دیگرى در مورد او بحث کنیم، تقى شهرام است. من فکر میکنم تا همین حد به بحث تاریخ اتحاد مبارزان 

و سؤالهاى مربوطه پرداخته باشم. 

متن پیاده شده این گفتار اولین بار در "منتخب آثار"، خرداد 1384 ( مه 2005) بچاپ رسیده است. 
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پرده آخر: 
یادداشتهایى درباره بحران سیاسى رژیم اسالمى 

1-  صورت مساله 
آنچه که ایران سه سال اخیر را در اساس از ایران پیش از آن متمایز مى کند، تلقى مردم از موقعیت خویش در 
رابطه با حکومت است. این آن چیزى است که در ایران عوض شده است. نه فقط وقوف به اینکه جمهورى 
اسالمى نباید سر کار باشد، باید برود، بلکه باور به اینکه میتواند برانداخته شود، میرود که برانداخته شود. 
نفرت توده هاى وسیع مردم از جمهورى اسالمى به قدمت خود این رژیم است. جمهورى اسالمى از ابتدا 
حکومت اقلیت ناچیزى بوده است که در یک خالء سیاسى، با پشتوانه دول و رسانه هاى غربى، بر مبناى 
یک سیاست علنى آدمکشى و با اتکا به یکى از خونین ترین و خشن ترین سرکوبهاى سیاسى در تاریخ قرن 
بیستم سر پا مانده است. اگر حکومت اوباش بخواهد اساسا مصداقى در دنیاى امروز داشته باشد، این است. 
در این بیست سال هر روز و هر شب میلیونها نفر بر بنیادهاى این حکومت و مقامات و نهادها و مراجعش، 
بر اسمش و رهبرش و سپاه و قانون و زندانش از ته قلب لعنت فرستاده اند. این احساس عمیق دشمنى با 
حکومت اسالمى خمیره مشترك و جز ثابت روانشناسى اکثریت عظیم مردم در طول این دو دهه بوده است. 
اما امروز عنصر تعیین کننده دیگرى به این روحیه افزوده شده است و آن امید و باور روزافزون به نابودى 
قریب الوقوع رژیم است. این موتور محرکه روند اوضاع سیاسى در ایران امروز است. مردم براه افتاده اند. 

  
کل بحران رژیم اسالمى از اینجا مایه مى گیرد. قطب بندى امروزى جناحهاى حکومت اسالمى و شکاف 
میان دو خردادى ها و جناح راست در این ریشه دارد. اینجا دیگر بحث "مکتب یا تخصص" و "اقتصاد بازار 
یا اقتصاد دولتى" و "صدور انقالب اسالمى آرى یا نه" نیست. بحث بر سر نقس بقاء حکومت در برابر این 

نارضایتى عمیق و بیدارى و تحرك روزافزون مردم است. 
  

به  راست  جناح  که سیاست  میدانند  است.  رفتنى  کنونى  اسالمى  جمهورى  که  دانند  مى  ها  خردادى  دوم 
سرعت مردم را به یک تعیین تکلیف بنیادى و قهر آمیز با کل رژیم میکشاند و شکست کل نظام شان در این 
نبرد قطعى است. اینها مدعى اند میتوانند یک جمهورى اسالمى از نوع دوم، یک جمهورى اسالمى تعدیل 
شده، بنا کنند. خشونت و اعدام و سرکوب و شکنجه و ترور را براى کمونیستها، کارگران، رادیکالها و زنان 
نگاه دارند، اما دامنه "خودى" ها را وسعت دهند. اپوزیسیون ملى- اسالمى شرقزده را دوباره به بازى بگیرند. 
اپوزیسیونى که قبال یکبار با آب دهان آویزان به گرد جمهورى اسالمى خمینى -  بازرگان حلقه زده بود و 
حتى وقتى طرد شد هم از حمایت ضمنى رژیم دست نکشید. دوم خردادى ها فکر مى کنند میتوان به این 
شیوه و با ایجاد یک ائتالف بورژوایى ملى- اسالمى یک نقطه تعادل اسالمى جدید در ایران ایجاد کرد و 
چند سال دیگر سر کار ماند. این راه فرارى است که اینها نشان دوستان نگرانشان در جناح راست میدهند. 

  
اما جناح راست مجاب نمیشود. اینها تصویر واقعبینانه ترى از دینامیسم تحول سیاسى در ایران دارند. میدانند 
که حکومت و اسالم بى ریشه تر از آن است که جاى عقب نشینى داشته باشند. مى دانند که دوم خردادى 
ها دارند با آتش بازى مى کنند. نگرانند، و اوضاع سالهاى اخیر را شاهد میگیرند که "توسعه" عالم سیاسى 
شود.  منجر  سیاست  در میدان  طلب  سرنگونى  مردم  عظیم  نیروى  عروج  به  بسرعت  میتواند  ها  "خودى" 
اینها برعکس میخواهند دامنه "خودى" ها را محدودتر کنند. دنبال کشف و طرد سیاسى و حذف فیزیکى 
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بمانند.  بشود  وقت  هر  تا  خشونت  با  میخواهند  مجبورند.  صفوف خویشند.  در  ها  "نفوذى"  و  "خائنین" 
انسجام و انضباط و اطاعت الزم دارند. 

  
هر  از  عینى مستقل  بطور  است.  آمیز  استیصال  و  العالج  جناح  دو  هر  موقعیت  و  حکومت  کل  موقعیت 
سیاست و تالش و تدبیرى از جانب هریک، جمهورى اسالمى و اسالم سیاسى راه خروجى از این مهلکه 

ندارد. چرا؟ 
1-  بن بست اقتصادى:

هیچ نوع ثبات نسبى سیاسى، تا چه رسد به یک تعادل ماندگارتر اجتماعى، بدون یک گشایش اقتصادى 
اساسى در ایران ممکن نیست. اما چنین افقى مادام که رژیم اسالمى بر سر کار است مطلقا وجود ندارد. 
جمهورى اسالمى بورژوازى ایران را از چنگال انقالب چپ گرایانه ضد سلطنتى - ضد استبدادى سال 57 
نجات داد. اما براه اندازى سرمایه دارى ایران، رشد دادن آن در چهارچوب جهانى کاپیتالیسم امروز و تبدیل 
بازار داخلى در ایران به یک بخش دینامیک و ارگانیک اقتصاد جهانى سرمایه دارى، با مشخصات ماهوى 
و موقعیت تاریخى -  سیاسى رژیم اسالمى تناقض دارد. خاورمیانه، مادام که اسالم سیاسى از آن ریشه کن 
نشده، مادام که مساله اعراب و اسرائیل به یک سرانجام قطعى نرسیده، مادام که آینده سیاسى خاورمیانه، 
ثبات آن و مناسبات کشورها و مردم این منطقه با جهان غرب از بنیاد نامعین و غیر قابل اتکا است، از نظر 
بورژوازى و کمپانى ها و دول غربى در ته لیست صدور سرمایه و انتقال تکنولوژى و گسترش تجارت خارجى 
قرار دارد. خاورمیانه از نظر ایدئولوژیکى، سیاسى، فرهنگى بالتکلیف ترین منطقه جهان است. سرمایه، آنهم 
سرمایه صنعتى در دورانى که یک انقالب عظیم تکنیکى در جریان است، به این ابهام سفر نمیکند و در این 
ابهام ریشه نمیدواند. اسالم سیاسى و جمهورى اسالمى در ایران خود بخشى از صورت مساله عقب ماندگى 
و درجا زدن اقتصادى خاورمیانه است. نه فقط نمیتواند عامل و عنصر پیشبرنده رشد سریع کاپیتالیستى در 
ایران باشد، بلکه خود از اولین موانع آن است. این تناقض فقط بر جناح راست و اسالمیون افراطى در ایران 
نیست که صدق میکند. جناح دوم خرداد هم در همین بن بست قرار دارد. "دیالوگ تمدن ها" و "بهبود 
مناسبات" با دول غربى و حتى بازگشایى سفارت هاى دولتهاى غربى تغییر ملموسى در این تصویر عمومى 
نمى دهد. بحث بر سر رفع تشنج و بهبود مناسبات دیپلوماتیک با غرب نیست (که حتى همین هم بدون 
از ریشه زدن جناح راست براى دوم خردادى ها میسر نیست). معضل این است که اگر بخواهند سرمایه 
دارى ایران با شرکت و حمایت سرمایه ها و دول غربى یک روند جدید بازسازى و انباشت را تجربه کند، 
چرخش دولت سرمایه دارى و کل بورژوازى و الیت سیاسى و فکرى ایران بسوى غرب باید چنان آشکار، 
علنى، چشمگیر، مشتاقانه و ایدئولوژیک باشد که ایران به یک پایگاه جدى و فعال علنى طرفدار غرب در 
منطقه تبدیل شود. کشورهایى مانند مصر و ترکیه، با همه اعالم وفادارى شان به غرب و آمریکا و با همه 
رابطه نزدیک سیاسى و نظامى شان با غرب، هنوز از نظر اقتصادى از مناطق فراموش شده جهانند. شکوفایى 
کاپیتالیسم ایرانى به یک نزدیکى و اتحاد بین المللى حتى بسیار فراتر از این کشورها نیاز دارد. تامین و 
تضمین این درجه نزدیکى، حتى اگر دو خردادى ها خودشان بخواهند، از حیطه قدرت و مقدرات تاریخى 
این جریان بیرون است. شکست قطعى اسالم سیاسى شرط نخست این روند است. اما جریانى که اسالم 
سیاسى را شکست بدهد بنا به تعریف دیگر نمیتواند اسالمى بوده باشد یا مانده باشد. این ما را به یک حکم 
ساده میرساند. اگر هم پاسخ کاپیتالیستى اى که براى اقتصاد ایران، هر قدر کوتاه مدت، وجود داشته باشد، 
این پاسخ از درون حکومت اسالمى نمیتواند داده شود. جناحهاى جکومت از نظر اقتصادى در یک بن 
بست تاریخى قرار دارند. با توجه به اوضاع اقتصادى ایران، با توجه به خواستها و انتظارات اقتصادى مردم 
ایران، بدون پاسخ اقتصادى، ولو پاسخى میان مدت، تعادل سیاسى براى هیچ دولت بورژوایى در ایران دیگر 
ممکن نیست. نه جناح راست، و نه دوم خردادى ها راهى براى برون رفت از بحران ندارند. هیوالى اقتصاد، 
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جمهورى اسالمى را به سمت سقوط میراند. نه زدن و بستن و نه توسعه "خودى" ها پاسخ این مساله نیست. 
  

2-  بن بست سیاسى:

اگر موقعیت اقتصادى ایران عاقبت نهایى رژیم اسالمى را رقم میزند، موقعیت سیاسى کنونى حکومت دال 
بر آن است که این" عاقبت" هم اکنون فرا رسیده است. جمهورى اسالمى توان حکومت کردن بر مردم 
ایران را از دست داده است. جمهورى اسالمى محصول انقالب 57 نیست. فاصله 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 
60 دوران تعیین تکلیف قدرت سیاسى پس از سقوط سلطنت در ایران بود. اگر چه چیزى با نام جمهورى 
اسالمى برپا شده بود، اما اوال، آن دولت اساسا به مثابه یک دولت ائتالفى موقت و در حال گذار راست در 
ایران بوجود آمده بود. از نظر هیچکس تکلیف مساله قدرت و دولت یکسره نشده بود و ثانیا، نه فقط خود 
حکومت دستخوش شدیدترین تحوالت و تغییر آرایشهاى درونى بود، بلکه دامنه قدرت عملش در ایران 
اندك بود و فى الحال جنبش توده اى براى برکنارى اش آغاز شده بود. دو خردادى هاى امروز دوست 
دارند فراموش شود که تا 30 خرداد 60 نخست وزیر و رئیس جمهورى و اکثر اعضاى کابینه این رژیم 
هاى  روزنامه  و بسیارى  مختلف  هاى  روزنامه  نبود،  اجبارى  هنوز  شهر  سطح  در  حجاب  نبودند،  آخوند 
کمونیستى (و نه صرفا روزنامه هاى سرپاسدارها و شکنجه گرهاى سابق و ولتر بدلى هاى امروز) علیرغم 
همه جفتک اندازى هاى حکومت منظما منتشر میشدند. شوراها و سازمانهاى مستقل کارگرى علیرغم عر 
و تیزهاى اوباش اسالمى وجود داشتند و کار میکردند، جنبش دانشجویى اساسا تحت رهبرى چپ بود. 
چماقدارى وجود داشت، اما چماقدارى پیروز نشده بود. این حکومت، در شکل کنونیش، محصول هجوم 
خونین و نظامى -  پلیسى 30 خرداد شصت به بعد و کشتار عظیم مخالفان در ایران است. جمهورى اسالمى 
با سرکوب بوجود آمد و با خفقان سر کار ماند. صدها هزار انسان در چنگال این رژیم جان باخته اند. این 
رژیم نماینده یک تراژدى عظیم انسانى، یک هاالکاست اسالمى، است. امروز مردم همین تنها رکن حکومت، 
یعنى سیاست سرکوب را به مصاف طلبیده اند. جمهورى اسالمى اى که نتواند سرکوب کند سرنگون میشود. 
و امروز دقیقا به این موقعیت رسیده ایم. مردم ایران اعالم کرده اند و سران حکومت هم از هر رنگ و قماشى 
درك کرده اند که روند واژگونى حکومت آغاز شده است. این یک تحول جدید است. مردمى که امروز براى 
پائین کشیدن رژیم اسالمى به میدان آمده اند اکثرا نسل جدیدى اند که به این حکومت چشم گشوده اند. 
آن را با حداقل انتظارات بشر امروزى از زندگى، از آزادى و حرمت انسانى در تناقض و ضدیت مى بینند 
ونمى خواهندش. این عالج ندارد. درمانى نمى پذیرد. بى خاصیتى سرکوب در شرایط امروز ایران صورت 

مساله است. نقطه شروع بحران است. سیاست سرکوب بیشتر بنابراین پاسخ نیست. 

انتظارات و آرمانهاى جنبشى که اینک براى آزادى در ایران شکل میگیرد، آنقدر وسیع و فراگیر و رادیکال 
است که چهارچوب محقر جامعه مدنى ادعایى دوم خردادى ها حتى یک روز هم نمیتواند به آن قالب بزند. 
آزادى تشکل و اعتصاب و احزاب، آزادى مطبوعات، جدایى دین از دولت و نه فقط این بلکه یک تعیین 
تکلیف اساسى با کلیت دین در پهنه جامعه، آزادى زن، مدرنیسم، حقوق فردى و مدنى گسترده و تضمین 
شده، دخالت مستقیم مردم در سیاست و دولت در رادیکال ترین و بى تخفیف ترین شکل به پیشاپیش 
صفوف این جنبش جارى رانده خواهد شد. این دیگر جنبش خام اندیش و خوشباور سال 57 نیست. این 
جنبش تمام پیچیدگى ها و پختگى دنیاى امروز و نسل معترض ایران امروز را منعکس میکند. جنبش که 

امروز در ایران به راه افتاده است میتواند پیش درآمد نخستین انقالب سوسیالیستى قرن 21 باشد. 
   

این تصور که نهضت دوم خرداد میتواند سدى بر این موج باشد یا مجرایى براى سوق دادن آن به تعدیالت 
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جزئى و نیم بند در نظم موجود تصورى کودکانه است. 
   

3-  بن بست فرهنگى:
اسالم رفتنى است. اسالم دارد از زندگى مردم ایران رخت بر مى بندد. نه فقط از حکومت و دولت و آموزش 
و پرورش، بلکه از منظره شهرها، از دنیاى درونى تک تک انسانها، از عمق عواطف و فرهنگهاى فردى شان، 
از خود آگاهى شان، از مناسبات روزمره شان باهم. اسالم دارد ور مى افتد، درست به همان شکلى که دین 
و جهالت بطور کلى باید وربیفتد. باید پشت سر گذاشته شود. ایران یک موج برگشت وسیع ضد اسالمى را 
تجربه میکند. رژیم سیاسى آتى ایران چه چپ باشد چه راست، چه انقالبى باشد و چه ارتجاعى، فقط میتواند 
غیر مذهبى باشد. مردم بنیادهاى هویت مذهبى را به لرزه درآورده اند. جمهورى اسالمى نمیتواند باقى بماند، 
از جمله و بویژه به این دلیل که مذهبى است. اسالمى است. جناح راست با کوبیدن بر طبل اسالمیت فقط 
به انزجار عموم مى افزاید و آتش عصیان و قیام را شعله ور میکند. اما دوم خردادى ها هم راه حلى ندارند. 
این تصور که مردم ایران علیه اسالم محمدى برمیخیزند و به میدان مى آیند، تا بعد به دست خودشان اسالم 
"پروتستان" نیم پز این و آن را بر به تخت بنشانند و میان عمامه ها انتخاب کنند، از فرط حماقت فکاهى 
است. سیر تحوالت آتى ایران قالب اسالمیت را پاره میکند و همراه آن تمام جریانات اسالمى، از خاتمى چى 
ها و نهضت آزادى تا طیف وسیع اپوزیسیون اسالمزده و شرقزده حاصل تجزیه و دگردیسى حزب توده و 
جبهه ملى، که به یک معنى وسیعتر تاریخى براستى باید از نظر اسالمیون "خودى" محسوب شوند را بیش 
از پیش منزوى و بى ربط میکند. دوم خردادى ها هرچه بکارند، بهر حال محصولش را خود درو نخواهند 

کرد. این یک اردوى ناپایدار و گذراست. 
   

این صورت مساله است. ناسازگارى جمهورى اسالمى با حیات اقتصادى ایران، انتظارات و نیازهاى سیاسى 
در  تناقض  این  رفع  براى  اجتماعى  وسیع  یک مبارزه  و  شده  عیان  دیگر  مردم  عظیم  اکثریت  فرهنگى  و 
ایران آغاز شده است. جمهورى اسالمى لبه پرتگاه است. جناح راست نمیتواند قدرت را حفظ کند. سالح 
سرکوب و ارعاب بیمصرف و کند شده. دگرگونى عمیق اوضاع اجتناب ناپذیر است. اما سیر تحول آنجا که 

دوم خردادى ها مى خواهند متوقف نمیشود. نقطه تعادل اسالمى جدیدى وجود ندارد. 
   

رژیم  جناحهاى  میکند.  سنگینى  بشدت  حکومت  جناحهاى  اعمال  و  سیاستها  همه  بر  واقعیت  این  سایه 
اسالمى در جدال با هم اند بى آنکه واقعا قصد پیروزى کامل بر یکدیگر را داشته باشند. یکدیگر را میکوبند، 
بى آنکه بخواهند حریف را واقعا حذف کنند. به آرامش دعوت میکنند بى آنکه بخواهند آرام بمانند. از کودتا 
مى ترسانند تا ناگزیر به کودتا نشوند. ناگزیرند با یکدیگر بجنگند چون در پیروزى یکجانبه طرف مقابل 
نابودى کل نظام را میبینند. این نبرد بر سر گرفتن سکان نظامى است که تنها چهارچوب حفظ اقتدار مشترك 
اسالمیون در ایران است. این حد نهایى جدال دو جناح و همینطور الگوى برخورد هریک را به مردم و به 

جنبش رادیکال در ایران ترسیم میکند. 
   

واقعیات اقتصادى و سیاسى و فرهنگى امروز ایران و بن بست همه جانبه رژیم اسالمى و اسالم سیاسى در 
ایران، همچنین خطوط زندگى پس از جمهورى اسالمى را نیز رسم میکند. چه نیروهایى بازیگران اصلى 
در صحنه سرنگونى و تعیین سیماى سیاسى آتى ایران خواهند بود. صف بندیهاى استراتژیکى تر در جامعه 
ایران چه خواهد بود. چه نظام سیاسى اى شانس پیروزى در ایران دارد. به این نکات باید در بخشهاى 

بعدى بپردازیم. 
انترناسیونال هفتگى شماره 1 ، 16 اردیبشهت 1379 -  5 مه 2000
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”اقتصاد" یا "توسعه سیاسى"
کدام مال خر است؟! 

دور اخیر مرافعه جناح راست و دوم خردادى ها بر سر "اقتصاد" یا "توسعه سیاسى "بینهایت فکاهى و 
بچه گانه و عاریه است. راست ها ساعت یازدهم درست قبل از بسته شدن کرکره مجلس اسالمى پنجم 
دوان دوان الیحه اى گذراندند که روزنامه هاى "خودى" هاى "نفوذى" دوم خردادى را بنام قانون ببندند و 
تاسیس روزنامه هاى بعدى را دشوار کنند. از پیش روشن بود که متقابال اولین اقدام دوم خردادى ها پس 
از شروع مجلس اسالمى ششم این خواهد بود که چیزى تصویب کنند تا بتوانند آدمهایشان را از حبس 
بیرون بیاورند و روزنامه هایشان را دایر کنند. در مقابل، جناح راست با حماقت کم نظیرى پشت "اقتصاد" 
سنگر گرفته است. میگوید چرا دوم خردادى ها در مجلس جناحى عمل میکنند و سیاست بازى میکنند و به 
اولویتهاى مبرم اقتصادى نمیپردازند. بیست سال قبل "به گفته خمینى" اقتصاد "زیربناى االغ" بود. خواستهاى 
رفاهى و اقتصادى مردم انقالب کرده را با این نوع اراجیف کوبیدند. فقرى بیسابقه و غیر قابل توصیف به 
دهها میلیون انسان تحمیل کردند. حقوق کارگر را ماهها نمیپردازند و آنجا هم که میپردازند قدرت خرید 
قوت الیموت براى یک خانواده سه نفره را ندارد. تورم و گرانى بیداد میکند. باالکشیدن حق مردم و رشوه 
خوارى و فساد و اختالس بنیاد سیستم ادارى اینهاست. بیکارى و اعتیاد جامعه را در خود غرق کرده است. 

و حال این ابله ها فکر میکنند با برگ انجیر "اقتصاد" میتوانند در انظار مردم ستر عورت کنند. 
  

اما دومى هم دست کمى از اولى ندارد. میگوید بله، اما "توسعه سیاسى" شرط توسعه اقتصادى است. چه 
عالى، و این توسعه سیاسى نجات بخش چیست : احیاى ائتالف ملى-  اسالمى قبل از غلبه راست "انحصار 
قدرت،  در  ها  امامى  خط  و  اسالمى  انقالب  مجاهدین  به  مجدد  سهم دادن  رفسنجانى.  دوران  در  طلب" 
فحاشى کمتر به نهضت آزادى در بیرون قدرت، استخوانى جلوى اکثریت و حزب توده و طیف محافل 
اپوزیسیون مفلوك طرفدار رژیم پرت کردن و وفادارى بیدریغشان را خریدن، و هچنان کارگر و کمونیسم 
و زن و رادیکالیسم و حقوق مدنى مردم را کوبیدن، و به این اعتبار بهبود مناسبات مالى و تجارى با غرب. 

و گویا قرار است مردم براى این "جامعه مدنى" رهایى بخش سر و دست بشکنند. 
  

مباحثه جارى جناح ها ابدا حدت اوضاع سیاسى و رابطه واقعى میان دوجناح و موقعیت کل حکومت در 
قبال مردم را منعکس نمیکند. این مرافعه اخیر بر سر اقتصاد یا سیاست براى کسانى که شبها طرح ترور 
یکدیگر را میریزند و هنوز گلوله هاى دیگرى را در گردن و دست پاى خود دارند، براى کسانى که نفرت 
مردم را میبینند و میشناسند، براى کسانى که عالج ناپذیرى موقعیت اقتصادى و سستى بنیاد حاکمیت خود 
پى برده اند بیش از حد لوکس و تفننى و کودکانه است. این فاز بسرعت سپرى میشود. با این کلمات و 
عبارات نمیتوان زیاد راجع به مرگ و زندگى اسالم سیاسى و حکومت اسالمى در ایران حرف زد. همه 

بزودى وارد اصل مطلب خواهند شد. 
  

انترناسیونال هفتگى شماره 8 ، 3 تیر 1379 -  23 ژوئن 2000
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در باره لغو کار مزدى 
گفتگو با على جوادى، رادیو انترناسیونال -  اوت 2000

متن پیاده شده از روى مصاحبه رادیویى

على جوادى: منصور حکمت اجازه بدهید از این نکته شروع کنم که اصال چرا شما و حزب کمونیست 
کارگرى مدافع لغو کار مزدى هستید؟ ایراد و انتقاد فلسفى شما به نفس وجود کار براى مزد در جامعه 

چیست؟ 
منصور حکمت: اگر از کار براى مزد در جامعه یک کمى فاصله بگیریم، متوجه میشویم که اتفاق ناگوارى 
است که دارد میافتد. ببینید این که یک نفر باید در ازاء مزد کار کند، یک چیزى راجع به وضعیت موجود 
این آدم میدهد و آن این است که این آدم نمیتواند برود خودش کار کند، باید کارش را بفروشد. منظورم از 
برود خودش کار کند این نیست که تولید کوچک خودش را داشته باشد، یعنى در هیچ وسایل تولیدى به 
هیچ شکلى سهیم نیست و اراده و کنترلى بر آن ندارد، در نتیجه باید کارش را به کسى بفروشد؛ که آن روى 
سکه این است که کسانى هستند که کار را میخرند. در نتیجه آنها قاعدتًا باید وسایل تولید داشته باشند. یک 
عده مالک وسایل تولید اجتماعى هستند حاال این وسایل تولید از میخ و چکش و از کوچکترین ابزار تولید 
گرفته، تا کارخانه ها، تا وسایل حمل و نقل عظیم و تا نهادها و سیستمهایى که محصوالت اجتماعى را تولید 
میکنند، با کل پیچیدگیها را شامل میشود. اینها متعلق به یک قشر و بخشى از جامعه است و یک اکثریت 
عظیمى باید بروند نیروى کارشان را به اینها بفروشند تا بتوانند در ازاء آن پولى بگیرند، یعنى با مزد که پولى 
است که در ازاء فروختن نیروى کارشان میگیرند، بعد بتوانند بروند در بازار محصوالت کار خودشان را که 

دیروز تولید میکردند با آن پول از بازار بخرند. 

به عبارت دیگر شما میروید کار میکنید، نیروى کارتان را میفروشید، آن نیروى کار شماست. کسانى که 
صاحب سرمایه هستند، صاحب وسایل تولید هستند این نیروى کار را مورد استفاده قرار میدهند، این نیروى 
کار مصرف میشود و کاالهایى تولید میشود که با اینکه شما روى آن کار کرده اید، اما چون متعلق به آن کسى 
است که صاحب وسایل تولید است، متعلق به صاحب سرمایه است، او آنها را به بازار میآورد و شما میروید 
با مزدتان بخشى از آنها را میخرید تا بتوانید زنده بمانید. و میروید میخرید تا بتوانید فردا بروید دوباره کار 
کنید. بیشتر مزد شما، نود و خرده اى درصد از مزد شما صرف زنده نگهداشتن شما، صرف سر پناه داشتن 

شما و خانواده تان میشود، براى اینکه بتوانید دوباره فردا کار کنید. این دعواى بقا، هرروزه است. 

کار مزدى امتداد سیستمهاى بهره کشى دیگرى است. زمانى بود که خود انساِن کارکن، خودِ جسمش متعلق 
به ارباب بود ، برده دارى چیزى جز این نیست که برده کار میکند و ارباب او را زنده نگه میدارد. این سیستم 
کار مزدى روشى است که جامعه معاصر، جامعه مدرن سرمایه دارى دارد همان مناسبات قدیمى استثمارى 
را در آن شکل میدهد. یعنى انسانهایى مجبورند براى دیگران کار کنند. در سیستم قبلى این به خاطر طوقى 
بود که بر گردن بردگان میانداختند، که به آن میگفتند طوق بردگى. در این جامعه به خاطر جدائى از وسایل 
تولید و نداشتن هیچگونه کنترلى بر وسایل تولید مجبور شده است در جامعه قدرت جسمیش را به عنوان 

کاال بفروشد تا بتواند بخشى از محصول خودش را بدست بیاورد و مصرف کند! 

خود این وضعیت، وضعیت شنیعى است. این وضعیت از روز اول نبوده و تا ابد هم ادامه نخواهد داشت، 
وضعیتى نیست که بشر به طور غریزى باید در آن باشد. این محصول یک روابط اجتماعى است و این 
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روابط اجتماعى را میشود تغییر داد. اساس قضیه این است که من و شما و دیگرانى که میرویم کار میکنیم و 
قوه جسمى خود را میفروشیم به کسانى که قبال بر وسایل تولید چنگ انداخته اند که خود این وسایل تولید 
در مراحل قبل تر هم محصول کار خود ما بوده اند، و ما را از آنها محروم کرده اند، در نتیجه باید برویم براى 

اینکه بخشى از این وسایل را براى معیشت خودمان بکار بگیریم، براى آنها کار کنیم. 

تصورش ساده است که اگر بطور کلى این وسایل تولید در اختیار جامعه بود، آنوقت کسى به کسى مزد 
نمیداد، آدمها میرفتند با این وسایل کار میکردند، حاال با هر سازماندهى که در تولید داشتند، و بعد میآمدند 
خانه و محصوالت را مصرف میکردند، اجازه داشتند بروند و مقدار بنزین مورد نیازشان را از این جامعه 
برداشت کنند، کسى پولى رد و بََدل نمیکرد، کسى چیزى را نمیفروخت. در نظامى که وسایل تولید مِلک 
خصوصى یک عده قلیلى است آنوقت شما باید نیروى کارتان را بفروشید تا بتوانید با آن وسائل کار کنید 

و معاشتان را تأمین کنید. 

على جوادى:  یک جنبه هائى از نقدى که شما مطرح کردید، نقد اخالقى به نظام سرمایه دارى است، آیا 
اینطور است؟ جوانب دیگر نقد شما به مسأله فروش نیروى کار چه هست؟ مثال دستمزد براى فروش نیروى 

کار، شرایط فروش نیروى کار و غیره؟ 

منصور حکمت:  این نقد اخالقى شاید کلمه مناسبى نباشد. اگر شما انسان برابرى طلبى باشید و معتقد 
باشید که به همه انسانها باید به یک چشم نگریسته شود و جامعه نباید رده بندى داشته باشد و آدمها به 
باالتر و پائین تر تقسیم شده باشند، آنوقت شما به این رابطه که در آن یک سرى از آدمها، اقلیت کوچکى، 
به اعتبار کنترلشان بر وسایل تولید، حکومت میکنند و ثروت میاندوزند و در مقابلش اکثریت عظیمى چیزى 
جز نیروى کارش ندارد که بفروشد و توان کار کردن یا توان تولید کردنش را میفروشد، به خود این پدیده 
شما  طلبى  برابرى  از  اینکه  براى  اخالقى است  معنى  یک  به  است؟  اخالقى  نقد  این  آیا  میکنید.  اعتراض 
ناشى شده است؛ ولى نهایتًا اخالقى نیست، بلکه خیلى هم علمى است چون جامعه نمیتواند این نابرابرى 
را تحمل کند. آن اکثریت این نابرابرى را تحمل نخواهد کرد، در نتیجه این فراخوانى است راجع به آینده 

و نشان دادن راه آینده جامعه است. 

در مورد جنبه هاى عملى تر این قضیه، معلوم است که در این سیستم، آن اکثریت عظیم از بسیارى از مواهب 
زندگى محروم هستند، آخر عمرشان که برمیگردند و به زندگیشان نگاه میکنند میبینند سى سال، چهل سال 
روز به روز براى نیروى کارشان مشترى گیر آورده اند و فروخته اند و در پایان این پروسه اگر در این فاصله با 
هزار کلک دیگر یا با هزار فشار دیگر بازنشستگى براى خودشان درست نکرده باشند، دیگر بى چیز هستند. 
در صورتیکه غولى که در مقابل اینها ساخته شده است ، غول سرمایه، که با نیروى خود اینها ساخته شده، 
صدها برابر قدرتمندتر شده است. هر چه بیشتر کارمیکنند طرف مقابل در مقابلشان قوى تر میشود، هر چه 
شما بیشتر کار میکنید، سرمایه دارى بیشتر رشد میکند و سرمایه دارها قوى تر میشوند و قدرت اقتصادى و 

سیاسیشان افزایش پیدا میکند. 

نیروى کار را مثل یک کاال میبرید بازار و میفروشید و آنها در مقابلش مزد را به آن مقدارى میدهند که شما 
بتوانید بروید خودتان را بازتولید بکنید و دوباره فردا بیایید در روند کار شرکت بکنید. خوب واضح است که 
لزوما این بازتولید به اصطالح بخور و نمیر نیست. اما مسأله این است که کارگر در هر حال چه در جوامع 
پیشرفته غربى چه در جوامع عقب مانده تر مثل جامعه ایران، به نسبت صاحبان سرمایه و مدیران و غیره، آن 
قشر کم درآمدتر است. همیشه کارگر بنا به تعریف چون دارد نیروى کارش را میفروشد و باید در پروسه کار 
شرکت کند، به خطر رقابتى که در صفوف این نیروى عظیم کار وجود دارد، به اندازه بقایش در چارچوب 
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استانداردهاى وقت جامعه مزد میگیرد و نه بیشتر. و این دیگر شروع مقوالتى است مثل فقر، محرومیت، 
عقب ماندگى و خیلى از مضار دیگر مثل اعتیاد، فحشا بى فرهنگى و هزار و یک مصیبت دیگر که جامعه 

امروز را در خودش غرق کرده است. پشت همه اینها همین رابطه بردگى مزدى قرار گرفته است. 

على جوادى : اجازه بدهید من سؤال دیگرى را مطرح کنم، شما موقعى که مطرح میکنید خواهان جامعه اى 
هستید که در آن کسى ناچار به فروش نیروى کارش نباشد و یا اصًال چنین مکانیسمى براى تأمین معاش 
وجود نداشته باشد، اولین سؤالى که مطرح میشود، مثال ً چه مکانیسمى جایگزین این مکانیسمى که مورد 
نقد قرار میگیرد وجود دارد؟ رفع نیازمندیهاى انسانها در سطح اجتماعى ، چند و چونش چگونه تأمین 

میشود؟ 

منصور حکمت: به هر حال دارید راجع به جنبه تولیدى حرف میزنیم نه توزیعى آن... 
على جوادى: بله 

آرایش  همین  از  اگر  است.  ساده  نظام  این  کردن  مکانیسمهاى جایگزین  تولیدى  جنبه  حکمت:  منصور 
تولیدى که همین االن داریم مناسبتهاى مِلکى و مالکیتى ناظر بر آن را عوض کنیم میتواند تا مدتها کار کند. 
واضح است که دستخوش تغییراتى در شیوه اداره و مدیریتش میشویم. واضح است که دستخوش تغییراتى 

در ساعت کار یا شرایط کار یا ایمنى محیط کار و غیره میشویم. 

با اینحال فرض میکنیم یک کارخانه کامپیوترسازى هنوز سر جایش است من و شما میرویم آنجا کار میکنیم 
ولى آن کارخانه دیگر متعلق به صاحب معینى به اسم آقا یا خانم فالن نیست که محصوالت مال او میشوند 
و بعد او بخشى از آن را به صورت مزد به ما برمیگرداند، بلکه آن کارخانه و آن محصوالت مال جامعه است. 
جامعه در چنین صورتى به همه ما به عنوان شهروندان متساوى الحقوق و سهامداران خودش نگاه میکند، 
پولى رد و بدل نمیشود. ما میرویم کار میکنیم و میآییم خانه. مدرسه ما معلوم است، معلوم است دکتر ما 
کیست، میتوانیم هر وقت بخواهیم سوار وسایل نقلیه عمومى بشویم، اگر بخواهیم برویم تئاتر دروازه آن به 
روى همه باز است، اگر میخواهیم مواد غذایى داشته باشیم در دسترس داریم. همین االن هم مردم در اروپا 
روى اینترنت خرید میکنند، شما آن موقع دو تا دکمه را فشار میدهید یا میروید از سوپرمارکت چیزى را 

برمیدارید بدون اینکه آخرش مجبور بشوید پولى بدهید. 

چرا باید حاال پول وجود داشته باشد؟ به خاطر اینکه در شرایط حاکم موجود، این کاالها صاحب دارند و 
میخواهد پول بگیرد و از این راه مال اندوزى بکند، به خاطر اینکه آدمها محروم هستند و به خاطر اینکه 
وفور وجود ندارد. وگرنه اگر مسأله مسکن براى مثال حق هر کس دانسته بشود و جامعه مسکن و تولید آنرا 
سازمان بدهد به نحوى که هر کسى حق داشته باشد از یک فضاى مناسبى و یک مسکن مناسب برخوردار 
باشد، که خیلى از کشورها حتى در شرایط کنونى به درجاتى در این جهت پیش رفته اند، آنوقت من و شما 
به سن هیجده سالگى که رسیدیم میرویم مراجعه میکنیم به شوراى مسکن محل زندگیمان و آنها هم اسم ما 
را مینویسند و یکى از خانه ها را به ما میدهند و میتوانیم در آن زندگى کنیم . چرا دیگر باید به کسى پول داد؟ 
و اگر من اجاره نمیدهم و پول براى مدرسه نمیدهم و پول غذا هم نمیدهم و پول کرایه خانه هم نمیدهم 
و اگر پول براى حمل ونقل هم نمیدهم و پول براى کامپیوتر هم نمیدهم و پول براى لباس هم نمیدهم، 
مکانیسم جامعه دیگر احتیاجى هم ندارد که به من پول بدهد که بروم اینها را با آن بخرم. به ِصرف اینکه 

یک شهروند هستم، میتوانم بروم از این چیزهایى که هست استفاده کنم. 
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سرمایه دارها به ما میگویند : آنوقت مردم هجوم میبرند همه چیزها را با خودشان میبرند. ولى واقعیت این 
عادى  بطور  میکنند  فکر  که  ببرند،  هجوم  است  وقتى ممکن  آدمها  که  چرا  شد،  نخواهد  اینطور  که  است 
آن چیزهائى را که غارت میکنند به آنها نمیدهند. شما یک لحظه برق را در لس آنجلس قطع کنید، تمام 
شهر غارت میشود، یک لحظه، بیست دقیقه، برق در نیویورك یا لس آنجلس برود شهر غارت میشود. اما 
جامعه اى که بر این مبناست که چیزهایى که هست مال همه است و هر وقت بخواهید میتوانید مراجعه 
کنید، مثل کتابخانه اى که االن هم هست و شما میتوانید مراجعه کنید و کتاب قرض کنید، دچار این وضعیت 
نمیشود. االن اگر برق شهر قطع بشود یک عده هجوم نمیبرند کتاب از کتابخانه اى قرض بگیرند بدون اینکه 
اسمشان را یادداشت کنند. مردم به چیزى حمله میبرند که فکر میکنند معموال به آنها داده نمیشود و فکر 

میکنند امتیازى است که هیچ وقت گیر آنها نخواهد آمد. 

اگر حق طبیعى هر کسى باشد که برود از مراکز فنى استفاده کند، برود بنشیند سر خیابان در مرکز فرهنگى 
محلشان و از کامپیوتر استفاده کند، برود استخر شناى محلشان شنا بکند، آن وقت به چى میخواهند هجوم 
ببرند؟ کاالیى در کار نیست که کسى بخواهد جایى ببرد. این حرص و آز و طمعى که جامعه سرمایه دارى 
خودش تولید کرده است را به ذات انسانى نسبت میدهند. و بعد در مقابل کمونیستها این بحث مطرح میشود 

که یک چنین وضعیتى که من بحث میکنم، ممکن نیست، در صورتى که کامالً  ممکن است . 

على جوادى: اجازه بدهید من سؤالى را مطرح کنم. امکان دارد در جواب شما این سؤال را مطرح کنند که 
فعالیتهاى تولیدى چگونه تنظیم میشود؟ فعالیتهاى تولیدى اقتصادى در جامعه چگونه سازمان داده میشود؟ 

سهم هر فرد براى تولید نیازمندیهاى اجتماعى چگونه تنظیم و برنامه ریزى میشود؟ 

منصور حکمت: ببینید تقسیم کار به معنى تقسیم کار از بین نمیرود، ولى تقسیم انسانها به کار از بین میرود. 
براى مثال اینطور نیست که من مجبورم آسفالت کار باشم، واضح است که تقسیم کار هست یعنى یک عده 
باید بروند در یک روزى جاده اى را آسفالت کنند یا آشغالها را جمع کنند یا یک عده باید بروند به هر 
حال طبابت بکنند، یک عده باید بروند به هر حال ساختمان سازى بکنند یا هر کار دیگرى. ولى این عده 
اى که باید این کار را بکنند لزومًا همان عده اى نیستند که دیروز آن کار را میکردند، و لزومًا این شغل به 
پیشانى شان الصاق نشده است. اینطور نیست که من باید به مدت بیست و پنج سال در زندگیم مأمور جمع 
آورى زباله باشم، یا معدنچى باشم، یا لزوما حتما باید سرباز باشم یا چیز دیگرى. کسى که میآید در جامعه 
کار میکند بستگى به استعدادش یا تعلق خاطرش در کارهاى مختلف، کارهایى به عهده میگیرد. خیلى از 
کارهایى که سنگین و ناپسند است و بشر مدتها با آن سر در گریبان خواهد بود مثل فرض کنید کارهاى 
سنگین یا کارهایى که آلوده است، اوال تکنولوژى اینها پیشرفت میکند و ثانیًا نوبتى میشوند. باالخره آدم در 
ماه دو دفعه هم میرود در تیم تمیز کردن محیط زیست، کارش را میکند. ولى به طور واقعى انسانها میتوانند از 
این کار به کار دیگرى بروند، یک نفر میتواند همانطور که مارکس میگوید صبح نقاش باشد و عصر ماهى گیر 
باشد. آدم مجبور نیست که شغل معدنچیگرى و شغل رانندگى وسایل نقلیه عمومى، شغل زندگى من و 
داستان زندگى من و شما باشد. بله میشود رفت و در ماه ساعتهاى معینى را به عنوان راننده قطار کار کرد و 
ساعتهاى معینى هم در دانشگاه درس داد، این عملى است، جامعه میتواند این کار را بکند، اینکه چه کسى 
این را سازمان میدهد به خصوص االن با توجه به تقویت شبکه هاى ارتباطى و مسأله اینترنت و پیشرفتهاى 
تکنولوژى اطالعاتى، خیلى ساده تر هم شده است. اینکه چگونه تعداد آدمهاى زیادى میتوانند بشینند و طرح 
بریزند و طرحشان را دقیق کنند و به آن جامه عمل بپوشانند. به هر حال تقسیم کار هست ولى کارها را 
تقسیم میکنیم، نه انسانها را. آن تقسیم کار خوب یک نقشه میشود، یک پروژه میشود. راه اندازى قطارهاى 
کشور و همه قطارها را سر وقت به ایستگاهها رساندن در یک کشور، واضح است که براى خودش کارى 
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است، ولى آدمها مراجعه میکنند و از پیش معلوم است چه کسى و چه ساعتى باید این کار را بکند. مردم 
به خاطر آن آموزش میبینند، آدمها هم تخصصهاى متنوعى پیدا میکنند، کما اینکه حاال هم همین طور شده 
است، خیلى از کارهایى که قبال رشته یک نفر بود حاال خیلیها در آن استاد هستند و بلدند انجام بدهند، به 
خصوص با رشد تکنولوژى یادگیرى کارهاى مختلف به یک معنى ساده تر و ساده تر میشود. آدمها میتوانند 

البالى کارهایى که هست بچرخند و به تناسب توانائى شان در تقسیم کار شرکت کنند. 

واضح است که به یک تمرکز و تصمیم گیرى احتیاج است، منتها این تمرکز و تصمیم گیرى به معناى تمرکز 
سیاسى نیست، به معناى قدرت آن مرکز نیست. کسى که دارد تصمیم میگیرد شهر چطور باید پاکیزه بماند، 
یا پارکها چطور باید درست بشوند، یا فرض کنید صنایع فلزات چگونه باید کارش پیش برود، لزومًا همان 
کسى نیست که حاال تصمیم میگیرد من و شما را کى به زندان میاندازند! قدرت سیاسى محو میشود، ولى 

قدرت ادارى و توانایى ادارى بین شهروندان تقسیم میشود . 

على جوادى: اجازه بدهید در آخر بحثمان به این مسأله بپردازیم و آنهم مسأله خوشبختى انسانها است. در 
ادبیات کمونیسم کارگرى، ادبیات مارکسیسم کالسیک بطور ویژه اى مطرح میشود که مسأله سعادت انسانها، 
خوشبختى انسانها به انجام انقالب اقتصادى و لغو کار مزدى بطور ویژه گره خورده است و تالشهاى زیادى 
که در تاریخ صورت گرفته آنجایى که موفق نشده است کار مزدى را لغو کند به شکست منتج شده است، 
و در تاریخى دوباره مجدداً تکرار شده است، اگر ممکن است این مسأله را میخواستم شما بیشتر توضیح 

بدهید. 

منصور حکمت: من فکر میکنم تعداد آدمهایى که بتوانند ماهى یک بادام بخورند و به آسمان نگاه کنند و 
احساس سعادت بکنند به هر حال کم است. میدانم بعضیها میگویند پول خوشبختى نمیآورد یا خوشبختى 
یک امرمعنوى است و مادى نیست. ولى تعداد کسانى که میتوانند اینطورى خوشبخت بشوند، کم است. 
اکثریت عظیم مردم براى خوشبخت شدن احتیاج به امکانات دارند، احتیاج به خانه دارند، احتیاج به دکتر 
دارند، احتیاج به این دارند که امنیت اقتصادى داشته باشند، احتیاج به این دارند که آزادى حرکت داشته 
باشند بتوانند در کره ارضى که روى آن زندگى میکنند سفر کنند، احتیاج دارند با آدمهاى جدید آشنا بشوند، 
آزادى  یعنى  اینها  همه  و  بگیرند.  یاد  را  جدید  کارهاى  و  دست ببرند  مختلف  کارهاى  به  دارند  احتیاج 
اقتصادى انسان، یعنى توانایى اقتصادى انسان. اگر شما بیایید بخشى از جامعه را به این محکوم بکنید که 
روزى هشت ساعت یا شش ساعت یا هر چقدر، برود کارش را بفروشد، بعدش هم خسته و کوفته برود 
خانه اش خودش را بازسازى بکند، بنا به تعریف آدمها را از خوشبختى محروم کرده اید. انسان خوشبخت 
انسانى است که خالقیتش را به کار بیاندازد، انسانى است که حس میکند امورش و اختیار زندگیش دست 
خودش است، انسانى است که فکر میکند مجبور نیست. انسانى است که فکر میکند میتواند تصمیماتش را 
خودش آزادانه بگیرد. خوشبختى به هر حال با آزادى رابطه دارد و این آزادى بدون آزادى اقتصادى ممکن 

نیست. 

در قلب اقتصاد کار مزدى، در قلب سیستم مزد بگیرى، انسانهاى زیادى از آزادى محرومند. انسانهاى زیادى 
که ناگزیرند هر روز نیروى کار خودشان را بفروشند وگرنه فردا وجود ندارند، وجود ندارند حتى به معنى 
اجازه  که  امکاناتى  از همه  غیره،  و  و مسکن  مایحتاج روزمره  و  غذا  از  ممکن است  یعنى  فیزیکى کلمه، 
میدهد یک انسان انسان بماند و از نیازهاى فرهنگى و زیبایى شناسانه اش هم حتى ارضا نشود . در نتیجه 
هر روز نیروى کار را فروختن و هر روز صبح سر بازار کار حضور بهم رساندن و دنبال مشترى گشتن و 
تمام عمر به خود لرزیدن که کارم را هم ممکن است از دستم بگیرند، این با خوشبختى انسانها منافات دارد. 
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مارکسیسم آن مکتبى است که پشت همه حرفهاى فلسفى و صوفیانه و غیر صوفیانه که راجع به معنى زندگى 
و خوشبختى بشر زده شده، یک جواب کامال روشنى را پیدا میکند و میگوید : انسان باید مرفّه و آزاد باشد 
و براى اینکه مرفّه و آزاد باشد باید آن نظام اجتماعى که در آن زندگى میکند، نظامى باشد بر مبناى آزادى، 

برا برى و رفاه، و مرفّه کردن انسانها فلسفه آن نظام را تشکیل بدهد. 

جامعه سرمایه دارى این نیست، آزاد نیستیم، به خاطر اینکه مجبور هستیم نیروى کارمان را بفروشیم، آزاد 
نیستیم براى اینکه دولت طبقه حاکم باالى سرمان است، رفاه ما هدف جامعه نیست سود هدف جامعه است. 

ودر نتیجه بخش اعظم ما احساس خوشبختى نمیکند. 

با همه اینها آنقدر انسانیت در تک تک ما قوى است که حتى در این مهلکه، در دل این شرایط با این همه فشار، 
به همدیگر نگاه میکنیم و به همدیگر عالقه پیدا میکنیم، به بچه هایمان و به بچه هاى دیگران و به خالقیتهاى 
دیگران. وقتى ما در این شرایط هنوز میتوانیم یک درجه احساس خوشبختى بکنیم. شما فکرش را بکنید اگر این 
برابرى اقتصادى تأمین بشود، اگر این بردگى مزدى از بین برود، اگراین اجبار روزمره به کار براى دیگران و تسلیم 
به دیگران از روى دوش بشر برداشته بشود، بشر چقدر ظرفیت این را دارد که شاد و خوشبخت زندگى کند. 

متن پیاده شده این مصاحبه اولین بار در "منتخب آثار"، خرداد 1384 (2005) منتشر شده است.



1781

برگزیده آثار  منصور حکمت

یادداشت براى جلسه با رهبرى حزب کمونیست کارگرى عراق
رفقا،

قصد من در این نوشته پرداختن به مسائل بازسازى فعالیت حزب در منطقه اتحادیه میهنى نیست. رفیق 
ریبوار و رفقاى دیگر در این مورد نوشته هاى دارند و من مالحظاتم بر آنها را در جلسه مطرح میکنم. اینجا 
میخواهم توجه تان را به نکاتى جلب کنم که مستقل از ماجراى اخیر باید پاسخ بگیرد، و بنظر من موفقیت 

آتى ما در گرو حل آنهاست. 
فشار اخیر اتحادیه میهنى به حزب در عراق و درگیرى ها و بسته شدن دفاتر حزب در سلیمانیه، صورت 
مسأله امروز ما نیست. بازگرداندن اوضاع به قبل از وقوع این رویدادها هم نمیتواند پاسخ ما و هدف ما در 
شرایط حاضر باشد. بنظر من با شیوه اى که ما در کردستان عراق فعالیت میکردیم و جهتى که حزب میپیمود، 
دیر یا زود باید شاهد تعرض اتحادیه میهنى و عقب نشینى حزب میبودیم. کمونیسم یک جنبش روتین در 
حاشیه اینگونه جوامع نمیتواند باشد که نظیر احزاب مختلف بورژوایى دائما "وجود دارند" و به بقاء خود در 
حاشیه چند درصدى اى از جامعه ادامه میدهند. کمونیسم در اینگونه جوامع یا باید پیروز بشود، یا شکستش 
ـُرم بقاى چند دهساله و متعارف  میدهند، یا باید پیشروى کند، یا عقبش میرانند. یک نقطه تعادل و یک ن
براى کمونیسم رادیکال در کشورهاى عقب مانده، استبدادى با نظامهاى سیاسى ارتجاعى وجود ندارد. این 
تصور که رادیکالیسم کمونیستى میتواند در جامعه اى نظیر عراق یا کردستان عراق یک بناى تاریخى و یکى 
از "نقاط دیدنى" جامعه باشد و مردم سالها بدیدنش بروند و برگردند، این تصور که میشود در گوشه اى از 
این جامعه تحت سلطه ارتجاع، تبلیغ و آگاهگرى کمونیستى را مانند سایر خدمات شهرى، آب و برق و 
تلفن، سالها بطور روتین در اختیار مردم قرار داد، تصورى غیر واقعى است. کمونیسم نه فقط بطور کلى، 
بلکه بویژه بدلیل شرایط ویژه کشورهایى مانند ایران و عراق و غیره، به مسأله قدرت سیاسى و قدرت عمل 
سیاسى گره خورده است. کمونیسم بیربط به مسأله قدرت، کمونیسمى که نخواهد مسأله نفوذ اجتماعى، 

دست باالى سیاسى و حاکمیت را در دستور عاجل زندگى خود قرار دهد، محکوم به شکست است. 

تعرض اتحادیه میهنى به حزب ما در عراق ناشى از عدم تعرض حزب ما به اتحادیه میهنى است. منظورم ابدا 
تعرض نظامى نیست. منظورم یک تعرض سیاسى و اجتماعى کمونیسم در کردستان عراق است که میبایست 
میبایست  باشد،  خورده  بهم  ما  نفع  به  قوا  تناسب  میبایست  گرفته باشد.  صورت  دهسال  قریب  طول  در 
بافت و ترکیب رهبران جامعه عوض شده باشد، میبایست تعلق سیاسى مردم به احزاب و گروهها دگرگون 
شده باشد، میبایست کارگران و زنان و مردم محروم با حزبشان آشنا و در آن متحد شده باشند، میبایست 
موضوعات در دستور جامعه ُمهر کمونیستها را برخود گرفته باشد، میبایست تناسب قواى نظامى دگرگون 
شده باشد و باالخره میبایست این اردوى انقالبى و رادیکال براى قدرت خیز برداشته باشد. میبایست تمام 

قدرت را خواسته باشد و براى گرفتنش دست دراز کرده باشد. 

قبل از هر چیز باید یک واقعیت چشمگیر در کردستان سالهاى اخیر را به رسمیت شناخت. واقعیتى به نظر 
من بسیار تکان دهنده و درس آموز. براى یک دوره تقریبا دهساله جریان ما در کردستان امکان داشته است 
قانونا و علنا فعالیت کند. امکان داشته قانونا و علنا رادیو و تلویزیون دایر کند، روزنامه منتشر کند، دفاتر 
علنى داشته باشد، نیروى مسلح ایجاد کند. هیچ چیز مانع تماس ما با کارگران نبوده است. هیچ کس مانع 
ایجاد رابطه با مردم نبوده. ما اجازه و امکان داشته ایم سازمانهاى توده اى علنى ایجاد کنیم. میتینگهاى علنى 
بگذاریم. چنین شرایطى رؤیاى بسیارى کمونیستها، از جمله خود ما در ایران است. حزب ما در ایران حضور 
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کوتاه مدت نیروهایش در مریوان را به عنوان یک دستاورد عظیم جشن میگیرد. در سلیمانیه نیروهاى ما 
24 ساعت در شبانه روز براى سالها حضور داشته اند. "فوریه تا اکتبر" ما در کردستان تا همینجا سالها طول 

کشیده است. به کجا رسیده ایم؟ 

به نظر من پیش از آنکه ضربه اتحادیه میهنى و محدودیتهاى اخیر سؤال جلوى ما بگذارد، این واقعیت باید 
سؤال جلوى ما بگذارد. برنامه ما براى پیشروى و پیروزى چیست؟ اگر ضربه اتحادیه میهنى بتواند ما را به 
این سؤال بیدار کند، اگر بتواند تکانمان بدهد و یادمان بیاندازد که مسأله این نبود که اتحادیه میهنى با ما 
چکار خواهد کرد، بلکه این بود که ما با دولت عراق و نیمچه قدرتهاى بورژوایى محلى میخواهیم چکار 
کنیم، اگر بتواند مجددا صورت مسأله کمونیسم، یعنى قدرت براى تغییر جامعه، را براى ما طرح کند، آنوقت 

این رویداد میتواند واقعا یک نقطه عطف در حیات ما باشد. 

ما و جامعه
بحث حزب و جامعه بیش از هر کس بنظر من به حزب کمونیست کارگرى عراق مربوط میشود. فرض 
کنید ما توانستیم مقرهاى هاى خود را در سلیمانیه مجددا دائر کنیم و ساعت را چند ماه به عقب برگردانیم. 
بعد چه؟ برنامه و نقشه ما براى پیشروى و پیروزى چیست؟ این سؤالى است که باید یک پاسخ اجتماعى 
از رهبران کمونیسم در عراق بگیرد. کمونیسم بعنوان گروه فشار ارزش مصرف محدودى دارد. اما کمونیسم 
بعنوان آلترناتیو، بعنوان ابزار یک تغییر اساسى در زندگى مردم، آن چیزى است که ما بخاطرش عمرمان را 
گذاشته ایم. قبل از اینکه به حزب و مقّر و دفتر و رادیو برسیم، سؤالى که من از یک رهبر کمونیسم عراق 
دارم این است که برنامه و استراتژى تان چیست؟ بود و نبود شما قرار است در چه چیز تغییر ایجاد کند؟ 
معلوم است که انسانهاى رادیکال و کمونیست در هر موقعیتى در جامعه براى دفاع از حقوق محرومان 
تالش میکنند و سعى میکنند جلوى ارتجاع بایستند. اما این سنگربندى روتین دفاعى در جامعه نمیتواند منبع 
قدرت کمونیسم و پایه اى براى ایجاد یک جنبش کمونیستى معتبر باشد. کمونیستها باید بگویند براى جامعه 
چه طرحى دارند و در چه مراحلى و با چه اقداماتى قرار است به آن برسند. حزب کمونیست کارگرى عراق 

این افق را ندارد. 
این هفت هشت سال مهمترین و پرتالطم ترین دوره در حیات سیاسى عراق (شامل کردستان) بوده است. 
چهره این کشور به طرز بیسابقه اى عوض شده است. معادالت سیاسى و اجتماعى اساسا تغییر کرده اند. 
اگر یک نیروى اجتماعى رادیکال میخواست در سرنوشت این مردم و این کشور نقش جدى بازى کند، 
این فرصتى بود که تاریخا فراهم شده بود. در زندگى هر نسل هم لزوما چنین فرصتهایى حتى یکبار فراهم 
نمیشود. هیچ وقت ارتجاع در این کشور به این اندازه ضعیف و ضربه پذیر نبوده است. هیچ وقت مردم تا 
این اندازه آماده شکستن یوغ ناسیونالیسم عرب و ناسیونالیسم ُکرد نبوده اند. هیچ وقت شرایط براى شروع 
فصل جدیدى در تاریخ سیاسى عراق و کردستان اینچنین مناسب نبوده است. این فرصتى بود که کمونیسم 
به نیروى اول در این جامعه بدل شود. حزبى میتواند به اینجا برسد که اوال، بخواهد این کار را بکند و 
ثانیا روندهاى اجتماعى و تاریخى و اوضاع عینى پیرامون خود را بشناسد. رهبرانى میخواهد که خود را نه 
رؤساى سازمان خود، بلکه شخصیتهاى تاریخ جامعه خود به حساب بیاورند و با این کالیبر و با این انتظار 
از خود وارد این پروسه بشوند. رهبر کمونیست اگر رهبر مردم نباشد، رهبر نیست. حزب کمونیست اگر به 
مسائل جامعه نپردازد و به سؤاالت گرهى مردم و جامعه پاسخ ندهد، یک حزب سیاسى نیست. ما هنوز در 
عراق بعنوان رهبران اجتماعى و بعنوان یک حزب سیاسى اعالم موجودیت نکرده ایم. بنظر من ما تازه در 
نقطه شروعیم. اینکه در سلیمانیه مقّر داریم یا نه چیزى را در این رابطه عوض نمیکند. ما در بغداد هم مقر 

نداریم. برنامه مان براى آنجا چیست؟ بنظر من باید الاقل پاسخ سؤاالت زیر را داشت:
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1-  آیا کسانى را داریم که بخواهند در مقیاس عراق و یا کردستان رهبرانى درجه یک باشند و خود 
را با سرنوشت مردم خود در این دوران خطیر گره بزنند؟ کسانى که فلسفه زندگى خود را ایفاى 
نقش در سرنوشت میلیونها انسان و در تاریخ یک جامعه و یک کشور قرار داده باشند؟ کسانى که 
حاضر باشند ملزومات ایفاى چنین نقشى را فراهم کنند و مخاطرات و فشارهاى آن را بپذیرند؟ 
باید  این رهبران  نمیرسد.  بجایى  جسور  و  شده  شناخته  سراسرى،  رهبران  بدون  عراق  کمونیسم 
مدافعان یک افق مشترك و متعلق به یک جنبش فکرى و سیاسى واحد باشند. باید محصول نقد 
معینى به چهارچوبهاى فکرى و عملى کهنه باشند. باید با هم یک مکتب فکرى-  سیاسى نوین 
در مقیاس جامعه عراق بسازند. باید جامعه عراق از عروج یک جنبش کمونیست نوین در عراق 
صحبت کند که سلطه تاریخى ناسیونالیسم بر سیاست و تفکر سیاسى در جامعه عراق را زیر سؤال 
برده است. یک مکتب و جنبش نوین و جذاب با پرچمداران و رهبرانش. هر جنبشى حداکثر به 

اندازه توان و افق رهبرانش جلو میرود. باید رهبر خوب داشت. 
2-  باید استراتژى روشنى داشته باشیم. امروز به فردا کردن و خود را نگهداشتن و رشد خطى 
براى اتحادیه هاى صنفى خوب است، اما بنیاد یک حزب انقالبى نمیتواند باشد. باید مراحل رشد 
و پیشروى خود تا پیروزى نهایى را تعریف کنیم. مرحله اعالم موجویت شناساندن هویّت سیاسى 
خود به مردم. قرار گرفتن در بستر اصلى جدال سیاسى، مرحله چفت شدن با تحرکات مستقیم 
کارگرى، سازماندهى مخفى و تحرك علنى، سازمانهاى توده اى کارگرى، رابطه با جنبشهاى مردمى، 
ایجاد یک هژمونى سیاسى در جنبش اعتراضى عمومى، انتقال از حزب کوچک تا حزب توده اى. 
جنگ در قلمرو افکار و باورها و ایجاد ابزارهاى بزرگ رسانه اى، اسلحه و حزب مسلح، قیام و 
جنگ توده اى. همه اینها باید براى رهبرى حزب عراق در یک طرح جامع تعریف شده باشد و 
افق واقعى یک رهبرى سیاسى را بسازد. منظورم نوشتن اسنادى که اینها را زیر هم بنویسد نیست. 
منظورم اینست که رهبران کمونیسم عراق بدانند و بتوانند به روشنى به صفوف خود و مردم بگویند 
که چگونه قرار است از وضع کنونى به آن موقعیت قدرتمند برسیم. چه موانعى را باید از سر راه 

برداشت و چگونه؟ از کجا باید شروع کرد؟ 

3-  باید تصویر روشنى از موقعیت عینى جامعه و سیر محمتل اوضاع داشت. این موقعیت، امکانات 
عینى و موانع کار ما را تعریف میکند. سرنوشت بعث چه میشود؟ تحول سیاسى بَعدى در بغداد چه 
خواهد بود، مردم چه میخواهند؟ چه پتانسیلى براى سازمانیابى و حرکت طبقه کارگر وجود دارد، 
چه جنبش اپوزیسیونى در عراق میتواند شکل بگیرد؟ وضع اقتصادى چگونه است؟ کدام گرایشات 

و تمایالت در میان مردم رشد میکند؟ در کردستان چطور؟ 

4-  معضالت گرهى جامعه که پاسخ میخواهد کدام است؟ حزب با پاسخ به کدام مسائل خود 
را به جامعه میشناساند و در مرکز جدال اجتماعى قرار میگیرد. سرنوشت حکومت بعث، تحریم 
اقتصادى، مسأله کردستان، مسأله زن، حقوق مدنى، صلح اعراب و اسرائیل، اینها نمونه هایى از این 
سؤاالت گرهى است. حزب باید به این سؤاالت پاسخ بدهد. نه روى کاغذ و در یک جزوه، بلکه 

در یک دیالوگ دائمى و وقفه ناپذیر با جامعه و مردم عراق و افکار عمومى بین المللى. 

5-  نقشه تشکیالتى حزب. باید طرحى براى ساختن قدم به قدم ارگانهاى مخفى و علنى یک حزب 
سیاسى داشت. از روزنامه ها و رادیوها، تا کمیته هاى شهرى، سازمانهاى مسلح و غیره. هرسال باید 
در این نقشه جلو رفته باشیم. باید یک اندیشه سازمانى روشن داشت که چنین حزبى در چنین 
ارتباطات ساخت، روتین  کادر ساخت،  باشد. باید  دورانى چه مشخصاتى باید داشته  کشورى و 
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ایجاد کرد، امکان سازى کرد. 

6-  ابزارهاى ابراز وجود علنى و سراسرى حزب. رسانه ها روزنامه ها و تریبونهاى حزب کدامند. 
آیا جامعه را میپوشانند؟ 

7-  باید فوکوسهاى دوره اى را که مانند یک تسمه نّقاله حزب را به یک فاز جدید و باالتر میبرند 
تعریف کرد و جنبش کمونیستى کارگرى و سازمان حزب را روى آنها به خط کرد. مسأله زن در 
و  رفراندوم  مسأله  غرب،  اقتصادى  تحریم  مسأله  سراسر عراق،  در  مدنى  حقوق  عراق،  کردستان 
تعیین تکلیف کردستان، عدم مشروعیت حقوقى حاکمیت بعث و احزاب ُکرد و ضرورت ایجاد 

نهادهاى قانونى براى اداره جامعه. اینها نمونه هایى از این فوکوسهاست. 

8-  باید دانست حزب در هر مقطع در کدام مرحله از سیر تکوین خود بسر میبرد. مشخصات 
جدال حزب با دولتها و احزاب حاکم تابعى از این مسأله است. وقتى رفقا از "تعرض به یه کیه تى" 
صحبت میکنند، باید روشن باشد که این چگونه تعرضى است. براى یک حزب اجتماعى نیرومند 
و مسلح، این تعرض حتى ممکن است نظامى برداشت بشود. براى یک حزب کوچک فاقد نیروى 
طبقه  با  رابطه  ایجاد  و  آلترناتیو  یک  بعنوان  خود  کردن  مطرح  مرحله  که در  مالحظه  قابل  مسلح 
کارگر و جنبشهاى اعتراضى است، "تعرض" ناگزیر معناى کامال متفاوتى دارد. اگر حزب تصویرى 
از موقعیت خود در جامعه و در سیر تکوین کمونیست کارگرى بعنوان یک حزب عظیم اجتماعى 

نداشته باشد، نمیتواند به نیازهاى پراتیکى هر مرحله جوابگو باشد. 
بحث در این مورد زیاد است و من بَعد از جلسه با رفقا سعى میکنم نوشته شسته ُرفته ترى تهیه کنم. بنظر من 
ما واقعا باید از نو شروع کنیم. آنچه تا به حال کرده ایم ماتریال یک بازسازى بنیادى تر است. اِشکال ما اینست 
که از سازمان شروع میکنم و از مقّر و دفتر و عضو و رادیو. حال آنکه باید از سیاست و استراتژى و افق و 
امر اجتماعى جنبش کمونیسم کارگرى در عراق شروع کنیم و خصلت و وظایف سازمان خودمان را از آن 
استنتاج کنیم. اگر این افق و استراتژى و معدود افرادى که عمیقا به آن باور دارند و بر آن پافشارى میکنند 
وجود داشته باشد، آنوقت میتوان یک جنبش و یک حزب قوى ساخت، اگر وجود نداشته باشد، آنوقت هیچ 

حرکت تشکیالتى و تمهیدات عملى نمیتواند جلوى به سستى کشیده شدن جریان ما در عراق را بگیرد. 
 

7 سپتامبر 2000( 30 شهریور 1379)
منتخب آثار (چاپ اول -  ژوئن 2005) 
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کمونیسم کارگرى در عراق 
اظهار نظر در بحث پیرامون کمونیسم کارگرى در عراق ، انجمن مارکس – لندن 

22 اوت 2000
رفقا میخواستم چند نکته در مورد موضوع خود جلسه صحبت کنم و بعد در مورد نکاتى که اینجا مطرح 
شدند، به سهم خودم نظر و موضع خود را توضیح بدهم .قاعدتا سؤالى که در مقابل این جلسه است این 
است که کمونیسم کارگرى در عراق در چه موقعیتى است؟ گره گاههاى آن چیست؟ چگونه میتواند پیشروى 

کند و از نظر اجتماعى چه وضعیتى دارد؟ 

در کردستان عراق باید حتما به چند فاکتور توجه کنیم: 

درطى نه سال گذشته در کردستان عراق ما با شرایطى مواجه بودیم که در جاهاى دیگر در منطقه وجود 
ندارد. یعنى شرایطى که کمونیسم میتواند به طور علنى فعالیت بکند. کمونیسم میتوانست و تا اآلن هم میتواند 
دفتر داشته باشد، میتواند رسما روزنامه اش را به چاپخانه بدهد و قرارداد ببندد، میتواند ایستگاه تلویزیونى 
درست کند، میتواند ایستگاه رادیوئى درست کند، رهبرانش میتوانند در شهر قدم بزنند و مردم با آنها دست 
بدهند و احوالپرسى کنند .میتوانند مهمان دعوت کنند، میتوانند در مجلس ترحیم کسى شرکت کنند، حتى 
میتوانند نیروى مسلح تشکیل بدهند و مسلحانه حضور داشته باشد. این شرایط هشت سال در کردستان 
براى ما فراهم بوده است. این شرایطى است که کمونیستهاى کشورهاى مشابه آرزویش را دارند، به این 
معنى که در وضعیتى بسر ببرید که نه فقط به ِصرف کمونیست بودن با خطر زندان و اعدام روبرو نباشید، 
بلکه اجازه فعالیت علنى و قانونى داشته باشید. سؤالى که در مقابل ما قرار دارد، این است که چرا جنبش 
ما پس از هشت سال فعالیت علنى در شرایط ِشبه دمکراتیک، نمیتواند از این شرایط براى گرفتن قدرت 
سیاسى استفاده کافى بکند یا به اندازه کافى به قدرت سیاسى نزدیک شود و به جریان اصلى در جامعه 

تبدیل شود؟ 

هدف حزب کمونیست کارگرى عراق یا جنبش کمونیسم کارگرى عراق که فعال در محدوده کردستان مورد 
بحث ماست، از ابتدا این بوده است. الاقل بحثهایى که ما طرح کردیم و نوشته هاى خود رفقا در مورد همین 
مسائل است .چه فاکتورهایى باعث میشود که ما پس از هشت، نه سال فعالیت تحمل شده توسط بورژوازى، 
وقتى قدرت سرکوب ما را ندارند، ما هنوز نیروئى در همان ابعاد، و شاید حتى کوچکتر از نظر سازمانى، در 
مقایسه با ابعادى که در شروع کارمان داشتیم، هستیم؟ این فاکتورها چه هستند و علت این امر چیست؟ به 
نظر من این شروع بحث است .براى اینکه اینجاست که ما براى اولین بار با پدیده اى به نام اجتماع و فعالیت 
سیاسى در جامعه روبرو میشویم. فعالیت سیاسى علیه رژیمهاى دیکتاتورى اختناق آمیز کار آسانى است. 
فعالیت نظامى در مقابل ارتشهاى سرکوبگر کار فوق العاده آسانى است. اما فعالیت سیاسى در شرایطى که 
ـَنید و با خودتان  میخواهید مردمى را که حاضرند حرفتان را گوش کنند و آنها را از نیروهاى طبقه بورژوا بک
همراه کنید، براى جنبش ما کار فوق العاده سختى است .براى جنبش ما اینطورى است. نهضت مسلح، زیر 
زمینى و آزادیبخش درست کردن را خیلیها انجام داده اند، چون معادالت ساده اى دارد. مردم به جان آمده اند، 
جنگ  میشوند،  عضو آن  مردم  و  میکنید  درست  مخفى  سازمانهاى  میکنید،  پخش  اسلحه  شما  ناراضى اند، 
غیره.  و  میکند  تعیین  منطقه  و  اسلحه  میکشند، میکشید...  میایستید،  همدیگر  برابر  در  مسلحانه  و  میکنند، 
وقتى که قرار است برویم در سطح جامعه و در چارچوب اجتماعى بگوئیم میخواهیم در جامعه قدرت را از 
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بورژوازى بگیریم، نه در یک شرایط استثنائى اشغال نظامى، مبارزه ضد استعمارى، مبارزه علیه حکومتهاى 
اختناق آمیز که همه از آن ناراضى اند، در یک شرایط اجتماعى که بورژوازى حرف میزند، طرفداران خودش 
را دارد و ما کمونیستها هم میخواهیم دفتر بزنیم و فعالیت کنیم، مثل انگلستان، مثل کردستان، مثل سلیمانیه. 
در این شرایط چه چیزى باعث میشود جنبش ما نتواند به اهدافش برسد؟ 8 یا 9 سال در مقیاس دنیاى امروز 
خیلى زیاد است، از 1917 تا چهار سال بعد از مرگ لنین را در بر میگیرد! کل جنگ جهانى دوم شش سال 
طول کشیده. انقالب 57 در ایران دو تا دو سال و نیم طول کشید، انقالب پرتقال حدود دو سال طول کشید. 
کمون پاریس چقدر طول کشید؟ ما 9 سال وقت داشتیم که با مردمى در جامعه اى کار کنیم تا قطب بندى 
به نفع کمونیستها عوض شود، کارگران قدرت را دست بگیرند، آزادى نهادى و برقرار شود. چرا نمیتوانیم؟ 
اینجا دیگر بحث این نیست که چرا به فالنى این را نگفتید یا خط چه بود و چه کردیم... ما باید برگردیم 
ببینیم چه چیزى در جامعه هست که ما نمیبینیم یا حتى اگر میبینیم نمیتوانیم برداریم؟ یکى ممکن است 
ـُه سال وقت داشتید، کسى جلویتان را نگرفت حتى از طرف دولت به شما پول دادند،  بگوید شانس ندارید. ن
گفتند اگر بخواهید اجاره خانه تان را میدهیم و مقدارى از مالیاتهاى کردستان عراق هم براى شما. بیائید با 
رئیس دولت بنشینید و جلسه بگیرید و مسائلتان را بگوئید. آنتن رادیوتان را نصب کنید و ساختمان هم در 
اختیارتان است. حتى اینکار را با ما کردند و ما نمیتوانیم جلو برویم. چرا؟ همین حزب کمونیست کارگرى 
عراق اگر در شرایط اختناق بود، اگر زیر چکمه هاى صدام حسین فعالیت میکرد اآلن کلى رشد نشان میداد. 
کلى آدم بسیج کرده بود. در شرایط مخفى در حادترین شرایط داشت جنگش را میکرد. کما اینکه دوره سابق 
داشت همین کار را میکرد. محافل کمونیستى کارگرى به نحوى که هیچکس انتطار نداشت رشد کردند و سر 

در آوردند .ولى وقتى به این حزب گفتند این جامعه بیا و فعالیتت را بکن، میبینید درجا میزند. 

بنظر من اینجا است که باید برگردیم به بحث، من در بخش اول بحث کورش نبودم، بحث رهبرى، بحث 
تشخیص مکانیزمهاى اجتماعى، بحث حزب و جامعه. به نظر من هیچ جا به اندازه کردستان عراق نیاز ما را 
به درك بحث حزب و جامعه نشان نمیدهد .وقتى که شما قرار است توده هاى مردم را مخاطب قرار بدهید 
و در مقیاس بزرگ کار کنید و روى مسائل گرهى جامعه دست بگذارید، جامعه را قطبى کنید، بعنوان رهبران 
اجتماعى و نه رهبران سازمانى ظاهر شوید. آن شرایطى که میتوانید با مردم تماس بگیرید. امروز تمام آینده 
حزب کمونیست کارگرى عراق و جنبش کمونیستى کارگرى در عراق گره میخورد به اینکه ما مجددا به 

بحث حزب و جامعه در رابطه با کمونیستها نگاهى بیندازیم و بفهمیم مشکل چیست؟ 

حزب کمونیست کارگرى ایران در موقعیت حزب کمونیست کارگرى عراق نیست. ما یک حزب اپوزیسیون 
هستیم، حزبى اپوزیسیونى، به مفهوم مخفى و غیرقانونى. اما در همین دو سال اخیر که توجه جامعه به ما 
زیاد شده، زندگى تمام این حزب دگرگون شده است. مکانیزمهایى که سنتا حزب کمونیست کارگرى ایران، 
یا ما در بیست سال گذشته در هر سازمانى که با آنها کار میکردیم که با آن آشنا بودیم مثل فعالیت مخفى، 
جدول رمز، محافل کوچک را سازمان دادن که فرضا روزنامه را به تهران برسانند و غیره زیر و رو شده اند. 
اآلن باید جواب سران حکومت را در تهران بدهیم که پشت سر ما دروغ میگویند و در تلویزیون تهران 
علیه ما تبلیغات میکنند، ما باید رادیوئى درست کنیم که جوابشان را در تهران و رشت و آبادان بدهیم و 
قرار شده دیگر در آن سطح ظاهر شویم و اآلن میبینیم که بله راست میگویند ما رهبر کم داریم، یا نداریم. 
حزب کمونیست کارگرى براى دوره اختناق کلى کادر و رهبر دارد ولى یکدفعه میبینید براى جدال با رضا 
پهلوى و خاتمى و با سلطنت طلب و دو خردادى ها متوجه میشویم که ما رهبر کم داریم .پنجاه نفر دیگر هم 
احتیاج داشتیم براى اینکه بتوانیم فقط سنگر خودمان را نگه داریم، چه برسد بخواهیم جلو برویم .موقعیت 

اجتماعى اى که کمونیسم کارگرى عراق در کردستان تحت آن کار کرده، به شدت ویژه است. 
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اول: جنبه علنى فعالیت، اما این علنیت نه در یک حکومت دمکراتیک، بلکه در شرایطى که یک عشیره 
و یک باند مسلح حکومت را گرفته اند، در برابر ماست .وضعیتى شبیه افعانستان، شبیه سومالى. البته در 
کردستان عراق جامعه وجوه اجتماعى بیشترى در مقایسه با افغانستان و سومالى دارد اما از نظر نوع رابطه اى 
که قدرت سیاسى با مردم دارد، از نوع افعانستان و سومالى است. یک عده تفنگ دارند و آنجا قدرت را 
گرفته اند که نه من و شما به آنها رأى داده ایم، نه در انتخابات شرکت کرده اند و نه بر دوش مدیا بنا شده 
است .قدرت سیاسى روى دوش تفنگ بنا شده و در چهارچوب بخشندگى اینها میشود حرف زد .ممکن 
است اسلحه را از این دوش روى آن دوش بگذارند. چهار سال پیش، یکروز متوجه شدیم و دیدیم همین 
حکومت سلیمانیه دیگر وجود ندارد. حکومت اربیل آمده است و حکومت سلیمانیه را منقرض کرده است 
و حکومت سلیمانیه به کوه فرار کرده است. بعد از این ماجرا، دو سه دولت گاوبندى کردند و قرار و مدار 
گذاشتند و دولت سلیمانیه دوباره آمد و الاقل سلیمانیه را گرفت چون قرار نبود یکطرفه بشود. دوباره اربیل 

را دادند به آن طرف و سلیمانیه را به این طرف... 

این دولت نیست. این یک رژیم نظامى است ولى قدرت سرکوب جامعه را ندارد .مانند رژیم خمینى یا 
حکومت فعلى ایران یا حتى حکومت مصر نیست که قدرت سرکوب دارد. شما همین آزادى فعالیت سیاسى 
را که در سلیمانیه بعنوان کمونیست کارگرى دارید، در قاهره ندارید. فورا گوشتان را میگیرند و میاندازنتان 
زندان و تنتان را چرب میکنند و سگ به جانتان میاندازند. همین قدرت تبلیغاتى را در مسکو ندارید. چرا 
که مافیا میآید و درازتان میکند. اما در سلیمانیه با اینکه یک رژیم نظامى است، با وجود اینکه یک جریان 

عشیرتى- نظامى حکومت را گرفته و به کسى هم جوابگو نیست، با این حال مجبور است تحملتان کند. 

نکته دوم این است که کردستان عراق از حالت جامعه بودن افتاده است. ببینید اینجا جامعه اى نیست که در 
آن تولید اجتماعى دارد صورت میگیرد، دستمزد و مبارزه بر سر دستمزد وجود دارد، رشد اقتصادى هست، 
بودجه اى هست که دولت باید تصویب کند، برسر تقسیم ثروت در جامعه میشود جدل کرد، یا جدال بر 
سر آینده فرهنگى و ایدئولوژیکى جامعه در جریان است، یا اینکه آموزش و پرورش چه میشود و حقوق 

زن چه میشود... 

همان زمانى که جنگ آمریکا و عراق شروع شد و همین کسانى که امروز در کومه له سرکار هستند و آن 
ـُردى دارد بوجود میآید، آن زمان بحثى که ما علیه این نظر کردیم  موقع گفتند به به! عالى شد، حکومت ک
این بود که اینها دارند اردوگاه پناهندگى درست میکنند و کلید آن را به جالل طالبانى و مسعود بارزانى 
میدهند، نه یک جامعه که در آن تولید جریان دارد. در این اردوگاه آوارگى، آنها هم آذوقه را تحویل میگیرند 
و چون او آذوقه را در اختیار دارد و توزیع میکند چه نیروى قدرتمندى میتواند کارگر را از زیر نفوذشان 
بیرون بکشد؟ مردم میگویند من معاشم به این بسته است که اینها و مسئولین این اردوگاه آوارگان میانه شان 
با آمریکا خوب است. چگونه میتوانیم در شهر سلیمانیه قدرت را بگیریم وقتى در همان لحظه دیگر سیب 
زمینى وجود خارجى ندارد و نمیشود نان درست کرد؟ دولت آمریکا و UN جالل طالبانى را دارد که کمک 
را سرازیر میکند. اگر من و شما سرکار بیائیم این پول قطع میشود. مردم این را میدانند، حتى اگر نمیگویند 
اما این را میدانند. چرا به ما توجه نمیکنند؟ چون این مسأله را میدانند. توجه کند که چه؟ اگر من هم یک 
کرد ساکن سلیمانیه بودم چهار دست و پا مواظب بودم جالل طالبانى سرنگون نشود. براى اینکه نمیدانستم 
لقمه نان بعدى این مملکت از کجا میآید؟ اگر جالل طالبانى میانه اش با آمریکا بد شود من چکار کنم؟ بچه 
دارم، خانواده دارم. داریم زندگى میکنیم و میگویند به هر حال خدا پدر اینها را بیامرزد که باالخره خیابانها 
را امن کرده اند و میشود رفت از جائى غذائى گرفت و خورد. در کردستان عراق اقتصادى موجود نیست 
که بگوئید حاال میرویم وسائل تولید را دست میگیریم. کدام وسائل تولید؟ هشتاد درصد حیات آن جامعه 
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به موقعیت بین المللى که حکومت کردى در آن حاکم است، بستگى دارد. کسى در آمریکا نگفته است اگر 
خسرو سایه، ناسک احمد یا طاهر حسن هم سر کار بیایند این کمکها جریان دارد .خودمان میدانیم، آنها هم 
میدانند که اگر ما سر کار بیائیم و اگر بزنیم و قدرت را بگیریم فردا جامعه از گرسنگى و قحطى از پا میافتد. 
اینکه در کردستان با یک جامعه روبرو نیستیم یک فاکتور واقعى است. ما با یک موقعیت بالتکلیف روبرو 
کردستان  پاسپورت  نام  به  پاسپورتى  یعنى  هویت حقوقى اند.  فاقد  اجتماعى اند،  هویت  فاقد  مردم  هستیم. 
عراق نیست. دقت کرده اید که در سلیمانیه فرودگاهى نیست؟ در فلسطین یکى از دعواهاى اصلى فلسطین با 
اسرائیل، فرودگاه فلسطین است. فلسطینى ها میگویند اینجا فرودگاهى بسازید که من بدون اینکه به اسرائیل 
نیاز داشته باشم، بتوانم به خارج بروم و برگردم، واردات و صادرات داشته باشم، تا بتوانم کشور بشوم و 

اسرائیل میگوید نه !فرودگاه جزء مذاکرات نیست. 

اگر کردستان عراق هم طى این هشت سال کشور بود حاال دو تا فرودگاه داشت، پروازهایى که میتوانست 
تا استانبول و آنکارا برود و برگردد. در این کشور ممکن بود از مسیر ترکیه لوله کشى گاز کرده بودند و از 
کاسپین میآمدند و میخریدند. کردستان عراق کشور نیست. نمیشود با کسى قرار داد لوله کشى گاز بست. 
نمیشود براى کسى فرودگاه ایجاد کرد چون هیچ شرکت هواپیمائى در جهان به جائى که وضعیت نامعلوم و 
مبهمى دارد سفر نمیکند. میگوید من بوئینگ را به کوه و تپه هائى که معلوم نیست صاحبش کیست بیاورم؟ 
براى چه؟ چه کسى این آسمان را به ما بخشیده است، که ما میتوانیم به آنجا سفر کنیم. وقتى هویت دولتى 
ندارد، وقتى کشور نیست، وقتى به عنوان یک پدیده جامعه به رسمیت شناخته شده نیست، وقتى جغرافیاى 
سیاسى و حقوقى اش معلوم نیست. وقتى شما بعنوان یک کرد ساکن عراق، بعنوان یک نفر اهل سلیمانیه 
نمیدانید به مردم بگوئید اهل کجا هستید و آن کشورى که شما در آن زندگى میکنید در سازمان ملل پرچمى 
ندارد و هیچ کسى نیستید، آنجا کشور نیست. قوانینى که مارکس در مورد تکامل اجتماعى گفته است به 
آن صورتى که در لندن صدق میکند دیگر در مورد کردستان عراق صدق نمیکند. اآلن به نظر من افغانستان 
بطور مثال بحث مبارزه طبقاتى بر نمیدارد. البته افغانستان با کردستان خیلى فرق میکند و خیلى داغان است. 
طبقات در کردستان هنوز قیافه قبل از این دوره خودشان را حفظ کرده اند. اما نمیدانم چقدر اقتصاد امروز 
کردستان عراق به این منوط است که سوت کارخانه ها به صدا در بیاید و تولید و خرید و فروش انجام شود 

و چقدر این اقتصاد تزریقات کمکهاى مالى است که باید از طرف جهان غرب به آن بشود؟ 

چند کیلومتر خارج سلیمانیه معلوم نیست کنترل اوضاع باید دست چه کسى باشد .صاحب اصلى کشور 
در بغداد است و خود او زیر تحریم اقتصادى است اما هرروز ممکن است برگردد و دوباره کردستان عراق 
را بگیرد. هیچ قانون بین المللى از حکومت جالل طالبانى در سلیمانیه دفاع نمیکند. یعنى اگر صدام حسین 
بیاید و حکومت جالل طالبانى را منقرض کند، غرب بخاطر صدام حسین عصبانى میشود، اما کسى نمیگوید 
حکومت قانونى جالل طالبانى در سلیمانیه منقرض شد. حکومت عراق میتواند قانونا آنجا را بگیرد چون 
هنوز کشورش است. اگر صدام حسین به شرایطى که UN میگوید تسلیم شود خوب فردا کردستان عراق 
را به او میدهند و میگویند کشور خودت است. اگر فردا طارق عزیز کودتا کند و در بغداد سر کار بیاید و 
اعالم کند که صدام حسین در زندان است و حاضر است او را تحویل بدهد و بگوید هرجا که صربها را 
بردید او را هم ببرید، فورى روابط عراق با غرب عادى میشود و ارتش عراق وارد سلیمانیه میشود و هیچ 
قانونى، هیچ متحد بین المللى، هیچ قرارداد سنتو و ناتویى نیست که بگوئیم کردستان عضو آن است و جلوى 

دولت عراق را میگیرد. در این شرایط ما میخواهیم به مردم چه بگوئیم؟ 

استراتژیست حزب کمونیست کارگرى عراق، استراتژیست کمونیسم کارگرى در عراق باید به این سؤاالت 
جواب بدهد. در شرایطى که کردستان را از یک جامعه بودن، از اقتصاد بازتولید کننده انداخته اند و آنرا شبیه 
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یک اردوگاه آوراگى کرده اند، در شرایطى که طبقات اجتماعى در آن رابطه متقابل با هم نیستند، که اساس 
یک جامعه است، بلکه هر دو منتظر تغییر اوضاع هستند. من بعنوان حزب کمونیست کارگرى و جنبش 
کمونیسم کارگرى باید با چه پیامى باید آنجا برویم که مردم دور ما جمع شوند و چه افقى را باید جلوى 

مردم بگذارم؟ این یک سؤال جدى است. 

ما از وسیع نشدن نیرویمان حرف میزنیم ولى بطور واقعى و حقیقتا چقدر ممکن است در کشورى که همه 
ناامن هستند و همه دارند به معاش پس فردایشان فکر میکنند، در چنین جامعه اى، چه کسى ریسک میکند 
که سیاسى بشود و بعد هم در کنار رادیکالترین بخش جامعه بیایستد؟ حتى اگر چنین انسانى در ته قلبش 
بگوید اینها بهترین حرفها را میزنند؟ چه کسى، چه انسانى که باید واقعا معاش خانواده اش را تأمین کند، 
میآید در روتین زندگیش به حزب کمونیست کارگرى عراق بپیوندد و عضو آن حزب بشود؟ این یک بُعد 
مهم مسأله است. آینده کردستان چه میشود؟ باالخره به سمت استقالل میرود یا بخشى از عراق خواهد بود؟ 
ترکیه چه میگوید؟ اینها سؤاالتى است که باالى سر استراتژیست کمونیسم کارگرى در عراق دور میزند و 
باید به آن جواب بدهد. به نظر من همه این سؤاالت جواب دارند و میشود به همه این سؤاالت جواب داد 
و پیاده کرد و جلو رفت و حتى از ویژگیهاى این شرایط به نفع خودمان استفاده کنیم. یکى از ویژگیهاى 
این شرایط این است که جالل طالبانى نمیتواند بگوید بعنوان نماینده مردم کردستان حرف میزند. بعنوان 
ـُرد. بجز کومه له کسى  یه کیه تى (اتحادیه میهنى) حرف میزند. به جز کومه له، کسى به اینها نمیگوید دولت ک
ـُرد نمیگوید شهربانى سلیمانیه! کومه له به آنها میگوید شهربانى سلیمانیه و بقیه مردم به  به این نیروهاى ک

آنها میگویند نیروهاى یه کیه تى! یه کیه تى یک سازمان است و تا آخر هم یک سازمان میماند. 

اگر کردستان عراق یک کشور بود، اگر مستقل بود، اگر انتخابات گذاشته بودند، که به نظر من باز یه کیه تى 
رأى میآورد، اگر در سلیمانیه در کشور مستقل کردستان عراق شش ماه دیگر یک انتخابات آزاد بگذارند 
یه کیه تى رأى میآورد همانطور که یلتسین در روسیه رأى آورد، رأى میآورد با این استدالل که من درگاهى 
شما به غرب هستم، به کمکهاى غرب، کمکهاى تکنیکى، اقتصادى. و اگر کمونیستها سرکار بیایند غرب 
شما را بایکوت میکند. در نتیجه شما بعنوان کمونیست رأى نمیآروید. در نتیجه رسانه دست اوست، پول 
دست اوست و از آنجائى که چنین انتخاباتى نیست و کردستان عراق هم کشور نیست، یه کیه تى هم یه کیه تى 

است و این به ما قدرت میدهد. 

ما میتوانیم یک سازمان را از میدان به در کنیم، ما میتوانیم یک سازمان را زیر فشار بگذاریم، سازمانى که 
دولت جائى نیست، دولتى که بگوید من مشروعیتم را از انتخابات هفت سال پیش دارم و بیست میلیون نفر 
به من رأى داده اند، اینطور نیست. میشود گفت شما خودتان سرکار آمده اید و حاال هم برو بیرون .لحظات 

مهمى در طول این ده سال وجود داشته اند که ما میتوانستیم ُمهرمان را بزنیم. 

یکى همان اول این قضیه است. زمانى که جنگ آمریکا و عراق شروع شد. خوب آن زمان ما متشکل نبودیم 
و هر طرحى هم داشتیم بهتر از این نمیتوانستیم کار کنیم. اما زمانى که مسعود بارزانى سلیمانیه را گرفت 
و همه نیروها شهر را تخلیه کردند حزب کمونیست کارگرى از شهر خارج نشد و این اشتباه بود. به نظر 
من حزب کمونیست کارگرى عراق باید همان موقع چهره نظامى به خود میگرفت و همراه و همزمان با 
جالل طالبانى و امثالهم از شهر خارج میشد و به کوه میزد .سى نفر را مسلح میکرد و به کوه میزد. وقتى 
فاز  آن  در  عراق  کارگرى  کمونیست  حزب  اجتماعى  تصویر  بودند.  آزادکنندگان سلیمانیه  از  برمیگشتند، 

میتوانست دگرگون شود. و ما اینکار را نکردیم. 

کورش صحبت کرد که چرا ما در چارچوب دیدگاههاى سنتى هستیم. لحظات زیادى بوده است. تحریم 
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اقتصادى جامعه عراق توسط غرب، موقعیت بالتکلیف جامعه کردستان براى خود مردم. من فکر میکنم 
حزبى که متوجه نباشد باید دست روى چه چیزى بگذارد که اآلن رشد کند و تا چه حد میتواند رشد کند، 
به جائى نمیرسد. حزب کمونیست کارگرى عراق باید االن بداند که اگر بخواهد کار نظامى بکند، این کار 
نظامى امروز چه ابعادى االن میتواند داشته باشد و بعدا باید چه ابعادى داشته باشد؟ باید بداند اگر میخواهد 
سازماندهى علنى کند، این سازمان علنى از چه نوعى باید باشد؟ من فکر میکنم این سؤاالت قابل جواب 

دادن هستند .پیچیده نیستند. 

شعار استقالل کردستان عراق واضح است تا یک نیروى معتبر آنرا اعالم نکند کسى دنبال این شعار نمیرود. 
تا یک نفر معتبر نگوید کردستان عراق باید مستقل شود کسى دنبالش نمیرود. مردم صرفا با حرف ما در 
مقر خودمان این کار را نمیکنند. در نتیجه خیلى وقت پیش شما باید یک جبهه طرفدار رفراندم درست 
میکردید که رفراندم امر شخصى و سازمانى من و جریان من نیست. باید در مورد رفراندم به ساده ترین و 
اقتصادى ترین و مردم پسندترین شکل مسأله را در میان میگذاشتید. از طریق سخنوران زیادى که بگویند آقاى 
طالبانى به اندونزى نگاه کنید، تا اندونزى یک کمى شلوغ شد، تیمور شرقى استقاللش را گرفت. اگر کسى 
در موقعیت امروز کردستان عراق، بحث استقالل را نکند هیچوقت به نظر من دیگر نمیتواند آنرا مطرح کند. 
اآلن است که کسى نمیگذارد حکومت مرکزى از جایش تکان بخورد. اگر روزى دولت بعث سقوط کند و 
انتخابات بشود، از آن انتخاباتهایى که در این کشورها میشود، و یک حکومتى مثل ُحسنى مبارك در بغداد 
سر کار بیاید، چه کسى حاضر است یک تکه از خاك عراق را از آن جدا کند؟ به نظر من در چنان شرایطى 

هیچکس نمیتواند صحبتى از استقالل کردستان عراق بکند. 

االن میشود اینکار را کرد. امروز میشود رفت و گفت اینجا مستقل باشد و میشود نشان داد که این مسأله 
زمینه دارد. اگر کسى این کار را میکند به یک جنبش رفراندم طلبى و اینکه تکلیف کردستان را روشن کنید 
احتیاج دارد. به جنبشى که یک سر آن نیویورك باشد و یک سرش در سلیمانیه و اربیل. جنبشى که خودش 
را به موازین حزب کمونیست کارگرى و جنبش کمونیسم کارگرى مقید نکند و حرفش را بزند. هر کسى 
را بتواند راضى کند میکروفنى در اختیارش بگذارد. در چنین جنبشى و با چنین پشتوانه اى میتوانستید خیلى 
حرفها بزنید .حزب کمونیست کارگرى عراق و جنبش کمونیسم کارگرى در عراق به نظر من در این دوره 
یک جریان ترویجگر باقى ماند. حتى سازمانده هم نشد، یعنى نماینده اعتراض معاش طلبانه و اقتصادى 
توده محرومى که سهم زیادى در این جامعه ندارند، نشد. بعضا نماینده زنان شد که خود این خودش پدیده 
جالبى است و باید از آن نوع کارها بیشتر میشد. اما یک جریان تبلیغگر و ترویجگر ماند در صورتیکه باید 
یک جریان سیاسى میشد، جلو اعتراض سیاسى، حقوق مدنى، وضعیت معاش مردم و بیشتر از همه به نظرم 

تعیین تکلیف حقوقى کردستان قرار میگرفت. 

مسأله "کردستان چیست"؟ به نظر من بیشتر از یک نکته ترویجى در برنامه ماست که گویا ما هم در ضمن 
میخواهیم کردستان مستقل شود. به نظر من باید میگفتیم ما میگوئیم کردستان مستقل شود و هر کسى سؤال 
میکرد که پس تکلیف کردستان چیست، جواب میدادیم اگر میخواهید با دولت عراق باشید، خوب بروید 
مذاکره تان را بکنید و تکلیف مردم را روشن کنید. نمیتوان چون جامعه بالتکلیف است ده سال حکومت 
یک رئیس طایفه را قبول کرد. بر سر اینکه تکلیف کردستان باید روشن شود، میتوانستیم بیشترین فشار را 
روى "یه کیه تى" و "پارتى" بگذاریم. اگر کشور است، انتخاباتش چه وقت است؟ اگر کشور است چه کسانى 
آنرا به رسمیت شناخته اند، اگر کشور است تأسیسات آن کجا است؟ اگر کشور است رئیس جمهور آن 
چگونه تعیین میشود؟ اگر کشور است قانون اساسى آن چیست؟ هنوز هم میشود اینکار را کرد و احتیاجى 
هم به اسلحه نداریم. میشود مردم را به صحنه آورد و گفت تکلیف کردستان را روشن کنیم .من برمیگردم 
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به کمبودهاى اصلى مان که کورش هم اشاره کرد و ظاهرا کمى سؤال هم بوجود آورده است. بحث رهبرى! 
بحث رهبرى نداریم معنیش این نیست که یکنفر را نداریم که خوب رهبرى کند. جنبشهاى اجتماعى از 
شخص جدا نیستند. ما در ایران رهبر نداریم، در عراق رهبر نداریم و در اروپا که اصال هیچ چیزى نداریم. 
رهبر داشتن معنیش این نیست که مثال عکسشان را در روزنامه ها بیندازیم. ما به کسانى احتیاج داریم که در 
این دوره جامعه را با خودشان تداعى میکنند. کسانى رهبر استقالل کشورى میشوند و تا آخر عمر هم آنها را 
بعنوان رهبر استقالل برسمیت میشناسند. مصدق رهبر ملى شدن صنعت نفت است. هر کسى از جنبش ملى 
کردن صنعت نفت صحبت میکند، عکس مصدق را باال میبرد. براى اینکه او در آن جنبش خط داده است، 
در فکرش یک استراتژى داشته است، غلط یا درست مهم نیست، فکر کرده است و گفته است "من "مردمم 
را به این یا آن سمت میبرم، سرم را کمى باالتر میگیرم و میگویم مردم بیائید این طرف، این کار الزم است. 
نمونه دیگر گاندى است. گاندى گفت از انگلستان استقالل میخواهم. از طرف دیگر محمد على جناح هم 
گفت من هم از هندوستان استقالل میخواهم و رهبر یک عده اى شد. رهبر کسى است که در یک دوره، 
زندگى و افکارش را به عبور دادن مردمش از یک برهه تاریخى معین اختصاص میدهد. در کردستان عراق 
این برهه تاریخى معین، امروز است. اولین فرصتى است که جامعه مدنى در جامعه کردستان عراق میتوانست 
رشد کند، میتوانست از دست قبایل و عشایر دوگانه کردستان شمالى و جنوبى در بیاید. میتوانست میراث 
جنبشهاى ناسیونالیستى سطحى را کنار بگذارد، میتوانست یک جریان رادیکال- چپ در جامعه بعنوان سمبل 
نجات کردستان و هویت اجتماعى و سیاسى پیدا کردن کردستان ظاهر شود. نکرد! اینطور نیست که بگویند 
شما بیائید رهبر کردستان بشوید. استراتژیست این قضیه رهبر میشود .رهبر کسى است که میگوید ما به این 
مرحله رسیده ایم و باید اینکار را انجام دهیم. کمبود رهبر یک بحث تشکیالتى و حتى انتقادى نیست که 
مثال بگوئیم امجد غفور شما چرا رهبر جنبش نشدید. به قول یکى از رفقا جواب این است که خوب اگر 
شما بلد هستید خودت چرا نشدى؟ اگر رهبر شدن تا این حد آسان است خوب خودت این کار را بکن. 
کسى هم که این را میگوید خودش در جامعه این موقعیت را ندارد. این جنبش استراتژیستهایى میخواهد 
که در این ده سال عمر خود را وقف رساندن این منطقه از نقطه A به نقطه B بکنند و بینش داشته باشند. 
کسانى که در این جنبش دخیلند و من سران آنها را میبینم، همه کمونیستهاى خوب آن جامعه هستند ولى 
هیچکدام از آنها یک رهبر اجتماعى براى جامعه نیستند که بگویند من سمبل این آمال و آرزوها در جامعه 
کردستان عراق هستم و من را با این مسأله تداعى کنید، من را هر طرفى بیندازید من این حرفها را میزنم و 

بتواند بگوید استرتژى من این است: 

1 - مردم کردستان عراق را از زیر سلطه فکرى عشایر و جنبشهاى پیشمرگایه تى سى سال گذشته بیرون 
میآورم. به این منظور روزنامه تأسیس میکنم، رادیو تأسیس میکنم. به این منظور انجمنهائى را بوجود میآوریم 

که در میان مردم آگاهگرى میکند. 

2 - کردستان را از بالتکلیفى حقوقى– سیاسى در میآوریم. به این منظور جنبش رفراندم راه میاندازیم، به 
این منظور بزرگترین کمپین گروه فشار در اروپاى غربى و امریکا را درست میکنیم که مدام به مردم بگوید به 
تیمور شرقى استقالل دادند، حاضرند به سومالى استقالل بدهند. کسانى استقالل گرفته اند که اصال خودشان 
نمیدانستند در جهان وجود دارند. آبخازى ها هنوز در گرجستان ادعا دارند. ناگورنو قره باغ توانست مستقل 
شود و به ارمنستان بچسبد. تیمور شرقى که همه فکر میکردند اندونزى به هیچ عنوان استقاللش را قبول 
نمیکند، مستقل شد. باالخره یک نفر باید بیاید و کت و شلوار بپوشد و به مردم جهان بگوید ما نماینده این 
مردم هستیم و تکلیف این مردم کردستان عراق را روشن کنید وگرنه جنگ میشود. رهبر میخواهم براى 

اینکه بگوید کمونیسم چگونه در اینجا متشکل میشود. 
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شدن  مسلح  یک نوع  موجود  مسلح  جنبشهاى  مقابل  در  میشود  چگونه  بگوید  اینکه  براى  میخواهم  رهبر 
آلترناتیو درست کرد. همه ما میدانیم حزب غیر مسّلح در کردستان عراق شانس ندارند. حزب غیر مسّلح 
در چارچوب کردستان، چه عراق، چه ایران و ترکیه، البته ترکیه کمتر، اما در چارچوب ایران و عراق، کسى 
که نتواند کنار بحث سیاسیش اسلحه هم دستش باشد کوچکترین شانسى ندارد، چون بورژوازى مسلح 
است. اگر بورژوازى مسلح است استراتژى مبارزه نظامى ما چیست؟ تقلید و دنباله روى از یه کیه تى یا حزب 
دمکرات کردستان عراق یا کومه له سابق؟ میتوانیم امیدوار باشیم که یک نیروى دو هزار نفره داشته باشیم 
که خرجش را بدهیم؟ فقط خرجش را بدهیم. در این شرایط استراتژى امکانسازى مالى مان چیست؟ یک 
رهبر باید همه اینها را حساب کند و بگوید من به این سمت میروم و بتواند بیرون بیاید وعده اى را مجاب 
کند و صفى را با خودش ببرد .بتواند بیرون بیاید و چنان روشن حرف بزند و توضیح بدهد و تشویق کند 
که حداقل ده نفر بگوید این راه درستى است و من با طناب او به این چاه میروم .اگر شما بنشینید و گیرنده 
مسائل باشید، هر چقدر هم به مسائل جدید جواب بدهید، کافى نیست. این رهبر درست نمیکند. رهبر کسى 
است که مسأله ایجاد میکند. براى جامعه و براى جبهه مقابلش مسأله ایجاد میکند. در کردستان عراق و در 
جنبش ما در ایران و عراق این را نداریم. منتهى در عراق محسوس است و در ایران محسوس نیست. ما در 
ایران هنوز در شرایط غیر قانونیت بسر میبریم. اگر در ایران یک ذره بیشتر از این گشایش سیاسى بوجود 

بیاید حزب کمونیست کارگرى ایران دقیقا با همین مسأله روبرو میشود، که رهبر نداریم. 

باید کسانى خود را به حد رهبران اجتماعى برسانند که مردم حرفشان را از خوزستان تا خراسان دنبال کنند 
و به آن توجه میکنند و نظرش را نقل میکنند .در نتیجه این که یک سخنرانى کوچک میکنم، یک جزوه 
سیاسى یک کمونیست این دوره زمانه نیست.  مینویسم یا در کمیته مان حرف میزنم راه و روش زندگى 
یک کمونیست باید برود در جامعه هوار بکشد و مکانیزمى ایجاد کند که در جامعه تأثیر میگذارند. همه 
تلویزیون دارند بجز ما. در همین کردستان حزب زحمتکشان و اتحادیه داروسازان تلویزیون دارند و ما پاى 
آن نمیرویم، انگار تلویزوین براى ما نیست! در خود ایران هم همینطور است. میرویم و به سدِّ پول میخوریم. 
چرا پولسازى نمیکنیم؟ براى اینکه از سنتى بیرون آمده ایم که میخواهد جونیور باشد. همیشه نفر دوم است. 
آنطورى که راست براى جنبش خود امکانسازى میکند، چپ احتیاجى ندارد چون همیشه توى سرش زده اند 
و قرار است در حاشیه جامعه پروپاگاند کند. اما اگر شما میخواهید رهبر جامعه شوید، باید روزنامه داشته 
باشید. حزب کمونیست کارگرى عراق یک روزنامه منظم که هر شب مانند روزنامه هاى دیگر منتشر شود 
ندارد. چطور ممکن است جنبشى را که روزنامه ندارد، یک رادیو دائمى ندارد، چهره رهبرانش را براى 

حرف زدن به مردم نشان نمیدهد (البته در محدوده سلیمانیه بعضى ها اینطور هستیم) پیش ببرید؟ 

استراتژى داشتن، جنبش را از این مرحله به آن مرحله بردن و ملزومات این کار را فراهم کردن چیزى است 
که ما به سِد آن برخورد میکنیم. این مشکالت حزب عراق خودش را نشان میدهد چون از او این انتظار 
میرود. هیچ کس جلو ناسک احمد را نمیگیرد که برود وسط شهر سلمیانیه و حرف بزند، شانسى که ما 
نداریم. ما نمیتوانیم برویم و براى مردم تهران حرف بزنیم اما ناسک و طاهر، خسرو، مؤیّد همه این رفقا 
میتوانند بگویند من در میدان فالن میخواهم با مردم دیدار کنم .مثال امجد غفور برود در خانه مردم زنگ 
بزند که من امجد غفور از رهبرى حزب کمونیست کارگرى عراق هستم و میخواهم نظرتان را در مورد چند 
موضوع بدانم. این کار را اینجا هم میکنند و در همین کشور کسى که میخواهد وکیل شود کیفش را میزند 
زیر بغلش و زنگ تک تک خانه ها را میزند. این امکان را ما داریم و اینجاست که نداشتن آن تیپ آدم و آن 

تیپ کاراکتر سیاسى، خودش را نشان میدهد. 

کمونیست  ولى حزب  نداریم،  را  آدم  تیپ  این  عراق  کارگرى  کمونیست  حزب  در  ما  که  نیست  اینطور 
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کارگرى ایران پر از رهبر است. حزب کمونیست کارگرى ایران هم ندارد. کسى از حزب کمونیست کارگرى 
ایران امروز این انتظار را ندارد، اما این انتظار، که در سطح جامعه آدم معرفى کنید، دارد به تدریج بوجود 
میآید و فشار آنرا حس میکنیم. اما براى حزب کمونیست کارگرى عراق محسوس است و نیاز امروز آن 
است. اگر این رهبران با بینشى نسبت به آینده عروج نکنند این جنبش جلو نمیرود، چرا که جنبشها صرفا 
بخاطر اینکه خوب هستند، تاریخا وقتشان رسیده و پرولتاریا وجود دارد جلو نمیرود. جنبش سیاسى جدا از 
رهبر سیاسى معنى ندارد و اگر کسى میگوید این جنبش اشکاالتش اینهاست منظورش انتقاد کردن نیست که 
اگر من رهبرى را میگویم منظورم کمیته مرکزى است و اگر در مورد فعالیت نظامى صحبت میکنم منظورم 
بچه هاى مقر است. بحث این نیست. بحث این است که اگر از این جنبش یک عکس هوائى بگیریم میبینیم 
در این موقعیت این حزب باید اینجاها باشد که نیست. چرا نیست؟ هیچ راه حل و نسخه یک شبه اى هم 
وجود ندارد. این که یک نسخه بنویسید، یک کتاب بنویسید، یک جلسه بگیرید، یک کنفرانس تشکیل بدهید 
تا این مسائل رفع شوند، کافى نیست. جنبشهاى سیاسى را باید ساخت. باید با زحمت و عرق ریختن آنرا 

ساخت و همین کارها تالشى در این زمینه است. 

بعضى از رفقا میگویند ما قبال این مسائل را نمیدانستیم و تازگى فهمیدیم .رفقا، ما بیست سال است در مورد 
ایجاد یک کمونیسم اجتماعى که از حاشیه به متن جامعه برود، که مکانیسمهاى فرقه اى را کنار بگذارد و 
مکانیسمهاى اجتماعى را دست بگیرد، حرف میزنیم و 20 سال است کارمان این بوده است. آیا این معنیش 
این است که کسى که این صحبت را میکند باید کفش و کاله کند و خودش در همه کشورها تک تک رهبر 
شود؟ این که عملى نیست. ما داریم سعى میکنیم در جنبشمان بینشى را بوجود بیاوریم، قدرت تشخیصى را 
بوجود بیاوریم که این شیوه ها باب شود و آن شیوه ها باب نشود تا دیگر این تیپ آدمها بتوانند رو بیایند، که 
این تیپ آدمها بتوانند در این نقش ظاهر شوند. در نتیجه کارى که در رابطه با حزب عراق باید کرد به نظر 
من قبل از هر چیزى داشتن یک استراتژى است. یک استراتژى که بداند در یک چنین کشورى با یک چنین 
موقعیتى، با این ابهامات اجتماعى، با این امکانات سیاسى-اجتماعى، با این محدودیتها و امکانات تشکیالتى 

چه کار باید بکنیم که پیش برویم. 

در این مدت ضرباتى به ما زدند که معلوم بود دیر یا زود یه کیه تى سراغ ما میآید و یک چیزى میگوید. آن 
مقّراتى که ما آنجا داشتیم بعد از نه سال ممکن است در سال دهم دیگر باید پس بدهیم. اما اینها راه حل دارد. 
به نظر من حزب کمونیست کارگرى عراق میتواند در این موقعیت فرصت بسازد. این حزب هنوز یک حزب 
علنى- قانونى در کردستان عراق است. هنوز ما داریم از وضعیت یک حزب قانونى- علنى در کردستان 
عراق حرف میزنیم. که موقعیت آن شبیه موقعیت نهضت آزادى و حتى دوخردادیهاى تهران است. حجاریان 
که با تیر توى کله اش زدند، حزبش را تشکیل داده است. ما مدام از این صحبت میکنیم که اسالمیها میآیند 
ترور میکنند. خوب معلوم است ترور میکنند. اسالمیها در تهران وزیر کابینه را ترور میکنند و او هم فلج 
شده اما دوباره به صحنه آمده است. فعالیت علنى در کشورهاى جهان سوم همین است. نباید انتظار داشته 
باشیم مثل انگلستان باشد و تضمین هم بدهند شما را ترور نمیکنند. در جامعه اى هستیم که اسالمیها ترور 
میکنند و شما میخواهید نگذارید آنها ترور کنند. به هر حال ما قانونى هستیم .همین اآلن هم قانونى هستیم. 
یه کیه تى به ما گفته شما شهروند هستید و میتوانید فعالیت خود را بکنید، اما اجازه ندارید مقر داشته باشید. 

خوب حاال این را میگوید اما میشود رفت و بحث کرد و هر کارى که میخواهیم میتوانیم بکنیم. 

اما مکانیسم ما چیست؟ اگر یادتان باشد قبال حرف از این بود و من نوشتم که باید از نیروى سوم به نیروى 
اول تبدیل شویم. امروز صحبت از این است که دوباره بتوانیم نیروى سوم شویم. واقعا سیاستى که بتواند 
ما را از یک گروه نسبتا حاشیه اى که به نظر میآید خط خودش را گم کرده و نقشه اى براى آینده اش ندارد، 
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به نیرویى که در صحنه سیاسى حضور داشته باشد تبدیل کند چیست؟ ما از نظر پروپاگاند، تبلیغ ایده آلهاى 
انسانى، تبلیغ ایده آلهاى کمونیستى، دفاع از زن، دفاع از سکوالریسم، دفاع از کودکان در جامعه کردستان، 
دفاع از محرومین هیچ کمبودى نداشتیم. حرکت شرافتمندانه و انقالبى رهبرى و کادرهاى ما در این جامعه 
همین بوده است و اگر اینها را نداشتیم در کردستان عراق چیزى نبود. اما این کافى نیست. به نظر من باید به 
جنبشى تبدیل شویم که کشور را از اینجا به آنجا میبرد و این را به مردم میگوید. من فکر میکنم پیچیدگیهاى 
کردستان عراق را باید دید و در عین حال امکاناتش را هم باید دید. من هم مثل کورش فکر میکنم مسأله 
تبدیل کمونیسم کارگرى به یک جنبش سیاسى است. جنبشهاى سیاسى از رهبران و لیدرهاى سیاسى که 
میخواهند آن جنبش را به سمتى ببرند، جدا نیست. در مجموع فکر میکنم این موقعیت مصداق زنده معضل 
کمونیستها و جامعه است که فقط محدود به جنبش ما نیست. معضل کمونیستها و جامعه. چگونه کمونیستها 
از حاشیه به قلب جامعه میروند و بازیگران اصلى صحنه سیاست زمان خودشان میشوند. این در کردستان 

عراق بخوبى قابل مشاهده است. 

این بالئى است که برسر ما هم میآید. یعنى حزب کمونیست کارگرى ایران هم وقتى که فضا باز شود و 
به صحنه اجتماعى برود ممکن است ببیند نه، به این سادگیها هم نیست. وضعیتى که کارى به شما ندارند 
اما کار پیش نمیرود. مردم دور شما جمع نمیشوند به این سادگى نیست، چون اینجا یک بازى دیگر است 
و قوانین دیگرى دارد. به نظر من بحث کماکان در چارچوب بحث حزب و جامعه است. مسأله من هم 
فقط یک سوءتفاهم نیست. مسأله یک بینش تاریخى است که از مدتها پیش کمونیستها به دچار آن هستند. 
این که قلب جامعه را به بورژوازى داده اند، جدال بر سر افکار و باورها و نُرمها و سنتها را به بورژوازى 
سپرده اند. مسأله رسانه ها را کامال به دست بورژوازى داده اند، قدرت نظامى را کامال به بورژوازى سپرده اند 

و کمونیستها خودشان بصورت یک گروه پروپاگاند، آژیتاسیون، ناراضى در حاشیه جامعه در آمده اند. 

معلوم است اگر در کردستان بیست سال دیگر هم به ما وقت بدهند با این موقعیت ما به هیچ جائى نمیرسیم. 
باید در قالب و پز یک حزب سیاسى که قدرت سیاسى را میخواهد و برایش کار میکند، ظاهر شویم. 

متن پیاده شده از روى نوار آرشیو انجمن مارکس 

اولین بار در منتخب آثار منصور حکمت، چاپ اول، ژوئن 5002 
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موضع نگرفتن حزب درباره مرگ شاملو 
نامه به رفیق بابک یزدى 
رفیق بابک، رفقاى عزیز 

در رابطه با اظهار نظر (یا در واقع عدم اظهار نظر) حزب در مورد مرگ احمد شاملو نظر من را پرسیده 
بودید. چنین برمیاید که شما آنجا بحثهاى مفصلى در این مورد کرده اید. من متاسفانه در جریان این بحثها 
و استدالالت احتمالى طرفین نبوده ام و الجرم چیزى که میگویم ممکن است مسائلى که مد نظر شماست را 

در بر نگیرد. بهرحال من نظر شخصى ام را میگویم. 

بنظر من حزب بعنوان حزب نمیبایست در رابطه با مرگ شاملو متنى در بزرگداشت، رثا و یا حتى نقد وى 
منتشر کند و بدرست چنین نکرد. در ماههاى اخیر شعرا و ادبا و هنرمندان دیگرى نیز فوت کرده اند و حزب 
در مورد آنها هم بنظر من بدرست موضع رسمى نگرفت. منظورم گلشیرى، رحمانى، نادرپور و فردین است. 
حتما رفقایى خواهند گفت که شاملو فرق میکرد. در توضیح این فرق من چند دلیل شنیده ام : اول اینکه 
شاملو رادیکال بود. یا انساندوست بود. دوم اینکه جلوى رژیم اسالمى سر خم نکرد و به حکومت نه گفت. 
و بعضا در برخى اشعار اشاراتى علیه حکومت مذهبى و اسالمى و رژیم جمهورى اسالمى دارد. و باالخره، 

سوم، مقام ادبى و هنرى برجسته شاملو. 
  

بگذارید از این آخرى شروع کنم. بنظر من از این موضع آخر حتما باید در رثاى شاملو چیز نوشته شود. اما 
این وظیفه یک حزب سیاسى نیست. وظیفه هنردوستان و ادبا و عالقمندان به شاملو و شعر و ادبیات است. 
دخالت حزب در چنین عرصه اى و دادن موضع رسمى روى جایگاه ادبى افراد ابدا با سنت ما خوانایى ندارد. 
شعر و ادبیات عرصه خالقیت ها و برداشتهاى فردى است و حزب کمونیست کارگرى و فردا دولت کارگرى 

ابدا نباید ملک الشعرا و ادباى مجاز و غیر مجاز و رسمى و غیر رسمى داشته باشد. 
  

در مورد تمجید از شاملو بعنوان یک رادیکال و انساندوست بنظر من اینجا قلمرو و شعر و ادب دارد با یک 
نگاه شرقى و استبداد زده بررسى میشود. شعر و ادب تاریخا جاى خالى نقد و کار و فعالیت سیاسى را در 
شرق و در ایران پر کرده. بجاى رهبران سیاسى و فعالین جنبش ها که به "نثر" و در دل مجموعه اى از فعالیت 
مادى و دوندگى هاى هرروزه امر سیاسى خود را پیش میبرند و جامعه را قطبى میکنند، شاعر و ادیبى که 
بطور سربسته از حق دفاع میکند نشسته است. جاى خالى تظاهرات و اعتصاب و سخنرانى و سازماندهى 
و برنامه ها و پالتفرم ها را قصیده ها و ابیات و ایما و اشارات سربسته هنرمندانه گرفته اند. بجاى سازماندهى 
جنبش برابرى زن و مرد با سازمانها و شخصیتهایش، یک مصرع راجع فریاد کشیدن زنى در رویاى کسى 
داریم. به این واقعیات عقب ماندگى در فرم هاى هنرى را هم اضافه کنید. در ایتالیا و آمریکا فیلمساز مهم 
است. (امروز که از همه بیشتر موزیسین مهم است.) در غرب شاعر موجود توده اى و شناخته شده اى نیست. 
در ایران شاعر مهم بوده است (هرچند امروزه بسیار کمتر.) اما بهرحال اگر دنبال رادیکال و انساندوست 
میگردید، از شاعر بودن و خیاط بودن و نانوا بودن آدمها انتزاع کنید و با یک مالك به همه نمره بدهید. 
بنظر شما حزب کمونیست کارگرى با این صف پر از انسانهایى که خیلى بیشتر از ابیات شاعرانه در کارنامه 
نبردشان براى رهایى و برابرى هست باید برخیزد و مراتب قدرشناسى اش را از مجاهدات انساندوستانه و 
رادیکال شاملو بیان کند؟ آیا این پائین کشیدن استانداردها نیست؟ آیا شاملو نقص و محدودیت و معافیتى 
داشت که نمیتوانست مثل من و شما به زبان عادى و در متون بسیار و هرروزه و بدون ایما و اشاره و 
استعاره سالها از آزادى و برابرى انسانها حرف بزند. برنامه عمل بدهد، عضو سازمانى بشود، بجنگد، شعار 
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بدهد، بیدار کند، مقاومت کند؟ چون شاعر بود نمیتوانست؟ شاملو عضو هیچ جنبش و سازمان رادیکال و 
انساندوستى نبود. عضو هیچ حزبى نبود. در آثارش نظرش راجع به حجاب اسالمى، حقوق کودك، بیمه 
بیکارى، ممنوعیت اعدام، لغو کار مزدى، طب مجانى، نظم نوین جهانى، تحریم اقتصادى عراق، حقوق برابر 
براى کار مشابه زنان و مردان، شورا و پارلمان، ارتش حرفه اى، حقوق مجرمین و متهمین، حقوق مدنى، 
قانون کار و غیره گفته نشده، تا چه رسد به اینکه عمرى را صرف قانع کردن مردم به اینها، رساندن این 
نظرات به دست مردم در دل اختناق کرده باشد. تاللو و جالى قلمرو شعر در میان الیت فرهنگى کوچک 
ایران و تحصیلکردگان نمیتواند و نباید یک کائنات سیاسى مجزا براى شعرا و ادبا درست کند که در آن 

معیار ها و مبنا ها چیز دیگرى است. 
  

شاملو به جمهورى اسالمى "نه" گفت. نادرپور هم نه گفت. فریدون فرخزاد هم نه گفت. داریوش هم نه 
گفت، ولى این "نه" هاى شخصى است که ابدا جایى در یک جنبش نه گفتن به جمهورى اسالمى را احراز 
نکرد. شاملو میتوانست عضو رهبرى یک حزب سیاسى باشد که میخواهد "نه" به رژیم را عملى کند. چرا 

نبود؟ 
  

اگر شاملو یک شاعر کمونیست بود چه؟ بنظر من باید مشاهیر کمونیست را ارج گذاشت. و اگر شاملو 
یک شاعر کمونیست بود، اگر شاعر یا فیلمساز یا ورزشکار و دانشمند شهیرى بود که نام و شهرتش را 
وثیقه قدرت گیرى این جنبش اجتماعى کرده بود، حتما باید اعالمیه میدادیم و بزرگش میداشتیم. اما شاملو 
ناسیونالیست و ایران دوست بود. به سست شدن فرهنگ ملى در میان ایرانیان مقیم خارج به تلخ ترین شکل 
طعنه میزد. پایان کمونیسم را اعالم کرده بود. شاملو یک شاعر و ادیب خوب و خالق جنبش ملى و میهنى 
ایران بود. همان جنبش هم البد عزیزش میدارد و شان او را تاکید میکند. این چه میراث ادبى اى است که 
ممکن است ما در آن با تمام اپوزیسیون و حتى رئیس جمهور اسالمى (اگر جرات کند حرفش را بزند) 

شریک از آب در بیائیم؟ 

بهررو ما بعنوان حزب اعالمیه اى در گرامیداشت شاملو ندادیم، چون این خویشاوندى سیاسى و اجتماعى را 
با او حس نمیکردیم. چنین اعالمیه اى مجددا ما را عضوى از خاندان اپوزیسیون سنتى ایران تعریف میکرد. 
فاصله گرفتن از این سنت و ایجاد یک جنبش اجتماعى نو و متفاوت که نقدش به جامعه و راه حلش براى 
جامعه از اساسا با آنچه تا امروز بستر اصلى اپوزیسیون در ایران، با همه مشاهیر و سمبلها و مجسمه هایش، 
بوده است فرق میکند، این کار ماست. رفتن در همان زمین سیاسى سنتى و ایجاد این فصل مشترك هاى 
رشته  بود،  انسانى  و  محترم  و  خوشنام  آدم  شاملو  است.  جنبش  جهت پیشروى  خالف  فرهنگى،  و  ادبى 
تخصصى خود را خوب بلد بود، این نوع انسانها به هر جامعه اى غنا میدهند. در دنیاى ما خالقیت اینها 

صدها برابر بیشتر بروز میکند. اما شاملو الگو و سمبل و چراغ راه جنبش ما نبود. 

آیا نمیشد اطالعیه داد و جایگاه ابژکتیو شاملو را گفت و اگر هم نقدى بود طرح کرد؟ بعنوان حزب، این 
صحیح نبود. آدم خوشنامى فوت کرده است، حزب سیاسى نباید مرزبندیهایش را درست همانروز بگوید. 
بعنوان افراد اهل ادب، بنظر من رفقاى مختلف مجاز بودند و میبایست در مورد شاملو با امضاى فردى مطلب 

مینوشتند، کارش و شخصیتش را ارزیابى میکردند. هنوز هم باید بکنند. 
بهرحال این نظر من است. مشتاقم نظر رفقا را بدانم. 

به امید دیدار همگى، نادر (م. حکمت) 6 اوت 2000
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خانم ابتهاج، شناسنامه من هم مهر نشده است 

مرافعه اى که میان خانم مهشید ابتهاج و دوستانش از یکسو و برخى عالقمندان به حزب کمونیست کارگرى 
از سوى دیگر آغاز شده است (و مثل اینکه تمام نشده) نکات آموزنده زیادى دارد، البته اگر کسى در این 
معرکه دنبال آموزه اى باشد. براى من از همه جالب تر جابجائى پرسوناژها و شخصیت ها در این ماجراست. 
یادم است شاملو خود در سفرى به آمریکا همین وارونگى را از داستان ضحاك و کاوه و فریدون بیرون 
کشیده بود. وقتى جاى خوب و بد عوض میشود و پاکان و پلیدان درست عکس آنچیزى اند که ادعا میشود. 

وقتى دیو فرشته و فرشته دیو است. وقتى شاکى خود باید در مسند اتهام بنشیند. 

شاعرى شهیر و توانا درگذشته است. عده اى صمیمانه سوگوار شده اند. عده اى هم قنارى و فرزند و قایق 
و ویال و کنگره خود را "شاملو" نام میگذارند. چپ و راست، دموکرات و مستبد، سوسیالیست و سرمایه 
رثاى  در  و  میگریند  مشترك  سوگ  این  بر  بازجو،  و  زندانى  و آمریکایى،  روسى  دین،  بى  و  دیندار  دار، 
بزرگ از دست رفته سخنورى مى کنند. در این میان یک حزب کمونیست کارگرى هم هست که چیزى در 

بزرگداشت شاملو نمیگوید. سکوت مى کند. در این مراسم شرکت نمیکند. این تمام واقعه است. 

این تمام واقعه است؟ نه. زیرا بناگاه نهیبى بر میخیزد که "آقا پاشو". چه کسى است که جرات کرده است در 
سوگ عزیز ما شرکت نکند، چه کسى است که جسارت کرده و نمیگرید. اشکهایتان کو؟ چرا سیاه نپوشیده 
اید؟ کدام فرومایه اى است که در خانه نشسته است و در این مراسم شرکت نمیکند؟ چه کسى است تعظیم 

نمیکند، ثنا نمیگوید و بزرگ نمیدارد؟ این شیاطین باید طرد و رسوا شوند. 

اگر "هجمه" اى هست اینجا شروع میشود. و چقدر ما، ایرانى ها، از این "هجمه "ها زیاد دیده ایم. نهیب 
"آقا پاشو" را خود من 30 سال قبل در سینما مولن روژ حین سرود شاهنشاهى از ردیف عقب شنیده ام. 
این مملکت "مقدسات" است. مقدسات ملى و میهنى و مذهبى و اکنون، ظاهرا ادبى- سیاسى و البته همیشه 
اجبارى. چه کسى جرات کرده بود در مراسم چهار آبان شرکت نکند و بعد در رفراندم جمهورى اسالمى و 
بعد انتخاباتهاى اسالمى متفرقه بعد از آن. مگر شما کوپن قند و مرغ و روغن نباتى نمیخواهید؟ فکر میکنید 

کسى حواسش نیست؟ کور خوانده اید، شناسنامه تان مهر ندارد. 
  

خانم ابتهاج، شناسنامه من هم مثل حزب کمونیست کارگرى مهر شرکت در "مراسم بزرگداشت شاملو" 
ندارد. ایشان از مقدسات من نبود. شاعر خوبى بود. در مجموع آدم خوبى هم بود، هرچند آدمهاى بسیار 
بهترى را هم میشناسم و در میانشان زیسته ام و چه بسا ظالمانه از دست داده ام. ایشان از مقدسات شما و 
همه کسانى بود که اعالمیه دادند. حق شماست که بزرگش بدارید. اما "آقا پاشو" بس است! مردم ایران دارند 
جلوى همین حرفها بلند میشوند. جمهورى اسالمى سمبل این مقدسات تحمیلى و تحمیل مقدسات است. 

  
حزب کمونیست کارگرى (دستش درد نکند) در برنامه اش بندى دارد که هر نوع مقوله "مقدسات" ملى 
و میهنى و قس علیهذا را که بناگزیر آزادى نقد، دگر اندیشى، جدا ایستادن و گردن ننهادن را از انسانها 
میگیرد، بى اعتبار اعالم میکند. خوشحالم که حزب کمونیست کارگرى در ماجراى درگذشت شاملو به این 
بند پرمحتواى برنامه اش وفادار ماند و سلیقه هاى شعرى و ادبى و سیاسى رهبرانش را به مقدساتى براى 
اعضایش تبدیل نکرد. خوشحالم که یک حزب سیاسى اعضایش را، و به یک معنى عمیق تر مردم را، آزاد 
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گذاشت در مورد هنر و ادبیات و قهرمانانشان خود تصمیم بگیرند. این نشانه بلوغ حزب کمونیست کارگرى 
است که قلمرو ادبیات و هنر "حزبى" و "پرولترى" و "انقالبى" و هنرمند خلقى و میهنى و سوسیالیستى براى 
من و شما تعیین نمیکند. این تنها روش درست و آزادمنشانه براى یک حزب سیاسى است. اینها شناسنامه 

ما را مهر نخواهند کرد. 
 

اگر دنبال زورگو و "فاالنژ" و "سکتاریست" و "خودپرست" و "خودبین" میگردید، بنابراین به خانم ابتهاج و 
بقیه اصحاب "هجمه" رو کنید. کسانى که پیش خود تصمیم میگیرند که کدام انسانها مقدسند. که در سوگ 
چه کسانى باید گریست. حتى کسانى را که جسارت کنند و شاملو را با نادرپور و یا گلشیرى (دو ادیب 
شهیر دیگر که در ماههاى اخیر فوت کرده اند) مقایسه کنند (کارى که احتماال خود شاملو میکرد) صراحتا 
"بى شرم" اطالق میکنند. خانم ابتهاج میگوید که آزادیخواهى و انسانیت را در مکتب شاملو آموخته است. 
شاید اشکال همینجا و در این دنیاى کوچک و خودمانى ایشان باشد. بشریت در طول تاریخ و بویژه این 
یک قرن و نیم اخیر خوشبختانه به گنجینه هاى غنى ترى دسترسى داشته است. البته من مسئولیت رفتار 
خانم ابتهاج را با شاملو نمیدانم. فکر نمیکنم شاملو از دیدن "پاترول شاملو" در کوچه پس کوچه هاى تهران 

با وظیفه امر به معروف و" هجمه" به سست- باوران دلش شاد میشد. 
  

باید دانست که "آقا پاشو" گفتن و شناسنامه مهر کردن و "امر به معروف" خانم ابتهاج یک حرکت صرفا 
شخصى ایشان نیست. خانم ابتهاج شخصا هرکه باشد، سخنگوى خواه ناخواه یک جبهه سیاسى است که 
بسیار وسیع تر از ایشان و آن چند نفرى است که در "دیدگاه" نوشته اند. اینجا هم مقدسات، مثل همه جا، 
یک ابزار کامال نامقدس در دنیاى سیاست است. من نوشته اى از خانم ابتهاج در بزرگداشت شاملو ندیده 
آیا  نمیدانم  نیستم.  آشنا  ایشان  ادبى  با اعتبارنامه  نه.  یا  کرده  تحریر  چیزى  چنین  اصوال  ایشان  نمیدانم  ام. 
میتواند یک متن مستدل در ذکر و توصیف دستاوردهاى ادبى شاملو و تفاوتهایش با شعراى همدوره اش 
براى" دیدگاه" تهیه کند یا خیر. نمیدانم آیا حتى میتواند یک شعر شاملو را از اول تا آخر از حفظ بخواند 
یا نه. تنها اثرى که از ایشان هست همین "هجمه" علیه حزب کمونیست کارگرى است. من این حرکت را 
در متن سیاست امروز ایران و جبهه بندى هاى سیاسى امروز ایران مى فهمم و براى "شاملو شاملو" گفتن 
هاى ایشان آن جایگاهى که خودشان مدعى هستند قائل نیستم. بهانه این "هجمه" میتوانست شاملو نباشد. 

همانطور که معموال نیست. 

با امضاء "مانو سارویان" ، در ماه اوت 2002 با امضاى  در سایت دیدگاه منتشر شده است.
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زندگى بعد از دوم خرداد 

حدود سه هفته از حکم خامنه اى و لغو طرح اصالح مطبوعات در مجلس اسالمى میگذرد. معلوم بود که 
آینده جنبش دوم خرداد به نوع عکس العمل آن در برابر این حرکت راست گره خورده است. اکنون ژورى 
برگشته است و حکم داده است. دوم خرداد در برابر اقدام خامنه اى سر خم کرد و نتیجتا به یک بحران 
عمیق و مهلک فرو رفت. جنبش دوم خرداد ضربه بزرگى خورد که به احتمال بسیار قوى دیگر از آن کمر 
راست نمیکند. در ظرف چند هفته، جریان پر هیاهویى که ریاست جمهورى نظام اسالمى را داشت و مجلس 
را هم گرفته بود و در چهارگوشه جهان براى پیروزى قریب الوقوعش چراغانى کرده بودند، به صف درهم 
ریخته و بى افقى تبدیل شد که درپى "بازخوانى" بنیادها و تکاپو براى اجتناب از تجزیه به عوامل اول خود 
است. اکنون از البالى آوار پس از حکم خامنه اى است که بهتر از همیشه میشود استراتژى تاکنونى جریان 
دوم خرداد را آنطور که واقعا بود بیرون کشید و مطالعه کرد. در پس این ضربه اخیر، مباحثات دوم خردادى 
ها صراحت بسیار بیشترى یافته است. مبانى و ارکان این استراتژى، که اکنون آشکارا به بن بست رسیده 

است، اینهاست : 
 

1-  محور اقتصاد است
این  نیست.  مقدور  اسالمى  رژیم  ادامه  گشایش اقتصادى،  یک  بدون  که  است  معتقد  خرداد  دوم  جنبش 
گشایش بنوبه خود منوط به نرمال کردن روابط با غرب، جلب سرمایه خارجى و نوسازى سرمایه دارى 
داغان ایران به کمک غرب است. حاکمیت راست بنا بر همین یک فاکتور دیگر قابل دوام نیست. این را 
خود سران راست هم میدانند و در دراز مدت ناگزیرند با این سیاست کنار بیایند. پس "جنبش اصالحات" 
غرب را با خود دارد. اقتصاد را با خود دارد. زمان به نفع دوم خرداد است. این حکم و این فرض پشت 
تمام اطمینان خاطر پیامبرگونه تاکنونى دوم خردادى ها و گونه دیگر را برگرداندن ها و با پاى خود زندان 
رفتن هاست. امروز خاتمى در گفتگوى مطبوعاتى خفت بارش پس از تیره شدن افق دوم خرداد، دستاورد 
بزرگ حکومت خود را این میداند که اکنون شرکتهاى بیمه غربى (بجز آمریکا) حاضرند سرمایه گذارى ها و 
مبادالت اقتصادى و تجارى احتمالى با رژیم ایران را بیمه کنند. دوم خرداد و خاتمى روى نقش خود بعنوان 
حلقه اتصال اقتصادى و دیپلوماتیک رژیم اسالمى با غرب، بعنوان عاملى که راست را از حرکت کودتاگرانه 

براى برچیدن کامل دوم خرداد منصرف میکند، حساب میکنند. 
  

2-  مهار مردم
مردم عمیقا علیه حکومت اند. دوم خرداد جنبشى براى کانالیزه کردن نارضایتى مردم، از مطالبات رادیکال 
به تغییرات و تحوالت کوچک در چهارچوب خود نظام اسالمى است. اما این را به اینصورت نباید گفت. 
برعکس، محتواى این تغییرات باید در یک چهارچوب عمومى "اصالح طلبى "مسکوت گذاشته شود. باید 
مقوالتى به اندازه کافى عام و نامعین نظیر "جامعه مدنى" و "توسعه سیاسى" روى پرچم این جنبش نوشته 
شود. مردم باید بتوانند در دوم خرداد و نهضت اصالح طلبى، مجرایى براى رسیدن به خواستهاى رادیکال 
تر خود ببینند. مردم باید خیال کنند که دوم خرداد متضمن رهایى از حاکمیت مذهبى است، که حقوق زن 
را اعاده میکند و آزادیهاى مدنى را ببار میاورد. اگر مردم از دوم خرداد قطع امید کنند، آنگاه بقول مجاهدین 
انقالب اسالمى، "یاس" و تمایالت" براندازانه" رشد میکند. دوم خرداد خود را در آن واحد بعنوان ناجى 
حکومت و ناجى مردم عرضه میکند. امیدوار نگاهداشتن مردم به دوم خرداد شرط موضوعیت داشتن این 
جریان است. سست شدن "امید مردم" به جنبش اصالح طلبانه، نبرد سرنگونى را به مرکز جامعه میاورد. دوم 
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خرداد که انزواى راست و توخالى بودن آن را میشناسد، عمیقا بر این باور است که رژیم اسالمى به سرعت 
در چنین نبردى شکست میخورد. 

  
3-  هدف دوم خرداد گسترش بخشیدن به پایه حکومت است

اصالحاتى  بلکه  نیست،  فرهنگى  و  سیاسى  و  اجتماعى  اصالحاتى  خرداد  دوم  مورد نظر  ”اصالحات" 
"حکومتى" است. صحبت بر سر تغییر بافت حکومت و راه دادن مجدد بخش بیشترى از نیروهاى جنبش 
ملى- اسالمى در حاکمیت است. جلوى مردم را با یک دولت ارتجاعى نمیشود گرفت، اما با یک جنبش 
ارتجاعى شاید بشود. در نتیجه حکومت باید مقوله" خودى" و "بیگانه" را به نحوى تعریف کند که تمام 
نیروهایى که آماده اند از قانون اساسى رژیم اسالمى و بنیادهاى سیاسى و فرهنگى آن دفاع کنند بتوانند 
بدرون نظام راه یابند. تنها به درجه اى که این اصالحات حکومتى ایجاب کند، گشایش سیاسى و اجتماعى 
نیز باید در دستور قرار بگیرد. براى مثال، آزادى مطبوعات در نظام دوم خرداد، همچنان آزادى مطبوعات 
خودى خواهد بود. اینجا این مقوله خودى است که "توسعه" یافته است و نه آزادى مطبوعات. به همین 
ترتیب درجه پافشارهاى بر موازین اسالمى، ابعاد خشونت حکومت در قبال شهروندان، حاکمیت "قانون"، 
مجارى مقننه و غیره همه باید به نحوى بازتعریف بشوند که گروهبندى هاى خودى مدافع یک رژیم اسالمى 
در ایران در آن بتوانند به حیات خود ادامه دهند و احساس امنیت کنند. دوم خرداد معتقد است این مرز 
جدید میان دنیاى آزاد خودى ها و دنیاى اختناق زده غیر خودى ها را میتوان در عمل ترسیم و پاسدارى کرد. 

  
4-  سرعت تحوالت

استراتژى دوم خرداد به اصل "کندتر بهتر است" متکى بوده است. "آرامش فعال" بیانى براى این استراتژى 
"تخمیرى" است. این اصل را هم در رابطه با جناح راست و هم در رابطه با مردم مبناى کار خود قرار داده 
اند. سرعت بخشیدن به تحوالت، مردم را علیه حکومت جرى میکند و به میدان میکشد. این به نفع سرنگونى 
طلبان است. از طرف دیگر، از تقابل زودرس با راست باید اجتناب کرد. اینها زمان را به نفع خود مى بینند و 
پیشروى گام به گام علیه راست را تنها راه ممکن میدانند. حتى روى جلب خامنه اى و شخصیتهاى کلیدى 
نظام به پالتفرم دوم خرداد در مراحل بعدى و وقتى انزواى راست مسجل شد، کامال حساب میکنند. هدف 

دوم خرداد ایجاد یک "وفاق" اسالمى جدید در راس حکومت است و نه حذف راست. 

حکم خامنه اى و سیر رویدادهاى پس از آن، خامى و خوشخیالى ماهوى این استراتژى را برمال کرد. واقعیت 
اینست که استراتژى دوم خرداد بر یک بدفهى جدى از اوضاع اقتصادى و سیاسى ایران امروز و همینطور 
عدم شناخت از تمام پرسوناژهاى اصلى سناریوى خود، یعنى مردم ایران، غرب و جناح راست، بنا شده 

است. تمام ارکانى که باال شمردیم پادرهوا و خودفریبانه است. 
  

از اقتصاد و رابطه با غرب شروع کنیم. واضح است که غرب از یک موضع پراگماتیستى از عروج دوم خرداد 
خوشنود است و امیدوار است که این حرکت بتواند ترمزى بر حرکات و تحریکات ضد غربى رژیم ایران 
باشد و حکومت اسالمى را در یک رابطه متعارف تر و قابل پیش بینى تر و مسالمت آمیز تر با کشورهاى 
غربى قرار دهد. اما این تصور خامى است که گویا یک جمهورى اسالمى دوم خردادى چیزى است که غرب 
در یک مقیاس میان مدت، تا چه رسد به بلندمدت و استراتژیک، در ایران دنبال میکند. گشایشهاى اقتصادى 
تاکنونى در رابطه ایران و غرب ناچیزتر از آن است که پاسخگوى بن بست اقتصادى رژیم اسالمى باشد. اینها 

بیش از آنکه گشایشهایى اقتصادى باشند، مانورهایى براى جلب رژیم اسالمى و کمک به دوم خردادند. 



1801

برگزیده آثار  منصور حکمت

ملزومات اقتصادى و مالى و تکنولوژیکى و سیاسى و دیپلوماتیک نوسازى کاپیتالیسم ایران در شراکت با 
غرب، چیزى بسیار فراتر از جمالتى است که آقاى شرودر در لیموزین در گوش آقاى خاتمى گفته است. 
مجرى سیاسى و حکومتى تاریخى یک چنین بازسازى اى، اگر روزى اصوال مقدور بشود، از نظر غرب هیچ 
جناحى از حکومت اسالمى نیست. دول غربى امیدوارند که جریان دوم خرداد کاتالیزور تحوالت سیاسى 
بسیار وسیعترى در ایران باشد و زمینه هاى عروج رژیم سیاسى اساسا متفاوتى را فراهم کند. دوم خرداد خود 
عنصر این نوسازى کاپیتالیستى نمیتواند باشد. به این ترتیب دوم خرداد نیز در حقیقت راه خروج اقتصادى 
اى در مقابل رژیم اسالمى نمیگشاید. جمهورى اسالمى نه به آمادگى شرکتهاى بیمه، بلکه به خود سرمایه 
هاى خارجى در یک مقیاس نجومى احتیاج دارد و کسى این منابع را زیر سایه هیچ رژیم اسالمى اى رها 
نمیکند. در نتیجه غرب هم دوم خرداد را با مالك توانایى اش در برچیدن خشتهاى رژیم اسالمى قضاوت 
میکند و نه بعنوان یک متحد و موئتلف استراتژیک و یا شریک بازسازى کاپیتالیسم ایران. دوم خرداد غربى 
هست، اما غرب دوم خردادى نیست. اگر دوم خرداد بانى تحول در رژیم سیاسى ایران نشود، یا معلوم بشود 
نمیتواند باشد، غرب بسرعت پشت آن را خالى میکند. عکس العمل روزنامه ها و ناظران غربى به حکم 
خامنه اى و کرنش دوم خرداد دیدنى است. "یاس" ى که بزعم مجاهدین انقالب اسالمى قرار بود مردم را 
فرابگیرد، فعال غربى هاى "خاتمى چى" را دربر گرفته است. ارزش سهام دوم خرداد در بازار دیپلوماسى 

بسرعت سقوط کرده است. 
  

دوم خرداد رابطه مردم ایران با رژیم اسالمى و مطالبات آنها را نیز بد فهمیده است. رادیکالیسم امروز مردم 
قابل مهار نیست. مردم حجاب نمیخواهند. مردم حزب و اتحادیه و روزنامه میخواهند، مردم حکومت دینى 
نمیخواهند، مردم حقوق مدنى و فردى وسیع میخواهند. مردم دستمزد و حقوق با قدرت خرید واقعى و 
کافى میخواهند. امنیت اقتصادى میخواهند، آزادى زندانیان سیاسى را میخواهند، مردم برابرى زن و مرد در 
جامعه را میخواهند. طب میخواهند، مسکن میخواهند، آموزش و پرورش مناسب میخواهند. مردم جمهورى 
اسالمى را نمیخواهند. سر کسى را نمیشود کاله گذاشت. در نتیجه مردم هم، مثل، آمریکا و بانک جهانى، 
دوم خرداد را با این مالك که آیا میتواند دروازه اى براى تغییر کلیت رژیم باز کند میسنجند. با این تفاوت 
که برخالف آمریکا و بانک جهانى، مردم وقت و پولى براى "پراگماتیسم" به خرج دادن ندارند. دوم خرداد 
وجود نارضایتى عمیق مردم را میپذیرد و حتى به رخ راست میکشد. اما سرنگونى طلبى مردم را "عارضه" 
اى قلمداد میکندکه فقط در صورت شکست دوم خرداد میتواند عود کند. این بیان بعنوان یک خط تبلیغى 
استراتژى،  تعیین  رکن  یک  و  اجتماعى  یک مشاهده  بعنوان  اما  باشد،  کارساز  شاید  راست  ترساندن  براى 
یک خودفریبى مهلک است. سرنگونى طلبى مردم بر نفس پیدایش دوم خرداد پیش میگیرد. در ایران کسى 
نمیخواهد در یک جمهورى اسالمى زندگى کند. این عظیم ترین حقیقت سیاسى آن جامعه است و استراتژى 
دوم خرداد بر کتمان همین بنا شده است. اگر این حقیقت را ببینیم، آنوقت فورا معلوم میشود که استراتژى 
مهار مردم پوچ است. دوم خرداد سدى بر سرنگونى طلبى مردم نیست، بلکه از نظر مردم مجرایى براى آن 
است. اگر دوم خرداد از ایفاى این نقش ابزارى باز بماند، اگر دوم خرداد نتواند ظرفى براى تضعیف ارکان 
رژیم اسالمى و ابزارهاى سرکوب آن باشد، اگر دوم خرداد به راست کرنش کند، مردم فورا راهشان را جدا 
میکنند و حرکت مستقیما سرنگونى طلبانه اوج میگیرد. دوم خرداد پایگاه مردمى مستقلى ندارد. نمیتواند 

بایستد، بسازد و مانور کند. 

جنبش دوم خرداد از نظر جریانات ملى و اسالمى یک پالتفرم سیاسى واقعى را طرح میکند. ظرفى است 
براى تضمین شرکت اینها در قدرت. براى خط امام، نهضت آزادى، روشنفکران اسالمى ناراضى و طیف 
اپوزیسیون پرو رژیم نظیر اکثریت و جمهوریخواهان متفرقه، دوم خرداد یک پرچم واقعى است. اگر پیروز 
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شود تغییرى مادى در رابطه آنها با قدرت سیاسى ببار میاورد. اما براى مردم، این یک فرم است. یک مجراى 
سیاسى کمکى براى عبور جنبش سرنگونى طلبى از مرحله معینى است. اگر این مجرى بسته بشود، جنبش 

همچنان به طرق دیگر راه خود را ادامه میدهد. 
   

بر  سرانش  و  این جنبش  گذارى  تاثیر  قابلیت  از  واقعى  غیر  و  شده  غلو  تصورى  خرداد  دوم  استراتژى 
حرکت و مطالبات مردم بدست میدهد. واقعیت این است که دوم خرداد نمیتواند به وعده اى که به راست 
و همینطور به غرب میدهد، یعنى کنترل مردم، عمل کند. این ناتوانى براى ناظران بیرون جنبش دوم خرداد 
کامال مشهود است و دست این جنبش را در معامالت و کشمکشهاى سیاسى بشدت میبندد. ناتوانى دوم 
خرداد در کنترل مردم بیش از هرچیز در اجتناب این جریان از به میدان فراخواندن مردم علیه راست و علیه 
حکم اخیر خامنه اى خود را نشان میدهد. اینها توانایى کنترل عکس العمل مردم را ندارند، چون نفوذى در 
میان مردم ندارند. مردم از فراخوان دوم خرداد بعنوان شیپورى براى هجوم به رژیم اسالمى استقبال میکردند. 
به میدان میامدند و برخالف میل دوم خرداد در میدان میماندند. حرکت خامنه اى نشان داد که راست جایگاه 

دوم خرداد در جامعه و شکافى را که مردم سرنگونى طلب را از آن جدا میکند میشناسد. 
   

رکن دیگر، یعنى حفظ رژیم اسالمى از طریق گسترش پایه و قاعده آن و بازتعریف مقوالت خودى و غیر 
خودى نیز حاکى از برداشتى بسیار تخیلى و خودفریبانه است. ضعف اصلى استراتژى دوم خرداد استاتیک 
دیدن اوضاع است. خود و تمایالت و حرکات خود را مى بیند، اما روندها و تحوالت جارى در محیطى که 
در آن فعالیت میکند را نمى بیند. این تصور که در ایران امروز میتوان "انحصار طلبى "جناحى در حکومت 
اسالمى را زیر سوال برد بدون آنکه کل مقوالت استبداد، والیت فقیه، سانسور و حقوق مدنى در دستور توده 
وسیع مردم قرار بگیرد پوچ است. این تصور که میتوان آزادى مطبوعات را طورى تعریف کرد که فقط شامل 
خودى ها بشود و سیل روزنامه هاى مستقل مردم و گروههاى مخالف رژیم به خیابانها سرازیر نشود، یا 
زندانیان خودى را بیرون آورد و دیگران را در حبس نگاهداشت، خام خیالى محض است. یک اشاره به امر 
آزادى ولو در دستکارى شده ترین شکل آن کافى است که مردم تمام آزادى را بخواهند. ثانیا، هرقدر تاثیر 
دوم خرداد بر مردم ناچیز است، تاثیر مردم بر شاخه ها و جناحهاى مختلف دوم خرداد قوى و تعیین کننده 
است. مانورهاى سیاسى دوم خرداد براى وسعت بخشیدن به پایه حکومت و ایجاد یک وفاق اسالمى جدید، 
با فشار مردم قبل از هرچیز نفس وفاق موجود در صفوف دوم خرداد را از میان میبرد. این را امروز به روشنى 
میتوان دید. دوم خرداد در اولین قدم پس از تصرف مجلس، در اوج عدم انسجام و تفرقه قرار گرفته است. 

   
حسب  بر  جنبش، آزادانه  مختلف  محافل  و  اجزاء  که  اینست  مبهم  و  کلى  شعارهاى  و  فرمولها  زیان  یک 
خاتمى  حالیکه  در  میکنند.  تفسیر  آن را  خود  هراسهاى  مالحظات و  و  محظورات  و  اولویتها  و  باورهاى 
از  خردادى  دوم  محافل  از  مهمى  بخش  میستاید،  را  والیت فقیه  و  میگوید  سخن  دینى  ساالرى  مردم  از 
سکوالریسم و جدایى مذهب از دولت سخن میگویند. در حالیکه خاتمى و کروبى و خامنه اى دنبال یک 
ویترین حکومتى براى نمایش اصالحات میگردند، بخش دیگرى بر ضرورت ایستادن در برابر حکم خامنه 
اى اصرار میکند. دوم خرداد بنا به ماهیت خود نمیتواند موجد انسجام و وفاق در راس حکومت اسالمى 
باشد. این یک حرکت سلبى است. پالتفرم اثباتى اى ندارد و در چهارچوب تناقضات جامعه امروز ایران 

نمیتواند داشته باشد. 
   

و باالخره، آیا "کندتر" براى دوم خرداد "بهتر" است؟ این ضعیف ترین حلقه در استراتژى دوم خرداد است. 
اگر مردم و اقتصاد و جهان ساکن باشند، اگر دنیا فقط صحنه رزم خامنه اى و خاتمى باشد، و بقیه بشریت 
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صرفا تصاویرى بر دیوار این زورخانه باشند، کندتر میتواند بهتر باشد. اما اگر دنیا و مردم این فرصت را به 
دوم خرداد ندهند تا منتظر تخمیر راست بشود، دیگر کندتر بسیار بدتر است. دوم خرداد متوجه محدودیت 
تاریخى فرصت خود نبوده است. نه بحران اقتصادى و نه مردم ناراضى و نه دول غربى این فرصت را براى 
دوم خرداد قائل نیستند. لحظه تسلیم تدریجى راست هرگز فرا نمیرسد چون بسیار قبل از آن انفجارى عظیم 
تمام منظره را دگرگون میکند. "آرامش فعال" ابلهانه ترین مقوله اى است که از کارگاه دوم خرداد به بازار 
سیاست ایران سرازیر شده است. تا همینجا محافل ذینفوذ غربى قید دوم خرداد را زده اند. اپوزیسیون خاتمى 
چى در یک افسردگى سیاسى عمیق دست و پا میزنند، گروههاى مختلف دوم خردادى در درون حکومت 
و حواشى آن به یک بحران سیاسى-  برنامه اى جدى دچار شده اند. رهبرى دوم خرداد از درون اردوى 

خودش زیر سوال است. دوم خرداد، به معنى تاکنونى آن، مرده است. 
   

مصاحبه مطبوعاتى اخیر خاتمى با سه ژورنالیست رسانه هاى رسمى رژیم، اعالم مرگ سیاسى دوم خرداد 
بود. خاتمى در این مصاحبه در چهره یک بازنده ظاهر میشود. کسى که آینده اش را به یک توافق جدید بر 
سر همزیستى با راست گره زده است. از یکسو از تداوم جنبش "اصالحات" حرف میزند و از اجحافات قوه 
قضائیه شکوه میکند، و از سوى دیگر آگاهانه و عامدانه بر خصلت خرد، اسالمى و قابل هضم "اصالحات" 
مورد نظر خود و همفکرى اش با ولى فقیه و روساى قوا و رفسنجانى تاکید میکند. این چیزى بیشتر از 
تعارفات و پروتکل متعارف میان سران رژیم است. این یک موضعگیرى صریح علیه تحرك پائین و فاصله 

گرفتن از مواضع انتقادى تر در صفوف دوم خرداد است. 
   

تالش براى بازسازى و احیاى دوم خرداد در جریان است. اما این دیگر نمیتواند همان پدیده و در همان 
ابعاد باشد. جاى تردید است که بدون چرخشهاى اساسى و تقابلهاى صریح با جناح راست، خاتمى و سران 
دوم خرداد بتوانند تا انتخابات بعدى رئیس جمهورى موقعیت خود را احیاء کنند. دوم خرداد در اولین قدم 
پس از تصرف مجلس، به مردم نشان داد که حرکتى براى قوام رژیم اسالمى است و قصد ایجاد بى ثباتى 
در این حکومت را ندارد. از نظر مردم این به معناى پایان دوران دوم خرداد و افول شخصیتهاى اصلى دوم 

خرداد است. 
   

جمهورى اسالمى از این کشمکش به مراتب ضعیف تر بیرون آمده است. خامنه اى در یک نمایش ترس و 
ضعف، مستقیما بعنوان سمبل و مهره اصلى ارتجاع در برابر جامعه قرار گرفت. سخن از احتمال سرنگونى 
و براندازى حکومت تیتر نشریات راست و ورد زبان سخنگویان آن است. رهبران راست و سران دوم خرداد 
در تکاپوى کاهش زیان این مقابله سرنوشت ساز هستند. تالش براى ایجاد یک "سانتر" جدید در حکومت 
که بتواند دور جدیدى در جدال محافل درونى رژیم را تنظیم و سرپرستى کند و چهره دو جناح را حفظ 
کند در جریان است. اما صورت مساله در ایران دیگر عوض میشود. جدال جناحهاى حکومت از مرکز توجه 
مردم خارج میشود و جدال مردم با کل حکومت و اشکال مستقل اعتراض مردم، اهمیت بیشترى پیدا میکند. 

   
براى جنبش کمونیستى کارگرى در ایران این نقطه عطف بسیار مهمى است. در یک دوره چند ساله، در 
سایه اختناق وحشیانه اسالمى و تبلیغات وسیع رسانه هاى بین المللى و دول غربى، جنبش دوم خرداد 
توانست خود را دروازه اصلى تغییر در ایران قلمداد کند. مستقل از تمایالت سیاسى واقعى مردم، جنبش دوم 
خرداد خود را در مرکز توجه قرار داد. سه سال تمام انتخاباتهاى اسالمى، روزنامه هاى اسالمى، شخصیتهاى 
اسالمى، نهادهاى حکومتى رژیم اسالمى و کشمکش میان جناحهاى حکومت اسالمى کائنات سیاسى مردم 
ایران را ساخته است. اکنون این نمایش، حتى اگر تمام نشده باشد، از سکه افتاده است. اکنون سواالت 
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سیاسى واقعى، چه باید کرد، چگونه، کدام شعارها، کدام حزب، کدام رهبران، بطرز جدى ترى براى مردم 
آزادیخواه ایران، براى کارگران، براى زنان، براى همه کسانى که آزادى و عدالت میخواهند، مطرح میشوند. 
جنبش ما باید پاسخ این سواالت را بدهد. دوران ظهور و افول دوم خرداد، دوران رشد کمونیسم کارگرى 
و آشنایى نسبتا وسیع مردم با این جنبش و برنامه و اهدافش بوده است. اکنون باید روى این زمینه مساعد، 

جنبش واقعى مردم براى آزادى در ایران را ساخت. 
   

انترناسیونال هفتگى شماره 17، 4 شهریور 1379 -  25 اوت 2000
...
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آینده دوم خرداد 
خالصه مصاحبه با رادیو انترناسیونال

تاریخ پخش یکشنبه 27 اوت 2000

على جوادى: آیا در عنوان مقاله" زندگى پس از دوم خرداد" (انترناسیونال هفتگى 17)  اشاره تان فقط به 
اوضاع رژیم است و یا کلیت جامع ترى را مد نظر دارید؟ 

  
جدیدى،  هست، دوره  ما  جلوى  جدیدى  وظایف  اکنون  که  بود  به این  ام  اشاره  بیشتر  حکمت:  منصور 
بخصوص از نظر مردم، شروع میشود که باید به آن توجه کرد. مرکز توجه مردم از دوم خرداد متوجه آن 
در حزب  ما  فعالیت میکنند. و این براى  علیه حکومت  جریاناتى میشود که بیرون حکومت و  احزاب و 
کمونیست کارگرى وظایف جدیدى را تعریف میکند. دوم خرداد سیکل خود را طى کرده. اکنون اگر رهبرى 
فرصت  کنند  بازى  را  خود  نقش  نتوانند  ما  مثل  اپوزیسیون  احزاب  اگر  تعریف نشود،  کشور  در  اى  تازه 

تاریخى بزرگى هدر میرود. 

على جوادى: در این مقاله گفتید که آینده دوم خرداد به نوع عکس العملش در مقابل حمله خامنه اى گره 
خورده بود و االن هیات ژورى از قضاوت خود را کرده است : دوم خرداد سر خم کرده و نتیجتا به یک 
بحران عمیق و مهلک فرو رفته، آیا این ارزیابى زودرس نیست؟ آیا فکر نمیکنید که جبهه دوم خرداد قادر 

باشد که یک سازماندهى مجدد بکند و خود را در صحنه سیاسى پیدا بکند؟ 

منصور حکمت: بنظر من چند عامل مانع از آنست که دوم خرداد بتواند دوباره مثل سابق ابراز وجود بکند. 
اوال، هر روزى که میگذرد عکس العملى که بخواهد دوم خرداد را احیاء کند باید تندتر و غلیظ تر باشد. اگر 
همان روز اول در مجلس گفته بودند که این حرف خامنه اى را قبول نداریم و طرح را به راى میگذاریم، 
ممکن بود بتوانند زمین خود را نگه دارند و همچنان از پدیده "جنبش اصالحات" و یا جنبش دوم خرداد 
حرف بزنند. ولى امروز باید با جسارت و تندى خیلى بیشترى حرف بزنند که این کرنش و تعظیم چند 

هفته اى را جبران کنند. در نتیجه هر روز که میگذرد، احیاى دوم خرداد بطور تصاعدى دشوارتر میشود. 

ثانیا، یک چیزهایى را از دست دادند. براى مثال دوم خرداد خاتمى را از دست داده است. اگر پروژه دوم 
خرداد بخواهد احیاء بشود باید فکرى بحال خاتمى بکند که رسما و علنا واداده. در مصاحبه اى که با ایسنا 
و ایرنا و صدا و سیما داشت، خاتمى در متن حمله اى که از طرف راست ها براى قلع و قمع جنبش اصالح 
طلبى شده، همان حرفهاى قدیمى اش را با همان سربستگى و مالحظه کارى مطرح میکند، بدون اینکه 
جواب این حمله را بخواهد بدهد. در نتیجه عمال خاتمى براى دوم خرداد سوخته. اگر خاتمى بخواهد 
دوباره خود را در راس حرکت اصالح طلبى و دوم خردادى قرار بدهد باید حرکت عیانى علیه راست بکند 
و بخصوص در مقابل خامنه اى بایستد. در نتیجه خاتمى بنظر من براى دوم خرداد یک پدیده کمابیش از 
دست رفته اى است. و براى دوم خرداد احیاء خود بدون خاتمى کار بسیار دشوارى است. بنظر من دوم 
خرداد به انتهاى یک سیکلى رسیده، بدون تحوالت معجزه آسا و بدون رشادت هاى عجیب وغریب از 

طرف بعضى شخصیت هایش نمیتواند خود را احیاء کند. 

على جوادى: یکى از خصلت هاى همیشگى دوم خرداد این بوده که در مقابل حمالت سر خم میکرده، تا 
موج بگذرد. چرا این شرایط با شرایط گذشته متفاوت است؟ 
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منصور حکمت:  بنظر من باین خاطر که این یک موج ساده نیست. اینها باین امید که مجلس را میگیرند، 
بعد قوانینى میگذرانند، روزنامه نگاران خودشان را از زندان درمیاورند و 4 تا روزنامه شان را دایر میکنند، 
روى فشار میگذارند، نظارت استصوابى را حذف میکنند، و غیره براى مدتى طوالنى مجلس را هدف گرفتند. 
مجلس را گرفتند. اما اولین جایى که دست کردند یک قانونى بنفع خودشان بگذرانند، طرف برگ آخرش 
را رو کرد و کال نه فقط طرح اصالح قانون مطبوعات، بلکه کل مجلس را زیر سوال برد. یعنى از این پس 
هر تصمیمى در مجلس بگیرند، هیچ چیز جلوى "آقا" را نگرفته که بیاید بگوید اینهم قبول نیست. در نتیجه 
کل آن اداره اى که اینها قرار بود هر روز صبح بروند در آن حضور بهم برسانند، از سکه افتاده. خود پدیده 
مجلس را راست از سکه انداخته است. این هر موجى نیست که اینها بتوانند از سر بگذرانند. اگر یکى مدام 
نفسش را بگیرد تا موج را از سر بگذراند، یکبار هم طول میکشد و آن زیر خفه میشود. این اتفاق دارد براى 

دوم خرداد میافتد. 

على جوادى: شما به بازخوانى هایى که از استراتژى هاى دوم خرداد دارد صورت میگیرد و تالشهایى که 
استراتژیست هاى دوم خرداد در این زمینه دارند انجام میدهند، چگونه برخورد میکنید؟ آیا فکر نمیکنید 
که اینها بتوانند، از آنجا که با اعتراضات مردم مواجه هستند، دوباره خودشان را روى موج قرار بدهند و 

بروند جلو؟ 
   

منصور حکمت: من صحبت از اینکه قرار است بازخوانى بکنند زیاد شنیده ام. ولى هیچ بازخوانى اى در 
نوشته هاى سران و یا شخصیت هاى دوم خرداد ندیده ام. 

واقعیت اینست که حتما بخشى از دوم خرداد شروع میکند که مقدارى تکیه اش را بدهد به نارضایتى مردم 
و جلوى خامنه اى و راست سنگربندى اش را نگه دارد. ولى اگر این پدیده نتواند کلیت حرکت دوم خرداد، 
حزب مشارکت و یا خود خاتمى را با خودش بیاورد، تبدیل میشود به یک نهضت آزادى دیگر. اگر دوم 
خردادى ها بخواهند بعنوان یک جریان "غیرخودى"، بعنوان یک جریانى که در حکومت حضور ندارد، 
روى اعتراض مردم سوار شوند، فرق زیادى با نهضت آزادى ندارند. دوم خرداد، هویت و نقطه قوتش براى 
خودش این بود که میتوانست بگوید من حکومت را از درون تغییر خواهم داد. ولى اگر شما دیگر درون 
حکومت نباشى، بقیه چرا باید برایت تره خرد کنند؟ به یک سازمان اسالمى بیرون حکومت تبدیل میشوند. 
و اگر بناست کسى از بیرون حکومت، حکومت را عوض کند، احزاب و جریانات جدى ترى وجود دارند. 
: ما میتوانیم بدون مشقت، بدون دردسر، بدون  تمام برگ برنده دوم خرداد در این سه سال این بود که 
خشونت از داخل رژیم جمهورى اسالمى را تعدیل کنیم. طبعا بعنوان یک جریان خارج حکومت، در حال 
کتک خوردن، که نمیتواند برود در خرم آباد جلسه اش را بگیرد، آن موقعیت سابق را نخواهد داشت. جنبش 
دوم خرداد اگر قرار است حکومتى نباشد، دیگر براى کسى ارزشى ندارد، نه براى غربى ها و نه براى مردمى 

که تاکتیکى به آن بعنوان ابزار سست کردن حکومت نگاه میکنند. 

على جوادى: شما کال توجه غرب به دوم خرداد را چگونه ارزیابى میکنید؟ آیا این ارزیابى تاکتیکى است و 
یا در سیماى دوم خرداد نیرویى را مى بیند که رژیم را تضعیف کند و آخر سر آنرا برکنار کنند؟ 

منصور حکمت: بنظر من غربى ها همیشه این دو وجه را کنار هم دارند. یک ایده آل هایى دارند براى 
کشورها و مناطقى، و یک پراگماتیسم و عملگرایى و مصلحت گرایى روزمره اى دارند مبنى بر اینکه که 

چه چیز آنروز بنفع شان است. 
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بطور مثال در قبال شوروى، واضح بود که اینها میخواستند کال پنبه کل سیستم شوروى زده بشود، یک نظام 
متکى به بازار بیاید، چیزى که االن هست، و حتى از اینهم بیشتر نزدیک به غرب. ولى وقتى گورباچفى میاید 
که غرب مى بیند میتواند این بلوك را تا حدى تضعیف کند، عقب براند، در مقابل غرب سد دفاعیش را 
بشکند، از گورباچف با تمام قوا حمایت کردند. بوش و تاچر تا روز آخر از گورباچف حمایت کردند، در 
حالیکه هیات حاکمه آمریکا و غرب دلش همان زمان پیش یلتسین بود و حتى وقتى یلتسین سر کار آمد، در 
جنبش طرفدار بازار شخصیت هاى دیگرى داشتند. در نتیجه برخورد غرب همیشه یک جنبه پراگماتیستى 
و مصلحت گرایانه و روز دارد که اگر خاتمى نامى، یک آخوندى، پیدا میشود که میتواند مناسبات را با 
غرب بهبود بدهد، میتواند جاپایى اى براى غرب باز کند، حکومت اسالمى را مقدارى تعدیل کند و مهار 
کند، خب، از او دفاع میکنند. ولى بمجرد اینکه این خاتمى نوعى کارش را انجام بدهد، غرب میخواهد یک 
پله دیگر به هدف استراتژیکش نزدیک بشود، یک حکومت ناسیونالیستى، محافظه کار طرفدار غرب، علنا 
طرفدار غرب، مثل ترکیه، مثل فیلیپین، را بیاورد سرکار. در نتیجه از او فراتر میرود. خاتمى براى غرب یک 
پدیده اى است که براى لحظه فعلى خوب است ولى باید از او فراتر رفت. در نتیجه اگر خاتمى نتواند آن 
وعده اى را که داده عمل کند، اگر نتواند سیستم را تعدیل کند، غرب رهایش میکند. هیچ ائتالف استراتژیکى 
بین غرب و دوم خرداد نیست. غرب به دوم خرداد مثل یک پله نگاه میکند، اگر این پله وجود نداشته باشد 

او هم به آن کارى ندارد. 

على جوادى: شما اشاره کردید که دوم خرداد به پایان خط رسیده. پایان خط چیست؟ چه چیزى در انتظار 
دوم خرداد است؟ تکلیف نیروهاى تشکیل دهنده اش چیست؟ 

منصور حکمت: بنظرم دوم خرداد تجزیه میشود. یک بخش "دربارى" و از باال پیدا میکند که همین خاتمى 
و کروبى و امثالهم هستند که در رابطه با جناب رهبر نشسته اند و دارند فکر میکنند که چه سوپاپ اطمینانى 
باز کنند براى بخشى از خود هیات حاکمه که بتواند بعضا روزنامه هایى داشته باشد، بعضا بتواند حرفش را 
بزند و بعضا بحث تعدیل و اصالحات را زنده نگه دارد، و یک راست ده نمکى مآب حاکم نشود، که همه 
شان میدانند این بنفعشان نیست. در نتیجه باید یک تصویر مرکزتر و سانتر ترى بدهند. یک بخش باصطالح 
دربارى و باال در دوم خرداد پیدا میشود، فکر میکنم که خاتمى اساسا شخصیت این بخش خواهد شد. و 
یک بخش ناراضى از پایین و بیشتر" توى کوچه و خیابان" دوم خرداد که آنها مشکالت روزنامه درآوردن و 
سخنرانى کردن خود را خواهند داشت و حتى یاید وارد کشمکشى با همین بخش دربارى خودشان بشوند. 

بنظرم دوم خرداد موقتا به چند بخش تقسیم میشود تا بعد ببینیم کال حاصل این کشمکش درون دوم خرداد 
بکجا میرسد. من فکر میکنم جمهورى اسالمى دارد میرود که یک سرى شعار ها و اهداف دوم خرداد را 
هضم کند، یک مرکز جدید درست کند، که هم "رهبر" بتواند بیشتر به آن نزدیک شود و هم دوم خردادى 
هاى رام تر و خانگى ترى درست شوند. جواب دانشجویان ناراضیشان و یا جناح هاى افراطى تر دوم خرداد 
را همین بخش قرار است بدهد. ولى خوب واضح است که همین سازش هم کمک میکند که آن جناح 

افراطى تر یک درجه مشروع تر بتواند حرف بزند. 

هدف اینها بنظر من هضم کردن دوم خرداد و وقت خریدن براى جمهورى اسالمى است. اگر دوم خرداد 
در این فاز بیافتد. از نظر غرب و از نظر مردم و از نظر کل مقوله تالش براى جایگزینى جمهورى اسالمى 
اهمیتش را از دست میدهد. میماند، ولى یک پدیده فرعى میشود. من فکر میکنم که با این ماجراى مجلس 
و با وادادن دوم خرداد و با مصاحبه خاتمى، فاز عوض میشود. مردم االن دیگر به نیروهاى بیرون حکومت، 



1808

برگزیده آثار  منصور حکمت

چشم میدوزند. دوم خرداد بعنوان تجربه ناموفق االن جلوى مردم است، در بیرون حکومت، دو قطب اصلى 
هست که جدال کم کم میرود بین این دو قطب. یک طرف کمونیست ها، کمونیسم کارگرى، و طرف دیگر 
محافظه کارهاى طرفدار غرب، رژیم سابقى ها، ممکن است لزوما سلطنت طلب هم نباشند، محافظه کارهاى 
آنتى کمونیست  و  ها  کمونیست  بخش،  دو  این  اسالمى.  جمهورى  ضد  و  غرب  طرفدار  ضد کمونیست 
هایى که هر دو خارج چهارچوب جمهورى اسالمیند، نیروهاى اصلى جدال آتى خواهند شد. البته تا وقتى 
جمهورى اسالمى هست دوم خرداد هم هست و تالش براى تغییرش از درون حکومت هم هست. ولى 
اکنون یک تناسب جدیدى میان احزاب مخالف حکومت برقرار میشود و مردم در رابطه با تعلق سیاسى 

خودشان به این خطوط انتخاب هاى بزرگترى میکنند. 

على جوادى: یکى از مسائلى که پدیده دوم خرداد را دوم خرداد کرد، تمایل و گرایش نیروهاى ملى و 
اسالمى به صف دوم خرداد بود. نویسنده ها و هنرمندان و کال یک مجموعه اى به این صف پیوستند، االن 

تکلیف این نیروها چى میشود؟ 
   

منصور حکمت: بنظر من خیلى غمگین میشوند، یکخورده مصرف چاى و قهره و قلیانشان زیاد میشود، یک 
مدتى بى پناه میشوند تا خودشان را پیدا کنند. بخشى شان بنظر من مجبورند بچرخند به چپ. بخشى شان 
میچرخند به راست. و یا همان جایى که هستند، برمیگردند و سمبل هاى جدیدى پیدا میکنند. یک عده شان 
احتماال با جناح "خلقى" دوم خرداد میروند و یک عده شان ممکن است هنوز دل به خاتمى داشته باشند. 

   
یک روزنامه نگار غیر اسالمى داخل کشور میگوید آقاى خاتمى باید هم محافظه کار باشد. ما به 12 - 13 
سال دیگر وقت احتیاج داریم براى اینکه بتوانیم جنبش اصالحات و توسعه را عملى کنیم. خوب کسى که 
12 ماه وقت ندارد، بیخودى تقاضاى 12 سال میکند. ولى بنظر من اینها یک جنبش واقعى هستند، یعنى 
بخشى از جامعه ایران هستند، کوچکند ولى االن بیشتر تریبون ها دستشان است. دلشان نمیخواهد چپ 
ها بیایند سرکار. دلشان نمیخواهد جامعه از کنترل حاکمیت خارج بشود. اینها ممکن است همچنان مدافع 

اصالحات دربارى در خود حکومت باشند. 
على جوادى: بعنوان سوال آخر. خاتمى عازم نیویورك است، به کنفرانس سازمان ملل میاید، تحت عنوان 

"گفتگوى تمدنها"، اهمیت این سفر چه در داخل و چه در خارج کشور چیست؟ 
   

منصور حکمت: اگر این ماجراى مجلس نبود، و اگر درست بعد از انتخابات مجلس و بدست گرفتن مجلس 
توسط خاتمى چى ها، خاتمى قرار بود بیاید، بنظرم با یک هلهله عظیم در غرب مواجه میشدیم که بله، این 
سمبلى است از تغییر در ایران. ولى االن عالمت سوال هاى زیادى باالى سر خاتمى در غرب هست. من 
فکر میکنم که در غرب با یک درجه بدبینى با او مواجه خواهند شد. البته باید در نظر بگیرید که این چیزها 
یک شبه تغییر نمیکند، بخصوص که پروتکل هاى سیاسى و دیپلوماتیک وجود دارد. قطعا با استقبال روبرو 
میشود، قطعا روزنامه ها درباره اش مینویسند، ولى این بار یک عالمت سوال بزرگ باالى سرش هست و 
خوشبینى به او وجود ندارد. حتى ممکن است حرف از "دیالوگ تمدنها" و غیره در سطح جهانى وقتى که 
مردم مى بینند که در خود ایران هیچ نفوذى براى پیاده کردن حرفهایش ندارد، و غرب امیدش را به او از 
دست است، حتى مایه مضحکه بشود. من فکر میکنم حتما آن دو سه روزى که حرف میزند مورد توجه 

است ولى کل این اتفاق دیگر آن اهمیت وجایگاهى که 4 ماه پیش میتوانست داشته باشد را ندارد. 
   

به نقل از انترناسیونال هفتگى شماره 18، 11 شهریور 1379 -  1 سپتامبر 2000
...
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"عبور از خاتمى" 
  

چند هفته اخیر دوران فوق العاده تعیین کننده اى در سیاست ایران بوده است. با حکم خامنه اى علیه مجلس 
دوم خرداد، یک روند پر تالطم و پر سر و صداى تجدید آرایش در هیات حاکمه و جناحهاى رژیم اسالمى 
آغاز شده است. این گواه تناقضات ماهوى جنبش دوم خرداد بود که پس از سه سال مقدمه چینى و نرمش 
و تمرین و گرزچرخانى و رجزخوانى، با یک یادداشت چند سطرى اینچنین در یک بحران عمیق سیاسى، 
فکرى و هویتى فرو رفت. این همچنین نشان پوکى و عجز و هراس جناح راست بود که با اولین حرکت 
خودى ترین رقبایشان براى نوعى" قانونگذارى" به نفع دوم خرداد، خود را ناگزیر دید که آخرین تیر ترکش 
را پرتاب کند و "رهبر عالیقدر" نظام و سمبل اقتدار حکومت را اینچنین سراسیمه و مستاصل و حقیر جلوى 
چشم همه قرار بدهد. این منظره را مردم دیدند. خرم آباد نشان داد که مردم به اندازه هاى واقعى خامنه اى و 
خاتمى و راست و دوم خرداد پى برده اند. اگر حکم خامنه اى و مصاحبه خاتمى اعالم موضع جناح راست 
و سران دوم خرداد در دوره جدید باشد، خرم آباد بیانیه اعالم موجودیت مستقل مردم بعنوان طرف اصلى 

جدال در صحنه سیاسى ایران است. 
  

دوم خرداد: "آرامش فعال" در باال، "عبور از خاتمى" در پائین.
  

دوم خرداد در حال تجزیه است. سران این جریان و در راس همه خود خاتمى بدنبال تعریف یک همزیستى 
جدید با راست ولو از موضعى ضعیف تر، با هدف حفظ وضع موجود، حفظ پست ریاست جمهورى، 
احیاى نوعى قدرت براى مجلس و فرسایش راست هستند. قرار است باز دماغشان را سفت بگیرند و نفس 
شان را نگه دارند و این موج را بگذرانند. معتقدند دیر یا زود باد راست خالى میشود و معادالت بنیادى تر 

جامعه (اقتصاد ویران، مردم ناراضى، خطر سرنگونى) راست را به سازش میکشاند. 
معتقدند میتوان جناحهاى افراطى راست را منزوى کرد و با خامنه اى و اطرافیان بر سر ایجاد یک طیف 
"مرکز" جدید و "مشروع" در رژیم اسالمى به توافق رسید. به تجزیه راست امید بسته اند. هدف اساسى 
سران دوم خرداد و الیه هاى فوقانى این جریان اینست که بهر قیمت در حاکمیت شریک بمانند و از نظر 
حقوقى خلع ید نشوند. اکنون تز "آرامش فعال" حجاریان، که معناى زمینى آن خود را به مردن زدن در 
برابر خرناسه هاى راست است، ایجاب میکند که آرامش بیشتر و فعالیت کمترى در دستور قرار بگیرد. ابراز 
وفادارى مجدد به رهبر، دفاع از والیت فقیه، حمله به خواست سکوالریسم، کش دادن تقویم "اصالحات" 
از چهار سال به چهل سال، سلب مسئولیت از خود در قبال تندروى هاى صفوف تحتانى دوم خرداد، همه 
اجزاء این سیاست "آرامش کمتر فعال" پس از حکم خامنه اى است. و شمایل زار خاتمى، چه در صحنه 
داخلى و چه در سخنرانى اش در سازمان ملل، بهتر از هرچیز این تالش سران دوم خرداد براى حفظ وضع 

موجود را به نمایش میگذارد. قربانى اصلى این چند هفته تا این لحظه خاتمى بوده است. 
  

در پائین جنبش دوم خرداد حرکتى در جهت عکس جریان دارد. اینجا صحبت از "عبور از خاتمى" است، از 
بیحاصلى سیاست "آرامش فعال"، از ضرورت بازتعریف جنبش از زاویه نگرش تئوریک متفاوتى که در آن 
"نافرمانى مدنى" مردم جاى مهمترى اشغال کند. و این تازه فرمولبندى هاى محترمانه و کتابى شخصیتهاى 
فکرى این جریان است. در درون صفوف آنچه که به آن "جنبش دانشجویى" اطالق میشود، صحبت از 
اسلحه است. محسن آرمین الزم میبیند که در جلسه تحکیم وحدت گرایش به اسلحه را نقد کند. در حالى 
که خاتمى با لب و لوچه آویزان و گردن کج شماتت مجلس خبرگان را میشنود و دم برنمیاورد، صفوف 
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پائین همان جریان به رفسنجانى اخطار میکند که صحبت از خشونت نکند و ایده ورود به صحنه سیاست 
و انتخابات ریاست جمهورى را از سر بیرون کند. در اینکه پایه دوم خرداد به سرعت از سران آن دور 
میشود تردید نیست. مردم این شکاف را به دوم خرداد تحمیل کرده اند. جریان "اصالحات" حتى در فرمال 
ترین و دروغین ترین قالب خود نمیتواند در برابر فشار مستقل مردم براى تغییر براى خود مصونیت و عدم 
حساسیت ایجاد کند. در تمام ماجراى خرم آباد، سخنگویان دوم خرداد نامى از مردم نبردند. در روایت 
مزورانه اینها مردم وجود نداشتند. با اینحال تمام دستور مباحثات و مشغله صفوف این جریان مستقیما متاثر 
از حرکت مردم و حضور روزافزون مردم در صحنه نبرد خیابانى با اوباش اسالمى و نیروهاى مسلح است. 
تحت فشار راست از یکسو، و حرکت مردم ناراضى از سوى دیگر، دوم خرداد خرد خواهد شد. باال و پائین 

این جریان بسرعت از هم دور میشوند. 
  

عالئم تجزیه در اردوى دوم خرداد را در جاى دیگرى نیز میشود بروشنى دید. اپوزیسیون دوم خردادى 
طرفدار رژیم در خارج کشور، طیف اکثریت و جمهوریخواهان متفرقه، که به رویدادهاى 81 تیر سال گذشته 
و جریاناتى که اعتراض را به بیرون دانشگاه برده بودند لعنت میفرستادند و همصدا با خاتمى آن را توطئه 
اجانب میخواندند، کسانى که همصدا با کل رژیم اسالمى اعتراض رادیکال به حضور ایادى حکومت در 
کنفرانس برلین را تخطئه میکردند، دارند از سران دوم خرداد فاصله میگیرند و بدرجات مختلف سیاست 
اعتراض از پائین را تشویق میکنند. این تحول مهمى است. اینها بارومتر عوامفریبى و دروغ در جامعه ایرانند. 
اینها خط قرمز خطر را ترسیم میکنند. اگر آنقدر اعتبار براى خاتمى نمانده باشد که وفادارى این جماعات 
همیشه وفادار را حفظ کند، اوضاع دوم خرداد باید بشدت وخیم باشد. همزاد اسالمى این طیف در داخل 
کشور، یعنى مجاهدین انقالب اسالمى، نیز عینا در چنین موقعیت پر تنشى قرار گرفته است و در جریان 
یک تعیین تکلیف اساسى با خویش است. همه میدانند که اگر دوم خرداد یک جنبش درون حکومتى و 
"خودى" نباشد، موضوعیتى در جامعه نخواهد داشت. اینها احتیاج دارند رئیس جمهور و وزیر و نماینده 
مجلس باشند. اما آنچه باید به این نکته اضافه کرد اینست که اگر دوم خرداد به یک جریان صرفا حکومتى 
و "خودى" بدل بشود، یعنى آن جهتى که خاتمى در پیش گرفته است، باز هم موضوعیت اجتماعى خود را 
از دست میدهد. این اتفاقى است که اکنون دیگر رخ داده است و بدون چرخشهاى بسیار بزرگ، و بسیار 

نامحتمل، در روش سران دوم خرداد و جناح راست، این روند دیگر برگشت پذیر نخواهد بود. 
 

راست بدون دوم خرداد
  

جناح راست نیز پا به دوران جدیدى گذاشته است. براى جناح راست مسجل شده است که جنبش دوم 
خرداد قادر نیست به وعده اصلى خود یعنى کنترل مردم و ایجاد مبنایى جدید براى تمکین مردم به رژیم 
اسالمى عمل کند. حکم خامنه اى آزمون تاریخى اى جلوى دوم خرداد گذاشت. رابطه جریان دوم خرداد 
و مردم در این واقعه محک زده شد. آیا جناح دوم خرداد در برابر تهاجم تمام و کمال و نهایى راست به 
کل پروژه دوم خرداد، به مردم متوسل میشود؟ در این شک نیست که فراخوان دوم خرداد به مقاومت علیه 
خامنه اى با عکس العمل مثبت و وسیع مردم روبرو میشد. سوال این بود که آیا دوم خرداد شهامت طرح 
چنین فراخوانى را دارد، آیا قدرت کنترل مردم را در خود میبیند، آیا از نظر خود سران دوم خرداد مردم با 
آنها هستند و رهبرى آنها را میپذیرند؟ پاسخ این سوال منفى بود. با تمکین دوم خرداد به حکم خامنه اى، 
جناح راست ترس دوم خرداد از مردم و جدایى مردم از دوم خرداد را دید. اگر مردم نیروى دوم خرداد 
نیستند و اگر دوم خرداد رهبر مردم نیست، راست دیگر نیاز آنچنانى به بازى در این زمین ندارد. صورت 
مساله، جنبش اعتراضى رشد یابنده مردم است. خطر سرنگونى وجود دارد، دوم خرداد نه فقط اهرمى در این 
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اوضاع ندارد بلکه با مخالفت خوانى ها و رقابت جناحى بحران سیاسى را تعمیق میکند. راست این را میبیند، 
قید دوم خرداد را میزند و میرود تا براى جدال اصلى ترى که به جلوى جامعه رانده میشود فکرى بکند. 

  
اینجا نیز دو خط در استراتژى راست وجود دارد. اول تالش براى جدا کردن خاتمى و سران دوم خرداد از 
پایه هاى این جریان و تالش براى ادغام اینها در یک طیف مرکز در جمهورى اسالمى. در این طرح خاتمى 
میماند، مجلس میماند، انتخابات ریاست جمهورى میماند و حتى شاید خاتمى مجددا با رضایت خامنه اى 
و بستر اصلى جناح راست براى اجتناب از تشنج به ریاست جمهورى برسد. این به معناى پایان دوم خرداد 
و هضم آن در حکومت است. تشکیل کمیته اصالحات، اعمال کروبى، گفته هاى خاتمى، تاکید مجدد سران 
دوم خرداد به وحدت بنیادى شان با راست در مساله حکومت دینى، نشانه زمینه هاى چنین استراتژى اى 
است. اما کاهش تنش در باال، اگر عملى شود، فقط تخاصم را به پائین منتقل میکند و تشدید میکند. این 

سیاست حتى در کوتاه مدت ثبات و رفع تشنجى ببار نمیاورد. 
   

رگه دوم در استراتژى راست میلیتاریزه کردن اوضاع و سرکوب قهر آمیز هم دوم خرداد و هم، از آن مهمتر، 
شکوه  و  خاتمى،  با  خبرگان  مجلس  هاى  اتمام حجت  و  رفسنجانى  اخیر  سخنان  است.  مردم  اعتراضات 
شاهرودى از عدم اجراى قصاص اسالمى نشانه تقویت این رگه در استراتژى راست براى مقابله با اوضاع 

وخیم حکومت اسالمى است. 
   

این دو رگه هنوز بطور واقعى معنى سازمانى در راست پیدا نکرده و به انشعاب عملى گرایشات مختلف در 
صف راست منجر نشده است. عسگر اوالدى از عدم تعلق انصار حزب اهللا به موئتلفه سخن میگوید. کیهان 
با عطوفت از اعالم وفادارى دفتر تحکیم وحدت به اسالم و نظام تمجید میکند. رفسنجانى تهدید میکند و 
در همان حال فراخوان وحدت میدهد. واقعیت اینست که راست بالتکلیف است. دوم خرداد بخودى خود 
نیرویى که میپنداشتند نیست. با اینحال حذف قهرى آن و انداختن خاتمى میتواند موجب تالطم سیاسى 
جدى در جامعه بشود. خشونت و سرکوب تنها سالح واقعى حکومت در این سالها بوده است، اما میدانند 
در مجموع میداند  راست  من  بنظر  میگیرد.  پاسخ  مردمى  قیام  با  و  است  آخر  گام  این دیگر  به  توسل  که 
که مقابله نظامى با مردم محکوم به شکست است و پیش درآمد سرنگونى است. حکومت اسالمى قدرت 
سرکوب مردم را ندارد. مردم ارعاب نمیشوند. اقدام رژیم براى سرکوب نظامى اعتراضات مردم در یک 

مقیاس سراسرى، بسرعت چاشنى قیام در شهرهاى مختلف میشود. 
   

صحنه سیاسى ایران در ظرف چند هفته بکلى دگرگون شده است. خرم آباد سرنخى است به آنچه در راه 
است. دوره سرنگونى آغاز میشود. 

انترناسیونال هفتگى شماره 19، 18 شهریور 1379 -  8 سپتامبر 2000
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سخنرانى در معرفى قطعنامه
اوضاع ایران و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگرى 

کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى ایران، 14 اکتبر 2000، 23 مهر 1379    

رفقا این مبحثى است که در واقع من در شروع کنگره راجع به آن صحبت کردم : موقعیت کنونى ایران و 
فرصت تاریخى معینى که براى حزب کمونیست کارگرى براى ایفاى نقش مهم، ایفاى نقش دوران ساز، 
قبال  که  بحثى  از  بکنم  یادآورى  یک  و  بگذارم  را  بعضى تاکیدات  فقط  میخواهم  من  است.  آمده  بوجود 
کردم. به بعضى سواالت مشخص شاید بپردازم. هدف این قطعنامه که چیز بحث برانگیزى در آن نیست، 
مگر اینکه کسى کال روى همین دو حکم بخواهد بحث کند که آیا اوضاع ایران خطیر است و آیا حزب 
کمونیست کارگرى میتواند نقش ویژه بازى کند، این میتواند مورد بحث باشد. ولى کل قطعنامه فقط یک 
اعالم تشخیص و اعالم تعهدى است به واقعیتى که هدف من هم در سخنرانى افتتاحیه کنگره همین بود که 

کنگره به آن توجه کند. 

ببینید ایران خیلى وقت است که یک نظام سرمایه دارى است، الاقل از اصالحات ارضى دهه چهل، ایران یک 
نظام سرمایه دارى است و تا آن مقطع احزاب سنتى و بخصوص احزاب روشنفکران و تحصیلکردگان فضاى 
سیاسى را تحت تسلط خودشان دارند. حزب توده و جبهه ملى احزاب آدمهاى تحصیلکرده و به اصطالح 
اقشار نخبگان جامعه هستند که میخواهند جامعه ایران عقب مانده نباشد، سرى توى سرها در بیاورد، مثل 
کشورهاى  شبیه  باشد،  داشته  درستى  باشد، روبناى  داشته  صنعتى  بپیوندد،  راقیه  کشورهاى  زمره  به  اروپا 

سرمایه دارى که همه رفته اند و آنجا تحصیل کرده اند و میدانند چطور است. 
  

در طول قرن بیستم، از انقالب مشروطیت تا انقالب 57 فضاى سیاسى ایران تحت تاثیر تحرك بخشهاى 
روشنفکر بورژوازى بوده و تمایالت بورژوائى را در اوضاع سیاسى ایران منعکس کرده است. اینها همیشه 
طبقه کارگر و قبل از آن محرومین جامعه را ضمیمیه جنبش خودشان کرده اند، هیچوقت نداریم که حزب 
کمونیستى به نمایندگى از طبقه کارگر در صحنه سیاسى دخیل شده باشد، آنطورى که بطور مثال در انقالب 
پرتقال ممکن بود بگوئید این حزب مشخص کارگر پرتقالى را در انقالب پرتقال نمایندگى میکند، کارگر 
ایرانى هیچوقت بعنوان یک نیروى سیاسى که با شعار خاص خودش به میدان آمده، نبوده. کمونیسم ایران 
هیچوقت در موقعیت تعیین تکلیف و نقش بازى کردن در اوضاع سیاسى ایران نبوده و در سرنوشت قدرت. 
باشد  باور داشته  توده  حزب  خود  حتى  نمیکنم  فکر  من  که  بوده  آن  توده  حزب  بگوید  کسى  مگر اینکه 
که در هیچ مقطعى نماینده چپگرائى کمونیستى در جامعه بوده. اساسنامه اش این را نمیگوید، برنامه هاى 
اولیه اش این را نمیگویند. تمام حیات حزب توده این را میگوید که این حزب حزبى بود مثل جبهه ملى 
متعلق به یک بافت معینى از اقشار داراى جامعه، بهبودها و اصالحاتى را در اوضاع استبدادى، فئودالى ایران 
جستجو میکردند، بعضا اینها متحقق شده و بعضا هم نشد و این اپوزیسیون سنتى به تاریخ ایران تسلط 

داشته است. 
  

شما به مقوله اى مثل دکتر مصدق فکر کنید، که گویا عکس او در جیب بغل همه طبقات هست، که معلوم 
نیست چرا؟ دکتر مصدق قهرمان ملى بوده و براى هرکسى که دنیا آمده و ناراضى بوده، به او میگویند دکتر 
مصدقى بود، که درآن یکى دو سالى که بود البته جلو اعتصابها را هم گرفت و فالن کار را هم غیرقانونى 
کرد و غیره ولى چون صنعت نفت را ملى کرده بود قهرمان ملى است. کارى ندارم که بعدا هم باالخره 
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صنعت نفت ملى شد و هیچکس هم در نتیجه آن قهرمان نشد. دکتر مصدق سمبل اپوزیسیون آن کشور 
شده. اسم رسمى و پرچم اصلى اپوزیسیون آن کشور است و بعد از آن در فازى که به انقالب 57 نزدیک 

میشویم خمینى است. 
  

انقالب 57 انقالبى بود که کارگران در آن نقش داشتند، کارگران کمر حکومت را شکستند و کارگران حضور 
داشتند، برخالف اتفاقهاى قبلى در دوره هاى قبلى، کارگر به مثابه کارگر به میدان آمد و نقش بازى کرد. 
ولى همچنان داستان قدیمى غلبه اپوزیسیون بورژوائى به فضاى سیاسى ایران تکرار شد. حکومت جمهورى 
اسالمى ائتالفى بود از کسانیکه قبال در دوره سلطنت در اپوزیسیون بودند و همه به همدیگر میگفتند مترقى. 
درست است که بخشهاى خیلى بنیادگراى اسالمى به این صف آمدند و بعدا حتى دست را بردند، ولى 
حتى همین بنیادگراهاى اسالمى هم از نظر آن غیر بنیادگراها و ملیون، آدمهاى با شرف و مخالفین استبداد 
سلطنتى محسوب میشدند. کسى نمى آمد بگوید این جنیش فدائیان اسالم که دارد قاطى میشود، ارتجاعى 
است. از نظر آن اپوزیسیون، آن هم بخشى از ملت ایران و مخالفین بود. میخواهم بگویم یک خانواده بزرگ 
سیاسى در ایران سرنوشت مردم ایران را براى سالها تعیین کرده، حتى در انقالب 57 که کارگر نیروى محرکه 
جدى آن حرکت است و حضور دارد، با شوراهایش حضور دارد با اعتصابات صنعت نفت حضور دارد، باز 
اپوزیسیون سنتى سرنوشت مردم را رقم میزند، به این دلیل ساده که اگر چه کارگر وجود دارد، پوالریزاسیون 
طبقاتى در جامعه به آن اندازه رشد نکرده که کمونیسم هم حضور داشته باشد. در انقالب 57 کارگر حضور 

دارد ولى کمونیسم حضور ندارد و سرنوشت قضیه این شد که دیدیم. 
  

یک  بعنوان  پهنه جامعه  در  کمونیسم  آیا  است.  سیاسى  نیروى  یک  مثابه  به  کمونیسم  حضور  قضیه،  کلید 
یا نه؟  باشد  داشته  حضور  میتواند  جنگ قدرت  از بازیگران این  یکى  سیاسى، بعنوان  اعتناى  قابل  نیروى 
اگر نه، احزاب مختلف طبقات حاکم میبرند و میدوزند و سرنوشت جامعه توسط آلترناتیوهاى اینها تعیین 
میشود. آن چیزى که در سال 57 سر کار آمد از نظر سیاسى مدتها بود مرده بود. کدام جامعه اى قبول میکند 
در اواخر قرن 20 حکومت اسالمى بیاید سر کار و این مقررات را حاکم بکند؟ علت اینکه سر کار میآید 
این است که چیزى جلودارش نبود. جامعه مترقى، مردم محروم، مردم آزادیخواه ایران نقد چیزى نداشتند 
جلوش بگذارند، از آنطرف با سقوط نظام سلطنت، حکومت بورژائى ایران، کاپیتالیسم در ایران و امپریالیسم 
در ایران آنقدر بدبخت و بیچاره بود که بهتر از اینها نگهبان موقتى الاقل، براى نظامش پیدا نکرد. اگر اینها 
نبودند اگر این قطب به میدان نمیآمد، ایران احتماال چیزى شبیه نیکاراگوئه میشد. چپها در مجموع، همین 
چپهائى که در دانشگاه و غیره پا گرفته بودند شاید بیشتر توسط جنبش چریکى، مشى فدائى میتوانست 
در  و  کنند  تحمل  نمیتوانستند  ایران  در  را هم  همان  ولى  بیاورد  بوجود  ایران  در  ساندینیستى  جریان  یک 
نتیجه اپوزیسیون اسالمى برگ مورد حمایت غرب شد و امریکا پشتش رفت و سازمانش دادند. یعنى از 
این خانواده میتوانست جناح چپ و سکوالرش سر کار بیاید، ولى جناح راست مذهبى اش اساسا قدرت را 

قبضه کرد و حتى جناح چپ خودش را هم زد. 
  

اگر شما بروید افق اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى این جناح چپ و راست را نگاه کنید، میبینید که 
یک خانواده سیاسى است، براى همین هم انزجارى از هم ندارند، براى همین به سادگى میبینید که چپ 
سنتى و شاخه هائى از فدائى میتواند جمهورى اسالمى را مترقى ارزیابى کند. ناراحت نیست از وضع زن 
در این جامعه، ناراحت نیست از موقعیتى که آدم نمیتواند غیرمذهبى باشد و اعدام نشود. ناراحت نیست از 
اینکه در این جامعه آزادى بیان و مطبوعات نیست و اگر شما در سال 57 میرفتید میگفتید آزادى بدون قید 
و شرط مطبوعات، که ما گفتیم، و آزادى بى قید و شرط احزاب و آزادى بى قید و شرط سیاسى، خود این 
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خانواده که یکى از آن این آزادى را نمیداد، جناح چپ آن میگفت شما میخواهید از نشریه میزان و مهدى 
بازرگان دفاع کنید. شما طاغوتى هستید. این خانواده از خودش دفاع کرد. با هم رفتند در انقالب. درست 
است که یک بخش آن "انحصار طلبى "نشان داد، و این کلمه خیلى گویا است، اتهامى که به جناح راست 
اسالمى میزنند ارتجاعى بودن نیست "انحصار طلبى" است، یعنى چرا سفره را از جلو ما جمع کردى؟ سفره 
اى که امام پهن کرده بود. امام تا مدتها بعد از 30 خرداد سفره را پهن کرده بود، حزب توده را نزدند، درجه 
اى هم نفوذ داشتند. جالب است از توده اى ها بپرسید، شایعه بوده در میانشان که همین روزها امام خمینى 
رفیق کیا را خبر میکند و نخست وزیرى را به او میدهد. من و شما که بیرون این قضیه بودیم میدانستیم که 
این حرف معنى ندارد، ولى در جنبش توده اى حتى این تصور بوده که این بک پدیده است. چرا؟ براى اینکه 
روبرویش امپریالیسم امریکا است. و این شاخص اصلى است : امپریالیسم امریکا در مقابل جنبش اپوزیسیون 

سنتى ایران و جناحهاى خلقى و مذهبى آن که در یک ائتالف به سر میبردند. 
  

به هرحال حتى وقتى در یک ایران کاپیتالیستى انقالب شد، حتى وقتى کارگر نیروى اصلى تحول اجتماعى 
آلترناتیو  مرتجعترین  سنتى  اپوزیسیون  محسوب شد،  مردم  سرسخت  رهبر  نفت  کارگر  وقتى  حتى  بود، 
ممکن خودش را سرکار آورد. اگر چریک فدائى آن موقع سرکار آمده بود، حکومت به این ارتجاعى نبود، 
گفتم میشد مثل ساندنیستها. حتى ممکن بود خیلى قابل دفاع به نظر بیاید. ولى جناح ارتجاعى ترین شاخه 
اپوزیسیون سنتى، حکومت را بدست گرفت و حتى موتلفین خودش را یکى پس از دیگرى از میدان بدر 
کرد براى اینکه این را شرط بقاى خودش میدانست. ولى کارگر بود کمونیسم نبود، وضعیت اینى شد که 
دیدیم. یکبار دیگر دارد این منظره تکرار میشود، یکبار دیگر داریم میرویم پاى اینکه ایران شلوغ میشود. ما 
در بحث اوضاع سیاسى گفتیم رفتن جمهورى اسالمى محتوم است. براى اینکه از نظر اقتصادى نمیتواند 
اقتصاد ایران را راه اندازى کند، کاپیتالیسم را، تازه با حکومت طرفدار و عضو ناتو ترکیه نمیشود راه اندازى 
کرد، چه برسد به یک آخوندى که ماگزیمم رابطه اش با بازار جهانى "دیالوگ تمدنها!" است، آنهم قاچاقى 
و به طرق تصادفى، در راهرو فالن هتل یا فالن چلو کبابى در نیویورك! این عملى نیست. در نتیجه امکان راه 
اندازى اقتصادى را ندارد. آیا میتواند از نظر سیاسى بایستد؟ چه کسى میتواند جلو شصت میلیون مردم ایران 
بایستد که االن این حکومت را نمیخواهند؟ کى میتواند جلو زن ایرانى بایستد که این حکومت را نمیخواهد؟ 
کى میتواند جلو کارگرى بایستد که دیگر نمیتواند این وضعیت را تحمل کند؟ کى میتواند جلو جوان ایرانى 
بایستد که رفته پاى اینترنت، روى چت روم سیاسى دارد راجع به حزب کمونیست کارگرى، راجع به آزادى، 
راجع به برابرى، راجع به رهائى جنسى حرف میزند؟ میخواهند روى چت روم اینترنت بروند جلوش را 
بگیرند؟ با لباس آخوندى و به کمک سپاه پاسداران و برادر ذوالقدر؟ اینها قابل دوام نیست و پروسه رفتن 
اینها شروع شده. اگر شروع شده یکبار دیگر این صحنه تکرار میشود. سوالى که روى میز ما ست، سوالى که 
در زمین ماست اینستکه : آیا اجازه میدهیم یکبار دیگر اپوزیسیون سنتى ایران، این بار با آرایشهاى جدید، 
طرف قبال به خودش میگفت ملى حاال میگوید دگراندیش، قبال به خودش میگفت طرفدار دکتر مصدق، 
ناسیونالیست حتى قبال به خودش میگفت چریک، قبال میگفت مرگ بر سگ زنجیرى امپریالیسم، االن به 
خودش میگوید خشونت ستیز، ولى همان جنبش است، همان جنبش است با شاخه هایش و جالب است که 
میبینید که پرچمى در این جنبش بلند میشه که میگوید بیاید همین خانواده را متحدتر کند دنبالش میروند. 
شما یک لحظه، فکر میکنم خیلى از شما سال 1363، 1364 فکر کردید اکثریت قطعنامه داد و گفت که ما 
اشتباه میکردیم، اشتباه کردیم این کار را کردیم. حزب رنجبران یک اطالعیه داد و گفت ما اشتباه کردیم، 
بورژوازى را عمده کردیم و پرولتاریا را فرعى! خلق را با ضد خلق عوضى گرفتیم! -  عین جمالت خودشان 
-  پربها دادیم به ارتش و کم بها دادیم به مردم! پر بها دادیم به اسالم کم بها دادیم به خواستهاى مردم! اشتباه 
کردیم ببخشید! دوره اى بود بعد از 30 خرداد و اعدامهاى شدید در زندانها و حزب رنجبران چطور میتواند 
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از اینکار پسر عموهاى خودش در حکومت دفاع کند؟ نمیکند و میآید بیرون. اکثریت گفت اشتباه کردیم، 
حزب توده گفت اشتباه کردیم. ولى پرچم خاتمى بلند میشود همان ترکیب را زیر همان پرچم بدنبال همان 
حکومت دوباره میبینیم. این یک واقعیت سیاسى عظیم است، یک نیروى عظیم است که در بحث اوضاع 
سیاسى گفتم، عمرش به اندازه عمر حکومت اسالمى است. من تردید دارم که این جنبش ملى اسالمى، که 
االن بخشا در اپوزیسیون و بخشا در دفتر ریاست جمهورى و بخشا در وزارت اطالعات کار میکنند، بتواند 
ترکیب از خودش بدست بدهد، آرایش جدیدى به خودش بدهد که در صورت سقوط جمهورى اسالمى 
جنبش قابل اعتنائى باشد و احترام مردم را داشته باشد. اگر اختناق جمهورى اسالمى هست، آنوقت "اصالح 
طلب" که میخواهد آن پدیده غیر قابل تحمل را اصالح کند هنوز موضوعیت دارد. ولى اگر خود پدیده را 
برچیدند، اصالح طلب باید بگوید اثباتا چه میگوید؟ و اگر بخواهد بگوید اثباتا چه میگوید دیگر نمیتواند به 
قول حمید تقوائى دوباره گذشته را به ما وعده بدهد. گذشته را ازشان قبول نمیکنند. قرن بیست و یک است. 
وقتى میگویند دهکده جهانى راست میگویند. دهکده جهانى است. کسى از کسى قبول نمیکند. همانطور 
که حکومت" داالئى الما" را کسى دیگر توى هیچ ده کوره اى قبول نمیکند حکومت از نوع ائتالف تاریخى 
مشروعه -  مشروطه از نوع خمینى -  مصدق را کسى دیگر قبول نمیکند. این مردم چیز دیگرى میخواهند 
و دارند این را میگویند. به سادگى میشود نگاه کرد دید پاریس چه خبر است، به سادگى میشود نگاه کرد 
دید لندن چه خبر است، به سادگى میشود نگاه کرد دید ایتالیا چه خبر است. اسپانیا چه خبر است، آمریکا 
چه خبر است. نمیشود چشم کسى را بست. نمیشود به کسى گفت نخواه و به قول چیزى که االن دارند 
میگویند توقعات مردم را بیاوریم پائین. توقعات مردم را میگویند بیاوریم پائین. کسى نمیتواند توقعات مردم 
را وقتى باال رفت، پایین بیاورد. اگر پائین بود، میشود پائین نگه داشت. ولى اگر رفته باال دیگر نمیشود پایین 

آورد. در نتیجه، این توقعات هست و این جامعه منقلب میشود. 
   

بدون  ندارد،  معنى  دو خرداد  اسالمى  جمهورى  بدون  دارد.  نگه  را  پدیده  این  نمیتواند  اپوزیسیون  این 
حتى  هم  نکنیم!"  "خشونت  اسالمى  بدون جمهورى  ندارد،  معنى  طلبى  اصالح  جنبش  اسالمى  جمهورى 
معنى ندارد. چون طى خود این پروسه قبل از "خشونت" بکنیم یا نه، معلوم شده که این جمهورى اسالمى 
هست یا نه؟ منهم طرفدار این هستم که با حداقل خشونت و بدون خشونت، به زبان آدمیزاد قدرت سیاسى 
را دست مردم بدهد و احزاب سیاسى آزاد شوند، روزنامه ها آزاد شوند، نه براى پسرخاله خودش، نه براى 
داماد خود آقاى خمینى. میگویند روزنامه ها را بسته اند، انگار که روزنامه ها قبال آزاد بوده ند و االن بسته 
اند. خوب روزنامه ما که همیشه غیر قانونى بوده، اصال داشتن آن جرم است، آدمها را به جرم آن میکشند. 
یک موقعى به ما میگفتند فلفل در جیبت هست میکشتند، چه برسد به اینکه بگویند انترناسیونال هفتگى 
در جبیت هست. جرمش را هم آماده کرده، میگوید اگر شما روزنامه در بیاورى من به تو میگویم جاسوس 
اسرائیل و میکشمت. این را فقط خامنه اى نمیگوید، فریبرز رئیس دانا هم میگوید. دقیق میدانند دارند چکار 
پسر  تا  باشد  سرقدرت  جان  باید پسرعمو  باشند.  داشته  نفوذ  تا  نگهدارند،  را  حکومت  این  باید   : میکنند 
عموى کوچکتر بتواند پارتى بازى کند. باید ایشان دستش توى جیب مردم باشد تا یک جنبش اپوزیسیون 

هم بتواند خرج کند. 
   

ولى این بساط به اندازه جمهورى اسالمى عمر میکند. خوب تحلیل آنها این است که جمهورى اسالمى 
میماند، تحلیل ما این است که نمیماند. اگر نمیماند دیگر باید دنبال نیروهائى از بیرون این واقعیت بگردیم 
که بر این بحران تاثیر میگذارند. روز اول رفقائى به من گفتند شما ملیون و طرفدار غرب را پربها میدهید. 
سلطنت طلبها را. من سلطنت را فکر نمیکنم در ایران قابل بازگشت باشد. غیر ممکن است بشود در این 
مملکت دوباره یکى را شاه کرد. ولى ما راجع به سلطنت طلبى حرف نمیزنیم، داریم راجع به راست پرو 
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غربى حرف میزنیم که میتواند کسى را بیاورد که معاون بانک جهانى بوده، میتوانند کسانى را بیاورند که در 
مقابل تخصص بین المللى شان سران جمهورى اسالمى کسى نیستند. باید فرض کنیم حکومتى که امریکا و 
غرب و ائتالف نیروهائى که به یوگسالوى و عراق حمله کردند میخواهند در ایران سرکار بیاورد، کى است؟ 
فکر میکنیم مهندس طبرزدى را مى آورند که هنوز چادر سر همسرش میکند که بروند در فرودگاه اورلى 
پیاده شوند؟ اینکار را نمیکنند. اگر آمریکا و غرب بنا باشد فرجه برایشان باز بشود که جمهورى اسالمى 
سیاسى،  نیروى  یک  سر  پشت  بگذاریم  را  ائتالفمان  باید  اسالمى رفته،  جمهورى  بگویند  و  نباشد  دیگر 
دوباره نمیروند آقاى مهاجرانى را پبدا کنند، نمیروند آقاى خاتمى را پیدا کنند. میروند پشت آن کسى که 
ایران را به پایگاه غرب در منطقه تبدیل کند. و این میشود نیروهاى طرفدار غرب، رژیم سابقى ها و بخش 
طلب  مشروطه  با  جمهوریخواه  ندارد.  مشکلى  است  هم جمهوریخواه  آنوقت  که  جمهوریخواهانى  اعظم 
اختالفى ندارند. مگر مصدق پرچم اینها نیست؟ مصدق خودش سلطنت طلب بود، جمهوریخواه نبود. این 
جنبش سلطنت طلبى شاخص هایش، رهبرانش رهبران جنبش جمهوریخواهى هم هستند. بخش زیادى از 
جمهوریخواهان و همینها که با دوم خردادند میروند با این جنبش. شک نکنید بخش اعظم روشنفکران دگر 
اندیش خلقى سابق، کسى که وقتى ما کمونیست بودیم مائوئیست بود، کسى که وقتى ما کمونیست بودیم 
طرفدار انور خوجه بود و به چیز دیگرى هم رضایت نمیداد، کسى که وقتى ما کمونیست بودیم میگفت 
زنده باد استالین یا زنده باد حتى برژنف و خروشچف و غیره، اینها موکلین بعدى حکومت راست غربى در 
این کشور هستند. بطور واقعى بورژوازى بدنبال نیروى واقعى اى میرود که بتواند نگهش دارد و این نیرو 
هست. االن دیگر دنیاى تکنولوژى است، عصر انتقال تکنولوژى است، عصر سرمایه است، عصر جهانى 
شدن سرمایه است. حتى در سومالى نمیتوانند حکومت ایلى خودشان را درست کنند، باید بفهمند که رابطه 
شان با بانک جهانى و بده بستان بین المللى چیست، آیا حاضرند باالخره زیر کپى رایت امضا بگذارند یا 
نه؟ میخواهند جزء شبکه ماهواره اى قرار بگیرند یا نه؟ میخواهند انتقال تکنولوژى انجام بشود یا نه؟ اگر 
و  بیاورند  دولتى  میخواهند همچنین  نه؟  یا  میدهند  گوش  ملل  سازمان  حرف  به  شد  همسایه جنگشان  با 
نمایندگان طبیعى این حکومت کاپیتالیستى، دو خردادیهاى امروز نیستند. امروز دو خردادیها، حتى "عبور از 
خاتمى"هایشان هم امیدشان این است که جمهورى اسالمى بماند و اصالح شود. در صورتیکه بیرون این 
پدیده دو جنبش دیگر هستند که میخواهند جمهورى اسالمى برود و جالب است که اینهائى که میخواهند 

جمهورى اسالمى برود دو قطب مخالف جامعه هستند. راست و چپ. 
 

هر جامعه اى راست و چپ دارد و در هر بحرانى هم راست و چپ دعوا میکنند. سال 57 راست جنبش 
سنتى با چپ جنبش سنتى دعوا کرد. طبقه اجتماعى هم نگاه کرد جناحهاى راست و چپ اپوزیسیون سنتى 
ایران که میخواهند کاپیتالیسم خلقى، ملى و غیروابسته درست کنند با هم چه میگویند. حتى ایدئولوژیک 
دعوا کردند و از همدیگر کشتند. اینبار ممکن است طبقات پشت راست و چپ بروند. طبقات متفاوت. 
باشد.  آپشن  یک  میتواند کمونیسم  اینبار  است.  عملى  این  چپ.  پرولتاریا پشت  راست،  پشت  بورژوازى 

میتواند یک عنصر سیاسى دخیل باشد. 
   

رفقا! این فرصت االن دارد بوجود مى آید. بارها ما گفته ایم که اصال در متدولوژى ما جبرگرائى نیست. 
"پیروزى کمونیسم اجتناب ناپذیر است"، هیچوقت حرف حزب ما و جنبش ما نبوده، همیشه حزب ما آینده 
را به پراتیک انسانهاى زنده متکى کرده و گفته است اگر آدمها نخواهند نمیشود و اگر آدمها نکنند اهدافشان 
تحقق پیدا نمیکند. بنابراین االن مقطعى براى یک پراتیک باز شده، یک پراتیک سیاسى معین، میشود گذاشت 
این  مخالف  قطب  اینکه  براى  کرد.  شرکت  آن  در  میشود  خراب کنند،  هم  را  این  معمول  مطابق  بقیه  که 
آلترناتیو ما هستیم. جامعه چپ دارد و چپ خودش را میپرستد و بزرگ میکند، حتى اگر این چپ خودش 
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کوچک باشد. چریک فدائى نمونه است. از زندان آمدند بیرون، سازمانش خیلى منسجم نبود، سیصد هزار 
نفر، پانصد هزار نفر فقط رفتند به استقبالشان در یک میدان. من خودم رفتم به استقبالشان، به مردم گفتم 
چرا تفنگ را میدهید به مجاهد برو بده به فدائى. چپى است باالخره، آخوند نیست باالخره. جامعه چپ 
خودش را بزرگ میکند، چون جامعه کاپیتالیستى به چپ احتیاج دارد. براى اینکه عدالت احتیاج دارد، براى 
اینکه طبقات متخاصمى هستند که سر مال دعوایشان است، سر حق حیات دعوایشان هست، سر سود یا 
مزد دعوایشان است. جامعه چپ خودش را میسازد و فکر میکنم امروز اگر از هر کسى بپرسى، اگر از این 
آدمهاى ننرى نباشد که تو روزنامه ده تیراژى خودش مینویسد "حزب کمونیست کارگرى هیچ نیست"، از هر 
کسى جز اینها بپرسى میگوید یک خطر واقعى چپ، یک احتمال واقعى چپ کسانیکه میتوانند چپ را بسیج 
کنند حزب کمونیست کارگرى است. حزب کمونیست کارگرى است. االن اگر شما با کردستان تماس دارید 
زنگ بزنید بپرسید در کردستان نیروهاى سنتى جامعه کردستان معتبرترند یا حزب کمونیست کارگرى؟ االن 
بروید بپرسید در مقابل جمهورى اسالمى، رادیوهاى برانداز کدامند؟ و نیروهاى براندازى که رژیم از آنها 
حرف میزند دقیقا کدام دوتا را میگوید؟ گفتم پل پشت سر حزب کمونیست کارگرى خراب شده، پرت شده 
به این مهلکه. اگر همه ما اینجا االن صرفنظر کنیم از فعالیت، بخش محتاج کمونیسم جامعه ایران و کمونیسم 
مورد نیاز جامعه، از زیر خاك هم شده حزب کمونیسم کارگرى را بازسازى میکند؛ با رهبران دیگرى، با 
آدمهاى دیگرى مقابل بورژوازى میگذارد. مجبور است. مجبور است. هیچ جامعه اى خودکشى نمیکند، هیچ 
جامعه اى بدون مقاومت تسلیم نمیشود و ما پرچم مقاومتیم در مقابل این آلترناتیوها، این پرچم هستیم. من 
فکر میکنم چیزى که زمبن تا آسمان از بیست و دو سه سال پیش متفاوت است مائیم. باقى چیزها تقریبا مثل 
قبل است. یک رژیم بورژوائى، عقب مانده و مرتجعى که دیگر نمیتواند حکومت کند، مردمى که مبارزه را 
شروع کرده اند و میگویند دیگر نمیخواهند. احزاب سنتى که سعى میکنند شالوده هاى قدرت دست نخورد، 
به ارتش دست نخورد، به ساواك دست نخورد، همینطور منتقل شود، آقاى هویزر بیاید همینطور به بغل 
دستى منتقلش کند. و مردمى که در فکر قیامند و میگویند قبول نیست. تا اینجا مثل قبل است. جامعه سرمایه 
دارى و کارگر در میدان خواهد بود. این چیزى که ایندفعه فرق دارد این است که حزب کمونیست کارگرى 
را بعنوان سمبل چپ داریم. براى اولین بار رادیکالترین نوع کمونیسم، معروفترین و محبوبترین و معتبرین 
نوع کمونیسم در ایران است. این نوع کمونیسم را ما با گروههاى ده بیست نفرى در انقالب 57 داشتیم ولى 
کمونیسم شهر، کمونیسم کشور، فدائى بود. اگر میگفتید کمونیستم یعنى فدائى در مقابل حزب توده. حزب 
توده را کمونیست نمیدانستند. به خودت میگفتى کمونیست میرفتند فکر پیکار و فدائى. اینبار اگر بگویند 
کمونیست میگویند حزب کمونیست کارگرى. این تفاوت اصلى است و ما یک عده محافل نیستیم. یک 
سازمانى است که بیست و چند سال راجع به اینکه چه باید فکر کند، چطور باید حرف بزند، کجا باید برود، 
چه باید بخواهد، چه جسارتى را باید در خودش رشد بدهد، از چه موانعى باید بگذرد، به چه چیزهائى 
نباید اهمیت بدهد، به چه چیزهائى باید اهمیت بدهد فکر کرده و کار کرده. کسانى اند که بیست و چند 
سال است که براى این لحظه خودشان را آماده کرده اند. کسانى هستند که از موانع بسیار زیادى گذشته اند، 
جنگها کرده اند، این حزب محصول جنگهاى طوالنى با بورژوازى ملى است، این حزب بازمانده یک واقعه 
اساسى تاریخى ایران، یک کشتار چپ توسط راست جامعه ایران است. این حزب در عین حال محصول 
یک جنگ طوالنى نظامى با حزب دمکرات است. این حزب محصول بزرگترین مبارزه فکرى است که در 
سنت مارکسیستى ایران شده، و پیروز از آن بیرون آمده است. این حزب محصول سنت برنامه داشتن و 
مطالبه داشتن است. برنامه ما را بگذارید جلوى حرفى که چپ در آن لحظه میزد. ببینید حزب کمونیست 
کارگرى ایران راجع به چه چیزهائى اظهار نظر کرده و میگوید میاورم، حزبى که میداند چه منشورى را باید 
بیاورد، با کى نمیسازد، با کى باید بسازد، چه خطراتى تهدیدش میکند، چه امیدهائى دارد. این خیلى فرق 
دارد با یک عده زندانى چپى که از زندان شاه آزاد میشوند تا به یک جنبش همگانى با آن وسعت بپیوندند. 
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این حزب یک سازمان حاضر و آماده است. میتواند خودش را دائر کند، میتواند در هر دهى خودش را 
دائر کند و بگذارد مردم بیایند و از طریقش مبارزه کنند. این فرق اساسى این دوره است. ولى آیا معنى اش 
اینست که پیروزى ما اجنتاب ناپذیر است؟ ابدا! به نظر من شانسى که ما براى گرفتن قدرت داریم فوق 
العاده کوچک است. فوق العاده کوچک است و به همین خاطر وظیفه اى که ما داریم فوق العاده بزرگ 
است. اگر آسان بود ما را نمیخواست. اگر این کار آسانى بود و اتوماتیک بود احتیاجى به این حرفها نبود. 
دقیقا چون سخت است، چون نمیشود، چون نمیگذارند، چون خطرناك است، چون شانس مان محدود 
است احتیاج دارد که شما تک تک تان فکر کنید که باید یک دوره جدى جلوى خودتان بگذارید. و این 
حزب جلوى خودش بگذارد براى اینکه این روزنه را باز کند. و اگر باز کنیم دیگر پدیده، پدیده عظیمى 
را  حکومت  ما  یا   : نمیکنم  تعریف  من مطلق  را  پیروزى  است.  عظیمى  پدیده  شویم  پیروز  ما  اگر  است. 
میگیریم یا تمام میشود! حزب کمونیست کارگرى میتواند آنقدر قوى شود که قدرت دوگانه داشته باشد در 
آن مملکت. حزب کمونیست کارگرى میتواند آنقدر قوى شود که راست حتى اگر قدرت را گرفت از پس 

حزب کمونیست کارگرى بر نیاید و جنبش کارگرى پدرشان را در بیاورد. 
   

حزب کمونیست کارگرى میتواند آنقدر قوى شود که پشت اسلحه خودش تمام دستاوردهایش را حفظ 
کند و ده سال براى یکپارچه کردن قدرت کارگرى کار کند. حزب کمونیست کارگرى میتواند همه قدرت 
یا بخشى از آن را بگیرد. حزب کمونیست کارگرى میتواند کارى کند که جنبش کارگرى ایران، سوسیالیسم 
کارگرى، روى نقشه سیاست ایران بیاید. ممکن است 15 سال بعد قدرت کارگرى یکپارچه شود. همه اینها 
جزء احتماالت است ولى کارى که باید کرد این است که باید باالخره قدرت شد. و این امروز صورت 
مسئله ما است. این فرصت میتواند از دست برود. من در مصاحبه در انترناسیونال هفتگى در مورد کنگره 
گفتم این فرصت میتواند خیلى ساده از کف برود و بخصوص به نظر من احتمالش زیاد است از کف برود. 
من خودمان را خوب میشناسم. ما به خودى خود این آدمها نیستیم. ما استاد اشتباه کردنیم، استاد دست و 
پاى همدیگر را لگد کردنیم، استاد فرصت از دست دادنیم. من خوشبین نیستم ولى تمام قضیه هیجان انگیز 
همان روزنه اى است که باز شده، براى اینکه تا این لحظه حتى باز نبود. براى اولین بار یک فرصت کوچک 
بوجود آمده که ما یک کار بزرگ بکنیم. میتوانیم از دست بدهیم. حتى اگر از دست بدهیم آدمهاى شریفى 
بودیم و شریف آمدیم و شریف رفتیم ولى هیچکس نمیتواند این را از ما بگیرد که ما به مدت بیست و چند 
سال نماینده عدالت اجتماعى و آزادى بشر بودیم در آن جامعه و نماینده محو از خود بیگانگى و خرافه و 
جهل در یک کشور بودیم. هیچکسى نمیتواند اینرا از ما بگیرد که اولین کسانى بودیم که آزادى بدون قید و 
شرط آدمها را خواستیم یا از برابرى مطلق آدمها دفاع کردیم. ... جا افتاده ... در فالن امارات عربى نیست. این 
کشورى است 60 میلیون آدم دارد در یک موقعیت سوق الجیشى با یک موقعیت تعیین کننده در خاورمیانه و 
با یک حضور دائمى روى ذهنیت و وجدان اروپاى غربى، از انقالب مشروطیت تا االن. یک کشور مهم است 
به نظر من مهمتر از آرژانتین است مهمتر از شیلى است، مهمتر از برزیل است؛ از نظر ژئوپولتیک جهانى و 
از نظر جایگاهش در دنیاى غربى و حرکتى که در آن میتواند اتفاق بیفتد. این تحول در ایران تصویر همه را 
از مساله خاورمیانه دگرگون میکند، خاورمیانه چیز دیگرى میشود. شمال افریقا چیز دیگرى میشود، مسئله 

اقلیتها و مسلمانها در اروپا چیز دیگرى میشود. 

پیروزى در ایران مساله کمونیسم را یکبار دیگر مطرح میکند. عکس شما را میاندازند روى جلد تایمز و 
نیوزویک میگویند آیا لنین برمیگردد؟ آیا تروتسکى برگشته است؟ اینکار را خواهند کرد. دفعه پیش در 
کنگره قبل گفتیم منظره به شدت عوض میشود و شد. ایندفعه به شدت بیشترى عوض میشود. تعجب نکنید 
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اگر شما را با لوکزامبورگ و لنین و تروتسکى مقایسه بکنند و به یکى از ما بگویند رهبر ارتش سرخ. تعجب 
نکنید اگر در پایتختهاى جهان فرش پهن کنند براى اینکه از شما استقبال کنند و ببینند حرفتان چیست؟ و 
واقعا با این مسئله روبرو شوند که آیا کمونیسم دوباره احیا شد؟ آیا 12 سال یا 16 سال بعد از سقوط دیوار 
برلین دوباره جهان با معضل لنین روبرو میشود؟ عملى است و حرکت کمونیستى مقتدر در ایران کمونیسم 
آهنگسازى  راس  در  میگذارد  دانشگاهها.  درسى  مواد  میگذارد در  میگذارد.  جهان  نقشه  روى  دوباره  را 
آهنگسازان و اشعار شاعرها. کمونیسم دوباره مطرح میشود، مارکس دوباره پرفروش میشود، دوباره روى 
تى شرت هر کسى عکس داس و چکش (اگر آرم ما داس و چکش باشد، باید آرمش را درست کنیم)، پیدا 
میشود. دوباره آن حرکتى که این همه وقت ازش حرف میزنیم، احیاى کمونیسم در سطح جهانى، بدست 
یک حزب کمونیستى پیروز و تقریبا پیروز میتواند صورت بگیرد، عملى است. عملى است، سخت است 

غیر محتمل است ولى عملى است. 

چکار باید بکنیم؟ من فقط چند کلمه بگویم، رفقا! دو سه سال گذشته دو مقوله حزب و قدرت سیاسى و 
حزب و جامعه چارچوبى بوده که ما بحثهایمان را از طریقش گفته ایم و هیچ چیزى جز این نمیگوید که 
حزب سیاسى را براى تملق متقابل همدیگر و براى دور هم جمع شدن و رفع تنهائى در غربت تشکیل 
نداده ایم. حزب سیاسى را تشکیل داده ایم که جامعه از وجودش مطلع باشد و به کمک آن تغییر کند. حزب 
سیاسى اى که نتواند جامعه را نمایندگى کند، نتواند جامعه را متشکل کند و جامعه را تکان بدهد، حزب 
سیاسى نیست. هر چیز دیگرى هست، ممکن است خیلى خوب باشد ممکن است باید به آن نوبل داد، ولى 
حزب سیاسى نیست. بحث حزب و جامعه بحث حزب سیاسى است. ما باید یک حزب سیاسى شویم. 
هرچه استخوانبدى ما مارکسیستى تر باشد باید این قدرت را به ما بده که سازمان توده اى ترى باشیم. هرچه 
رهبرى و کادرهاى ما باتجربه تر باشند به ما این امکان را میدهد آدمهاى بى تجربه ترى را متحد کنیم. هرچه 
ما بهتر تبلیغ کنیم، بهتر تهییج کنیم، بهتر بنویسیم، روزنامه در بیاوریم به ما امکان میدهد آدمهاى بیسوادتر، 
خجالتى تر و کم حرفترى را به صف مبارزه بیاوریم. این وضعیت ماست. باید اینکار را بکنیم. باید یک 
حزب سیاسى درست کنیم. و این اولین قضیه است و بحث حزب و جامعه بحث ساختن یک حزب سیاسى 
است. از گروه فشار به حزب سیاسى. این در دستور ما است، شش هفت ماه وقت داریم، در این شش هفت 
ماه باید برویم و بسازیم. باید تمام ایران صداى انفجار بمب کمونیسم کارگرى را در خانه هاى مردم بشنود 

و بداند که حزب کمونیسم کارگرى آمده که بجنگد و آمده که بماند. 

بحث قدرت سیاسى:  ما این را شکستیم، به ما فحش میدهند که اینها طرفدار قدرت سیاسى اند! مگر 
داریوش فروهر نبود؟ مگر داریوش همایون نیست؟ مگر مسعود رجوى نیست؟ مگر آن سان سوچى در برمه 
نیست؟ مگر حزب لیبر نیست؟ مگر لیبرال نیست؟ مگر سوسیال دمکراسى نیست؟ مگر کنسرواتیو نیست؟ 
مگر هر بشرى که میخواهد چیزى را تغییر بدهد دنبال قدرت سیاسى نیست؟ چرا کمونیستها نباید باشند؟ 
قدرت سیاسى تعریف گذار از تفسیر جهان به تغییر جهان است. تمام تئورى دولت مارکس، که یک بدیهیتى 
را گفته که آقا جان یک دولتى هست که نمیگذارد دنیا تغییر کند و شالوده نظام موجود و وضع موجود را 
پاسدارى میکند نمیتوانى آنرا نگه دارى و بروى باقى اش را عوض کنى. بحث قدرت است و ما نباید هیچ 

ابائى داشته باشیم از این که میخواهیم برویم براى قدرت. 

خطاى  چه  میبینید، میدانید  بزرگ  را  خودتان  خیلى  میگوئید،  دروغ  میکنید،  اغراق  میگویند  کسانیکه 
متدولوژیک جالبى را دارند مرتکب میشوند؟ ما را با حزب بلشویک بعد از پیروزى مقایسه میکنند. لطفا ما 
را با حزب بلشویک قبل از پیروزى مقایسه کنید. با حزب بلشویک 1914 مقایسه کنید، یا 1915 یا حتى 



1820

برگزیده آثار  منصور حکمت

1916 !قدرتشان کجا با ما قابل مقایسه بود؟ بلشویکها کجاى نقشه روسیه بودند؟ ما در مقایسه با حزب 
بلشویک قبل از پیروزى، قبل از فوریه بسیار پدیده عینى تر، مطرح تر، اجتماعى تر، سرخط تر و آماده ترى 
هستیم. ممکن است شکست بخوریم و هیچوقت آن مقام را در تاریخ پیدا نکنیم. ولى همین االن مقایسه 
کنید : تروتسکى زمان انقالب رفته بود امریکا نمیدانم میخواست چکار کند؟ این همه کادر جنگ دیده، 
تبلیغ کرده، تمام وقت فداى مبارزه سیاسى، حزبى که نیروهاى پارتیزانیش همین االن زیر چشم جمهورى 
اسالمى میروند مریوان و با مردم سالم علیک میکنند، حزبى که رادیو گذاشته و صدها هزار نفر دارند به آن 
گوش میدهند و از آن خط میگیرند، حزبى که تمام بورژوازى، تبرى جستن از خشونت و تبرى جستن از 
انقالب را با فحش دادن به آن معنى میکند، طرف را بعد از کنفرانس برلین زیر فشار گذاشته اند که این چه 
کارى بوده کردى؟ میگوید مرگ بر حزب کمونیست کارگرى! که ولش کنند، که نگیرندش، که نزنندش، 
گناهى ندارد، آدم بدى است، مفلوك است به نظر من. میتوانست حرف خودش را بزند و برود زندان. تو را 
که کارى ندارند میروى زندان و بعد میائى بیرون دیگر. داالئى الما هم میفهمد رفتى زندان و اعتراض میکند. 
ولى تصمیم میگیرد به حزب کمونیسم کارگرى فحش بدهد، اساس اینکه من خشونت گریزم، اساس اینکه 
من قانون مدارم، اساس اینکه من حاضرم بسازم، اساس اینکه من اصالح طلبم، با اینکه چقدر به حزب 
کمونیست کارگرى بد و بیراه میگویم در رسانه ام، در سخنرانیم و در فالن نشریه ام تعیین میشود از آدم دو 
خردادى بگیر تا استاندار کردستان و وزارت اطالعات و جناح خامنه اى به جاى خودش محفوظ. طرف به 
خودش میگوید شاعر به ما فحش میدهد، خوب برو شعرت را بگو دیگر، ما تا حاال به هیچ شاعرى فحش 
نداده ایم دهها شاعر به ما فحش داده اند. بعد اتیکت را ما نداریم و او مودب است. و اگر طرفش بروى و 
بگوئى آقا نگو، پانزده بیست نفر دورش را میگیرند که چرا دارید به این موجود معصوم و لطیف تعرض 

میکنید؟ خوب شاعر است ولى وقتى نثر میگوید فقط دارد به ما فحش میدهد. 
 

این واقعیت در جامعه ثبت شده است. برید ببینید راجع به ما به مردم چه میگویند. میگویند فالنى پسر یک 
یهودى سرمایه دار متمول است که میخواهد در ایران کمونیسم بیاورد. پسر یک یهودى متمول!!! این را مثال 
در اتوبوس شمس العماره که دارد مردم را میبرد ورامین بحث میکنند. چرا؟ براى اینکه این سمبل نقطه مقابل 
حکومت است. کسانیکه میخواهند دین را از ریشه بزنند نمیخواهند یک ذره اش را نگهدارند. کسانیکه اگر 
بیایند قرار است پدر همه را در بیاورند، همه یعنى همه آنها، بطور واقعى به نظر من این تصویرى است که 
از ما میدهند. ولى حزب کمونیست کارگرى امید هرنوع فقدان خشونت در این مملکت است، بگذارید اینجا 
این را بگویم. تنها راه سعادت مسالمت آمیز، انسانى و بدون مشقت مردم ایران حزب کمونیست کارگرى 
است. اینهاى دیگر که ازش حرف میزنند دارند مملکت را پاى یک سناریوى سیاه میبرند. دارند پاى جنگ 
میبرند. شما اگر جنبش درست کنید و بخواهید آخوند نگه دارید، مردم برویتان اسلحه میکشند، خیال میکنید 
میتوانید مملکت را اصالح کنید، آخوندها را ضعیف کنید بعد جلو مردم را بگیرید که سرشان را نبرند. فکر 
میکنید میتوانید حقوق زن را یک ذره بدهید و ساکتش کنید؟ نمیتوانید. شما فکر میکنید میتوانید در اختناق 

را یک ذره باز کنید؟ مملکت دارد میترکد. 

تنها جریانى میتواند صلح، آرامش و تغییر واقعى جامعه بدون خشونت را بیاورد که تصمیم بگیرد به حرف 
مردم عمل کند. و آن مائیم. مردم این وضعیت را نمیخواهند. این جریانى است که مجازات اعدام را قبول 
ندارد و اگر آخوندى عقل داشته باشد از همین االن باید به ما مراجعه کند به نظر من. (کف زدن ممتد 

حضار) 

این جریانى است که آزادى بیان هر کسى را به رسمیت میشناسد و به مخالف خودش فرصت میدهد که 
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حرف بزند. این جریانى است که میگوید طرفدار سلطنتى یا اسالم فاشیست برو حزبت را درست کن. این 
جریانى است که میگوید من پلیس مخفى درست نمیکنم و هیچکس حق ندارد در خیابان اسلحه مخفى 
ببندد. اگر جزء نیروهاى انتظامى هستى اونیفورمت را بپوش. این جریانى است که میگوید آدم را نمیتوانى 
بیست و چهار ساعت بیشتر نگه دارى تا اعالم جرم نکردى، مدرك نشان ندادى که میشود بردش دادگاه. 
این جریانى است که میگوید حق تجمع و اعتراض و تشکل حق مسلم مردم است به هر دلیلى. این جریانى 
است که میگوید مقدسات نداریم. هرکى حق دارد به هر چیزى که میخواهد بد بگوید و شما حق ندارید 
تحریک بشوید، حق ندارید دستگیر کنید، حق ندارید جنجال کنید، حق ندارید فتوا بدهید، من میخواهم به 
خدا فحش بدهم، بنشین گوش کن و تو هم به من فحش بده. در این کشورها میکنند. تو هم یاد بگیر بکن. 
من میخواهم به ملیت فحش بدهم، من میخواهم به مقدسات تو فحش بدهم. تو هم بیا فحش بده. بشریم 

یک بار به دنیا میآییم، حرف روى دلمان گیر کرده میخواهیم بگوئیم؛ به کسى چه مربوط؟ 
   

این جریان است که دارد آزادى میاورد، این جریان است که میتواند از آن دفاع کند و این جریان است که 
میداند آزادى از حرفهاى نیم پز در مورد نیات خیر در نمیآید، از قدرت سیاسى طبقه اى در مى آید که آزادى 
به نفعش است و میتواند از آن دفاع کند. "بیائیم همگى یاد بگیریم که تمرین کنیم که دمکرات باشیم "!کجاى 
دنیا اینطورى آزادى آمده؟ یک حزب انقالبى، طبقه انقالبى آمده گرفته، زده، گفته دست کلیسا قطع! مردم 
آزاد شده اند. دست سلطنت کوتاه! مردم آزاد شده اند. زن و مرد برابر، اگر مخالفت کنى مى اندازیمت زندان! 
مردم آزاد شده اند. فرض کنیم من تمرین دمکراسى کردم، خیلى زیاد، تقریبا داشتم حاضر میشدم که سنگ 
کلیه گرفتم فوت کردم. آیا نفر بعدى باید از اول تمرین دمکراسى بکند؟ عینى است، آزادى یک مقوله عینى 
است که باید گرفت و نگهداشت و فقط کسى میتواند بگیرد و نگهدارد که در آن ذینفع باشد. کسى که دارد 
حقیقت را میگوید در نتیجه آزادى را به نفع خودش میداند. کسى که میگوید بیائید برویم پیش مردم حرفمان 
را بزنیم ببینیم با کى هستند و بعد در شوراهایمان راى میدهیم. بگذاریم خود مردم حرفشان را بزنند، نه یک 
پارلمان الکى، من واقعا تعجب میکنم کسى به جمیله کدیور بگوید نماینده مردم. در چه انتخاباتى؟ با کدام 
کاندیداها؟ با چه درجه آزادى تبلیغ؟ شما در این مملکت بگوئید فالن نماینده یک ثانیه کمتر از دیگرى حق 
تلویزیونى داشت انتخابات را مخدوش اعالم میکنند. ولى جمیله کدیور در قاموس اصالح طلبان ما نماینده 
مردم است. نگذاشتند شما شرکت کنید، گذاشتند شما کاندید شوید؟ گداشتند روزنامه در بیاورید؟ گذاشتند 
حرفتان را به گوش مردم برسانید؟ خودش انتخابات کرده، رفیق خودش را در آورده میگویند نماینده مردم! 
اگر کره شمالى اینکار را بکند جنگ سرد مى آید و میگوید آى این نمیشود. آقاى کیم ایل سونگ قبول 
نیست. میلوسویچ اینکار را بکند میخواهند محاکمه اش بکنند. ولى خاتمى اینکار را بکند، آخوند نازنین! 
چقدر لیبرال! چقدر دوست داشتنى است! انتخابات گذاشته و پسرخاله خودش را از صندوق در آورده است! 

   
ما میتوانیم انتخابات بگذاریم و مردم در آن راى بدهند و اگر کسى دنبال یک سناریوى سفید، یک سناریوى 
انسانى براى تغییر در جامعه است، باید با ما بیاید، باید با ما بیاید. بورژوازى اصالح طلب نداریم، بورژوازى 
خوش قلب نداریم، بورژوازى متمدن نداریم، نمیتوانیم داشته باشیم چون تمدنش به اندازه کلفتى کیف 
پولش معنى دارد، اگر سود نبرد میزند. و ما نمیتوانید در ایران حکومت بورژوائى بیاورید از این تکنولوژى، 
که تازه با کار به این ارزانى نمیتوانید سود درستى بدهید کار بکشید و بگوئید اتحادیه هم تشکیل بدهید، 
نداریم  میشناسیم.  ما که  آخر  میکنى  کودتا  افتد  مى  سودت  میدهند  تشکیل  اتحادیه  ندارد،  اشکالى  باشد 
بورژوازى ملى مترقى ، حرف بیست و پنج سال پیش ما است. فقط کارگر، فقط کمونیسم میتواند خوشبختى، 

رفاه، صلح، آسایش و تمدن بیاورد. 
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آیا میگذارند از گلوى ما پائین برود حتى اگر پیروز بشویم؟ آیا ناتو میگذارد؟ غرب میگذارد؟ آیا خون نمى 
پاشند به یک جنبش مردمى وسیع انسانى؟ من فکر میکنم میتوانیم از پسش بر بیائیم، بدون جنگ. اگر ما 
قدرت را بگیریم درهاى مملکت را باز میکنیم، درهاى مملکت را باز میکنیم و آنقدر به پروسه سیاسى که 
در آن کشور هست شفافیت میدهیم که کسى نتواند علیهش توطئه بکند. ما همه خبرگزاریهاى جهان را که 
سهل است همه شهروندان جهان را دعوت میکنیم که بیایند آنجا را ببینند. هیچ دیوار آهنینى دور آن کشور 
نمیکشیم. دهن هیچ کسى را نمیبندیم. بیایند حرف بزنند، گزارش تهیه کنند. بیایند جاسوسى کنند. هر کسى 
از آنجا رد میشود میتواند در انتخابات هاى ما شرکت کند، شورا است برو تو حرفت را بزن. نمونه اش 
را اینجا دارید میبینید. این مملکت را خفه کردن، این دیگر عراق و صربى ها نیست. این حکومت آزادى 
است که تمام بشریت مترقى از پایتختهاى فرانسه، انگلستان، آلمان به دفاع ازش بر خواهند خاست اگر ما 
بیائیم. اگر بیایند که ببینند اینجا تمدن پیروز شده، اینجا بشریت پیروز شده. حتما سعى شان را میکنند اما 
همانقدر فلج اند در مقابل حکومت ما و حتى بیشتر که در مقابل بلشکویها فلج بودند. مجبورند اذعان کنند 

این حکومت محرومین است و این حکومت متمدن آدمهائى است که آزادى میخواهند. 
   

رفقا، من زیاد صحبت کردم. این قطعنامه چیزى بیشتر از یک فراخوان نیست. یک فراخوان به درك اهمیت 
موقعیت، و این وظایف سنگینى روى دوش شما میگذارد، بسیار سنگین تر از آن چیزى که میتوانید فکرش 
را بکنید. اتحادتان، انرزژى تان، تیزبینى تان کمونیسم تان اینجا دارد به بوته آزمایش سپرده میشود به نظر 
من. و این کنگره باید برود بیرون و این برنامه را پیاده کند. ممکن است شکست بخوریم، احتمالش کم 
نیست، ممکن است شکست بخوریم، دوباره زیر منگنه قرار بگیریم. ولى هیچ چیزى را که بدست آورده ایم 
به آسانى پس نمیدهیم، مطمئنا. ولى این جنبش موظف است، این را به تاریخ کمونیسم بدهکار است، این 
را به طبقه کارگر جهانى بدهکار است، این را به کارگر ایرانى بدهکار است، این را به مردم بدهکار است، 
این را به هر بچه ایرانى که االن دنیا مى آید بدهکار است که سعى خودش را بکند چون یک دور دیگر 
میروند سر مردم را میبرند و با سرنوشت مردم بازى میکنند. به هر حال امیدوارم کنگره متوجه حساسیت 

لحظه اى که در آن هست باشد. 

انترناسیونال هفتگى شماره 48،  6 آوریل 2001
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جنبش سلبى و اثباتى 
متن پیاده شده از روى نوار سمینار کنگره سوم - شهریور 1379، اوت 2000

رفقا! من قطعنامه اى را که دیروز حمید داده بود تأیید کردم و آخرسر به آن رأى دادم. مشکل من با هیچکدام 
احزاب،  نقش  سیاسى،  اوضاع  تبیین  کالسیک  در سنت  میکنم  فکر  نیست.  گفت،  حمید  که  که  نکاتى  از 
مبارزه انقالبى، مبارزه کمونیستى، قیام و هدف نهائى، شعار اثباتى قرار میگیرد. چیزى که من اینجا میخواهم 
بگویم با این درك تفاوت دارد، و نه تنها با حرفهاى حمید تقوائى تفاوت دارد، بلکه فکر میکنم با درك و 
رسومى که همه ما از فعالیت کمونیستى در دوره انقالبى داریم، تفاوت دارد. من دوره انقالبى را از دوره 
غیر انقالبى تفکیک میکنم. من میخواهم در اینجا مفاهیمى طرح کنم که خود من به تاز گى به آنها رسیده ام 
و هیچ اصرارى هم ندارم که کسى قبولشان کند. فکر میکنم رادیوى ما روى خط حمید کار میکند، نشریات 
ما روى خط و نظراتى که حمید طرح میکند، مینویسند. درك هر کادر حزب کمونیست کارگرى ایران همین 
است که حمید بیان میکند و درست هم هست که بگویند. نکته اى که من میگویم به یک معنى متفاوت است 
و اصرارى ندارم که حتى آنرا به قطعنامه تبدیل کنم، چون قبل از هر چیز یک متد است. من فکر میکنم 
بحث شّم رهبرى سیاسى حزب کمونیست کارگرى در دوره انقالبى مطرح است. به نظر من دوره انقالبى 
از اساس با دوره قبل و با دوره بعد خود متفاوت است. دوره انقالبى، دوره انقالبى است، همانطورى که 
مانوور با جنگ فرق دارد. چون در مانوور، براى مثال، عنصر ترس وجود ندارد ولى در جنگ وجود دارد. 
جنگ، مانوورى نیست که بطور غیرواقعى انجام میشود .جنگ یک پدیده جدیدى است. هر چقدر شما 
مانوور داشته باشید جنگ یک پدیده جدید است و قانونمندى خودش را دارد. در مانوور وقتى ببینند یک 
تیر با ماده قرمز رنگى شلیک شده است و روى پاى افسر رئیس صف پاشیده است، همه فرار نمیکنند بلکه 

او را میبرند مداوا میکنند. در جنگ اگر فرمانده تیر بخورد همه فرار میکنند. 
باید  میگوید  بزنید  را دست  کمونیستى  هر  میکنم  فکر  که  داد "،  اثباتى  نظر  "باید  جنبِش  کل  برخالف  من 
آلترناتیو اثباتى داد، از   ده بیست سال پیش هر کسى از من پرسیده  است آلترناتیو اثباتى شما چیست؟ گفته ام 
نداریم! روز خودش معلوم میشود، الزم نیست ارائه بدهیم، مهم نیست. آلترناتیو اثباتى که جنبش ما ارائه 
میدهد، آلترناتیوى است که در برنامه اش، در تئوریش، در تئورى سوسیالیسمش و در نقدش از کاپیتالیسم 
ارائه میدهد. دوره انقالبى دوره َسلب است. دوره نفى است. ببینید، شریعتى و مطهرى نمیتوانستند نقش 
خمینى را بازى کنند. خمینى گفت نه، شاه نه. هیچ چیز بیشترى نگفت، هیچ الگوئى را نداد، هیچ شعار اثباتى 
نداد و آخرین نفرى بود که مردم حرفش را قبول کردند. شاه حاال کمى ضعیف شده را قبول نکردند، شاه 
را با بختیار قبول نکردند، شاه با شریف امامى را قبول نکردند و مدام گفتند گفت شاه نه. بنابراین جنبش 
سلبى اى که در سال 57 رخ داد، رفت پشت خمینى چون تنها شاخص مهمى بود از نه گفتن. من و شما 
هم در کوچه میگفتیم یواشکى میگفتیم نه، نه ولى آنرا کسى نمیشنید. نه ِ خمینى را کردند توى بوق و روى 
آنتنهاى جهان فرستادند و خمینى شد َسمبل نه به رژیم سلطنت، مهم نبود اثباتا چه میگوید، دقیقا مردم 
حاضر شدند حرفهاى اثباتیش را فراموش کنند، نشنوند و به خودشان دروغ بگویند. میدانستند و معلوم بود 
که چه تعفنى زیر آن عمامه هست. به نظر من هیچ زن ایرانى شک نداشت که اگر این آدم بیاید وضعش 
خراب میشود. هیچ روشنفکرى، هیچ کارمندى و هیچ معلمى فکر نمیکرد که االن اینها میآیند، جامعه آزاد 
میشود و همگى یکى یک عمامه روى سرمان میگذاریم و میرویم در پارك شهر قدم میزنیم!! فکر میکردند 
که اینها بیایند اولین کارى که میکنند حجاب را اجبارى میکنند. من خودم در تظاهرات تاسوعا که حمید 
به آن اشاره داشت، با یک خانم استاد دانشگاه که شعار میداد زنده باد جمهورى اسالمى، بحثم شد و به او 

گفتم آخر اینها اگر بیایند فردا حجاب سرت میکنند، گفت االن شاه باید برود. 
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جنبش خودش را سلبى تعریف میکند و تا آخر با نماینده سلبى میرود. اگر جامعه تصمیم گرفته باشد که 
پایان  میگوید  آخر  روز  تا  که  میرود  آن کسى  با  آنوقت  برود،  باید  سلطنت  و  است  سلطنت  پایان  سلبش 
روى  را  انقالب  است،  اشتباه  من  نظر  به  سلطنت.  پایان  که میگوید  میرود  کسى  مهمترین  با  و  سلطنت 
شعارهاى اثباتى سازمان دادن و با شعارهاى اثباتى رهبرى کردن، اشتباه است! جنبش ما باید بشدت اثباتى 
باشد، بداند که به مجرد اینکه کوچکترین محوطه اى از قدرت را پیدا کرد دقیقا چه قانونى را وضع میکند؟ 
چه اقتصادى بر پا میکند؟ چه سازمانى ایجاد میکند و به چه فرهنگى رسمیت میبخشد و غیره. همه اینها 
را باید گفته باشد نمیگویم نگوئیم، من هیچ اختالفى با نظر حمید ندارم که باید جمهورى سوسیالیستى را 
خواست، باید توضیح داد، باید نوشت، باید جدول و خط کشید، باید شعارهاى اثباتى را گفت، وضع همه 
اقشار را در آن شعارها گفت، ولى اینها به درد دوره انقالبى نمیخورند! این جوانب اثباتى را باید گفت تا 
بدانند میتوانید حکومت کنید، ولى انقالب را رهبرى کردن بر سر ایستاد گى بر سر حرکت سلبى است و 
اینکه تا کجا میتوانید حرکت سلبى را با خودتان ببرید .اگر جامعه ایران حاضر نباشد تا شعار "جمهورى 
اسالمى نه" برود، من و شما نمیتوانیم به زور با هیچ شعار اثباتى بِبَریمش. میگوید نمیآیم! همین آقاى خاتمى 
منزوى  بکنیم.  کارى  نمیدهند  کن !راِهمان  کم  را  رویت  تو  کن!  ایجاد  بى ثباتى  خرابکار!  افراطى!  میگوید 
میشویم و در آن گوشه میمانیم. میشویم یکى از نیروهاى حاشیه اى. اگر جامعه میخواهد تا ختم جمهورى 
اسالمى برود، هنر رهبرى حزب کمونیست کارگرى باید این باشد که این پرچم سلبى را نمایندگى کند. 
اینجاست که شعارهاى ریشه اى ما مثل "برابرى مطلق زن و مرد، بدون هیچ ارفاقى"، این سلبى است! من 
هیچ تبعیضى را قبول نمیکنم! هیچ اسالمى را قبول نمیکنم! هیچ حجابى را قبول نمیکنم و هیچ فقرى را 
قبول نمیکنم! اینها سلبى بودن حرکت تو هستند، که جمهورى اسالمى را در هیچ شکل آن قبول نمیکند. 
این خصلت سلبى جنبش ما است که اجازه میدهد توده ها بیایند جلو. توده ها همه شان با هم سوسیالیست 
سوسیالیست  کارمندها  ما  اثباتى  با شعارهاى  نمیشوند،  سوسیالیست  بقالها  اثباتى  شعارهاى  با  نمیشوند، 
نمیشوند، با شعارهاى اثباتى ما مهندسها سوسیالیست نمیشوند به احتمال قوى بیشتر کارگران سوسیالیست 
نمیشوند .جنبش اثباتى ما خیلى جنبش کوچکترى است از آن جنبشى که میتوانیم به شیوه سلبى رهبرى کنیم 
و قدرت را با آن بگیریم. بحث من این است، بحث هژمونى اینجاست. کدام جنبش اثباتى در جنبش سلبى 
هژمونى دارد؟ کدام جنبش اثباتى؟ جنبش مذهبى یک جنبش اثباتى است. میداند چه خاکى بر سر جامعه 
بریزد، کتاب" حکومت اسالمى" خمینى معلوم است نوشته شده است. ابوالحسن بنى صدر گفته بود چکار 
میخواهد بکند. از آقاى شریعتى سؤال کنید میداند با این مملکت چکار کند. جنبش اثباتى اسالمى، جناح 
ارتجاعى اپوزیسیون ملى-اسالمى ایران، مرتجعترین بخش آن که حرفش را زده بود، بنیانهاى حکومتش را 
هم نوشته بود که تحت آن مالیات به سهم امام تبدیل میشود و زن حق رأى ندارد و همه آن توضیح المسائل 
به مبناى زندگى مردم تبدیل میشود. نتوانستند حتى پیاده اش هم بکنند. معلوم است که نگذاشتند. این جنبش 
چون رهبر مبارزه سلبى توده مردم شد، به پیروزى رسید، اگر حرف اثباتیش را میگفت مردم همان روز 
اول یک اردنگى به آن میزدند. به همین خاطر میگفتند امام پیانو میزند، همسرش اوپرا میخواند و ابوالحسن 
بنى صدر خودش به تنهائى یک مدل جدید "فایتر پلین "اختراع کرده است. میگفتند همه فالسفه جهان را 
شکست داده است اینقدر اینها پیشرو هستند! دیدیمشان دیگر... مردم قبول کردند، باورشان کردند، مردم 
قبول کردند که اینها مرتجع نیستند. مردم قبول کردند که اینها اجازه میدهند حرف بزنند. مردم نفرت اینها را 
میشناختند، مردم نفرت اینها را از کمونیستها مى شناختند، در انقالب مشروطه حتى سران آنها را برده بودند 
باالى دار، با این حال تالش براى خالصى از سلطنت در آن لحظه تاریخى و بسیج تمام عواطف جامعه بر 
علیه حکومت شاه اینقدر قوى بود که مردم با هر کسى گفت شاه نه، رفت. من به این خاطر فکر میکنم باید 

این متدولوژى جلوى ما باشد. 

ببینید، جنبش اثباتى، جنبش کمونیستى در دوره انقالبى، جنبش آگاهگرى نیست که االن به خیابان کشیده 
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شده است. آگاهگرى هیچ وقت نمیتواند به خیابان کشیده شود. آگاهگرى هیچ وقت نمیرود جلوى پادگان، 
شعار اثباتى نمیرود جلو پادگان .در نتیجه به نظر من اشتباه است اگر حزب کمونیست کارگرى در شرایط 
فعلى و درست در این بزنگاه، "جمهورى اسالمى نه"!، تبعیض نه!، اسالم نه!، حجاب نه!، بیاید بگوید که 
ما میآئیم و 37 ساعت کار را برقرار میکنیم و آخر سال مزد هر کس را اینطور حساب میکنیم و پرداخت 
میکنیم. شما چطور میخواهید حکومت کنید؟ یکى در اینترنت سؤال کرده بود شما عدد بدهید و بگوئید 
خرج حکومت شما چقدر است؟ عدد نمیدهم! مگر خمینى به شما عدد داده بود؟ مگر فرانکو در اسپانیا به 
کسى عدد داده بود؟ این شیخهاى طالبان عدد داده بودند؟ آمدند و زدند و گرفتند و بعد گفتند میخواهند 
چکار کنند. اینقدر َمعرفه بودند که مردم نگویند اینها از آسمان آمده اند. حتى االن از آسمان میآیند و مدعى 
رهبرى میشوند. چند وقت پیش انتخابات لهستان بود طرف از آمریکا آمده بود و میخواست رئیس جمهور 
شود. در چک میخواستند اولبرایت را کاندید ریاست جمهورى چک کنند، این کسى است که وزیر امور 
خارجه آمریکا بوده است. به نظر من باید اینقدر شناخته شده باشید که بدانند کى هستید و در زیر بوته سبز 
نشده اید، ولى باید رهبر جنبش سلبى جامعه باشید. باید جنبشت را بشناسند و "نه" تو را بگویند. من این 
را میگویم نه اینکه موقع چه میکنیم هاست. در برنامه رادیوى داشتیم، که شعارها را بخوانید همه شعارها 
سلبى است، چرا مردم اثباتا شعار نمیدهند، به جاى مرگ بر جمهورى اسالمى بگوئیم چه نظامى را جایگزین 
جمهورى اسالمى میکنیم. این کار و این روش َسّم است تأکید میکنم َسّم است! اگر میخواهید مردم از شما 
فاصله بگیرند بروید به جاى مرگ بر جمهورى اسالمى بگوئید چه میخواهید به جاى جمهورى اسالمى 
بگذارید. روز انقالب، روز قیام، روز شلوغى باید بگوئید مرگ بر جمهورى اسالمى. بگوئید "نه" به این 
آخوند، و" نه" به آن آخوند، البته نه به شیوه اکثریت، نه به شیوه دو خردادیش. هیچى نمیخواهم، جمهورى 

اسالمى را نمیخواهم، چون مردم نمیخواهند، مردم میآیند دنبال شما. 

به نظرم االن سلطنت طلبان جنبش سلبى را نمایندگى نمیکنند. مشکل جناح راست طرفدار آمریکا و غرب 
این است که شهامت این را ندارند که بایستند و بگویند جمهورى اسالمى را نمیخواهیم، خاتمى هم نه. 
داریوش همایون و اعوان و انصارش به خاتمى میگویند آرى. به همین خاطر به ما میبازند. بخاطر همین 
است مردم میگویند این رادیو انترناسیونال عالى حرف میزند. به قائم  مقامى میگویند این چه بساطى است 
راه انداخته اید؟ اگر یک رادیو پرو-خاتمى میخواستید داشته باشید، بود. روزنامه پرو-خاتمى که هست، 
شما لطفا از سرنگونى حرف بزنید .مردم به رادیو زنگ میزنند و اینها را به ما میگویند. به ما میگویند راست 
میگوئید نصف مردم طرفدار شما هستند. در نتیجه متدولوژى و جا باز نکردن براى دوره انقالبى به نظر 
من تازه است. من دارم روى این متد فکر میکنم و انتظار ندارم فعال کسى با آن توافق داشته باشد. من تمام 
بحث رفیق حمید تقوائى را تا جائى که جنبش ما را به مردم معرفى میکند و به عمق طبقه میبرد و به یک 
جنبش قابل اعتنا در جامعه تبدیل میکند، قبول دارم ولى در مکانیسم انقالب و در دوره انقالبى و در دوره 
"نه" گفتن مردم، ما باید نماینده "نه" باشیم و هر نوع تالش براى آرى گفتن، اثباتى تشریح کردن، به نظر 
من جنبش بالقوه عظیمى را که میتواند پشت ما بیاید، را تجزیه میکند. این بحث سازش نیست. مرگ بر شاه 
سازش با کسى نبود. "جمهورى اسالمى نه"، سازش با کسى نیست. اتفاقا برعکس، ضد سازش است. مرگ 
بر جمهورى اسالمى، مرگ بر حجاب اسالمى و مرگ بر تبعیض جنسى، سازش نیست. زنده بادهایمان را هم 
میگوئیم ولى اگر مردم زنده بادهایمان را تکرار میکنند بخاطر این است که از زبان آن نیروئى مطرح میکنند 
که آن شعارهاى سلبى را میدهد. اگر بیایند بگویند زنده باد جمهورى سوسیالیستى، براى اینست که میگویند 
چون تنها نیروى قابل اعتناى سرنگونى طلب این را میگوید. یعنى در ذهن مردم ما باید تبدیل بشویم به 
نیروئى که میتوانیم رژیم اسالمى را سرنگون کنیم که بعد آن میتواند اوضاع را سازمان بدهد. و نه برعکس 
یعنى اینکه ما رژیم اسالمى را میاندازیم و یک نیروى دیگرى میآید و بر هم میزند. مردم باید بپذیرند که 
حزب کمونیست کارگرى رژیم را ساقط میکند و براى کسب قدرت حاضر است. در کنگره هم گفتم به 
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نظر من جامعه همیشه خودش را بین چپ و راست مخیّر حس میکند. چپ چیست؟ راست چیست؟ در 
شرایطى که مردم فقیر و محروم احتیاج به امنیت احساس میکنند، احتیاج به رفاه و آزادى و برابرى احساس 
میکنند چپها میآیند جلو. وقتى راست میخواهد بزند میگویند همه چیز به ابتکار فردى وابسته است، میگویند 
چه کسى گفته جامعه و دولت مسئول مردم است، هر کس برود نان خودش را در بیاورد، چه کسى گفته 

است همه چیز مجانى باشد، مگر اینجا شهر هرت است، در چنین اوضاعى راستها میآیند جلو. 

جامعه بین چپ و راست انتخاب میکند، اما بر مبناى قابل باور بودن، بر مبناى قابل دوام بود آن جنبشها. 
آیا این آلترناتیو مقبول است، ممکن است و میشود آنرا طرح کرد؟ من فکر نمیکنم کسى در آمریکا بگوید، 
جنبش تروتسکیستى را میتوانیم در مقابل کلینتون علم کنیم. طرف هر چقدر در درون تروتسکیست باشد 
ولى مخیّر است برود دمکرات و جمهوریخواه را بررسى کند و فکرى به حال خودش بکند. مهم این است 
که جامعه قبول کند که چه کسى میتواند روى پاى خودش بایستد. چه کسى میتواند بزند، ساقط کند و بعد 

قدرت خود را حفظ کند. این وظیفه ما است. 

بنابراین اوال باید بگویم ما میخواهیم بزنیم و سرنگون کنیم و ثانیا نشان بدهیم که میتوانیم حکومتمان را نگه 
داریم. سؤال مردم این نیست که چه مناسبات ملکى را برقرار میکنیم. میگویند جواب دخالت احتمالى آمریکا 
را چگونه میدهید؟ جواب فقر را چگونه میدهید؟ قبل از هر چیز میپرسند آیا اجازه میدهند شما حکومت 
کنید؟ کجاها هستید؟ باید مردم وقتى همدیگر را میبینند بگویند در خانه ما هستند، در محله ما هستند، در 
کوچه ما هستند، در مدرسه ما هستند در همه جا هستند و ببینند که واقعا اینها نیرو هستند. در نتیجه با 
بدست گرفتن مجموعه اى از شعارهاى اثباتى به صورت بسته بندى (package) ایده آلها و حرفهاى درست 
و گویا اگر آن شعارها را ببرید داخل خانه مردم، چیزى از شما قبول نمیکنند. مردم باید باور کنند و اعتماد 

کنند که ما نیروئى هستیم که میتوانیم بزنیم و قدرت را میگیریم توان آنرا هم داریم. 

من در نتیجه فکر میکنم معادالت را باید طور دیگرى چید. 

1- حزب کمونیست کارگرى باید نماینده "نه" گفتن به جمهورى اسالمى و هر تالشى براى اصالحش باشد. 

2 - حزب باید نماینده "نه" گفتن به هر جزء ملى  -اسالمى دیگر جمهورى اسالمى باشد که هر عنصرى از 
آن میخواهد در سیستم خودش وارد کند. 

سلطنت طلب میخواهد برود پنج نفرى را بیاورد که در قانون مشروطه سلطنتى از نظر دینى قوانین را چک 
بکنند، هیچگاه این موضع را انکار نکرده اند. هیچگاه قرار نبوده است که مشروطه سلطنتى با "دین مبین 
اسالم" تناقضى داشته باشد .براى همین است حکومت آخوند را میزند ولى با خود آخوند، با تدریس امام 
جمعه تهران در دانشگاه تهران که با شاه هم حشر و نشر داشت مسأله اى ندارد .مشروطه سلطنتى نمیخواهد 
این جوانب را بزند. چه کسى گفته که اینها میخواهند به زنان در امر ازدواج و طالق حق برابر بدهند؟ چه 
کسى گفته است که اینها که با آزادى روابط جنسى مشکلى ندارند؟ چه کسى گفته که تعلقات دینى و مذهبى 
مردم را در شناسنامه هایشان خط میزنند و اصال اجازه نمیدهند کسى راجع به اعتقادات دینى افراد پرس و 
جو کند؟ همه اینها سلبى است. اینها همه "نه "گفتن به پدیده اى است که در مقابل ما هست و اگر ما بتوانیم 
نماینده انزجار مردم از اسالم باشیم، سلطنت طلبان شانس زیادى ندارند. چون اتفاقا سلطنت طلبان ضد 
اسالمى نیستند، اتفاقا میخواهند بیایند و بگویند همیشه شمشیر دست من و مسجد دست اسالمیها که با آن 
مردم را بچاپیم. اتفاقا ما باید روى این موج ضد اسالمى، روى این موج ضد مرد ساالرى و روى این موج 
ضد استبدادى که هست باید به پیش برویم. سلطنت طلب که طرفدار آزادى بى قید و شرط نیست .اولین 
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کارى که سلطنت مشروطه میکند این است که به یک شیوه اى قانون 1310 را احیا کند و یک حد و حدودى 
براى سندیکاهاى واقعى و غیر واقعى، مجاز و غیر مجاز تعیین کند. حتما مى خواهند تظاهرات را با یک 
مقرراتى چیزى محدود کنند .حتما میخواهند قانون سانسور را بگذرانند. فردا همه اینها را میگویند، نمیتواند 
نگویند. براى اینکه آمریکا از آنها قبول نمیکند و میگوید باید بتوانید جواب کمونیستها را یک جورى بدهید، 

ماده و الیحه اى تصویب کنید! 

من فکر مى کنم اگر متدولوژى دوره آگاهگرى و جنبش سازى دارد میرود به رهبرى انقالب، باید همراه با 
آن متد و شیوه نگاه کردن خود را تغییر بدهد، باید برود پاى سلب. و این اتفاقا نشانه هیچ کمتر سوسیالیست 
بودن نیست. عالمت کسانى است که میخواهند همه مردم را بیاورند پشت سر خودشان حتى وقتى میدانند 
که آدم را نمیشود با سوسیالیسم مجاب کرد. من چه جورى کسى را با سوسیالیسم مجاب کنم، منفعتش 
اقتضا نمیکند! حاال اگر امروز هم گفت آرى، فردا میزند زیرش، ولى با موج "نه" گفتن به جمهورى اسالمى 
میخواهد بیاید. در نتیجه این متدولوژى من تفاوت دارد. با همه حرفهاى حمید موافقم. ولى اگر بنا باشد 
حقیقى  حرف  این  کنیم به  واگذار  را  انقالبى  دوره  در  ما  دخالت  روش  ما،  تاکتیک  تعیین  و  متدولوژى 
همیشگیمان که مردم باید بدانند ما چه میگوئیم و بدانند به جاى جمهورى اسالمى چه میخواهیم بیاوریم، 
مردم باید بدانند و بیشترین پروپاگاند را مبناى کار خود قرار بدهیم، من هیچ منکرش نیستم و ناراحت هم 
نیستم که رادیو ما شعار اثباتى داده است و غیره، ولى تفاوت بخشى از حزب که پروپاگاند میکند و دائما 
تبلیغات میکند و میگوید کیست، با بخشى از حزب که وظیفه دارد این جنبش را در این دو سال معین به 
یک پیروزى سیاسى و نظامى برساند نباید قاطى بشود. اگر رهبرى سیاسى برود بایستد جلو مردم و به طور 
اثباتى ترویج سوسیالیسم بکند و اینکه چگونه آنرا پیاده میشود، مردم به آن رهبرى همان جوابى را میدهند 
که به جبهه ملى دادند که میخواست با از رو خواندن قانون اساسى بلژیک مردم را با خود همراه کند. مردم 
باید بدانند که ما نیروئى هستیم که اوضاع فعلى را نمیخواهیم. باید رادیوهایمان بگویند مردم از اینها قبول 
نکنید! مردم یک سر سوزن از اسالم را در زندگیتان قبول نکنید! مردم یک سر سوزن زن ستیزى را قبول 
نکنید! زنان، مردان، مردم! یک سر سوزن اختناق و استبداد را قبول نکنید، از هیچ کس قبول نکنید به هیچ 
چیز کم و کوچک راضى نشوید... و مرتب جنبش سلبى را در مردم بیدار کنیم، آنوقت و در آن صورت، 
شهرى  هر  در  و  داریم  ارتش  رادیو داریم،  ما  ببیند  مردم  اگر  میآید؟  جایش  به  چه  خوب  میگویند  مردم 
براى  پهَلوى  حزب  تازه  پهَلوى،  حزب  یا  میآیند  اینها  یا  میآیند جایش.  اینها  میگویند  است  معلوم  هستیم 
حکومتش باید زحمت بکشد. کس دیگرى نیست. از نظر جامعه آن نیروئى که نماینده این "نه "هستند، شعار 
اثباتى آن هم برایشان قابل قبول است، که میشود با آنها آن زندگى کرد. بهتر از وضع فعلى است. آنوقت 
جمهورى سوسیالیستى براى مردم تبدیل میشود به همه چیزهائى که آنها دوست دارند. جمهورى اسالمى 
هم در دوره اى چنین عمل کرد. جمهورى اسالمى از اول نگفت که میآیم گردن میزنم. با وعده برقرارى 
قسط و عدالت اسالمى مجاهدین و شریعتى چى ها آمد. گفتند با صلوات نان را به خانه ها تحویل میدیم. 
حاصل فروش نفت را تقسیم مى کنیم و با ماشین آدمها را میبریم فرودگاه! واقعا اینطور به مردم میگفتند. 
مردم، بهترین نوع مخلوقات طبیعتند که میتوانند سر خودشان کاله بگذارند... مردم است، انسان است. هیچ 
غریزه اى براى دفاع از خود ندارد، میتواند سر خودش کاله بگذارد اگر خیال کند آن پدیده اى که میخواهد 
به کامش رود به نفعش است، ممکن است خودش را به آتش بیاندازد. مردم خودشان را مجاب میکنند که 
آن خواستى را که تو دارى، میخواهند، اگر فکر کنند آن پدیده اى را که نمیخواهند، تو میتوانى برطرف  کنى. 
این تمام قضیه است. و اینکه مردم متوجه شوند که تو نه فقط میخواهى، بلکه توان آنرا هم دارى. به نظر 
من مشکلى که ما با انقالب آتى داریم، ناباورى مردم به کمونیسم است. ناباورى به کمونیسم نه به مثابه 
ایدئولوژى، که خیلیها و دشمنان ما علیه آن و در دفاع از بازار آزاد گفتند و تبلیغ کردند که کمونیسم به پایان 
رسید و غیره. منظورم ناباورى به کمونیسم به عنوان یک جنبش است که آیا میتواند بزند، بگیرد و در قدرت 



1828

برگزیده آثار  منصور حکمت

بماند. اینکه ما را در ذهن مردم از شخصیتهاى جونیور و شریک کوچک سیاست به نفر اصلى و سینیور در 
صحنه سیاسى تغییر دهد. 

در نتیجه من به جاى شعارهاى اثباتى و تحلیلهاى اثباتى و اندازه گیرى و بودجه بندى سوسیالیسم، رهبران 
متعدد و سرشناس را پیشنهاد میکنم. به جاى شعارهاى چه باید بکنیم، نیروى نظامى قوى را پیشنهاد میکنم، 
به جاى خیلى کارهاى دیگر رادیوى قوى و چند ساعته را پیشنهاد میکنم. تلویزیون را پیشنهاد میکنم. شهرت 
هر چه بیشتر حزب را پیشنهاد میکنم. بگذارید مردم مقایسه کنند .مردم مقایسه کنند اینها میتوانند حکومت 
کنند. به نظر من بلشویکها هیچ چیز اثباتى نگفتند جز اینکه جنگ را ختم میکنند. مردم جنگ را نمیخواستند، 
بلشویکها گفتند آن را ختم میکنیم. مردم گفتند تزار هم نمیخواهیم، تازه او از قبل رفته بود. مردم میخواستند 

جنگ را ختم کنند، گفتند یک نیروى ضد جنگ در جامعه هست و آنهم اینها، بلشویکها، هستند. 

تازه، بر خالف تصور دمکراتها، بلشویکها در روسیه مردم را قانع نکردند، یک عده شان رفتند و حکومت 
را گرفتند و اعالم کردند حاال حکومت در دست ماست، چه مى گوئید؟ باالخره مى آئید پشت این قضیه که 
جنگ را ختم کنیم و نان را تقسیم کنیم یا خیر؟ تصمیمت را بگیر، برو تصمیمت را بگیر. مطمئنا اگر مردم 

مى گفتند نه، نمى خواهیم با شما بیائیم، شخصا فکر میکنم که بلشویکها حکومت را تحویل میدادند. 

* و مطمئن نبودم اگر مردم مى گفتند نه نمیخواهیم با شما بیائیم، اینها قدرت را تحویل میدادند! شخصا 
فکر میکنم میگفتند بیخود کردى. همینه که هست!"

به هرحال، بحث من این است... من میگویم جهت گیرى از طرف اثباتى و حرکت کردن در دوره اى که 
جامعه دارد حرکت سلبى را تجربه میکند، به قیمت حاشیه نشین شدن جنبش کمونیستى تمام میشود. شما 
باید رهبر جنبش سلبى باشید. باید رهبر جنبش سلبى باشید و براى رهبر شدن باید نیروى قابل اعتنائى 
داشته باشید و بتوانید قابلیت ادامه حیات را داشته باشید و در آن شرایط بتوانید بمانید و باید بطور واقعى 
نیرو باشید. من اختالفى در اصول ندارم و با ضرورت اینکه جامعه بداند ما چه میگوئیم و آلترناتیو اثباتى 

ما چه باید باشد، حرفى ندارم. 

در نتیجه من در مقابل بحثهائى که میرود برنامه ما و تاکتیکهاى ما را در جهت پروپاگاند بهتر برنامه مان و 
مطالباتمان، که کار همیشگیمان است، طرح میکند، توجه بیشتر به بحث حزب و جامعه را درست میدانم. 
را  آرَمش  بزنند،  حرف  موردش  در  مردم  خانه هاى  در  مردم،  چشم  توى  ببریم  حزب را  این  اینکه  یعنى 
بشناسند، صدایمان را بشنوند، فارسیمان را بشنوند و بدانند در هر شهرى چه کسى چگونه میتواند آنها را 

به هم متصل کند. 

---

بخش دوم: 
در پاسخ کوتاه به بحث دوم حمیدتقوائى بگویم: یکى از رفقا در فاصله استراحت به من گفت که پس با 
این بحثها ما تبلیغ این برنامه هایمان را که راجع به سوسیالیسم گذاشته ایم، کنسل میکنیم؟ جنبش سلبى است 

دیگر هر کس بپرسد نظر شما چیست جواب میدهیم به تو چه مربوط؟! 
من فکر میکنم این جمع روشن است که ما کى هستیم و چه میخواهیم و به عنوان یک حزب تا چه اندازه 
تصویر و شعارهایمان و اهدافمان را به جامعه میبریم و حتى شیوه پیاده کردن آنها در جامعه چگونه است. 
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سؤال بر سر شیوه رهبرى و کسب هژمونى در یک جنبش سیاسى است که در یک دوره معین در یک کشور 
معین برپا میشود. در نتیجه به نظر من حزب کمونیست کارگرى باید هر روز آرمانها و شعارها و اهداف 
و سیاستهایش را در جامعه پمپ کند تا بتواند تصویر خود را به جامعه ارائه دهد. بخشى از معرفى حزب 
به جامعه این است که اهداف چیست و چه سیستمى را میخواهد به جامعه بیاورد. بحث من این است، 
اگر تحلیل خود حمید را قبول کنیم، این دیگر کافى نیست. حمید میگوید یک جنبش سرنگونى هست که 
طبقات میخواهند رهبرى آنرا به دست بگیرند و یواش یواش به یک جنبش عمومى تبدیل میشود. مردم 
جانشان از جمهورى اسالمى به لب رسیده است و آنرا دیگر نمیخواهند. تمام قضیه بر همین یک جمله بنا 
شده است، میگوید نمیخواهندش. کسى میتواند رهبرى این جنبش را بر عهده بگیرد، که نماینده نخواستن 
باشد و نماینده تا آخر بردن این نخواستن. کسى ممکن است این تحلیل را رد کند و بگوید که مردم یک 
چیزهائى از حکومت را میخواهند و یک چیزهاى دیگرش را نمیخواهند، یا به آن رضایت میدهند و در نتیجه 
شانس با نیروهاى اصالح طلب است. طبرزدى و یا دفتر تحکیم وحدت، براى مثال، البد این را میگویند. 
یا مجاهدین انقالب اسالمى و اکثریت ممکن است اینطورى بگویند. باالنس اینها یک نوعى اصالح رژیم 
موجود است و افق خودشان را به این ترتیب میخواهند به جاى حرف مردم قرار بدهند. اما اگر مردم رژیم را 
نمیخواهند و حتى اگر بتوانیم کارى بکنیم که به درجه بیشترى این نخواستن آنها را ارتقا بدهیم، این وظیقه 
حزب انقالبى این است. و رهبرى جنبش سرنگونى را به جز با شعار سرنگونى نمیشود به دست گرفت. اما 
واضح است این رهبرى را دست هر نیروئى که بگوید "من بیشتر میگویم نه"، نمیدهند. باید مردم از بین 
نیروهاى سیاسى اجتماعى موجود که میدانند وزنه هائى در جامعه هستند، به آن نیروئى که این سرنگونى 
طلبى را نمایندگى میکند، روى خوش نشان بدهند و دورش جمع شوند. و در نتیجه مردم حرف و نیات 
خودشان را در شعارهاى آن نیرو میبینند. ببینید االن سلطنت طلبها تریبون باز کرده اند که حزب کمونیست 
پیش  بیاورند.  نظر  به  کمرنگ  خودشان  نظر  به  را  ما  با  میکنند اختالفات  سعى  االن  بزند،  حرف  کارگرى 
خودشان فکر میکنند که حزب کمونیست کارگرى مدرن  است. اینها اسالمیها را عقب میرانند، ما با آمریکا 
میرویم میگیریم. در میان ما سعى میکنند از جنبه خلع ید، مالکیت اشتراکى، و لغو کار مزدى صرفنظر کنند 
و در ما نیروئى براى تضعیف جمهورى اسالمى ببینند. ما هر کارى بکنیم این نوع نیروها تصویر خودشان را 
از ما ارائه میدهند و به خودشان میگویند نه اینها قصد خلع مالکیت ندارند، به خودش هم همین طورى نگاه 
میکند اگر جمهورى اسالمى را بیاندازند، نگاه میکنند ببیند کدام نیرو را در برابر موضع خلع مالکیت ما قرار 
بدهند. در همین پروسه بخشى از آنها حتى سعى میکنند جلوى این خواستها را در حزب سد کنند، به نظر 
من گرایشات اجتماعى از حزب قطعا استفاده میکنند و بر روى حزب فشار میگذارند. بحث من این است که 
حزب کمونیست کارگرى تبلیغ میکند، ترویج میکند و سازماندهى میکند، اینها به جاى خود محفوظ، و جز 
الیتجزاى تئورى و توضیح برنامه و شعارهائى است که مردم با آنها نیاتشان را تداعى بکنند. اما در یک دوره 
و مقطعى که حزب کمونیست کارگرى در معرکه جنگ قدرت قرار میگیرد، آنوقت باید فهمید چه تسمه 
نقاله اى تو را به قدرت نزدیک میکند نه اینکه چه تسمه نقاله اى تو را معرفى میکند. در روزهائى که باید 
قدرت را بگیرید نمیتوانید بایستید که خودتان را معرفى کنید. باید قدرت را بگیرید. اینجاست که باید دید 
مردم چگونه به شما اجازه میدهند که قدرت را بگیرید، با شما میآیند و چه کار باید کرد که با شما بیایند؟ 
من روى این جنبه است که میگویم اگر در رادیو و تبلیغاتمان بگوئیم فقط شعار مرگ بر جمهورى اسالمى 
کافى نیست، بلکه مردم باید شعارهائى هم بدهند که چه میخواهند، به نظر من ما داریم به این ترتیب مردم 
را گمراه میکنیم. مرگ برجمهورى اسالمى کافى است! آیا واقعا اگر بشنویم که در این دانشگاه و آن محله 
و این و آن کارخانه شعار مرگ برجمهورى اسالمى بلند شده است، کافى نیست؟ چه را میبایست میگفتند، 
شعار چه کسى را دارند میدهند؟ شعار داریوش همایون را؟ نه! شعار احزب دوخردادى را؟ نه! شعار ما را 
دارند میدهند. االن فقط مائیم که میگوئیم مرگ بر جمهورى اسالمى، حمید میگوید آنوقت آنها همه میآیند 
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این شعار را میگویند. باشد، تمام قضیه این است، تمام قضیه هژمونى همین است. 

(از میان حضار: مجاهد هم میگوید!)

 ...مجاهد نمیگوید مرگ برجمهورى اسالمى، میگوید مرگ بر حکومت آخوندى. بقول معروف در خیلى 
را  چیزى  چه  میدهد  نشان  کنى  نفى  را میخواهى  کجا  تا  شما  اینکه  است.  نهفته  اثباتى  سلب،  در  موارد 
میخواهى عوض کنى. واضح است که تصویر اثباتى تو باید باالى سر جامعه باشد. من میخواهم بگویم که 
شعار روز جنگ، آن شعار َهل َمن مبارز طلبیدن و برویم به سمت پادگانها، بزنید و بگیرید، نمیخواهیم، 
رضایت نمیدهیم و یا مثال بگویند طبرزدى نوکر بى اختیار از این در نمیآید که من آلترناتیوم را گفته ام. این 
شعارها از این در میآیند که آنها میخواهند سازش کنند تو نمیخواهى، فقط از این. یکى یکى سیاستمدارهاى 
طبقات دیگر میخواهند سازش کنند ولى تو نمیخواهى. یکى یکى در حفظ وضع موجود آن روز ذینفع 
میشوند ولى تو ذینفع نیستى. و اگر مردم هم ذینفع نباشند و حس کنند که ذینفع نیستند با تو میآیند. یا تو 
باید کارى بکنى که حس کنند که ذینفع نیستند. به این معنى قبول میکنم که هرچه جلوتر میرویم و اوضاع 
آشفته تر باشد، دوز بیشترى از اینکه آلترناتیو چى هست را باید وارد کنیم .باالخره بین دو نیرو که هر دو 
طرفدار سرنگونى است مردم باید انتخاب کنند .ولى این قبل از اینکه از شعار اثباتى تو در آمده باشد، از 
انتخاب بین راست و چپ در جامعه در میآید. و اینکه کدامیک از اینها شانس دارد که بماند. به نظر من 
مردم بعد از اینکه رژیم را ساقط کردند میروند خانه شان. طبقه کارگر ممکن است بخواهد در صحنه بماند 
و کارهاى دیگرى را انجام بدهد، اما به نظر من خصلت عمومى جنبش با سرنگونى تمام میشود. مردم بطور 
عموم میخواهند ببینند کدام نیرو میتواند به مخمصه پایان بدهد و نُرمى را برقرار کند. اگر چپ جامعه، چپ 
طرفدار آلبانى و پرو روسى باشد که تصویرش از جامعه آلبانى را میخواهد بیاورد، من از شما قبول میکنم 
و میگویم نمیخواهیم حتى اگر بزند و بگیرد هم باز نمیخواهیم. به این معنى اینکه چه تصویرى از تو در 
جامعه هست، مهم است. ولى این تصویر در رادیکالیزه کردن مردم نقشى ندارد، در انتخاب کردن تو به 
عنوان آلترناتیو رادیکال نقش دارد. میخواهم فرق اینها را بگویم .در جنبش سرنگونى را به جلو سوق دادن، 
آلترناتیو ما معنى ندارد. اگر جنبش سرنگونى به جلو سوق پیدا کرد در پذیرش حکومت تو این خیلى نقش 
دارد که تو کى هستى، چه میخواهى بگوئى و چکار میخواهى بکنى. به نظر من اگر ما بر چیزهاى دیگرى 
خم شویم درست تر عمل کرده ایم. ضمن گفتن اینکه کى هستیم، تمرکز کنیم بر اینکه ما را به عنوان یک 
نیروى قوى سیاسى که میتواند حکومت کند، میتواند قیام سازمان بدهد، میتواند همه جا حضور داشته باشد، 
هستند، در مورد آنها دروغ و اغراق نشده است، بشناسند. در خود همین کنگره سه، یک عده میگفتند این 
حزب کمونیست کارگرى غلّو میکند، همه جا نیست. دو سال پیش ده برابر اینها را در مورد ما میگفتند. بعد 
میبینى که عبداهللا دارابى و مجید حسینى دارند در اطراف مریوان قدم میزنند و با مردم حرف میزنند. دیگر 
نمیتوانند اینها را به ما بگویند. مردم کردستان، هرچند هم شعار اثباتیمان را برایشان توضیح داده باشیم، ما را 
اکنون بیشتر باور میکنند که مجید حسینى یک ماه تمام در منظقه میچرخد، رفته است توى شهر و آمده است 
بیرون و با مردم تماس گرفته است و این حکومت جرأت نکرده است برود سراغش. مردم باور میکنند که 
اینها میتوانند، اهل این کارند، نیروى آن را دارند. حتى به نظر من شایعه اى که اینها از اسرائیل پول میگیرند 
به نفع ماست. بگذارید بگویند! اسرائیل که نمیآید به یک محفل چهار نفره کمک کند، حتما نفع خودش را 
در این دیده است، البد برآورد کرده است که حزب کمونیست کارگرى یک نیروئى است که میشود بر آن 
سرمایه گذارى کرد. بگذرید بگویند، واضح است که پاسخشان را میدهیم، ولى این ساده لوحها نمیفهمند 
که حزب کمونیست کارگرى به عنوان یک نیروى سیاسى از دولتى مثل اسرائیل، که هر دولتى نیست و 
اصال شبیه مثال اردن نیست، و بلکه باید قبل از آن با آمریکا توافق کرده باشد که به چه نیروئى پول میدهد، 
کرور کرور پول گرفته است. یک چنین تصویرى رفته است توى خانه هاى مردم و در نتیجه مردم میگویند 
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اینها میتوانند بگیرند و نگهدارند و حتى ممکن است با اسرائیل و آمریکا به یک سازشى برسند که بتوانند 
خودشان را سر کار نگه دارند. این تصویر رفته است توى خانه هاى مردم. آیا ما یک عده جوان آوانتوریست 
ایده آلیست و ماگزیمالیست هستیم یا یک حزب سیاسى قوى و رادیکالى که میزند و قدرت را میگیرد و 
میتواند بماند و دولت تشکیل میدهد و کشاورزى را راه میاندازد و اقتصاد را سر و سامان میدهد و مدارس 
و طب را راه میاندازد؟ این تصویر به نظر من مهم است، تا آنجائى که حرفهاى شما در ساختن این تصویر 
نقش دارد، کامال درست است و حق دارید و حتى در سرنگونى هم باید ادامه بدهیم. ولى جاى این را که تو 
موظفى قدرتت را و انسجامت را، توده اى بودنت، حضورت و در دسترس بودنت را نشان بدهى، نمیگیرد. 
ما کنگره را بردیم در دسترس، که مردم باورمان کنند، نیروى نظامیمان را بردیم در دسترس که مردم باورمان 
کنند، رهبریمان را و عضو کمیته مرکزى را گذاشته ایم در دسترس مردم که باورمان کنند. این جنبه است که 
عالوه بر بحثهاى شما مهم است. وحدت کمونیستى هم ممکن است آلترناتیو اثباتى خود را ارائه کند، اما 

آن کارها را نمیتواند انجام دهد. 
-----------------------------

 *.یک توضیح ضرورى: جمله اى که با خط پررنگ نوشته شده است در یک سهو غیرقابل گذشت به 
صورتى تماما متفاوت و متناقض در متون کنونى در سایتها و از جمله در سایت آرشیو آثار منصور حکمت 

منتشر شده است. جمله مذکور به غلط چنین انتشار یافته است:
مطمئنا اگر مردم مى گفتند نه، نمى خواهیم با شما بیائیم، شخصا فکر میکنم که بلشویکها حکومت را 
تحویل میدادند. من این سهو و لغزش را در "برخى دست نوشته ها و آثار منتشر نشده منصور حکمت" که 

به شکل کتاب چاپى در اوت 2011 انتشار یافت، تصحیح کرده ام. ایرج فرزاد)
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درباره کنگره سوم حزب  
گفتگو با انترناسیونال هفتگى 

  
سوال: از نکته اى شروع کنیم که تازگى دارد و توجه زیادى را به خود جلب کرده است، یعنى علنى بودن 

کنگره و باز بودن آن بروى عموم. این تصمیم چطور گرفته شد و مبنایش چیست؟ 
  

منصور حکمت: این تصمیم آخرین پلنوم کمیته مرکزى بود و بنظر من تصمیم بسیار بجا و درستى است. 
خیلى ها، مستقل از درجه دورى و نزدیکى شان به حزب ما این اقدام را تائید کرده اند و حتى به حزب 
تبریک گفته اند. این یک قدم دیگر به جلو در مسیر تبدیل کمونیسم از یک حرکت مکتبى و فرقه اى و شبه 
مذهبى، به یک حزب سیاسى است. یک حزب سیاسى بزرگ و در دسترس مردم. دور کردن کمونیستها 
و ایده کمونیسم از بستر اصلى جامعه و زندگى هرروزه مردم، بریدن رابطه حزب با جامعه و طبقه کارگر، 
یک سیاست آگاهانه دیکتاتورى ها و رسانه هاى عظیم بورژوایى است و میلیاردها دالر و هزاران شکنجه 
گاه و میدان اعدام صرف آن شده و میشود. این انزوا و اختفا حق انتخاب کمونیسم را بعنوان یک آلترناتیو 
و یک آینده از مردم و طبقه کارگر سلب میکند. نباید به این تسلیم شد. شاید اختفا یا علنیت تاثیر زیادى 
در کار یک گروه کوچک تبلیغگر یا یک محفل فکرى نداشته باشد. اما یک حزب سیاسى، جنبشى که به 
قدرت سیاسى و ایجاد تغییرات مادى در زندگى نسلى از انسانها فکر میکند، حزبى که میداند باید بزرگ 
و قدرتمند باشد، نمیتواند به این سناریوى بورژوایى گردن بگذارد. کنگره یک حزب سیاسى یک پرچم 
بزرگ است که باید در پیشاپیش جامعه گرفته بشود. جالب است که بخشهاى زیادى از چپ رادیکال سالیان 
متمادى این انزوا و اختفاى تحمیلى را داده ها و مشخصات و سنتهاى اثباتى جنبش خویش و منبعث از ذات 
کمونیسم پنداشته اند و حتى تقدیس کرده و نشان انقالبیگرى خویش شمرده اند. حزب کمونیست کارگرى 
مدتهاست این سنتهاى بدلى را پشت سر گذاشته است. علنیت کنگره یک گام منطقى در جهتى است که ما 
در این سالها در جهت ایجاد یک جنبش کمونیستى قوى و اجتماعى پیموده ایم. حزب کمونیست کارگرى 
در این چند سال اخیر رشد خیره کننده اى در ایران کرده است. اکنون حزب در ایران وسیعا شناخته شده 
است و دوستداران بسیار زیادى دارد. حزب کمونیست کارگرى از نظر مردم یکى از سه چهار جریان اصلى 
در صحنه سیاست ایران شمرده میشود. کنگره چنین حزبى دیگر نمیتواند پشت درهاى بسته و دور از نگاه 
مردم و جامعه برگزار شود. این کنگره یک اتفاق عمومى است. به عموم مربوط است و باید در دسترس 
عموم باشد. گمان میکنم همه نیروهاى اپوزیسیون صحت این اقدام ما و وسعتى که اینکار به فضاى فعالیت 
و تنفس اپوزیسیون از هر گرایشى میدهد را درك کرده اند. این کنگره همه را یک گام به جلو میبرد. موازین 

جدید و پیشرو ترى را تعریف میکند 
  

سوال: در همین رابطه مساله لیست مدعوین به کنگره مطرح میشود. این لیست بسیار وسیع است و کمابیش 
همه احزاب و گروههاى عمده اپوزیسیون و اکثر شخصیتهاى سیاسى را از راست و چپ در بر میگیرد. این 

سیاست به چه نیازى پاسخ میدهد؟ 
  

منصور حکمت: هدف ما همین شفافیت و علنیت است. این دعوت قرار نیست و نمیتواند هیچ فاصله 
سیاسى اى میان ما و مدعوین را پر کند. نفس تنوع مدعوین این را از هر توضیحى بى نیاز میکند. ما هیچ 
فیلترى نگذاشته ایم، هیچ ضابطه اى مبنى بر دورى و نزدیکى مدعوین با حزب را مالك قرار نداده ایم. تنها 
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شرط این بوده است که اپوزیسیون باشند. ما از سازمانهاى چپ، مجاهدین، طیف اکثریت، ملیون و سلطنت 
طلبان و نهادها و شخصیتهاى مختلف وسیعا دعوت کرده ایم در این کنگره میهمان ما باشند. و براستى از 
شرکت هرکدام و همگى استقبال میکنیم. کاش همه بخواهند و بتوانند بیایند. اما ابدا فرض نکرده ایم که 
کنگره ما عمال به چنین محل تجمعى بدل خواهد شد. این دعوت تاکید بر این واقعیت است که این کنگره 
در دسترس همه این جریانات و جنبشهاست. اگر بخواهند میتوانند نگاهش کنند، قضاوتش کنند. ما را بهتر 
بشناسند. سیاست خود را در قبال ما با آگاهى بیشترى تعیین کنند. این کنگره و تجمعات احزاب سیاسى 
دیگر باید بتواند در ایران بطور امن و باز و علنى و با پوشش رادیو تلویزیونى و رسانه اى برگزار بشود. 
استبداد و خفقان این حق را از ما و مردم سلب کرده است. در یک شرایط آزاد شاید دعوت چنین لیست 
وسیعى بدون مالك سیاسى مورد نداشته باشد. اما در غیاب علنیت و شفافیت سیاسى واقعى در دل جامعه 
ایران، ما به این احزاب و شخصیت هاى مدعو بعنوان سمبل ها و جانشینانى به نیابت توده وسیع مردم، از 
همه رنگ و فکر و سیاست، نگاه میکنیم که حق دارند این کنگره را زیر ذره بین بگذارند و از این طریق درك 
مطلعانه ترى از حزب ما و جنبش کمونیسم کارگرى بدست بیاورند. این گذاشتن خشت هاى یک فرهنگ 
سیاسى متفاوت است. ما داریم حق دیگران را در بازرسى و نظارت برخود برسمیت میشناسیم و متقابال 
حق خود میدانیم که با یک فرهنگ سیاسى باز و شفافیت در جنبشها و احزاب دیگر روبرو باشیم. این، 
هم درست است و هم به همین دلیل به نفع امر اجتماعى ماست. یک جنبش برابرى طلبانه، آزادیخواهانه، 
انساندوست و رادیکال هرچه بیشتر و از نزدیک تر دیده بشود و بتواند دیده بشود بهتر است. هرچه قلمرو 
و  نفع آزادیخواهى  باشد، به  تر  غنى  سیاسى  فرهنگ  هرچه  باشد،  تر  شفاف  و  بازتر  در جامعه  سیاست 

انساندوستى است. به نفع کمونیسم است. 
  

سوال: ناظرین زیادى ثبت نام کرده اند. آیا شرط و شروطى، براى قبول ناظرین وجود داشته است، مثال 
عضویت در حزب یا نزدیکى به حزب؟ 

  
منصور حکمت: خیر، هیچ شرطى وجود نداشته است. خیلى از ناظرینى که ثبت نام کرده اند نزدیکى اى 
با حزب ندارند. ما هیچ سوالى در مورد زندگى و عقاید و پیشینه و تعلق سازمانى عالقمندان نمیکنیم. اسم 
و کشور خود را به ما میدهند. هزینه ورودیه جلسه و خوابگاه را میپردازند و ثبت نام میکنند. از استقبال 
وسیعى که از کنگره شده است خیلى خوشحالیم. تعداد زیادى از آمریکا و کانادا و استرالیا و از کشورهاى 
مختلف اروپا با هزینه گزاف دارند به کنگره میایند. عده اى از ایران ابراز تمایل کرده اند که متاسفانه حتى 
اگر خروج از ایران برایشان مقدور باشد، ورودشان به "قلعه اروپا" به این سادگى نیست و ما به احتمال قوى 

از دیدارشان محروم میمانیم. 
  

سوال: آیا هنوز میتوان بعنوان ناظر ثبت نام کرد؟ 
  

منصور حکمت: هنوز میشود. اما وقت زیادى باقى نیست. از نظر رسمى شنبه آینده روز آخر است. مشکل 
ما امکانات خوابگاهى است. تا بحال حدود 130 نفر ثبت نام کرده اند. هفته آینده موقعیت را جمعبندى 
میکنیم و اگر هنوز جایى باقى مانده باشد اطالع خواهیم داد. فعال هنوز عالقمندان را تشویق میکنیم ثبت 

نام کنند. منتهى دیگر باید عجله کنند. 
   

سوال: دستور جلسات کنگره چیست؟ 
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منصور حکمت: دستور جلسات را نهایتا خود اجالس اول کنگره تعیین خواهد کرد. ما بعنوان کمیته مرکزى 
حزب دستور پیشنهادى و قطعنامه هاى خود را در اختیار کنگره میگذاریم. تعدادى قرار و قطعنامه هم تا 
همینجا از نمایندگان آمده است. کنگره هرکدام را بخواهد در دستور میگذارد. از قبل از کنگره همه اسناد 
در اختیار همه نمایندگان قرار میگیرد و تعداد زیادى از سخنرانان (کسانى که باید قرار ها و قطعنامه ها را 
معرفى کنند و همچنین سخنرانان مخالف هر کدام از اسناد) از پیش معلوم خواهد بود. کنگره دو روز بیشتر 
وقت ندارد. عالوه بر مباحثات حول قطعنامه ها و قرارها، باید کمیته مرکزى جدید حزب را هم انتخاب 
کند. حداقل دستور پیشنهادى فعلى ما براى کنگره عبارت است از گزارشات، بررسى اوضاع سیاسى ایران و 
روندهاى آتى، موقعیت طبقه کارگر و جنبش کارگرى در متن تحوالت سیاسى جارى، موقعیت و وظایف 
ویژه حزب کمونیست کارگرى در اوضاع کنونى، مساله مالى حزب، انتخابات کمیته مرکزى. موضوعات 
متعدد و مهم دیگرى هم هست که امیدواریم کنگره وقت کند مباحثات و مصوباتى در مورد آنها داشته 

باشد. 
   

سوال: فکر میکنید کنگره چه نقطه عطفى در فعالیت حزب کمونیست کارگرى ایران خواهد بود یا باید 
باشد؟ آیا شاهد تغییرات محسوسى پس از کنگره خواهیم بود؟ 

   
منصور حکمت: بنظر من این کنگره باید حزب را متوجه موقعیت ویژه و استثنائى خود کند. کنگره باید 
محل تولد یک حزب سیاسى به معنى واقعى کلمه باشد. کنگره باید این حزب را متوجه وظایفى بکند که 
اوضاع سیاسى حاد ایران در مقابلش قرار میدهد. یک فرصت تاریخى براى کمونیسم ایران فراهم شده است. 
یک میدان و فرجه بسیار بسیار کوچک براى عمل. اما عملى تاریخساز و زیر و رو کننده نه فقط در رابطه با 
ایران بلکه در رابطه با دنیاى معاصر. این فرصت را بسادگى میشود از دست داد. اما اگر درست عمل کنیم، 
اگر جوهر واقعى این اوضاع را درك کنیم، میتوانیم حتى روى سرنوشت قرن بیست و یکم تاثیر بگذاریم. به 
قدرت رسیدن کمونیسم کارگرى در تحوالت آتى ایران از پیش منتفى نیست. کارى بسیار عظیم میخواهد و 
توانایى هایى که چه بسا ما فاقد آنیم. اما تاریخا و از نظر عینى غیر ممکن نیست. عروج کمونیسم کارگرى 
در ایران ابتداى قرن بعنوان یک پاى واقعى جدال بر سر قدرت سیاسى و سرنوشت کشورى در این ابعاد، 
بى شباهت به عروج بلشویسم اوائل قرن قبل نیست. و میتواند همانقدر همه چیز را تحت تاثیر قرار بدهد. 
اگر کنگره ما بتواند این پیام را عمیقا حالى همه ما، حزب و جنبش ما، بکند که "بازى شروع شده است" 
و این نبردى بر سر سرنوشت و کیفیت زندگى میلیونها انسان همدوره ما و پس از ماست، اگر این کنگره، 
مقطع اعالم موجودیت یک حزب سیاسى باشد که پیروزى خود را ممکن میداند و این شهامت را دارد که 
این پیروزى را بخواهد، آنوقت بنظر من فعالیت حزب کمونیست کارگرى پس از کنگره بسرعت دگرگون 
خواهد شد. در بحثهاى "حزب و قدرت سیاسى" و "حزب و جامعه" در این یکى دوسال تصویرى از آنچه 
بنظر من باید باشیم و بشویم داده ام. از نظر من کنگره سوم میتواند گام بلندى براى تحقق این تصویر بردارد. 

انترناسیونال هفتگى شماره 20 
25 شهریور 1379 -  15 سپتامبر 2000
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درباره مباحثات کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى 
مصاحبه با رادیو انترناسیونال

  
آذر ماجدى: چرا کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى بصورت علنى برگزار شد و از تمام سازمانهاى 

اپوزیسیون و تعداد وسیعى میهمان دعوت شد که در کنگره شرکت کنند؟ 
  

منصور حکمت: کنگره هر حزب سیاسى باید علنى باشد. اصل بر این است که احزاب سیاسى پدیده هایى 
علنى هستند و کنگره هایشان هم علنى است. و نه فقط علنى است، باید قاعدتا رادیو و تلویزیون کنگره 
احزاب بزرگ را بطور زنده براى مردم پخش کنند. کنگره باید جایى باشد که هر کسى میخواهد از نزدیک 
شاهد مباحثات باشد، بتواند در آن شرکت کند و به مباحثات گوش دهد، همانطور که در مجلس یک کشور 
میشود رفت و به مباحثات گوش داد، در کنگره یک حزب سیاسى اصلى جامعه هم باید بتوان همین کار را 
کرد. اینکه احزاب کمونیستى ناگزیر شده اند راه فعالیت مخفى را اختیار کنند، یا چنین مجامعى را پنهانى 
انجام دهند، بخاطر فشارهاى پلیسى و نظامى دولت هاى استبدادى و خطر تروریسم دولتى و غیره است. 
وگرنه اگر این فرضیات را برداریم هر حزب کمونیستى باید کنگره اش در دسترس مردم باشد و مردم باید 
از آن مطلع باشند. این یک اتفااق عمومى است و باید در دسترس عموم باشد. حزب کمونیست کارگرى 
یک گروه کوچک تئوریک و یا تبلیغاتى نیست که مسائلش بخودش مربوط باشد. یک حزب سیاسى معتبر 
کشور است و مساله اى که براى این حزب اتفاق میافتد مثل کنگره، یک مساله عمومى است و عموم باید 

بتوانند به آن دسترسى داشته باشند. 
  

آذر ماجدى: البته قبول میکنید که این یک سنت شکنى است در میان اپوزیسیون ایران، چون تا بحال چنین 
اتفاقى نیافتاده که سازمان هاى اپوزیسیون کنگره ها و یا کنفرانس هاى سازمانى خود را علنى اعالم کنند. 

  
منصور حکمت: به آن اپوزیسیون کارى نداشته باشید، اگر ما میخواستیم راه این اپوزیسیون را طى کنیم که 
هیچ صحبتى از یک پیروزى علیه جمهورى اسالمى یا یک جامعه آزاد هم نمیتوانستیم بکنیم. این اپوزیسیون 
یک اپوزیسیون از پا افتاده، بدون تاثیر، خنثى و حاشیه اى است. بخش مهمى از تاریخ جنبش ما، یعنى 
جنبش کمونیسم کارگرى، جدا شدن از سنت هاى عقب مانده و تحمیل شده توسط اختناق است که در 
اپوزیسیون اایران حاکم بوده. واضح است ما الگوهاى این اپوزیسیون را نپذیرفته ایم و همیشه آنرا نقد کرده 

ایم و از آن فاصله گرفته ایم. 
  

آذر ماجدى: آیا این باین معنا است که نوارهاى مباحث یا نوارهاى ویدئوى اى که در کنگره گرفته شد در 
باشند؟  دسترسى داشته  نوارها  این  به  میتوانند  مردم  ایران  در  آیا  شد؟  خواهد  داده  قرار  اختیار مردم 

  
منصور حکمت: اگر رژیم اسالمى و وزارت ارشاد و اصالح طلبان و غیره رضایت بدهند که مردم بتوانند 
به چنین نوارهایى دسترسى پیدا کنند که قطعا بدست همه خواهد رسید! ما حتما این نوارها را تکثیر میکنیم 
و در اختیار محافل مختلف در ایران قرار میدهیم. ما بطرق مختلف اینها را در ایران پخش خواهیم کرد. 
واضح است که در این اختناق بخشى از کار هم بدوش خود مردم است، که بروند و نوارها را پیدا کنند. 
چون نمیتوانیم متاسفانه این مباحث را مثل شرح جلسات دفتر تحکیم وحدت یا صحبتهاى خامنه اى در 
نماز جمعه بگذاریم سر خیابان. ولى کارى میکنیم که این نوارها وسیعا در ایران پیدا شود، و هرکس یک 
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قدم بردارد بتواند پیدایش کند. 
  

آذر ماجدى: البته ما از رادیو انترناسیونال بعضى از مباحث را پخش خواهیم کرد. اهمیت این کنگره حزب 
کمونیست کارگرى در شرایط حاضر چیست؟ 

  
منصور حکمت: کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى آخرین مجمع بزرگ مقننه و تصمیم گیرنده کل 
حزب بود، که بنظر من، قبل از بحران سیاسى تعیین کننده اى که در ایران دارد اوج میگیرد، برگزار شد. 
کنگره بعدى دیگر احتماال بعد از تعیین تکلیف جمهورى اسالمى خواهد بود. در نتیجه کنگره متمرکز شد 
روى نقش حزب کمونیست کارگرى ایران در آینده ایران و آینده قدرت سیاسى در ایران و تعیین سرنوشت 
جامعه ایران در جریان انداختن جمهورى اسالمى و در جریان جامعه اى که بعد از آن باید شکل بگیرد، 
حکومتى که باید شکل بگیرد. کنگره تریبونى بود براى اعالم آمادگى حزب و ایجاد زمینه هاى کافى براى 

ایفاى نقش حزب در تعیین سرنوشت جامعه ایران. 
  

آذر ماجدى: چند تا قطعنامه مهم و اصلى در این کنگره مطرح شد. یکى از آنها درباره اوضاع سیاسى بود، 
لطفا مختصرا توضیح دهید که این قطعنامه روى چه مباحثى خم شد؟ 

   
منصور حکمت: براى کسانى بحث هاى ما را در انترناسیونال هفتگى دنبال کرده باشند، این قطعنامه تازگى 
ندارد. باین معنى تحلیل و نتیجه گیرى ما را از اوضاع سیاسى را بیان میکرد. ما معتقد هستیم که جمهورى 
اسالمى نمیتواند بماند، بدالئل سیاسى، اقتصادى، و فرهنگى. این حکومت عمرش را کرده است و رفتنى 
است. اینکه این رفتن چه مراحلى را طى میکند بحث دیگرى است. این حکومت قابل دوام نیست جدال 
حزب کمونیست  و  است.  شده  آغاز  بنشیند  آن  بجاى  باید  چیزى  چه  اینکه  سر  و بر  سرنگونى آن  براى 
کارگرى معتقد است که این نیرو باید یک نیروى چپ و کمونیست کارگرى باشد و جامعه آزاد، برابر و 
جمهورى  یک  براى  ما  است.  امکانپذیر  آلترناتیو سوسیالیستى  و  کارگرى  کمونیسم  طریق  از  فقط  انسانى 

سوسیالیستى مبارزه میکنیم و این مبناى بحث قطعنامه اوضاع سیاسى بود. 
   

آذر ماجدى: یکى دیگر از قطعنامه هاى مهمى که در آنجا مطرح شد اوضاع کنونى و موقعیت ویژه حزب 
کمونیست کارگرى بود که شما در این مورد سخنرانى کردید. نکات اصلى این قطعنامه کدامست؟ 

   
منصور حکمت: اگر بخواهم ساده و کوتاه بگویم، جمهورى اسالمى رفتنى است. عمر جناحهاى اصالح 
طلب حکومت باندازه خود حکومت است. یعنى اگر جمهورى اسالمى اى در کار نباشد، جناح اصالح طلب 
آن هم بى معنى است. آن جناحى که االن جناح اصالح طلب حکومت را تشکیل میدهد نیرویى در آینده 
ایران نخواهد بود و نقشش تا وقتى مطرح است که جمهورى اسالمى هست. باید حکومت اسالمى باشد 
که آنها بخواهند اصالحش کنند. در نتیجه آنها که میخواهند جمهورى اسالمى را نگاه دارند، با سرنگونى 
جمهورى اسالمى اعتبار سیاسى شان هم از بین میرود و نقش شان در جامعه ایران بشدت حاشیه اى میشود. 
نیروهاى دیگرى عروج میکنند. حزب کمونیست کارگرى چپ جامعه را نمایندگى میکند، و من فکر میکنم 
که محافظه کاران طرفدار غرب بیرون حکومت فعلى، رژیم سابقى ها، جریانات ناسیونالیست، جمهوریخواه 
و غیره که علنا پرو غرب هستند، جناح راست جامعه را نمایندگى خواهند کرد. جدال این چپ و راست 
سرنوشت مملکت را تعیین میکند. قطعنامه میخواست اینرا بگوید که چپ میتواند پیروز بشود. راه طوالنى و 
سختى است ولى میتواند این پیروزى بدست بیاید. حزب کمونیست کارگرى میتواند بعد از مدتها پرچمدار 
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سرنوشت  بلکه  ایران،  در  مساله  این  سرنوشت  تنها  نه  باشد.  مهم جهان  کشور  یک  در  کمونیسم  عروج 
کمونیسم در جهان میتواند از این حرکت مردم ایران تاثیر بپذیرد. و اوائل قرن بیست و یک میتواند خیلى 

شبیه اوائل قرن بیست بشود. 
   

آذر ماجدى: شما در این سخنرانیتان که با استقبال بسیار گرم شرکت کنندگان در کنگره مواجه شد، راجع به 
دریچه اى صحبت کردید که به روى کمونیسم کارگرى باز شده. چرا این تشبیه را استفاده کردید؟ 

   
منصور حکمت: من میخواستم اینرا تاکید کنم که اوال فرصتى که براى ما بوجود آمده محدود است و تا 
ابد باز نیست. دروازه بزرگى نیست. پیروزى ساده نیست، محتوم نیست. اجتناب ناپذیر نیست. بلکه یک 
فرصت تاریخى است و میخواستم حزب را فراخوان بدهم به درك نقش تعیین کننده اى که تشخیص بموقع 

و پراتیک اصولى تک تک افراد این حزب در این دوره دارد. 
   

کمونیست ها سنتا معموال شعار داده اند که پیروزى اجتناب ناپذیر است، "کارگر پیروز است". ما به این 
جبر اعتقاد نداریم. ما معتقدیم که براى هر پیروزى باید جنگید. پیروزى و شکست هر دو محتملند. و این 
فرصت تاریخى که براى چپ در ایران از کانال پیروزى حزب کمونیست کارگرى فراهم آمده، فرصت معین 
و محدودى است. اگر از آن استفاده نکنند میرود تا سى سال دیگر و ما به این معنى از یک دریچه اى که 
باز شده صحبت کردیم و اینکه باید اینرا شناخت، از این فرصت استفاده کرد، باید فرصت را شناخت و بر 
سستى و آماتوریسم و محدودنگرى فائق آمد. اکنون یک رسالت تاریخى مهم روى دوش حزب کمونیست 
نبیند و  را  میتواند این فرصت  شود، و  بدرستى انجامش دهد و پیروز  میتواند  کارگرى قرار گرفته است. 
شکست بخورد. هر دوى اینها ممکن است. بیک معنا قطعنامه فراخوانى بود براى به میدان کشیدن آدمها با 

عقل، درایت، و تعهد و انرژى کافى. 
   

آذر ماجدى: شما همچنین در این مورد صحبت کردید که این شرایط میتواند کمونیسم را یکبار دیگر بر 
نقشه نه فقط ایران بلکه جهان قرار دهد. در اینمورد لطفا توضیح بدهید. 

   
منصور حکمت: بقدرت نزدیک شدن یک حزب کمونیستى کارگرى رادیکال، یک کمونیسم کارگرى از نوع 
بلشویک ها، یک کمونیسم مارکسى، پیشروى چنین کمونیسمى در یک کشور 60 میلیونى بسیار در جهان 
امروز پر اهمیت است. این چیزى نیست که دنیا را دست نخورده باقى بگذارد. مثل پیروزى لنین و بلشویک 
ها در روسیه آنروز، پیروزى کمونیسم کارگرى در ایران امروز جهان را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد و 
معادالت آنرا عوض میکند. عدالت طلبى را دوباره در دستور جوامع بسیارى قرار میدهد، چپ گرایى را 
میگذارد در دستور جوامع بسیار، کمونیسم را در مبارزه فکرى جهان و یا سیر تکوین اندیشه فلسفى و 
سیاسى و اقتصادى مجددا مطرح میکند. مارکس را مجددا بمیدان میاورد و در دستور تحقیق و تتبع و بحث 
و جدل اجتماعى قرار میدهد. پیروزى کمونیسم و یا حتى نزدیک شدن به پیروزى در ایران بنظر من اقدامى 
است بهمان اندازه مهم که انقالب بلشویکى در اوایل قرن قبل. علتش هم اینست که ایران کشورى بسیار 
پر اهمیت است. با توجه به اندازه هاى اقتصادى، اجتماعى، جمعیتى اش، موقعیت سوق الجیشى اش، و 
تاثیراتش در منطقه، تاثیراتش بر کشورهاى مشابه و حتى کشورهاى پیشرفته، کشورى بسیار با اهمیت است، 
یک کشور کوچک و حاشیه اى نیست. از نظر سوق الجیشى یکى از کشورهاى مهم جهان است. و یک 
حرکت کمونیستى قدرتمند در این کشور دنیا را متوجه کمونیسم میکند و کمونیسم را میبرد به خانه هاى 
مردم و در کارخانه ها و دانشگاه ها. من در این تردیدى ندارم. خود این پیروزى سخت است ولى اگر واقعا 
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چنین پیروزى اى در ایران رخ بدهد در اینکه عواقب تاریخ ساز و تکان دهنده بین المللى خواهد داشت 
هیچ تردیدى نیست. اگر اینرا از خود آمریکایى ها هم بپرسید بشما خواهند گفت. 

   
آذر ماجدى: شما در کنگره به حاضرین و به فعالین کمونیسم کارگرى فراخوان دادید که خطیر بودن اوضاع 
را درك کنند. به کسانى که رادیو را گوش میدهند و در آنجا حضور نداشتند و در واقع چپ جامعه هستند 

و خود را به جنبش کمونیسم کارگرى متعلق میدانند، چه میگویید؟ 
   

منصور حکمت: ما گفتیم که در ایران باید مساله قدرت تعیین تکلیف شود و حزب باید مرکز این جدال 
باشد و نقش خود را انجام بدهد. نمایندگان اعضا و کادرهاى حزب این بحث را شنیدند. نوارها و بحث 
ها پخش میشود، حتما خیلى ها متوجه میشوند. ببینید حزب کمونیست کارگرى یک سازمان نیست. حزب 
کمونیست کارگرى نوك تیز یک جنبش اجتماعى است و بسیار بسیار هستند کسانى که در ایران خود را 
آگاهانه با این جنبش میدانند و این جنبش را دنبال میکنند. کسانى هستند که در یک قدمى تعلق به این 
جنبش قرار دارند. ما در بدترین شرایط یک نیروى چند صد هزار نفره و بنظرم بطور واقعى چند میلیون 
نفره را در ایران نمایندگى میکنیم. و وقتى که پرچم مان را در ایران برافرازیم، بنظر من، اکثریت مردم را در 
مقابل جمهورى اسالمى نمایندگى میکنیم. ما نماینده یک "نه" بزرگ به جمهورى اسالمى، تمام تبعیضاتش، 
تمام عقب ماندگیهایش، تمام اختناق و ارتجاعى که بر آن مملکت حاکم کرده هستیم و این "نه" بزرگ، 
"نه" مردم است. در نتیجه فراخوان من به کسانى که حزب را دوست دارند اینست که متشکل بشوند، توجه 
بیشترى بکنند به اینکه حزب چه رهنمودهایى میدهد و اینکه چه نقشه هایى را طرح میکند و به کسانى که 
تازه دارند با حزب آشنا میشوند فراخوانم اینست که عجله بکنند، این فرصت تنگ است، باید یک جنبش 
اجتماعى عظیم ساخت. نباید گذاشت یک نوع راست برود و یک نوع راست دیگر بیاید. آینده این مملکت 

باید یک آینده چپ باشد. و حزب کمونیست کارگرى براى ایفاى نقشش دارد خود را حاضر میکند. 
   

صحبتى  چه  شما  اینمورد  در  شد.  صحبت  هم  آن  موقعیت  و  کارگر  طبقه  نقش  مورد  در  ماجدى:  آذر 
دارید؟ 

   
منصور حکمت: واقعیت اینست که هر وقت طبقه کارگر تکان بخورد دیگر جمهورى اسالمى رفته است. 
سوال اینست که طبقه کارگر کى تکان میخورد، کى در آن مقیاسى که از آن انتظار میرود تکان میخورد. کنگره 
یک مقدار روى این مساله بحث کرد. بحث هایش هم بنظر من جالب بود. چون جوانب مختلف تزهایى که 
در آنجا مطرح شده بود موافق و مخالف بسیارى داشت. کارگر ایرانى در چه شرایطى پا به صحنه سیاست، 
بمعنى اخص کلمه، میگذارد؟ چه شرایطى را باید تامین کرد تا کارگر بتواند اینکار را بکند و بمثابه یک طبقه 
نقش بازى کند؟ االن دور دور حرکتهاى خیابانى است که بیشتر جنبش دانشجویى و جوانان در آن فعال 
هستند، هنوز مبارزه به آن سطحى نرسیده که طبقه کارگر حس کند که میتواند و میخواهد یک نقش رهبرى 
کننده سیاسى بعهده بگیرد. بعنوان یک حزب کمونیستى ما موظفیم این ملزومات را فراهم کنیم. آن اتحاد و 
اعتماد به نفس و آگاهى به نقش سیاسى خود را در طبقه بوحود بیاوریم که این نقش را بازى کند. وقتى که 
کارگر نفت، کارگر صنعتى ایران متشکل حرکت بکنند، اعم از اینکه حرکت متشکلشان مستقیما علیه دولت 
باشد یا نه، وقتى معلوم شود که کارگران به حرکت خود سروسامان داده اند و بعنوان یک جنبش اعتراضى 
اعتصابى به میدان آمده اند، بنظر من شمارش معکوس سرنگونى جمهورى اسالمى شروع میشود. ما براى 

چنین شرایطى تالش میکنیم و کنگره روى جوانب مختلف این مساله خم شد.
...



1839

برگزیده آثار  منصور حکمت

قطعنامه درباره اوضاع سیاسى ایران 
مصوب کنگره سوم 

(باتفاق آرا، 23 مهر 79، 14 اکتبر 2000)

  
1-  بحران کنونى رژیم اسالمى از بنیادى ترین خصوصیات جامعه و اوضاع سیاسى ایران ناشى میشود و نه 
فقط در چهارچوب جمهورى اسالمى قابل رفع نیست، بلکه بناگزیر دائما تعمیق میشود و زمینه هاى عینى 

واژگونى رژیم اسالمى را فراهم میکند. 
  

اوال، بقاء هر حکومت بورژوایى، و از جمله رژیم اسالمى، در وهله اول در گرو تضمین یک دوره رشد 
افق  چنین  تضمین  و  سازماندهى  عظیم  از دشوارى  صرفنظر  است،  ایران  در  کاپیتالیستى  اقتصاد  توسعه  و 
اقتصادى اى براى هر بخشى از بورژوازى ایران، رژیم اسالمى بنا به مشخصات ماهوى اش بطور ویژه اى 
از تحقق این امر عاجز است. رژیم اسالمى بنا به ماهیت سیاسى و هویت اسالمى خود تاکنون نتوانسته و 
نمیتواند به یک حکومت متعارف سرمایه دارى در ایران تبدیل شود مناسبات حقوقى و ساختارهاى اقتصادى 
و سیاسى مناسب براى حرکت سرمایه و کارکرد و گسترش مکانیسم بازار را ایجاد و تضمین کند، و شرایط 
ادغام فعاالنه بازار داخلى ایران در اقتصاد و بازار جهانى سرمایه دارى را فراهم کند. جمهورى اسالمى نه 
فقط توان رفع بحران اقتصاد سرمایه دارى ایران را ندارد، بلکه خود موجب تشدید این بحران است. بن 

بست اقتصادى سرمایه دارى ایران مبناى اصلى بحران چاره ناپذیر حکومت اسالمى است. 
  

ثانیا، حکومت اسالمى و نظام سیاسى در ایران، بعنوان یک نظام و رژیم سیاسى استبدادى، مرتجع و ضد 
انسانى مورد تعرض توده وسیع مردم است. این حکومت که بزور سرنیزه و کشتار تا اینجا دوام آورده است، 
اکنون رودرروى نسل جدیدى از مردم است که در یک مقیاس دهها میلیونى آزادى و حقوق مدنى خود را 
مطالبه میکنند. حکومت سرنیزه و سیاست سرکوب و ارعاب پاسخگوى این موج اعتراضى جدید نیست و 

سرنگونى رژیم اسالمى در دستور جامعه قرار گرفته است. 
  

ثالثا، تسلط حکومت مذهبى و مقررات و موازین ارتجاعى اسالم در ایران دیگر قابل دوام نیست. اسالمیت 
حکومت مستقیما در برابر سکوالریسم عمیق مردم و جامعه و فرهنگ عامه قرار گرفته است. جامعه ایران 

یک حاکمیت مذهبى و اسالمى را بیش از این تحمل نمیکند و علیه آن بپاخاسته است. 
  

2-  بن بست حکومت اسالمى و خطر واقعى سرنگونى و انقالب شکافهاى بسیار عمیقى در درون هیات 
حاکمه ایجاد نموده است. جناح راست حکومت هرنوع عقب نشینى در برابر اعتراضات مردم را سرآغاز 
اضمحالل حکومت میداند و خواهان ادامه سیاست سرکوب و ارعاب در جامعه است. جناح اصالح طلب، 
جریان دوم خرداد، در تالش براى حفظ رژیم، خواهان سازماندهى یک حکومت اسالمى تعدیل یافته و 
متکى بر طیف وسیع ترى از محافل و گروهبندى هاى ملى و اسالمى است. اما نه سیاست تشدید اختناق و 
نه تعدیل حکومت اسالمى هیچیک پاسخ بحران رژیم نیست. استراتژى هردو جناح در متن واقعیات اقتصاد 
سیاسى ایران امروز و در برابر جنبش سیاسى عظیمى که علیه حکومت اسالمى شکل گرفته است محکوم 

به شکست است. 
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3-  تحوالت و کشمکشهایى که امروز در ایران در جریان است روند سرنگونى و جایگزینى رژیم اسالمى 
است. این روند میتواند مراحل گوناگونى را از سر بگذارد و اشکال مختلفى بخود بپذیرد. آنچه مسلم است 
جامعه ایران در چهارچوب جمهورى اسالمى به یک موقعیت غیربحرانى و متعارف باز نمیگردد. جمهورى 

اسالمى رفتنى است. 
  

4-  سرنگونى رژیم اسالمى پایان سیر تحول سیاسى در ایران نیست. کشمکش طبقات و جنبشهاى اجتماعى 
بر سر اینکه چه نظامى باید برجاى رژیم اسالمى بنشیند از هم اکنون در بطن مبارزه علیه این حکومت آغاز 
شده است و در پى سرنگونى رژیم اسالمى تا تثبیت حکومت بعدى ادامه خواهد یافت. در این جدال هم 
اپوزیسیون بورژوایى و هم جنبش کمونیستى کارگرى شانس عینى پیروزى دارند. از نظر حزب کمونیست 
کارگرى جنبش کنونى علیه رژیم اسالمى و سرنگونى حکومت موجود میتواند حلقه اى در یک انقالب 

عظیم اجتماعى براى برقرارى یک نظام سوسیالیستى در ایران باشد. 
   

5- تقابل سه جنبش سیاسى اصلى آینده جامعه ایران را رقم میزند. 
   

اول، اپوزیسیون سنتى ملى اسالمى. در سالهاى اخیر جریان دوم خرداد پرچم وحدت این جنبش و بستر 
همکارى مستقیم آن با حکومت ارتجاعى ایران بوده است. کل طیف اپوزیسیون سازشکار حکومت اسالمى 
به این جنبش تعلق دارند. این جنبش که تا ضربه خامنه اى و جناح راست به اکثریت دوم خردادى مجلس 
اسالمى ششم صحنه سیاسى ایران را تحت الشعاع خود داشت، اکنون رو به تجزیه میرود و اهمیت و جایگاه 
تاکنونى خود را از دست میدهد. این یک قطب سیاسى عقب مانده و ارتجاعى و بیگانه با آزادى و حقوق 
مدنى مردم است و بقاء رژیم کنونى را تنها راه حفظ نفوذ خویش در حاکمیت و مقابله با جنبشهاى سیاسى 
بیرون حکومت تلقى میکند. عمر سیاسى مفید این جنبش حداکثر بانندازه عمر حکومت اسالمى است. با 
سرنگونى رژیم اسالمى پرونده اپوزیسیون سنتى ملى -  اسالمى در سیاست ایران بسته میشود و نیروهاى 
مختلف این جنبش به محافل و گروهبندیهاى کم تاثیرى در حاشیه جدال نیروهاى اصلى راست و چپ در 

جامعه تبدیل میشوند. 
   

جنبش  این  ستون فقرات  سابق  رژیم  مدافعان  و  طلبان  سلطنت  غرب.  طرفدار  راست  ناسیونالیسم  دوم، 
کانونهاى  وسیعى بورژوازى ایران و محافل و  جنبش بسیار فراتر است و بخش  واقعى این  اند، اما ابعاد 
ملى گرا و جمهورى خواه را در بر میگیرد. بعالوه این جنبش با زوال جمهورى اسالمى بخشهاى مهمى از 
اپوزیسیون سنتى ملى اسالمى و مدافعان رژیم کنونى را نیز در تقابل با چپ بخود جذب میکند. این یک 
جنبش ارتجاعى است که اساسا به اعتبار دو دهه حاکمیت ارتجاع اسالمى بر ایران، فقر اقتصادى و انزواى 
اقتصادى وسیاسى و فرهنگى جامعه ایران، امکان یافته است مجددا خود را طرح کند. این جنبش از نظر 
استراتژیکى متحد و پایگاه آمریکا و غرب محسوب میشود و در تالقى هاى مهم سیاسى آتى حمایت مادى 
و تبلیغاتى غرب را خواهد داشت. از نظر اجتماعى افق این جریان تجدید سازمان یک سرمایه دارى متکى 
به کار ارزان و کارگرخاموش و استبداد پلیسى- نظامى است. در خوشبینانه ترین حالت، نمونه جوامعى نظیر 

مصر و ترکیه دورنمایى است که این جنبش براى مردم ایران ترسیم میکند. 
   

سوم، کمونیسم کارگرى: شکل گیرى کمونیسم کارگرى بعنوان یک جنبش فکرى، سیاسى و حزبى در طول 
دو دهه اخیر، براى نخستین بار امکان واقعى حضور مستقل طبقه کارگر را بعنوان یک نیروى سوسیالیست 
در برابر کل احزاب و جنبشهاى بورژوایى فراهم کرده و سوسیالیسم را بعنوان یک آلترناتیو واقعى در برابر 
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جامعه قرار داده است. حزب کمونیست کارگرى نیروى پیشتاز این جنبش است، اما دامنه این جنبش و 
نفوذ اجتماعى بالقوه آن بسیار گسترده تر است. کمونیسم کارگرى تنها قطب سیاسى مبشر یک جامعه آزاد، 
برابر و مرفه در ایران است. جنبش کمونیسم کارگرى نه فقط میتواند پرچمدار و سازمانده طبقه کارگر در 
تحوالت جارى و آتى ایران باشد، بلکه در این موقعیت هست که اکثریت مردم را در یک انقالب توده اى 

براى آزادى و برابرى و رفاه در ایران رهبرى کند. 
   

6-  پیروزى کمونیسم کارگرى و رهایى مردم در جدال تاریخساز کنونى در ایران قبل از هر چیز منوط به 
این است که اوال، طبقه کارگر بعنوان یک نیروى مستقل و تحت پرچم سوسیالیستى خود پا به میدان مبارزه 
بر سر قدرت سیاسى بگذارد، و ثانیا، توده وسیع مردمى که علیه رژیم اسالمى بپاخاسته اند به سوسیالیسم 
و جمهورى سوسیالیستى بعنوان یک آلترناتیو سیاسى و اجتماعى واقعبینانه و قابل تحقق بنگرند. تحقق این 
ملزومات وظیفه حیاتى حزب کمونیست کارگرى ایران است. حزب کمونیست کارگرى ایران باید به حزب 

سیاسى کارگران و رهبر انقالب مردم بدل شود. 
   

7-  حزب کمونیست کارگرى در تحوالت جارى ایران براى یک پیروزى تمام عیار سوسیالیستى، براى 
تحقق آزادى، برابرى، حکومت کارگرى و براى برقرارى فورى یک جمهورى سوسیالیستى مبارزه میکند. 
حزب خواهان سرنگونى فورى رژیم اسالمى است و با هر تالش نیروهاى درون و بیرون حکومت براى 
کمونیست  حزب  میکند.  مقابله  قاطعانه  شده  تعدیل  و  جرح  و  اشکال جدید  در  اسالمى  حکومت  حفظ 
کارگرى در عین حال از هر گشایش سیاسى و فرهنگى که با فشار مردم به حکومت اسالمى تحمیل میشود 
فعاالنه دفاع میکند و در مقابل هر تالش دولت اسالمى براى تشدید اختناق، و پلیسى تر کردن فضاى جامعه 

قاطعانه مى ایستد. 
   

انترناسیونال هفتگى شماره 24 
29 مهر 1379، 20 اکتبر 2000
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مجازات اعدام شنیع ترین شکل قتل عمد است 
مصاحبه با فصلنامه خاوران، نشریه سازمان دفاع از زندانیان سیاسى ایران 

مقدمه خاوران:

مطلبى که در زیر مالحظه میکنید پاسخهاى منصور حکمت به پرسشهاى ما در زمینه لغو اعدام است 
که در اصل براى کتاب ناتمام"چرا لغو اعدام "در نظر گرفته شده بود. که به لحاظ آماده نبودن کتاب 
مذکور فعال آن را در خاوران درج میکنیم. با سپاس از منصور حکمت که با وجود گرفتاریهاى بسیار 

به درخواست ما پاسخ مثبت داد. 
  

خاوران: حزب کمونیست کارگرى در اسناد خود به صراحت از ضرورت لغو اعدام سخن گفته است، اما 
شما از چه زاویه و نگاهى و با چه تحلیلى لغو اعدام را ضرورى میدانید؟ 

منصور حکمت: مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها 
افراد را به "اعدام" محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هردو از یکجا مایه میگیرد، 
مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توسط کس دیگر. اینکه یکسوى این قتل یک دولت 
و یا یک مرجع فائقه سیاسى است کوچکترین تغییرى در این واقعیت نمیدهد که ما با یک قتل عمد طرفیم. 
مجازات اعدام وقیحانه ترین و کثیف ترین شکل قتل عمد است. چون یک نهاد سیاسى، جلوى روى مردم، 
با اعالم قبلى، از قول جامعه، در نهایت حق بجانبى، در نهایت خونسردى، تصمیم به کشتن کسى میگیرد و 

روز و ساعت واقعه را هم اعالم میکند. 

خاوران: با لغو مجازات اعدام، جنایتکاران قاتل چگونه باید کیفر ببینند؟ 
منصور حکمت: سوال جالبى است. با لغو مجازات اعدام همان اول جلوى یک قاتل عمده، یعنى دولت، 
که هیچوقت هم بخاطر قتل نفس کیفر ندیده است گرفته میشود. سوال شما این تصور را بوجود میاورد که 
گویا مجازات اعدام را براى کیفر دادن قاتلین ابداع کرده اند. یا گویا این مجازاتى است که قانونگذاران پس 
از غور و تفحص با جرم قتل متناسب یافته اند. اما مجازات اعدام ربطى به مساله قتل در جامعه ندارد. تاریخ 
خودش را دارد. حقوق و قدرت دولتهاى امروز در برابر اهالى، امتداد حقوق و قدرت دولتهاى دیروز است. 
وقتى آغا محمد خان قاجار تمام اهالى یک شهر را کور میکند و میکشد، مشغول کیفر دادن کسى بخاطر 
جرمى نیست. وقتى اسب دزد را در آمریکا دار میکشند و یا سرباز فرارى را اعدام میکنند، مشغول کیفر دادن 
کسى به معنى قضایى کلمه نیستند. بلکه صاف و ساده دارند مردم را سرجایشان مینشانند، دارند مردم را به 
تمکین به مقررات و دستورات وادار میکنند. دارند ارعاب میکنند. دارند حکومت میکنند. در همین جهان 
امروز اعدام فقط کیفر قتل نیست، کیفر سکس غیر مجاز، کیفر احتکار، کیفر اعتقاد به مرام اشتراکى، کیفر 
تشکیل احزاب مخالف، کیفر طنز کردن خدا و پیغمبر و امام، کیفر همجنس گرایى و غیره هم هست. کشتن 
اهالى، از ابتداى جامعه داراى حاکمیت، یک رکن به تسلیم کشیدن مردم بوده و هنوز هم هست. تاریخچه 
مجازات اعدام نه در مباحثات حقوق قضایى درباره جنایت و مکافات، بلکه در تاریخ حاکمیت طبقاتى و 

دولت است. امروز هم دولت ها شهروندانشان را میکشند. باید جلوى این را گرفت. 



1843

برگزیده آثار  منصور حکمت

میپرسید اگر مجازات اعدام نباشد باید با قاتلین چه کرد. کشتن قاتل تکرار قتل است. ما میگوئیم این یک کار 
را بهیچوجه نمیشود کرد. اینکه چه کار دیگرى میشود کرد بستگى به فلسفه قضایى جامعه دارد. در همین 
سیستم موجود میتوان قاتل را حبس کرد. در یک جامعه ایده آل شاید بشود مردم را از تکرار جرم توسط او 
مصون کرد، تالش کرد قبح کارش را به او فهماند، بدون آنکه حتى الزم باشد آزادى اش را هم از او سلب 

کنند. در یک جامعه ایده آل شاید بشود کارى کرد که قتل عمد رخ ندهد. 

خاوران: حزب کمونیست کارگرى ایران با پاسداران و شکنجه گرانى که در درگیریها اسیر مى شوند، در 
صورتیکه ثابت شود دستشان بخون مردم آلوده است چگونه رفتار خواهد کرد؟ 

منصور حکمت: در قوانین مورد نظر ما اعدام و حبس ابد نیست. قاعدتا این آدمها را باید به حبس محکوم 
کرد و رویشان کار کرد شاید بتوانند روزى به آغوش جامعه برگردند و کارى کنند مردم ببخشندشان. 

خاوران: با اعدام نکردن قاتل، عدالت درباره ى خانواده مقتول چگونه اجراء مى شود؟ 
منصور حکمت: اینکه خانواده مقتول صاحب خون است، و عدالت، طلبى است که خانواده مقتول از جامعه 
دارد، یک مفهوم عشیرتى و عقب مانده و غیر قابل پذیرش است. غم و داغ خانواده مقتول انکار ناپذیر 
است. اما اگر اعدام بخاطر تسکین غم و داغ افراد مجاز باشد، چرا خود قتل به بهانه احساساتى مشابه مجاز 
نیست؟ آیا کسى که توسط دیگرى تحقیر و خرد شده، خانه خراب شده، معتاد شده، ورشکست شده، دربدر 
شده، میتواند براى تسکین احساس تلخ درونى خود دست به قتل او بزند؟ آیا دولت آدمکش مجازى است 
که افراد براى گرفتن انتقام به آن مراجعه میکنند؟ آیا عدالت مفهومى است که جاى انتقام عشیرتى نشسته 
است؟ در مورد مفهوم عدالت شاید باید در فرصت دیگرى بیشتر حرف زد. این مقوله آنقدرها که بعضى 

فکر میکنند ابژکتیو و ماوراء طبقاتى نیست. 

خاوران: آیا با لغو مجازات اعدام، درجه ى جنایت در جامعه باال نخواهد رفت؟ 
منصور حکمت: خیر. برعکس. همانطور که گفتم همان اول کار جلوى یک لیست باالبلند قتل هاى دولتى 
گرفته میشود. دادگسترى و دولت آمریکا پرکارترین قاتل حرفه اى آن کشور است. لغو مجازات اعدام مانند 
اینست که 150 قاتل سریال یکجا دستگیر شده باشند! ثانیا، جامعه اى که کشتن انسانها را مطابق قانون مجاز 
کرده باشد هرگز نمیتواند جلوى تکرار همین عمل در میان اهالى را بگیرد. لغو حکم اعدام و اعالم ارزش 
جان آدمى، اولین گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشى در جامعه است. آمارهاى رسمى هم به روشنى نشان 
میدهد که در هلند و اسکاندیناوى و انگلستان که مجازات اعدام ممنوع است، آمار قتل (به نسبت جمعیت) 

به مراتب کمتر از آمریکاست. 

خاوران: بنظر شما مجازات جنایتکاران براى رسیدن به چه هدفى باید انجام گیرد؟ 
منصور حکمت: نمیدانم آیا اصوال کلمه مجازات کلمه خوبى براى یک سیستم قضایى انسانى هست یا خیر. 
بنظر من، بحث پیشگیرى و از بین بردن زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جنایت به کنار، اوال، 
جامعه باید با حداقل اعمال خشونت و با حداقل سلب اجازه زندگى متعارف از مجرمین، خود را از تکرار 
جرم توسط آنها مصون کند. ثانیا، کمک کند این افراد متحول بشوند. بنظر من مجازاتهاى انتقامى و عبرت 
آموزانه باید لغو بشود. باید بجایى برسیم که جامعه چنان از خشونت فاصله بگیرد که به موارد خشونت مثل 
بالیاى طبیعى رفتار کند، به کمک قربانیان بشتابد، سعى کند از موارد بعدى آن جلوگیرى کند و یا خسارات 
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آن را به حداقل برساند، بى آنکه کسى را به رسم قربانى در آتشفشان بیاندازد و یا به دریا تازیانه بزند. 

خاوران: اگر لغو مجازات اعدام، یکى هم به دلیل ارزش نهادن به گوهر انسان و حق حیات آن است، در 
آنصورت خواست آزادى زندانیان سیاسى اى که در اثر عملیاتشان انسانهاى بى گناه کشته شده اند، چگونه 
باید دنبال شود؟ مثال با مبارزى که در اثر بمب گذارى در اتوبوس و یا مکانى دیگر، موجب کشته شدن یک 

یا چند نفر شده است چه باید کرد؟ آیا باید خواستار آزادى او شد؟ 

نمیکنم.  اطالق  مبارز  باشد  گذاشته  بمب  مردم  هواپیماى  و  در اتوبوس  که  را  آدمى  من  حکمت:  منصور 
متاسفانه در یک دوره معین این روش در برخى جنبشهاى حق طلبانه باب شد و بعد توسط برخى جنبشهاى 
ندارم.  اینها  قبال  شد. یک فرمول کلى در  ارتقاء داده  سیاست  ارتجاعى به یک هنر آدمکشى تحت لواى 
و  مربوطه  کشور  قضایى  موازین  به  بستگى  جنگ هستند.  حال  در  آن  با  اینها  که  دارد  دولتى  به  بستگى 
مشروعیت حقوقى آن دارد. بستگى به شرایط وقوع این اتفاق دارد. بنظر من پرونده بمبیست هایى که به 
اهداف غیر نظامى حمله کرده اند یک پرونده سیاسى نیست. ممکن است دالئل مخففه سیاسى براى وقوع 
جرم ارائه و بشود و حتى ترتیب اثر داده بشود، اما خود پرونده یک پرونده سیاسى نیست. منتهى یک چیز 
را یادآورى کنم. اگر بنا باشد کسانى را که با بمب به مردم غیر نظامى حمله کرده اند بگیرند و محاکمه کنند، 
هفت هشت رئیس جمهور و نخست وزیر غربى و صدها بوروکرات و ژنرال و فرمانده آمریکایى و اروپایى 
در ردیف اول متهمین خواهند بود. من فرقى میان تیموتى مک واى که در اوکالهما آن جنایت عظیم را کرد 

با کسانى که بمب روى پناهگاه و خانه و مدرسه مردم بغداد انداختند و آن همه را کشتند نمى بینم. 

خاوران: اگر جواب منفى است در آنصورت چه قدرتى باید او را محاکمه کند؟ 
منصور حکمت: قدرتى که از نظر حقوقى مشروعیت داشته باشد. حکومت هاى استبدادى بنا به تعریف 
جهان  در همین  میتوان  ها  الدن  بن  و  ها  شوارتسکف  ژنرال  محاکمه  براى  من  بنظر  مشروعیت ندارند. 

بورژوایى هم دادگاههاى قابل قبولى یافت یا ایجاد کرد. 

خاوران: اگر جواب مثبت است در آنصورت تعریف شما از زندانى سیاسى چیست؟ 
منصور حکمت: بنظر من دو مقوله زندانى سیاسى و اسیر جنگى وجود دارد که هردو به این بحث مربوط 
است. زندانى سیاسى کسى است که بجرم مخالفتش با دولت مربوطه زندانى شده است. زندانى سیاسى 
بنا به تعریف باید آزاد بشود. محاکمه اى نباید در کار باشد. کسى که علیه حکومتى فعالیت سیاسى کرده 
است اصال نباید دستگیر بشود. اسیر جنگى هم جرمى نکرده و نباید از حقوق مدنى خود و از جمله آزادى 
خود محروم بشود. و این فقط موضوعى میان دولت ها نیست. بنظر من اعضاى سازمانهاى چریکى که به 
دولتها اعالم جنگ داده اند و در عملیات نظامى دستگیر میشوند باید از حقوق اسراى جنگى برخوردار 
باشند. قوانین موجود باید عمیقا به نفع این اسرا تغییر کند. بنظر من زندانى کردن فرد و جلوگیرى از زندگى 
متعارف او باید ممنوع باشد. اما میتواند قوانینى وجود داشته باشد که تا پایان جنگ و یا تا مطمئن شدن 
از عدم تمایل فرد به شرکت مجدد در جنگ، مانع الحاق مجدد او به ارتشش بشود. و باالخره قطعا مقوله 
اى به اسم جنایت جنگى داریم. این مقوله باید جدا باز تعریف بشود و تمام مواردى که نیرویى افراد غیر 
نظامى و وسائل زیستى و رفاهى آنها را مورد تعرض قرار میدهند را در بر بگیرد. در این سالهاى اخیر 
شاهد وسیعترین جنایات جنگى توسط ارتشهاى دول غربى و محلى در کشورهاى مختلف، مانند عراق و 
یوگسالوى، بوده ایم. جنایتکاران جنگى بسیارى امروز بعنوان رهبران و قهرمانان ملى و فرزندان وطنپرست 

ملل و اقوام مختلف راست راست میان مردم راه میروند که میبایست شاهد محاکمه آنها باشیم. 
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خاوران: علل اصرار و اشتیاق مسلمانان بنیادگرا به کشتن و حذف فیزیکى مخالفان خود بویژه دگراندیشان 
را در چه میدانید؟ 

منصور حکمت: اینکه آیا کسى اول به آدمکشى عالقمند میشود و بعد مسلمان بنیادگرا میشود و یا برعکس 
اول مسلمان بنیادگرا میشود و بعد به حکم شرع انور آدمکش میشود، چیزى است که من ابزار تحقیق و 

موشکافى در آن را ندارم. ولى مطمئنم پاسخ یکجایى در همین یک جمله شما نهفته است.

این مطلب در شماره 7 فصلنامه خاوران، نشریه سازمان دفاع از زندانیان سیاسى ایران، پائیز 1379 با عنوان 
"چرا مجازات اعدام؟ نگاه منصور حکمت به مقوله لغو اعدام" بچاپ رسیده است. 

به نقل از انترناسیونال هفتگى شماره 26 ،  13 آبان 1379 -  3 نوامبر 2000
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دوم خرداد نمرده است! 
”استفسار فعال"

ماجراى طرح استفساریه مجلس و سنگربندى هاى سلحشوران خجالتى دوم خرداد در برابر شوراى نگهبان 
از یکسو و مراسم عربده کشى اى که بنام محاکمه شرکت کنندگان کنفرانس برلین درجریان است از سوى 
دیگر، کارنامه رقت آور نهضت دوم خرداد در این سه سال و نیم را به گویاترین شکل جلوى چشم مردم 
ایران گرفته است. قوه مجریه و مقننه را گرفتند تا یک شبه به توازن قوایى به مراتب عقب از تر مقطع انتخاب 
خاتمى سقوط کنند. تمام کسانى که در این چند سال مردم ایران را بنام "گشایش سیاسى" و "اصالحات" 
و "گذار مسالمت آمیز" بدنبال این جماعت فرستادند، اکنون حکم ورشکستگى سیاسى خود را از واقعیات 

اوضاع سیاسى ایران دریافت میکنند. 

از نظر سران مستاصل دوم خرداد که شاهد مارش عبور از خاتمى در پایه هاى جتبش خویشند، تقابل بر سر 
استفساریه قرار است فرصتى دوباره براى احیاى مجلس دوم خردادى و جبران کرنش پیشین به حکم خامنه 
ژست  نگهبان  شوراى  هم براى  کروبى  حتى  نمیگذارند".  "گردن  "تسلیم نمیشوند"،  اینبار  کند.  فراهم  اى 
میگیرد و از مجلس "سکوت آمیخته با احترام" دریافت میکند. چه پرشور و شجاعانه! اما کار از این حرفها 
گذشته است. ویدئوى دوم خرداد را نمیشود از اول گذاشت. عبور از خاتمى انجام شده است. نه فقط قوه 
مقننه در اساس از کف رفته است، بلکه قوه مجریه هم همراه با متولى اش مصادره شده است. اکنون این 
دوم خرداد است که باید در انتخابات ریاست جمهورى آینده (اگر مردم بگذارند رژیم اسالمى به آنجا برسد) 

فکرى بحال خاتمى بکند. خاتمى را کدام جناح کاندید خواهد کرد؟ 
  

...
  

محاکمه شرکت کنندگان کنفرانس برلین راجع به کنفرانس برلین و شرکت و عدم شرکت این و آن و یا 
آزادى بیان کسى نیست. این دادگاه نیست، یک مراسم ارعاب است. میخواهند از جناح مقابل امتیاز بگیرند 
و جامعه را بترسانند. کل این نمایش وقیحانه و ضد انسانى است و باید فورا به نیروى مردم متوقف شود. 
همه توقیف شدگان باید فورا آزاد شوند. در این میان بخصوص باید با توطئه کثیفى که علیه جان زندانیان و 
متهمان "غیر خودى" چیده اند (و اتهام "تعلق به سازمان وحدت کمونیستى" را براى "محارب" نامیدن یک 
یا دو نفر آنها علم کرده اند) وسیعا مقابله کرد. این اوباش میخواهند خشونت کنند بى آنکه به هم طایفه اى 

هاى اصالح طلب خود دست زده باشند. باید جلوى اینها را گرفت. 

 
انترناسیونال هفتگى شماره 27 
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یادداشت هاى سیاسى 
در حاشیه هفته

"محاکمه" شرکت کنندگان کنفرانس برلین 
محمود صالحى؛ کارگران به میدان میایند 

انتخابات آمریکا : افتضاح کجاست؟ 
فلسطین: از استقالل تا آزادى

 
"محاکمه" شرکت کنندگان کنفرانس برلین

  
یک  چیز  هر  قبل از  این  است.  بار  رقت  نظر  هر  از  برلین  کنفرانس  کنندگان  شرکت  محکمه  هاى  صحنه 
الت بازى و قمه کشى عیان و یک نمایش ارعاب است. یک عده را بجرم سخنرانى در یک مجمع و بیان 
نظراتشان زندان انداخته اند و تهدید به خشونت میکنند، دو نفر زندانى سیاسى قبلى (صدر و رستم خانى) 
همه با  چشم  جلوى  و  اند  کرده  دستگیر  دوباره  را  قبل  دهه  یک  در  چپ  سازمان  یک  تعلق به  پیشینه  با 
پرونده سازى به کنفرانس برلین وصل کرده اند تا دادگاه کاندید کافى و مناسب براى صدور حکم اعدام و 
خونریزى و نمایش سبعیت داشته باشد بدون آنکه به عموزاده هاى دوم خردادى خود سخت بگیرد. دالوران 
دوم خردادى یکى پس از دیگرى بر سر ابراز وفادارى به حکومت و نظام و جانماز آبکشیدن و فحاشى 
به حزب کمونیست کارگرى و مردم مخالف حکومت با هم مسابقه گذاشته اند. اینها البته راست میگویند، 
اسناد کنفرانس برلین نشان میدهد که اینها در مقابل اعتراضات مخالفان، از تریبون کنفرانس برلین از رژیم 

اسالمى و بقاى آن مومنانه دفاع کردند. 
  

این محکمه و این تصاویر، نمایش عجز و بن بست کل حکومت اسالمى است. نشان وقوف کامل سران 
این حکومت، از هردو جناح، به العالجى موقعیت و شکنندگى کل حاکمیت است. اگر این حکومت هنوز 
با این پوکى، سستى و هراس، که تمام وجودش را فرا گرفته است، فى الحال سقوط نکرده است بخاطر 

اینست جنبش سرنگونى طلبى مردم هنوز بیشکل و نامنسجم است. 
  

محاکمه نمایشى پرونده کنفرانس برلین باید فورا متوقف بشود و از همه متهمان رفع تعقیب و رفع مزاحمت 
بشود. اشکورى سخنگوى "سکوالریسم معمم" (که انصافا از نظر محتواى نظراتش در مورد اسالم و جامعه 
و آزادى اندیشه، در چپ طیف اکثریت و راه کارگر قرار میگیرد) ظاهرا جان در برده است. اگر چنین باشد 
جانش را مدیون آن عمامه است. اما جان سعید صدر و رستمخانى جدا در خطر است. باید مردم و افکار 

عمومى در ایران و غرب را در دفاع از آنها سریعا بسیج کرد. 
   

محمود صالحى؛ کارگران به میدان میایند
   

اکبر  آقاى  زندانى سیاسى  اندیش "و  دگر  "ژورنالیست  روى  بشر  حقوق  صنعت  هاى  نورافکن  درحالیکه 
گنجى متمرکز شده است، زندانى سیاسى محمود صالحى، کارگر مبارز و حق طلب و یکى از رهبران اصلى 
کارگران خباز در کردستان در سیاهچالهاى رژیم اسالمى در شرایط بسیار نامناسب جسمى اسیر است. دفاع 
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از محمود صالحى، البته امر آزادیخواهان نیمه وقت و "گزینشى" در رسانه ها و نهادهاى جنبش بین المللى 
دیالوگ تمدنها و حتى سازمانهاى چپ خجالتى و مرعوب شده ایران که میپندارند قدرت تا ابد از الى عمامه 
و بیت آیات عظام و برنامه شامگاهى و شبانگاهى بى بى سى بیرون میاید نیست. اما قدرتى به مراتب عظیم 
تر پا به میدان دفاع از محمود صالحى گذاشته است. جنبش جهانى طبقه کارگر. از اتحادیه هاى کارگرى 
اروپا و آمریکا و استرالیا و ژاپن، تا کارگران سقز و سنندج. جمهورى اسالمى با دستگیرى محمود صالحى، و 
محمود صالحى هایى که یکى پس از دیگر از این پس به میان میدان مبارزه در ایران پا میگذارند، کار خود را 
خراب تر میکند. هر تعرض به رهبران کارگرى در ایران با انبوه تر شدن صف اعتراضى مستقل کارگران در 
ایران و رشد جنبش همبستگى بین المللى کارگرى پاسخ خواهد گرفت. این هم جنبش حقوق بشر ماست. 

   
انتخابات آمریکا : افتضاح کجاست؟

   
قفل شدن آراء ال گور و جرج دبلیو بوش در فلوریدا و کشمکش حقوقى و سیاسى بر سر شمارش آراء 
ظاهرا مایه سرشکستگى رسانه ها و حتى بعضى سخنگویان دموکراسى غربى شده است. برخى این را یک 
افتضاح مینامند. رسانه هاى بخاطر تخمین هاى آمارى گمراه کننده و دست بدست کردن چندباره فلوریدا 
میان دو طرف در شب انتخابات به موضع عذرخواهى و انتقاد از خود افتاده اند. برخى دیگر این را نشان 
عتیقه بودن سیستم انتخاباتى آمریکا و عدم کارآیى اش میدانند. بعضى اصالت انتخابات را زیر سوال میبرند 
چون کاندیداى حائز اکثریت آراء در کل آمریکا (گور)، بخاطر سیستم کالجى ویژه انتخابات آمریکا به بوش 

که راى کمترى آورده است خواهد باخت. 
   

تا آنجا که به رسانه بر میگردد، این واقعه تاکیدى است بر جعلى بودن فرهنگ نوین خبرسازى و خبر پردازى 
که با پیدایش رسانه هاى برزگ و تکنولوژى پخش زنده وقایع نضج گرفته است. کل مقوله خبر از معنى 
تهى شده است. اکنون دیگر اتفاقات حتى قبل از وقوع خبر محسوب میشوند. بیاد بیاوریم سه شبانروز روز 
در زندگى ژورنالیست جنگى کریستیان امانپور در سى ان ان را که لحظه به لحظه از ساحل تاهیتى خبر 
میداد که هنوز نشانى از ناوگان آمریکا نیست! مغازه ها و ادارات باز هستند و هنوز اتفاقى رخ نداده است! 
اعالم نتیجه نهایى آراء یک انتخابات بى شک یک "خبر" است، اما گزارش لحظه به لحظه شمارش آراء و 
اینکه در هر لحظه چه کسى جلوست ارزش خبرى ندارد. این دیگر از جنس قمار و شرطبندى روى مسابقه 
سگدوانى است. هیجان انگیز است اگر شرط بسته باشید. اما "خبر "نیست. اگر شبکه هاى تلویزیونى آمریکا 
صبر کرده بودند تا نتیجه نهایى آراء شمارش شده را بعنوان یک خبر به مردم بدهد، اسکاندالى نشده بود. 

معلوم میشد راى در فلوریدا نزدیک بوده و باید بازشمارى شود. 
   

افتضاح واقعى انتخابات آمریکا، افتضاح دائمى و ذاتى اى که تمام دیکتاتوریهاى پارلمانى بورژوازى در 
غرب بر آن بنا شده است اینست که این انتخاباتها نه بیانگر تمایالت و راى و خواست واقعى مردم است، و 
نه دولتها و مقاماتى که از صندوق سر در میاورند نماینده مردم و مجرى تمایالت و ترجیحات آنها هستند. 
انتخابات و دمکراسى پارلمانى بطور کلى ابزار کسب مشروعیت براى قدرت سیاسى و حاکمیتى است که 
در اساس از جاى دیگرى نشات میگیرد و در جاى دیگرى سازمان مییابد. در حالیکه شرکت ب.ام..و در 
یک جلسه کوچک هیات مدیره، بدون هیچ اعتبار نامه انتخاباتى، در پاسخ به نیازهاى سود آورى 40000 
هزار کارگر انگلیسى را در چند استان بیکار میکند، چندین شهر بزرگ را به رکود میکشد، و نسلى را به 
بى امکاناتى، اعتیاد، فقر و بى آیندگى محکوم میکند و یک ضربه چند صد میلیارد پوندى به قدرت خرید 
مردم میزند و به هیچکس هم جوابگو نیست، دولت منتخب و پارلمان منتخب بر سر ده میلیون پوند اضافه 
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و کم کردن بودجه فالن اداره وارد شور پنجم میشود. دولتها در این نظام انتخابى اند، اما قدرت سیاسى و 
حاکمین نه. 

   
مردم هم این را فهمیده اند. افتضاح عیان انتخابات آمریکا این است که رئیس جمهور آتى آمریکا هرکه 
باشد فقط با راى 22 درصد از افراد داراى حق راى در آمریکا به قدرت رسیده است. در این نظام هیچکس 
هیچوقت حتى بطور فرمال و عددى راى اکثریت مردم را ندارد. در این نظام زن نه کاندید میشود و نه 
شانس انتخاب شدن دارد. در این نظام از پیش براى سیاه پوستى که خود را کاندید ریاست جمهورى کند 
گلوله اى در اداره اى کنار گذاشته اند. در این نظام همین راى هم با 500 میلیون دالر هزینه تبلیغات و رشوه 
خریدارى شده است. آدم عادى در این دنیاى آزاد شانس شرکت در این انتخابات را ندارد. در این نظام هر 
چهار سال یکبار یکى از 100میلیون راى را به صندوق میاندازید تا اجازه دخالت در سرنوشت جامعه را بار 
دیگر رسما و شرعا به دیگران واگذار کرده باشید. انتخابات در دیکتاتورى پارلمانى لحظه اعمال اراده مردم 

نیست، لحظه سلب این اراده است. 
   

فلسطین : از استقالل تا آزادى
   

دولت اسرائیل همچنان به جنگ ننگینش با کودکان فلسطینى ادامه میدهد. امروز(61 نوامبر) هشت نفر دیگر 
از جمله یک کودك نه ساله را با گلوله کشتند. و تازه از خشونت فلسطینى ها به آمریکا شکایت میکنند! بیش 
از 90 درصد از 240 قربانى حوادث اخیر فلسطینى اند و بخش اعظم آنها کودکان و نوجوانان اند. این در 
قاموس هرکس یک جنایت جنگى است. یک نسل کشى است. این نمونه مجسم تروریسم دولتى است. در 
حالیکه سران دول غربى و سیاستگذاران رسانه ها همچنان به حمایت یکجانبه از اسرائیل و کتمان این حقایق 
ادامه میدهند، افکار عمومى در غرب و حتى خود خبرنگاران و گزارشگران غربى به نفع فلسطینى ها و علیه 
دولت اسرائیل میچرخد. بسیج ضد فلسطینى و ضد عرب در غرب پس از پایان جنگ سرد دیگر به صورت 
قبل ممکن نیست. این شکاف عمیق میان پروپاگاند دولتى و برداشتهاى مردم از وقایع جارى فلسطین، دیر 
یا زود بروز میکند. کودك فلسطینى اى که در راه مدرسه و یا در آغوش پدر زخمى اش جان میدهد، جامعه 
غربى را با ریاکارى ذاتى آراء حاکم و خط رسمى رودر رو میکند. جاى تردید است که دول غربى بتوانند 

سالهاى بیشترى به این حمایت کور و غیر انتقادى از اسرائیل در مقابل اعراب ادامه بدهند. 
   

در این شک نیست که بخش وسیعى از مردم در اسرائیل خواهان صلح و رابطه اى انسانى و عادالنه با مردم 
فلسطین اند. در این شک نیست که بخش وسیعى از مردم اسرائیل عمق ظلمى که در این نیم قرن بر مردم 
فلسطین رفته است را میشناسند و به آن اذعان میکنند. اما این کافى نیست. اسرائیل یک راست قومى و 
مذهبى بسیار قوى و فعال دارد که مرحله به مرحله و در هرقدم افق یک راه حل انسانى را کور میکند. رابین 
را اعراب نکشتند، اینها کشتند. این راست باید در یک جدال سیاسى داخلى از طبقه کارگر و سوسیالیسم 
و ترقى خواهى در این کشور بطور قطع شکست بخورد. این اتفاق هنوز رخ نداده است. بدون این تعیین 
تکلیف امیدى به صلح پایدار و یک راه حل عادالنه نیست. یک اسرائیل قومى و مذهبى نمیتواند یکسوى 
یک صلح عادالنه در منطقه باشد. استقالل فلسطین یک گام مهم به جلوست. این گام نه فقط ممکن است، 
بلکه اکنون دیگر اجتناب ناپذیر شده است. استتقالل فلسطین تناسب قوا و چهارچوب تحول سیاسى در 
منطقه را بهبود میدهد. به نفع امنیت کودك فلسطینى و عابر اسرائیلى است. اما آزادى مردم فلسطین، خالصى 
مردم اسرائیل از جنایاتى که بنامشان میشود و رهایى شان از موقعیت یک ملت ستمگر، خالصى هر دو 
سو از تروریسم و نفرتى که قومیگرى و مذهب در هردو سوى این شکاف دامن میزنند به صرف استقالل 



1850

برگزیده آثار  منصور حکمت

فلسطین متحقق نمیشود. آزادى و رهایى در فلسطین و اسرائیل در گرو سوسیالیسم و سکوالریسم در کل 
منطقه است. در تشکیل کشور و یا کشورهایى که در آن مردم مستقل از تعلقات و یا تصورات قومى و ملى 
و مذهبى خویش، بعنوان شهروندان متساوى الحقوق جامعه برسمیت شناخته شوند. استقالل فلسطین کمک 
میکند که نبرد طبقاتى در اسرائیل و فلسطین هردو اوج بگیرد. با استقالل فلسطین منطقه به چپ میچرخد. 

انترناسیونال هفتگى شماره 28 ، 27 آبان 1379 -  17 نوامبر 2000
...
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کابوس انتخابات 
هیچیک از دو جناح رژیم اسالمى چشم براه انتخابات ریاست جمهورى نیست. جنگى بر سر مقام ریاست 
جمهورى در جریان نیست. این انتخابات ابزار پیشروى هیچیک نیست. اگر جنگى هست بر سر حفظ وضع 

موجود و دفع خساراتى است که نفس فرا رسیدن انتخابات براى هردو ببار میاورد. 
راست قادر و به یک معنى مایل نیست پست ریاست جمهورى را از طریق معرفى کاندید مستقل در برابر 
خاتمى تصرف کند. اگر راست کاندید معرفى کند و اگر این کاندید را از صندوق بیرون بیاورند، فضاى سیاسى 
ایران با سرعتى خیره کننده رادیکالیزه خواهد شد. این به معنى ذبح سیاسى سران دوم خرداد و برقرارى یک 
شرایط شبه کودتایى است که بطور قطع نه فقط با مقاومت فیزیکى مردم روبرو میشود بلکه به احتمال قوى در 
طى مراحلى سریعا به رودررویى خشن و نظامى جناحها در درون خود حکومت مى انجامد. سران دوم خرداد 
عمیقا به اجتناب ناپذیرى سقوط کل رژیم اسالمى در صورت یک کاسه شدن قدرت راست و برچیده شدن 
بازى اصالحات معتقدند. براى اینها اصالحات نه آلترناتیوى در مقابل تداوم نظام تاکنونى، بلکه آلترناتیوى 
در برابر سرنگونى است. این در تک تک اظهارات سیاسى و تئوریکى سران این حرکت، از محمدخاتمى و 
محمد رضا خاتمى تا بهزاد نبوى، محسن آرمین، شکورى راد، حجاریان و گنجى و سران دفتر تحکیم وحدت 
بصراحت و مکررا تاکید شده است. "اگر اصالحات پیروز نشود نظام سرنگون میشود". این درك و شعار 
محورى دوم خرداد است. در این شرایط باز پس گیرى پست ریاست جمهورى توسط راست علیه خاتمى 
و علیه دوم خرداد، اعالم جنگ آخر جناح راست به دوم خرداد تلقى خواهد شد و از همان لحظه، تدارك 
یک جنگ مسلحانه بر سر قدرت میان دو جناح آغاز میشود. از سوى دیگر، تصرف ریاست جمهورى توسط 
راست روند عبور از خاتمى و انحالل دوم خرداد در پائین را که از وادادن سران این جریان در برابر حکم 
خامنه اى آغاز شد را در سطح وسیع قطعیت میدهد و به فرجام میرساند. احزاب سرنگونى طلب، بخصوص 
کمونیسم، بطور بالفعل از نظر مردم به اپوزیسیون اصلى تبدیل میشوند و در میان میدان بعنوان نیروهایى قادر 
به بسیج و هدایت توده هاى وسیع قد علم میکنند. روند رادیکالیزاسیون و پیوستن به سرنگونى طلبى وسیعا 
در دل جنبش جوانان و حرکات دانشجویى که تا دوره اخیر زیر چتر دوم خرداد کار کرده اند، آغاز شده است. 

حذف دوم خرداد از ریاست جمهورى، این پایه را کامال به ارودى سرنگونى سوق میدهد. 

پست  این  حفظ  در صورت  حتى  بلکه  ندارد،  تصرف  براى  چیزى  فقط  نه  انتخابات  در  نیز  خرداد  دوم  اما 
توسط خاتمى، بسیار ضعیف تر و رنگ پریده تر از انتخابات بیرون میاید. جناح دوم خرداد فى الحال پست 
ریاست جمهورى را دارد، و اگر خاتمى کاندید شود، الاقل از نظر صورى هنوز آن را حفظ میکند. اما آنچه از 
کف میرود "حماسه دوم خرداد" است. خاتمى دور دوم دیگر رئیس جمهور 20 میلیونى و نماینده راى "نه" 
به ناطق نورى و راست نخواهد بود. او دیگر منتخب عده دیگرى در روز دیگرى خواهد بود. با راى بسیار 
کمتر، بدون حریف جدى، با تائید و توصیه آقاى رهبر، با اعالم وفادارى مکرر به نظام و در پس یک سیاست 
رقت آور سکوت و کرنش و تائید و با اعالم بیقدرتى و هیچکاره بودن مقام ریاست جمهورى بر این مسند 
مینشیند. بر دوش آن "حماسه" چهار سال تمام عقب نشستند، روزنامه هاى دایرشان را تحویل دادند، ترور 
شدند، در عروج مجدد خامنه اى از آستانه استیضاح به مقام بالمنازع رهبرى شرکت کردند و دست آخر در 
مقیاس میلیونى "عبور" شدند. حال، از پیش معلوم است که سوار بر یک افتضاح تا کجا میتوانند بروند. دور 
دوم ریاست جمهورى خاتمى نقطه امیدى براى دوم خرداد نیست. دورنماى پیروزى تماما مایوس کننده است! 

بنظر من اشتباه است اگر اشارات اخیر خاتمى به بیقدرتى مقام رئیس جمهورى و طرح ضرورت تصریح و 
احتماال گسترش اختیارات رئیس جمهورى را تالشى براى احیاى دوم خرداد و یا تعریف جبهه هاى جدید 
جدال دو جناح تلقى کنیم. هرچند سخنگویان درجه دوم این کمپ ممکن است چنین رنگى به مساله بزنند. 
برعکس، این تبیین خاتمى تالشى است براى رسیدن به یک توافق رسمى با سران راست، باقى ماندن در پست 
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ریاست جمهورى با توافق طرفین و تعریف چهارچوبى براى بازتعریف" اصالحات" بعنوان جزئى از خط 
رسمى رژیم از باال. تاریخ مصرف حقوقى "حماسه دوم خرداد" و "رئیس جمهورى 02 میلیونى" 7 ماه دیگر 
رسما سر میاید. از آن پس راست انتخاب خاتمى را مدیون توصیه خامنه اى خواهد خواند. این هفت ماه تمام 
فرصتى است سران دوم خرداد براى امتیاز گرفتن از راست دارند. در ازاى باقى ماندن خاتمى در مقام ریاست 
جمهورى و وقت خریدن براى نظام و کش دادن وضع موجود، نوعى بازتعریف اختیارات را میخواهند. از 
راست میخواهند بن بست بى حقوقى و بى اختیارى مجلس و رئیس جمهور در برابر قوه قضائیه و شوراى 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و رهبر را بشکند و فرجه اى براى یک بازى قانونى قدرت بوجود بیاورد. 
باالخره باید براى اصالح طلبان نورى در انتهاى تونل باشد. به راست میگویند موقعیت حقوقى و قانونى دوم 
خرداد نباید استیصال آمیز باشد. باید گاهى هم حرف اینها پیش برود. وگرنه پائین شورش میکند و شرکت 
سران دوم خرداد در مجلس و ریاست جمهورى عبث و بى معنا میشود. تبیین خاتمى، مبنى بر بى قدرتى 
ریاست جمهورى، تاکیدى بر پایان "حماسه دوم خرداد" و پذیرش اصل تالش براى توافق از باال با سران 
راست است. این منطق دور جدید ریاست جمهورى او خواهد بود. اینها قرار بود قواى مجریه و مقننه را فتح 
کنند و قوانین شان را بگذرانند. این برنامه این جنبش بود. این ارتفاعات فتح شد بى آنکه سرسوزنى به توان 
قانونگذارى اینها اضافه کند. دوم خرداد به مردم و بخود ثابت کرد قانون ظرف تغییر رژیم اسالمى نیست. 
اکنون سران این جنبش بجاى اسطوره قانون ،و نهادهاى فرمال قدرت، به معامله براى تقسیم قدرت در محافل 
واقعى تصمیم گیرنده رژیم اسالمى معطوف شده اند. خاتمى دارد شرط کاندیداتورى خود را، با علم به نیاز 

راست به حفظ وضع موجود، بیان میکند. 
  

بحث اختیارات قانونى ریاست جمهورى به یک جبهه جدید نبرد زمینى میان جناحها تبدیل نمیشود و مبنایى 
قانون،  مقوله  به  ارجاع  هرنوع  است.  میدانند نامربوط  همه  چون  نمیدهد،  بدست  خرداد  دوم  احیاى  براى 
بخصوص بعد از تصرف قوه مقننه و پوچ درآمدن آن، دیگر حوصله همه را سر میبرد. وقتى مجلس دوم 
خرداد اجازه قانونگذارى ندارد و حتى صالحیت تفسیر قوانین خودش را از آن سلب کرده اند، بقول محمد 
رضا باهنر از سخنگویان راست، معلوم نیست دوم خرداد با کدام مکانیسم حقوقى قرار است اختیارات رئیس 
جلو  را  خاتمى  که  مردمى  توده  به  رسد  چه  تا  خرداد،  دوم  صفوف پائین  نظر  از  بدهد.  افزایش  را  جمهور 
انداختند، از ابتدا بحث بر سر قانون و توان قانونگذارى اسالمیون اصالح طلب نبود. مساله بر سر استفاده 
از این تریبونها و مواضع براى اعمال فشار سیاسى و بسیج علیه جناح مقابل بود. صفوف پایه دوم خرداد 
شعار "قانون" نمیدهد، بلکه "افشاء کن "به خاتمى میگوید. خواهان آن است که پست ریاست جمهورى و 
موقعیت اکثریت در مجلس بعنوان ابزارهاى سیاسى (و نه قانونى) براى بسیج وسیع علیه راست بکار برده 
شود. اگر سران دوم خرداد میخواستند، راست را بسادگى به این شیوه در هم میکوبیدند. اما دوم خرداد یک 
جنبش "خودى" است. دقیقا براى جلوگیرى از سیاسى شدن فضاى جامعه و براى یک انتقال توافق شده به 
خط مشى اصالحات به میدان آمده، قانون، اسم رمز توافق و تعریف مقررات بازى میان جناحهاى حکومت 
است. دوم خرداد چنان نسبت به خطر سرنگونى و انقالب هوشیار است که حتى براى کشیدن راست به یک 
توافق، بخود جرات متوسل شدن به فشار سیاسى بیرونى مردم را نداد. اکنون دوران دوم خرداد حتى از نظر 
حقوقى تمام شده. رهبران دوم خرداد باید معامله کنند. این معامله مبناى دور دوم ریاست جمهورى خاتمى 
است. البته اگر این معامله صورت نگیرد، به احتمال قوى خاتمى هنوز کاندید میشود و دوم خرداد همچنان 
این موقعیت تضعیف شده را بعنوان یک واقعیت ناگزیر میپذیرد. نظریه "زمان به نفع ماست" دوم خرداد را به 
یک جنبش بسیار بردبار تبدیل کرده است. اما اگر خاتمى کاندید نشود، آنگاه همه چیز به هم میریزد. انتخابات 
ریاست جمهورى به یک جدال سیاسى جدى تبدیل میشود. جاى تردید است که بدون خاتمى این انتخابات 
حتى صورت بگیرد. خاتمى کلید کش پیدا کردن وضع موجود است. در شرایطى که جنبش مردم براى بلعیدن 

جمهورى اسالمى دهان باز میکند، خاتمى مهره اى نیست که راست به سادگى از آن صرفنظر کند. 
انترناسیونال هفتگى شماره 31 ، 18 آذر 1379 -  8 دسامبر 2000
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مردم، حزب، انتخابات- گفتگو
على جوادى: انتخابات ریاست جمهورى اسالمى در راه است. جامعه روحانیت مبارز اعالم کرده که در 
انتخابات ریاست جمهورى کاندیدى نخواهد داشت. دوم خرداد به جناح راست التماس میکند که کاندید 
سنگین وزنى معرفى کند، قواعد بازى را رعایت کند. از طرف دیگر خاتمى هنوز تصمیم نهایى خودش را 

براى شرکت در انتخابات اعالم نکرده است. ارزیابى شما از این وضعیت چیست؟ 

منصور حکمت: قبل از هر چیز باید یک نکته را ذکر کنم. بنظر من نفس اینکه این انتخابات صورت بگیرد 
هنوز میتواند مورد تردید باشد. از یک طرف ایران موقعیت انفجار آمیزى دارد و حرکت اعتراضى مردم 
میتواند بجایى برسد که انتخابات کال موضوعیتش را براى حکومت از دست بدهد. تا 6 ماه دیگر معادالت 
سیاسى ایران میتواند بسیار عوض شده باشد. از طرف دیگر، بنطر من اگر خاتمى کاندید نشود، که احتمال 
ضعیفى براى آن وجود دارد، امکان اینکه انتخابات منتفى بشود هست. در غیاب خاتمى، که نماینده و ضامن 
دست نخوردن وضع موجود است، انتخابات به صحنه جدال حادى میان جناحها تبدیل میشود. اما راست 
ریاست جمهورى را دوبار به دست اصالح طلبان نخواهد داد. در عین حال بیرون آوردن یک کاندید راست 
(ولو میانه رو) از صندوق، پایه تاکنونى دوم خرداد را به یک "عبور" اساسى و سوق یافتن به یک موضع 
بسیار میلیتانت ناگزیر میکند که هیچکس در حاکمیت امکان مهار آن را نخواهد داشت. اگر خاتمى کاندید 
بشود، احتماال بدون رقیب و یا با رقبایى تشریفاتى، بعنوان کاندید "نظام" از صندوق بیرونش خواهند آورد. 
انتخابات با بى تفاوتى مردم روبرو خواهد شد. وضع فعلى ادامه پیدا میکند. با این تفاوت که نهضت دوم 

خرداد رسما تمام میشود. و اصالح طلبى دستگاهى ناگزیر باید قالب جدیدى براى خود پیدا کند. 

على جوادى: شما در مقاله "کابوس انتخابات" در انترناسیونال هفتگى شماره 31 از یک طرف گفته اید که 
"این انتخابات ابزار پیشروى هیچیک (از دو جناح رژیم) نیست." از طرف دیگر گفته اید که "معامله مبناى 
دور دوم ریاست جمهورى خاتمى است." آیا پذیرش "معامله "از جانب جناحها خود "پیشرفتى" براى کل 

رژیم اسالمى در شرایط رو در رویى با بحرانى خرد کننده نیست؟ 

منصور حکمت: این معامله اى میان دو جناح نیست، میان سران دوم خرداد با راست است. معامله اى است 
که در آن خاتمى به یک کروبى و یا حتى رفسنجانى ثانى تبدیل میشود و ریاست جمهورى را نگاه میدارد. 
دوم خرداد، به مثابه یک جناح در این معرکه چیزى گیرش نمیاید. برعکس، خیلى ناراحتند چون جناح 
مقابل دارد رهبر اینها مصادره میکند و قالده میزند. این براى راست هم پیشرفتى نیست. اوال نفس اینکه 
راست نمیتواند یک کاندید مستقل اعالم کند و بخواهد ریاست جمهورى را بگیرد، خود صریح ترین شکل 
اذعان به ضعف سیاسى و بن بست عملى است. ثانیا، در صورت معامله بر سر خاتمى، "عبور از خاتمى" 
در جناح دوم خرداد به تنها سیاست ممکن تبدیل میشود و این نه فقط میلیتانسى نیروهاى جوان تر در پایه 
این جنبش را تشدید میکند، بلکه رهبرى رسمى و دولتى این جناح را هم در دست شخصیتهاى ناراضى 
تر و صریحتر این خط قرار میدهد. معامله با خاتمى به شدت تخاصمات دو جناح مى افزاید، بى ثباتى و 

بحران را تشدید میکند. 
على جوادى: خاتمى کاندیداى دوم خرداد است و آنطور که بنظر میرسد و شما هم اشاره کرده اید جناح 
راست هم به سادگى از خاتمى صرفنظر نخواهد کرد. به این اعتبار موقعیت جناحها و کشمکش هاى جناحى 

چه روندى را طى خواهد کرد؟ 
منصور حکمت: همانطور که گفتم اگر انتخابات برگزار شود و خاتمى انتخاب بشود، کشمکش همچنان 
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حاد تر خواهد شد. بخصوص به این دلیل که هم رهبرى جریان اصالح طلب در دست محافل دورتر از 
مرکز قدرت قرار میگیرد و هم میلیتانسى و و چرخش به موضع سرنگونى در پایه جریان دوم خرداد فعلى 
مواضع  است به  آن مجبور  از  مهار و جلوگیرى  اصالح طلبى براى  بشدت باال میگیرد و رهبرى حرکت 
انتقادى ترى چرخش کند. اما نکته مهم این است که نفس جدال راست و دوم خرداد، از مدتها قبل از 
انتخابات و مشخصا از مقطع تسلیم خاتمى و سران دوم خرداد به حکم والیتى خامنه اى، دیگر جایگاه خود 
را در مرکز تحوالت سیاسى ایران از دست داده است. از یک طرف حرکت مستقل مردم علیه حکومت و 
هردو جناح باال گرفته. و از طرف دیگر در خود ناراضیان طرفدار رژیم عبور از خاتمى دارد به خط رسمى 
تبدیل میشود. تا مقطع انتخابات این پروسه ها از ایم حد هر فراتر رفته اند. خود انتخابات هم این روندها را 
تشدید میکند. دورنماى انتخابات و بالتکلیفى کنونى بر سر آن به یک معنى در این لحظه یک نقش تاخیرى 
در روند اوضاع سیاسى ایران بازى میکند. خصلت درورغین و عوامفریبانه پروپاگاند جناح دوم خرداد و کل 
اپوزیسیون ملى اسالمى طرفدار رژیم و رسانه هاى بین المللى مبنى بر اصالح حکومت اسالمى از درون با 
شکست دوم خرداد پس از "فتح مجلس" عمال عیان شد. انتخابات آتى، اگر تازه کار به آنجا برسد، پایان 
رسمى و مقطع انحالل این نهضت است. بعد از انتخابات دوران تعیین تکلیف مردم با حکومت فرار میرسد. 

  
على جوادى: مردم در دور قبلى" انتخابات" شرکت کردند و به کاندیداى "اصلح" رژیم "نه" گفتند و جلوى 
یکپارچه شدن رژیم را سد کردند. آیا این "انتخابات" میتواند چنین جایگاهى در حرکت مردم در این دوره 

داشته باشد؟ 

منصور حکمت: بنظر من این انتخابات تنها در صورتى مورد توجه مردم قرار میگیرد که خاتمى کاندید 
نشود، راست نماینده مستقیم و صریح خود را معرفى کند و اصالح طلبها هم یک کاندید با یک پیشینه و 
خط مشى انتقادى معرفى کنند. آنوقت دوباره ممکن است دود دادن سبیل ولى فقیه و براى مردم انگیزه اى 
بوجود بیاورد. اما در عمل چنین حالتى ممکن نیست، چون راست در این صورت با یک حکم والیتى کال 
سفره انتخابات را جمع میکند و زره جنگ به تن میکند. همانطور که گفتم اینها پست ریاست جمهورى را 
دوبار تحویل اصالح طلبها نمیدهند. در نتیجه سیر محتمل اوضاع اینست که خاتمى کاندید میشود و مردم 
شانه باال میاندازند. ممکن است براى گرم کردن تنور انتخابات یک نفر از طرف انجمن "دشنه اسالم" یا 
کانون چاقوکشان مسلمان و غیره در جناح راست کاندید بشود. اما در هرحال بر مردم روشن خواهد بود 

خاتمى کاندید اصلى نظام است و این انتخابات بر سر چیزى نیست. 
   

على جوادى: اصول سیاست حزب کمونیست کارگرى در قبال این مراسم رژیم اسالمى بنظرتان چه باید 
باشد؟ 

این  در  نباید  مردم  کرد.  خواهیم  افشا  را  ارتجاعى  نمایش  ماهیت این  همیشه  مانند  ما  حکمت:  منصور 
مضحکه شرکت کنند. اما اینبار قصد داریم یک حرکت آکسیونى وسیع علیه رژیم و علیه انتخابات فراخوان 
بدهیم. همانطور که میدانید در چند روز آینده نشستى براى تدقیق این سیاست در سطح مرکزى در حزب 
خواهیم داشت و در اسرع وقت این فراخوان را اعالم خواهیم کرد. یک سیاست کارساز میتواند فراخوان به 
پیکت و تظاهرات ضد رژیمى در محل حوزه هاى اصلى راى گیرى در روز مربوطه باشد. تجمع مردم و 
بویژه جوانان جلوى حوزه هاى راى گیرى براى منصرف کردن همه از شرکت در این نمایش و در عوض 
انجام تظاهرات موضعى با شعارهایى به نفعى آزادى و علیه رژیم اسالمى. این عملى است. خود حکومت 
محل و روز تظاهرات هاى ما را اعالم میکند و انتخابات رژیم به یک موج تظاهراتهاى ضد حکومتى تبدیل 
میشود. بهرحال بعد از بررسى جوانب مختلف مساله سیاست حزب را اعالم خواهیم کرد. هنوز فرصت 
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هست. 
"انتخابات"  این  قبال  در  حاکمیت  از  خارج  خردادى  دوم  موضع نیروهاى  از  شما  ارزیابى  جوادى:  على 
چیست؟ بعالوه بیرون جریان دوم خرداد هم براى مثال بخشهایى از جریانات ناسیونالیست پرو غرب، مانند 
مشروطه خواهان، مبلغ سیاست شرکت مردم در "انتخابات" رژیم اسالمى هستند. این سیاست را چگونه 

ارزیابى میکنید؟ 

منصور حکمت: بنظر من مواضع تحسین برانگیز! جنبش ملى-  اسالمى و اپوزیسیون سنتى بیرون حکومت 
و از جمله سازمانهاى مدافع رژیم سابق دو منشاء اصلى دارد. اول اینکه اینها جریاناتى راست هستند. از 
انقالب و از مردم، از کمونیسم، از کارگر متشکل و زن آزادیخواه بیشتر از حکومت آدمکش مذهبى میترسند 
و بیزارند. تمام تز "اصالح "رژیم از "درون" و تمام این اپیدمى "خشونت گریزى" در صف ملیون و تازه 
دموکراتهاى ایرانى که معناى عملى آن الس زدن با حکومت جالد اسالمى و در همان حال خصمانه ترین 
و خشونت آمیز ترین تحریکات و تروریسم تبلیغاتى علیه حزب کمونیست کارگرى و چپ سرنگونى طلب 
است، بر این ترس بنا شده. میخواهند جلوى سقوط حکومت فعلى را بگیرند. میخواهند دخالت مردم و 
کمونیسم را مانع بشوند. در نتیجه رژیم هر آشغالى جلوى اینها پرت کند با اشتیاق بر میدارند و جشن 
میگیرند. کسى که بر این نمایشهاى رژیم اسم انتخابات میگذارد و مردم را به شرکت در آنها تشویق میکند، 
دارد میگوید که در حکومت مطلوب خودش هم" دموکراسى" همینقدر معنى دارد و انتخاباتها از همین 
قماش خواهد بود. کسى که جمیله کدیور برایش نماینده مردم محسوب میشود، خودش هم قرار است 
همینطورى نماینده مردم بشود. این بستگان طبقاتى حکومت فعلى اند که بخاطر "انحصار طلبى موئتلفه 
اسالمى" بیرون حکومت مانده اند. دوم، صاف و ساده، مساله حقارت و بى فرهنگى سیاسى است. فرهنگ 
نازل سیاسى این اپوزیسیون روى دیگر سکه یک قرن استبداد سلطنتى و اسالمى است. یک جریان میتوان 
راست باشد اما زبون نباشد. سیاسى باشد، نیرو جمع کند، فشار بیاورد، نبرد کند. اما این عجز، این جایگزین 
کردن تکدى بجاى تاکتیک، این بى شخصیتى و بى هویتى و بى آرمانى و ناتوانى سیاسى اى که محصول 
جبرى آن است، بنظر من محصول تاریخى استبداد طوالنى است. این دیگر یک دستاورد ملى و میهنى ویژه 
بورژوازى ایران است. رژیمى که اعدام و ترورشان میکند، حق حیات برایشان قائل نیست، صالحیتشان را 
براى کاندید شدن که هیچ براى راى دادن هم قبول ندارد، محارب و مفسد میخواندشان، آدمشان نمیداند و 
از کشور بیرونشان کرده، را دولت مشروع ایران میخوانند و مردم را دعوت میکنند مهر مشروعیت پاى آن 

بزنند! این فلکزدگى سیاسى عالمت مشخصه اپوزیسیون سنتى ایران است. 
   

بنظر من از جمله به همین دلیل موضع اینها در قبال رویدادهاى ایران مهم نیست. بجایى نمیرسند، نیرویى 
نیستند. زائده اى بر جمهورى اسالمى اند و همراه آن زوال پیدا میکنند. 

   
على جوادى: سئوال آخر بنظرتان مولفه هاى سیاست غرب در قبال این انتخابات چیست؟ 

   
منصور حکمت: اگر سیر محتمل، یعنى کاندیداتورى خاتمى بعنوان کاندید واحد "نظام"، پیش برود، بنظر 
من این انتخابات در غرب با هلهله اى روبرو نمیشود. جریان دلسردى غرب از خاتمى و دوم خرداد از هم 
اکنون شروع شده. مفسران غربى از احتمال واقعى سرنگونى حرف میزنند. حتما انتخابات در اخبار خواهد 

آمد. اما در مجموع با سردى استقبال خواهد شد. 
منتشر شده در انترناسیونال هفتگى شماره 32 ،25 آذر 1379 -  15 دسامبر 2000
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سخنرانى افتتاحیه کنگره سوم حزب کمونیست کارگرى 

در شروع کنگره قبل در بحث افتتاحیه از این صحبت کردیم که حزب باید خود را آماده بکند و اوضاع دارد 
عوض میشود. موقعیت حزب را به قطارى تشبیه کردیم (و بعدا این تمثیل تفاسیر مختلف و جالبى هم بخود 
گرفت)، قطارى که دارد براه میافتند، از ایستگاه خارج میشود و بزودى سرنشینانش با منظره هاى بسیار 
متفاوتى روبرو میشوند که شباهتى با آنچه در آن لحظه میبینند ندارد. منظره ها بشدت دگرگون میشوند. دو 
سال و خرده اى قبل گفتیم که حزب میرود به سمتى که بطور غیر قابل بازشناسى تغییر کند و نقش کامال 
متفاوت و جدیدى پیدا بکند. در آن کنگره از خودمان خواستیم که همگام با این وضعیت متحول شونده ما 
هم متحول شویم. یک عنصر اساسى حرکت ما، تغییر خودمان است و بعدا به این میرسم که چرا براى اینکه 
اساسا بتوانیم چیزى را تغییر بدهیم باید بدوا خودمان را تغییر بدهیم. اینکه چرا فقط یک کمونیسم متفاوت 
جمله مقاطعى  از  ها  کنگره  این  و  میکنیم  سیر  تفاوت  این  جهت  در  داریم  دائم  ما  و  پیروز شود.  میتواند 
است که ما این پرچمها را بلند میکنیم که باید از این سمت برویم و باید به این شیوه راهمان ترسیم کنیم 

و مسیرمان را ادامه بدهیم. 

ما در کنگره قبل پیش بینى کردیم که اوضاع بشدت دگرگون خواهد شد، و شد. به سرعت دگرگون شد. اگر 
بخواهیم این دوره را سال چیزى اسم بگذاریم، نه سال خاتمى بود، نه سال دفتر تحکیم وحدت بود، نه سال 
دوم خرداد بود، این سال حزب کمونیست کارگرى بود. از هر که بپرسید به شما میگوید که اتفاق جدیدى 

که در عالم سیاست در دو سال گذشته ایران افتاد، حزب کمونیست کارگرى بود. 

حزب کمونیست کارگرى روى نقشه ایران نبود، در معادالت سیاسى ایران نبود، االن هست. مشکل ولى فقیه 
نبود، االن هست، مشکل وزارت اطالعات نبود، االن هست، مشکل روشنفکران مجاز داخل نبود، االن هست. 
یک چیز جدیدى به تمام معادالت قبلى اضافه شد و آن حزب کمونیست کارگرى است. در کنگره قبل 
گفتیم داخل و خارج به هم وصلند، براى اینکه شما در ایران یک جنبش بشوید الزم نیست اعضاى حزب 
در خارج را از طریق شرکت هاى هواپیمائى به داخل بفرستید. همین شد. امروز موجودیت داخل کشورى 
حزب کمونیست کارگرى از موجودیت خارج کشورى اش بزرگتر، معتبرتر و مطرح تر است. نه فقط با آمار 
و ارقام میشود این را نشان داد، میشود رفت در صحنه سیاست ایران و نگاه کرد و دید حزب کمونیست 
کارگرى ایران کجاست. میشود از یک نفر در خیابان پرسید کجاست. از "استاندار کردستان" پرسید کجاست. 
از سردبیر فالن نشریه دوم خردادى پرسید کجاست. از خامنه اى وقتى دارد میرود نماز جمعه پرسید حزب 
کمونیست کارگرى کجاست. و آنها به شما خواهند گفت که آیا در این دو سال واقعا منظره عوض شد یا نه. 

حزب کمونیست کارگرى که دو سال و خرده اى پیش میگفت "ما یک جریان خارج کشورى هستیم و االن 
وظایف جدیدى روبروى ماست، اوضاع دارد در ایران عوض میشود و ما باید خودمان را آماده کنیم که یک 
حزب اجتماعى در مقیاس ایران باشیم"... االن میتواند برگردد و بگوید ما حزبى هستیم در ایران، شناخته 

شده، بانفوذ و با اعضاى بسیار. و این تصمیم کنگره قبلى بود که باید چنین حزبى بسازیم. 

همانطور که گفتم آن منظره ها بشدت عوض شدند، سوالى اگر هست این است که آیا ما هم پابپاى آنها 
عوض شده ایم؟ و بنظر من این کنگره هنوز به یک معنى راجع به ماست. راجع به ماست و اینکه آیا میتوانیم 

آنقدر متحول بشویم که نقشى که از ما انتظار میرود را به عهده بگیریم؟ 
پلها پشت سر حزب کمونیست کارگرى دیگر خراب شده است، این حزب را دیگر به هیچ عنوان نمیشود 
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به قالب ناتوان و منزوى و بى تاثیرى که چپ در دهه هاى متمادى در ایران داشته برگرداند. این حزب را 
اگر من و شما هم رها کنیم، در تهران و اصفهان و آبادان و رشت و تبریز کسانى که ما فقط حرفمان را به 
آنها زده ایم، شعبه اش را تشکیل میدهند، حتى منتظر ما نمیشوند. حزب کمونیست کارگرى در شلوغى هاى 

آینده ایران تشکیل میشود حتى اگر من و شما هم تصمیم بگیریم آن را تعطیل کنیم. 

پلها پشت سر حزب کمونیست کارگرى خراب شده است، این حزب فقط باید جلو برود. و براى اینکه جلو 
برود، براى کسانى که در این کنگره جمع شده اند یک بینش جدید، یک نگاه جدید به خودشان و وظایفشان 
را ایجاب میکند. و اگر این کنگره بتواند یکبار دیگر این بینش جدید را مطرح بکند و حتى یک هل دیگر 
به همه ما بدهد و ما را روى آن مسیرى که باید برویم بیاندازد، بنظر من کنگره موفقى بوده حتى اگر تعداد 

قطعنامه هایمان در دو روز کنگره سه چهار تا بیشتر نباشد. 

همانطور که گفتم صحبت بر سر خود ماست و تحوالتى که ما بعنوان یک حزب سیاسى از سر میگذرانیم. 
ببینید کمونیسم را همیشه همه جا بعنوان ناجى جهان، ناجى مردم، معرفى میکنیم. آموزگار طبقه کارگر، 
آموزگار جامعه که ایده هاى نو را میبرد. روشنگر است. حزبى که نجات میدهد. آزاد میکند. در صورتى که 
ما، الاقل در بیست و پنج شش سالى که ماها فعال بوده ایم (بعضى هایمان بیشتر)، این را دریافته ایم و بعدا 
با نگاه به جهان "سوسیالیسم" و جنبش جهانى "کمونیسم "مطمئن شدیم، که اتفاقا اولین کارى که باید کرد 
اینست که خود این ناجى را آزاد کرد. اگر کسى را باید آزاد کرد، اول خود آزادکننده است. اگر کسى را 
باید آموزش داد، اول خود این آموزگار است. این جنبش نمیتواند در قامتى که در سال 1978 دارد، به جائى 
برسد و با آن قامت نمیتواند چیزى را تغییر بدهد. الى دست و پاى جامعه رهاست، بى تاثیر است، در حاشیه 

است، برایش تصمیم میگیرند، سرنوشتش را رقم میزنند و هر بار در مقاطع تاریخى قربانى اش میکنند. 

چپى که بخواهد نجات بدهد، آزاد کند، آموزش بدهد، روشنگر باشد، اول خودش باید نجات پیدا بکند، آزاد 
بشود، روشن بشود و آموزش ببیند. و این پروسه اى است که ما از بیست و چند سال پیش شروع کرده ایم. 
وقتى امروز از انتهاى این پروسه، به گذشته این جریان ما که در روز خودش یک سیر پرتالطم و پرهمهمه 
بقاء و مبارزه و فعالیت و انتشار و دوندگى بود، نگاه میکنید، الگوهایى در آن میبینید. میبینید که چطور یک 
نوع کمونیسم معین در ایران بوجود میآید، خودش را تعریف و بازتعریف میکند، قید و بند آن میراث دست 
و پاگیرى که متعلق به کمونیسم نیست، بلکه محصول تحریف کمونیسم و شکست کمونیسم است را از 
دست و پاى خودش باز میکند، یک نوع سوسیالیسم متفاوت درست میکند که تازه بتواند برود دنیا را نجات 
بدهد. که بتواند برود کسى را روشن کند. که بتواند برود چیزى را تغییر بدهد. ما هنوز در میانه آن راهیم. 

حزب کمونیست کارگرى باید متوجه بشود و آن مسیر را آگاهانه دنبال کند، مسیرى که از یک کمونیسم 
حاشیه اى، غیرکمونیستى، غیرکارگرى، غیرفعال، غیرپراتیک، غیراجتماعى به یک کمونیسم کارگرى اجتماعى 
دخیل در سرنوشت جامعه که توان و اشتیاقش را دارد که قدرت را بگیرد و زندگى مردم را عوض کند تبدیل 
شود. تمام داستان ما بر سر تغییر زندگى مردم است. هیچ چیز جز تغییر زندگى بشر زمانه خودمان، فلسفه 
کمونیسم را توضیح نمیدهد. کمونیسم نه تئورى است، نه تز و نه دنباله دیالکتیک و فلسفه ماتریالیسم است. 
بلکه تالش انسانهاى هردوره است براى اینکه دنیایشان را عوض کنند، آنطور که فلسفه و تئورى و همه 
چیز برایشان روشن کرده است. برابر بشوند، آزاد بشوند. کمونیسمى که نخواهد این کار را بکند شانسى 
ندارد. و کمونیسمى که میخواهد چنین کند، اول باید بداند که چطور میتواند از عهده این کار بر بیاید. چه 
چیزى مانع از قوى شدنش است، چه چیزى مانع از قدرتمند شدن و پیروز شدنش است. این کلمات همه 
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اش در قاموس آن کمونیسم کفر بود : 

”قدرت"، "پیروزى"، "بدست گرفتن سرنوشت جامعه"، قرار بود کمونیستها این کارها را نکنند! قرار بود 
که  بسپارند  دیگرى  احزاب  بدست  را  سیاست  و بعد  بدهند  "اندیشه"  بنویسند،  کتاب  بروند  کمونیستها 
ظاهرا همیشه میخواهند "دمکراسى "بیاورند و هیچوقت هم نمیآورند، براى نود و نه درصد مردم هیچوقت 
نمیآورند. کمونیستها را بعنوان جریانى که باید در حاشیه باشد حرف بزند، ویترینى که در ضمن باید باشد، 
نبودنش بد است، ولى خودش را نباید در سرنوشت جامعه و در سرنوشت قدرت نباید دخالت داد، تعریف 
کردند. طورى که وقتى ما از قدرت حرف زدیم خیلى ها شوکه شدند. وقتى من دو سال پیش به یک روزنامه 
در آلمان گفتم با پنج درصد جامعه که میشود سه میلیون نفر، ما قدرت را میگیریم، سلطنت طلب ها نگفتند 
نمیشود، آمریکا نگفت نمیشود، این چپها بودند که گفتند نمیشود... با سه میلیون نفر میخواهید قدرت را 
بگیرید؟! من االن میخواهم این عدد را پائین بیاورم (خنده و کف زدن حضار). بنظر من با دو میلیون، با یک 
میلیون هم میشود. چرا نمیشود؟ باید بشود. من شنیده ام که حکومتهاى منتخب مردم را به نیروى یک اقلیت 
نمیشود انداخت، ولى چرا استبدادهاى خشن را با یک اقلیت نمیشود انداخت؟ این فرمول دیگر از کجا در 
آمده؟ چرا نمیشود آپارتاید را با یک اقلیت مبارز انداخت؟ چرا نمیشود آلمان اشغالگر را از کشور فرانسه با 
کمک یک اقلیت مبارز مسلح بیرون کرد؟ چرا نمیشود یک رژیم آخوندى را در یک مملکت با کمک یک 
اقلیت انداخت؟ من شنیده ام حکومت پارلمانى دمکراتیک را نمیشود با نیروى اقلیت انداخت، بله، ولى اگر 
حکومت واقعا پارلمانى و دمکراتیک باشد آنوقت ما راى اکثریت را میاوریم. ولى وقتى حکومت مربوطه 
خودش نماینده یک اقلیت ناچیز و سمبل عقب ماندگى و ارتجاع است و به زور اسلحه سر پا ایستاده، با دو 
نفر هم اگر بشود انداختش باید انداخت. ولى چپى که ما داریم از آن جدا میشویم، قصد ندارد کارى بکند. 
میخواهد با رفیق خودش حال بکند. این بحث را قبول ندارد. که یک حزب کمونیستى بخواهد باالخره 
یک مقطع معینى قدرت را بگیرد. کسب قدرت یک مساله پراتیکى و عینى است. قدرت را "بطور کلى" 
نمیگیرند، یک روز چهارشنبه اى، در ماه معینى، در حالت جوى معینى، یک عده معینى پا میشوند میروند 
قدرت را میگیرند. اگر بنا باشد قدرت همیشه فصل آخر کتاب علمى ما باشد، هیچوقت به آن نمیرسیم. 
باید یک روزى را تعیین کنیم که بتوانیم در آن قدرت را بگیریم. و آن روز براى حزب کمونیست کارگرى 
یکى از همین روزهایى است که در یک سال، یک سال و نیم، دو سال آینده ممکن است رخ بدهد و اگر 
ما نگیریم، اینطور نیست که خیال کنیم قدرت را نگرفته ایم اما" فردا بر میگردیم". فردا دیگر بر نمیگردیم. 
کمونیسم شکست خورده را میکوبند و له میکنند. کمونیسم شکست خورده لیبرالیسم شکست خورده نیست 
که برود خانه و روزنامه اش را در بیاورد. کمونیسم شکست خورده را چنان میزنند که سى سال کنار برود. 

یک فرصت تاریخى جلوى کنگره و جلوى حزب کمونیست کارگرى هست که برود نقش خودش را بازى 
کند و اگر این کنگره بتواند بگوید چه نقشى را میخواهد بازى کند و چطور باید بازى کند و باالخره به ما 

بگوید که چه چیزى را باید در خودمان تغییر بدهیم تا به آنجا برسیم کنگره موفقى خواهد بود. 

سیرى که ما طى کرده ایم، سیر تکوینى که از بیست و چند سال پیش طى کرده ایم، از گروه فشار (و حتى 
گروه فشار هم کلمه قلنبه اى است. واقعیت اینست که در سطح سیاسى کسى فشار ما را حس نمیکرد)، 
از محافل فکرى- تبلیغى کمونیستى به حزب سیاسى سیرى است که باید آگاهانه دنبال کنیم. عده اى فکر 
میکنند گذار از تئورى به سیاست، یک سقوط است. گویا هرچه شما از قلمرو ناب تئورى دور میشوید 
و به عمل نزدیک میشوید دارید افت میکنید : "فالنى قبال آناتومى لیبرالیسم چپ مینوشت، درصورتیکه 
االن فقط از سرنگونى حرف میزند!". این در قاموس آنها پسرفت محسوب میشود. یک قدم آنورتر اگر 
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همان آناتومى لیبرالیسم چپ را هم ننویسى و بجایش فقط شعر بگویى حتى آدم مهمترى هستى! واقعا در 
فرهنگ روشنفکرى و الیتیستى اى که قصد تغییر جامعه را ندارد، قصد تفسیرش را هم حتى واقعا ندارد، 
فکر همیشه از عمل مهمتر است، جنبش فکرى همیشه از جنبش عملى مرحله عالیترى را نمایندگى میکند 
و محفل فکرى همیشه میتواند به حزب سیاسى فخر بفروشد. براى ما اینطور نیست. حرکت از اندیشه هاى 
کمونیستى به یک جنبش زمینى سیاسى که بتواند دست ببرد به آن جامعه معین، با اقتصادش، با سیاستش، 
با پلیسش، با آخوندهایش، با جهلش، با وضع آموزش و پرورش و تغذیه مردم و غیره و بخواهد همه را 
تغییر بدهد، یک حرکت رو به باالست. اگر فکر نخواهد به عمل تبدیل بشود به نظر من مفت نمیارزد. با 
صاحبش فوت میکند. بنابراین حرکتى که ما طى کرده ایم از محافل روشنگر کمونیستى که نقدش به جامعه، 
به کمونیسم معاصر خودش و به برداشت هاى غلط را میگوید، به یک حزب سیاسى که میخواهد دست ببرد 

چیزى را تغییر بدهد، تکامل و تعالى جنبش است. رفقا، کلمه "حزب سیاسى" کلیدى است. 

تشکیل  داریم  ایم،  تشکیل نداده  هنوز  که  کنید  باور  و  بدهیم  تشکیل  سیاسى"  "حزب  میخواهیم  ما  رفقا! 
میدهیم. ببینید بیست و چند سال پیش من کمونیست بیست و هفت هشت ساله که میخواستم فعال بشوم، 
میبایست بروم الى فرمولهاى عجیب و غریب چپ آن زمان که در هیچ خیابان و کوچه اى و کارخانه اى 
نبود، فقط در محفل چریکى (و بتازگى غیر چریکى) خودش بود دنبال کلمات کلیدى اى بگردم تا ببینم 
چه میگوید، راجع به "رویزیونیسم" چه میگوید؟ راجع به "بورژوازى ملى و غیرملى" چه میگوید؟ و این 
کدها را نگاه کنم ببینم میتوانم با آنها کار کنم یا نه. و البته آنها تقریبا مرا به هیچ کارى وادار نمیکردند بجز 
آنکه مثل خودشان حرف بزنم. امروز کسى که در ایران از وضع زندگى اش ناراضى است، کارگرى که 
میگوید این در شان من نیست، جامعه نباید اینطور باشد، جوانى که میگوید چرا در تمام دنیا من باید در این 
بدبختى زندگى کنم؟ فرق من با مردم فرانسه چیست؟ زنى است که میگوید آخر این چه سهمى است که 
براى من گذاشته اند، اینها باید بتوانند بروند به جائى بپیوندند، متشکل بشوند، متحد بشوند و از فردا مبارزه 
شان را شروع کنند، از فردا تبلیغ کنند، شلوغ کنند، تظاهرات کنند، اعتصاب کنند، قیام کنند. اگر من سال 57 
سازمانى را میشناختم که میشد با آن رفت و این کارها را کرد، االن اینجا نبودم. من و شما اگر در سال 57 
و 58(سالهاى 1980- 1979) بجاى پیوستن به محافل فکرى سیاسى و گروههاى چپى که راجع به خودش 
حرف میزد و به خودش فکر میکرد، حزب سیاسى کمونیستى رادیکالى را در صحن جامعه میدیدیم که 
میشد به آن پیوست... ما آنوقت در انقالب شرکت کرده بودیم و آنوقت خمینى نمیآمد و آنوقت خامنه اى 
نبود و آنوقت صد هزار اعدام نبود، و آنوقت یک نسل از زنان این مملکت مثل شهروند درجه دوم زندگى 
نمیکردند"( شهروند درجه دوم" هم کلمه زیادى است... واقعا نمیدانم چطور توصیف کنم که توهین نباشد). 
این بیست و چند سال بدبختى نبود، اگر چیزى مثل حزب کمونیست کارگرى که میشود رفت عضو آن شد 
و مبارزه را شروع کرد جلوى من و تو و دیگران بود. اما نبود و ما مجبور شدیم یکى را خودمان بسازیم و 
از مرحله" مانوفاکتور" شروع کنیم. ولى باید این را به ثمر برسانیم، این باید یک حزب سیاسى بشود. باید 
برود در کوچه هاى مردم، در تک تک شهرها و محالت و دهات، همه جا، شعبه داشته باشد، هر آدمى که 
از وضع زندگى اش ناراضى باشد بتواند عضوش بشود، بتواند در آن راى بدهد، در آن اسلحه بدست بگیرد، 
بتواند به کمکش اعتصاب سازمان بدهد، بتواند به کمکش جواب اقلیت بورژواى زورگوئى را بدهد که االن 

سر کار است و اگر این حزب وجود داشته باشد یکشبه شکستشان میدهد. 
   

نباشد ما حزب اکثریتیم. چرا اکثریت با ما نیست؟ براى اینکه  حتى اگر اکثریت با ما  ما حزب اکثریتیم. 
نمیگذارند با ما باشد. کو آن شرایط آزادى که آدمها بتوانند انتخاب کنند؟ کو آن شرایط آزادى که آدمها 
بتوانند حرفشان را بزنند؟ ما حزب اکثریتیم و موظفیم اجازه بدهیم اکثریت متحد بشود. موظفیم تشکیالتى 
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به  بتواند  که اکثریت  کنیم  درست  تشکیالتى  موظفیم  بشود.  عضو  آن  در  بتواند  اکثریت  که  کنیم  درست 
کمکش تظاهرات بکند یا ارتش سرخ راه بیندازد. ما موظفیم. هر کس میخواهد امروز تئورى بحث کند 
برود بکند. ما به تئورى پرداختیم و بهتر و جدى تر از بقیه، براى اینکه به اینجا برسیم، براى اینکه بتوانیم 
کلید تغییر جهان را پیدا کنیم. براى اینکه بتوانیم یک جنبش سیاسى درست کنیم که دست میبرد به جامعه 
و تغییرش میدهد. بطوریکه بعد از ما طول عمر مردم بیشتر بشود، مسکن شان بهتر بشود، حرمتشان باالتر 
باشد، خوشبخت باشند. آدمهاى واقعى که من و شما نمیشناسیمشان. هدف ما اینست و موظفیم کارى بکنیم 
که آن آدمها بتوانند سرنوشتشان را بدست بگیرند. ما باید یک "حزب سیاسى" درست کنیم. حزب سیاسى 
کلید قضیه است. و این کنگره، و علنیتش، براى مثال بخشى از پروسه اى است که ما طى آن یک حزب 
سیاسى درست میکنیم. وقتى این کنگره علنى است دیگر مال ما نیست، مال آنهاست، مال مردمى است که 
نمى پسندندش.  یا  میپسندندش  میگیرند،  تصمیم  آن  به  راجع  میکنند،  قضاوتش  نگاهش میکنند،  بیرونند، 
حزب مال آنها میشود. ما داریم حزب کمونیست کارگرى را به مردم، به کارگران، میدهیم. ارث پدر من و 
شما نیست. حزب مردمى است که میخواهند به کمکش، این دفعه دیگر سرشان کاله نرود. این دفعه دیگر 
نمیخواهند شکست بخورند و ما موظفیم بموقع برسیم، بموقع برسیم و این حزب را به دستشان برسانیم. و 
این یک پنجره کوچک سیاسى است که جلوى ماست، یک پنجره کوچک تاریخى است که جلوى ماست. 

یک فرصت محدودى است. 

وقتى من در روزنامه (انترناسیونال هفتگى) گفتم این یک فرصت محدودى است و ما ممکن است این 
فرصت را از دست بدهیم. رفقائى تذکر دادند که این روحیه ها را پایین میآورد! من گفتم ما ممکن است 
نفهمیم مساله چیست و ممکن است خراب کنیم و ممکن است این فرصت را از دست بدهیم. به نظر من 
آنچه باشکوه است اینست که این فرصت را داریم. اگر کسى معتقد است "نه ما انجام میدهیم! نه حتما ما 
پیروز میشویم!" بنظر من مساله را بدرستى درك نکرده است. میگویند" پیروزى کمونیسم اجتناب ناپذیر 
است!" خیر، هیچ چیز در کمونیسم اجتناب ناپذیر نیست، به آدمهایى بستگى دارد که بروند آن کار را بکنند. 
و سر وقت، بموقع، با سرعت، با انرژى کافى. کمونیسم اگر آدمهاى معین کمونیست در لحظات معینى از 
تاریخ، اراده هاى معینى نکنند و آن ظرفیت و کالیبر را در خودشان بوجود نیاورند که آن اراده را جامه عمل 

بپوشانند، شکست میخورد. 

کمونیسم را هشت سال نمیشود مثل دفتر جهانگردى در یک کشور دائر نگهداشت. کمونیسم را نمیشود 
هشت سال مثل یک فروشگاه زنجیره اى در یک کشور نگهداشت. در کشورهاى اختناق زده نمیشود. یا 
پیروز میشوى یا میزنندت و طورى میزنند که بتواند سى سال انباشت سرمایه شان را بکند، سى سال بدون 
اعتصاب را بگذرانند، سى سال بتواند مردم را پس و پیش بکنند. در نتیجه فکر نکنید ما موقعیت مان مثل 

لیبرالها و سلطنت طلبها و دو خردادى هاست، اینطور نیست. ما یا باید ببریم یا ازمان میبرند. 

برگزار  کمونیست کارگرى  حزب  زندگى  تاریخ  مقطع  مهمترین  در  کنگره  معتقدم این  که  اینجاست  از 
میشود. پیامى که از اینجا بیرون میرود، عالوه بر آدمهائى که بیرون میروند، باید این را به مردم نشان بدهد 
که این حزب هست، دیگر نمیگذارد که سرنوشت مردم ایران و سرنوشت طبقه کارگر ایران و سرنوشت 
آزادیخواهى و حرمت و شرف انسانى در ایران دست یک عده آخوند و ملى گرا و کاپیتالیستى باشد که از 
انقالب مشروطیت تا اینجا مردم را بازیچه خودشان کرده اند. دیکتاتورى بعد دیکتاتورى آورده اند. مردمى 
که میتوانند براى خودشان رفاه و خوشبختى ببار بیاورند را بدبخت نگهداشته اند. باید به دور اینها خاتمه 
داد. حزب کمونیست کارگرى فرصت کوچکى دارد که در این نقش معین ظاهر بشود. آنجا برود. و اگر آنجا 
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نرود، رفقا، برنمیگردد اینجا! برمیگردد به دوران اختناقى که کمونیست در آن کیمیاست. 

حزبى  هر  تغییر نمیکند،  ایران  در  فقط  اوضاع  کند،  بازى  را  نقش  این  کارگرى  کمونیست  حزب  اگر  اما 
امروز در یک کشور شصت میلیونى کمونیسم را دم دروازه قدرت ببرد، حتى نه داخل آن، پرچم سرخ را 
در تک تک پایتختهاى اروپا باال میبرد، جنبش کارگرى این کشورها را احیاء میکند. تئورى مارکسیسم را 
احیاء میکند. کمونیسم را در تک تک دانشگاههاى اروپا احیاء میکند. اگر در ایران، در کره، برزیل، آرژانتین، 
آفریقاى جنوبى و در هر کشورى با این ابعاد و اهمیت در اقتصاد سیاسى جهان امروز، یک حزب بلشویکى 
از جنس ما یک بار دیگر کارى را که بلشویکها کردند انجام بدهد. نقشه جهان یک بار دیگر عوض میشود، 
یک بار دیگر روز از نو روزى از نو. مساله فقط ایران نیست، حزب کمونیست کارگرى باید تصمیم بگیرد 
آیا جثه اش به اندازه کافى بزرگ هست و شهامتش به اندازه کافى زیاد، که این وظیفه تاریخى که بسویش 
پرت کرده اند را بگیرد و نیندازد؟ رفقا! نمیشود نگرفت و نیافتد، اگر نگیریم میافتد و تمام است. بنظر من 

این داستان این کنگره ماست، و نقشى که حزب ما باید بازى بکند. 

بنظر من ما در این جهت خیلى پیش رفته ایم، فاصله اى که ما از چپ تاکنونى گرفته ایم، بسیار است. این 
حزب نه در ذهن خود ما، نه در ذهن مردم و نه در ذهن خود این چپ هائى که فکر میکنند با ما هم خانواده 
اند و هنوز باید نصیحتمان کنند، با این چپ قابل مقایسه نیست. ولى خودتان را با آنها مقایسه نکنید. خودتان 
را با وظایفى که روبرویمان است بسنجید. آیا ما میتوانیم حکومت را در ایران بدست بگیریم؟ چطور؟ با چه 
مکانیسمى؟ آیا ما آنقدر کادر داریم یک کابینه کمونیستى تشکیل بدهیم؟ آیا میتوانیم در هر کوچه و خیابانى 
یک آژیتاتور سوسیالیست بگذاریم که مردم را بسیج نگه دارند؟ اگر آمریکا از حکومت ما خوشش نیاید با 
آن چکار میکنیم؟ سیاست ما چیست؟ پاکستان بمب اتم دارد، چکار میکند؟ جواب ما به این مساله چیست؟ 
مسلمین را چطور از میدان بدر میکنیم؟ چقدر طول میکشد تا ما برابرى مردم را در یک منشور اعالم کنیم 
و چقدر نیرویش را داریم که پیاده کنیم؟ این سوالهاى واقعى اى است که براى آدمهایى که تصمیم گرفته 
اند براى جامعه شان و همدوره اى هایشان منشا اثر باشند باید طرح بشود. ما خودمان را با وظایفمان باید 
مقایسه کنیم نه با کسانى که پشت سر گذاشته ایم و متاسفانه هنوز زیادى به آنها نزدیکیم. هنوز متاسفانه 
زیادى به آن چپ نزدیکیم تا به وظایفمان. ولى این کنگره بنظر من قدم آخرى است که ما میتوانیم برداریم 

و نشان بدهیم جاى دیگرى میخواهیم برویم و کار دیگرى میخواهیم بکنیم. 

من نمیخواهم وقتتان را بگیرم، در بحث هایى که من در دو قطعنامه بطور مشخص، قطعنامه اوضاع سیاسى 
و قطعنامه موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگرى، میکنم به این مساله برمیگردم، فقط میخواهم سرخط 

بحثى که بنظر من این کنگره باید رویش خم شود را در اینجا مطرح کرده باشم. 

رفقا! ما در یکى از تعیین کننده ترین لحظات تاریخ جامعه ایران بسر میبریم. همه شما میدانید که حکومتى 
این  میآید.  بوجود  سیاسى  خال  یک  میافتد.  دارد  بوجود آورده،  که  اى  عمومى  انزجار  با  بوده  کار  سر  که 
خال سیاسى به روتین جامعه تبدیل نمیشود، یک چیز دائمى نمیشود، یکى پرش میکند. این خال را یکى 
پر میکند. حزب کمونیست کارگرى براى اولین بار در یک قدمى یک پیروزى نشسته است. بنظر من باید 
رویش را برگرداند و این پیروزى را ببیند و دیگر به گذشته اش فکر نکند. و بنظر من باید برود براى این 
پیروزى. برود براى قدرت. برود بگیرد و میتوانیم. ولى کارى هرکولى است رفقا! کار ابدا ساده اى نیست. 
نوع دیگرى رهبرى از ما میخواهد. نوع دیگرى فعالیت از ما میخواهد. نوع دیگرى تبلیغات از ما میخواهد. 
نوع دیگرى از حضور میخواهد. نوع متفاوتى از انرژى میخواهد. نوع متفاوتى از اتحاد میخواهد. کسانى که 
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بخواهند بروند به کام این مهلکه نوع دیگرى از اتحاد الزم دارند. نوع دیگرى از اراده و تصمیم میخواهد. 
لطفا هرکس دوست دارد نجار بشود، بنا بشود، شعر بگوید، کتاب بنویسد بگذارد براى دو سال دیگر، اگر 
شکست خوردیم. االن حزب کمونیست کارگرى باید بصورت یک نیروى فشرده سیاسى به قلب جامعه 
ایران برود. باید تغییرش بدهد. بنظر من باید این کار را بکند و میتوانیم بکنیم. آن چیزى که هیجان انگیز 
است دورنماى پیروزى ما نیست. بنظر من چون شانسمان کم است. آن چیزى که هیجان انگیز است اینست 
که براى اولین بار امکانش هست. براى اولین بار سرنوشت شما را به دست خودتان سپرده اند. و براى 
اولین بار ما میتوانیم کمک کنیم مردم سرنوشتشان را بدست بگیرند. این شانس، هرچقدر که کوچک است، 

هیجان انگیز است. 

و این یک سوال اساسى است که جلوى ماست. گفتم که حزب کمونیست کارگرى پلها را پشت سر خودش 
کارگرى  کمونیست  حزب  تمام شد.  کرد.  قوطى  آن  توى  نمیشود  دیگر  را  غول  این  است.  کرده  خراب 
بیرون آمده، مردم آن را دیده اند، ازش انتظار دارند، به شما ایراد میگیرند، بروید پاى تلفن ببینید از تهران 
به حزب چه میگویند. راجع به این کنگره چه میگویند؟ میپرسند چکار میخواهید بکنید؟ ما در ایران چکار 
کنیم؟ برنامه چیست؟ آلترناتیو چیست؟ چه شعارى بدهیم؟ کجا جمع بشویم؟ و ما فقط جواب اینها را 
نباید بدهیم، باید جواب بدهیم که اگر خامنه اى تصمیم گرفت توى گوش خاتمى بزند، چقدر طول میکشد 
ما شهرها از دست هردوشان در بیاوریم؟ اگر در تهران کودتا و حکومت نظامى بشود حزب کمونیست 
کارگرى این را باید بعنوان سوت شروع یک دوره جدید بشنود. حزب کمونیست کارگرى باید حزبى باشد 
که خیزش مردم را سازمان میدهد و رهبرى میکند. چقدر طول میکشد ما خودمان را براى این آماده کنیم؟ 
حزب تا چه حد در قالب روحى و ذهنى براى این کار هست؟ چقدر رهبرى ما خودش را در این ظرفیت 
میبیند؟ امروز مردم ما را در این ظرفیت میبینند. امروز اگر مردم چهار تا نیرو در ایران بشمارند، یکیش 
حزب کمونیست کارگرى است. دو سال و نیم پیش وقتى در کنگره دوم ما این را پیش بینى کردیم، به نظر 
خیلى ها مهجور میآمد. االن چه کسى میتواند در این تردید کند که حزب کمونیست کارگرى چشم و چراغ 
رادیکالیسم ایران است؟ ببینید، جامعه کمونیسم خودش را پیدا میکند. هر کمونیسمى که بتواند پیدا کند. در 
دوره تالطم جامعه احتیاج به چپ رادیکال دارد، آدم محروم احتیاج به چپ رادیکال دارد. امروز یک پرچم 
میبینند و آن حزب کمونیست کارگرى است. مردم ما را بعنوان کمونیسم این دوره ایران انتخاب کرده اند. 
کسى بعد از حزب کمونیست کارگرى دنبال سازمان کمونیستى چپ در ایران نیست. اگر کمونیسم در ایران 
بخواهد خودش را متشکل کند سراغ این حزب میاید. از کارگر کارخانه تا جوانهاى دانشگاهى تا معلم ها 
تا هرکس، از خودش میپرسد حزب کمونیست کارگرى کجاست؟ انتظار دارد حزب سازمانش بدهد. سراغ 
رهبرى و کادرهاى حزب را میگیرد. این یک جنبش سراسرى، بزرگ و بسیار بزرگتر از این جمعى است که 
اینجا نشسته، نیروهایش را پیدا میکند و در دو سال گذشته درجه استقبالى که در ایران از ما شده، و انعکاسى 
که ما در ایران داشته ایم آنقدر شگفت آور بوده که االن دیگر بطور واقعى کسى نگران "خارج کشورى" 
بودن حزب نیست. سوال اینست که به این نیروهایمان در ایران خط بدهیم. سوال این نیست که نیروهاى ما 
در ایران کجا هستند. سوال اینست که نیروهاى ما در ایران خطشان چیست؟ االن باید چکار کنند؟ برنامه ما 

برایشان چیست؟ چه عکس العمل هایى باید در قبال مسائل مختلف از خودشان نشان بدهند؟ 

رفقا من حرفم را اینجا تمام میکنم، با امید به اینکه کنگره متوجه این وظیفه تاریخى اش بشود. گفتم ما یک 
فرصت تاریخى معین بدست آورده ایم که نقشمان را بازى کنیم. این فرصت بسته میشود. تصور خودتان از 
سیاست را از احزاب لیبرال نگیرید، از اروپا نگیرید، از احزاب دو خردادى ایران نگیرید، از" دگراندیشان" 
ایران نگیرید. کمونیسم رادیکال در یک فرصت معین میتواند پیروز بشود. این شانس براى اولین بار در طول 
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یک قرن در ایران بوجود آمده. رفقا این شانس فقط براى این نیست که ما در ایران کارى بکنیم. اگر ما حزب 
کمونیست کارگرى ایران را به حزبى تبدیل کنیم که پاى قدرت است، اگر حزب کمونیست کارگرى حزبى 
باشد که از نظر مردم باید دولت دستش باشد و میتواند دولت دستش باشد و این پروسه شروع شده باشد، 
آنوقت ما جهان را تغییر میدهیم، ما جهان را تغییر میدهیم. یک عمر مباحثه تئوریک و دفاع از مارکسیسم 
براى این بود که وقتى به این بزنگاه تاریخى میرسیم، شمشیرمان دیگر دستمان باشد. االن موقع این نیست 
که برگردیم عقب و چیزى را بسازیم. دیر است براى اینکه شما بروید چیزى را بسازید. باید با اسلحه اى 

که ساخته اید بروید به میدان و این اسلحه را ما در بیست و چند سال ساخته ایم. 

من امیدوارم کنگره متوجه این نقش خودش باشد و بیشتر از این امیدوارم که بعد از کنگره متوجه این نقش 
خودمان باشیم. رفقا! در شیوه فعالیت ما، در احزاب کمونیست و ما بخصوص، رهبرى و کادر مقوالتى 
تعیین کننده اند، کلیدى اند. اینکه این جنبش چکار میکند بستگى به این دارد که رهبرى و کادرهایش دارند 
چکار میکنند. براى اینکه ما میدانیم طبقه و بطور کلى مردم به حزب انقالبى خود تاسى میکنند. براى اینکه 
میدانیم قیافه و شکل یک جنبش شبیه رهبرى و کادرهایش میشود. در نتیجه توپ در زمین همه ماست. 
مائیم، ما اینجا و عده زیادى در خارج اینجا، که رهبران و کادرهاى این جنبش را تشکیل میدهیم و این مائیم 
که که باید تصمیم خودمان را بگیریم و من فکر میکنم این مصافى است که در اینجا جلو حزب کمونیست 
کارگرى است. به تک تک این بحث ها همانطور که گفتم میرسیم، بخصوص به بحث جایگاه ویژه حزب 
کمونیست کارگرى، من آنجا یک نوبت سر آن قطعنامه صحبت خواهم کرد. امیدوارم کنگره به این سمت 
برود. امیدوارم بتوانیم با حرفه اى گرى سراغ مسائل کلیدى برویم. بتوانیم کنگره را متوجه وظایفى بکنیم 

که دارد و خطى که از این به بعد به حزب میدهد. 

رفقا! بعد از این کنگره است که سختى کار شروع میشود و اگر این کنگره راه درستى را نشان داده باشد، 
خط را تعریف کرده باشد، کار ما را ساده کرده. ولى واقعا دشوارى کار بعد از این کنگره است و من توجه 

همه تان را به آن جلب میکنم. خیلى متشکرم. 
   

به نقل از انترناسیونال هفتگى شماره 34 
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درحاشیه قتل هاى زنجیره اى 
گفتگوى نشریه پوشه با منصور حکمت

قتل  در  شرکت  اتهام  به  ایران  اسالمى  جمهورى  اطالعات  اعضاى وزارت  از  "شمارى  مدرسى:  سیاوش 
دگراندیشان در تهران دستگیر شده اند.  روابط عمومى وزارت اطالعات جمهورى اسالمى ایران باهمکارى 
کمیته ویژه تحقیق رئیس جمهورى خبر از شناسائى، دستگیرى و پیگرد قانونى شبکه اى داد که شمارى از 
افراد آن عضو وزارت اطالعات بوده اند.  در این اطالعیه این اَعمال جنایتکارانه و هر جنایتى علیه انسان ها 
و هرگونه تهدید امنیت شهروندان محکوم شده و لطمه بزرگى به اعتبار جمهورى اسالمى ایران توصیف 
شده است".  این خبر، و محکوم کردن جنایات و توصیف آنها به  عنوان مضر براى رژیم، چه معنایى دارد؟ 

منصور حکمت: این نشان دستپاچگى حکومت است.  تا چند سال قبل اینها هرکس را که میخواستند در 
روز روشن میگرفتند، شکنجه میکردند، اعدام میکردند و در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون شان شرح ماوقع 
را با عکس و تفصیالت و جار و جنجال منتشر میکردند.  االن باید کار جوخه هاى مرگشان را به "بخش 
ایادى  و  بیاندازند  راه  را  کردن  غلط  نمایش  این  هم  باالخره  و  آدم بکشند  دزدکى  و  بسپارند  خصوصى" 
دون پایه حکومت را با امید نجات دادن مقامات باالتر از دست مردم، قربانى بدهند.  این نشان تغییر فاحش 
تناسب قوا در ایران و قرار گرفتن واقعى رژیم در سراشیب سقوط است.  بنظر من اذعان سران رژیم به 
اینکه این قتل ها کار خود مقامات حکومت بوده، یک نقطه عطف تعیین کننده در اوضاع سیاسى ایران است، 

جمهورى اسالمى دارد میرود.  

سیاوش مدرسى: آیا همکارى "کمیته ویژه تحقیق رئیس جمهورى" و "وزارت اطالعات" به معناى سازش 
پشت پرده جناحها براى آرام کردن اوضاع است؟ آیا ترورهاى رژیم، به جاى مرعوب کردن مردم، خودشان 
را از واکنش در داخل و خارج ترسانده است؟ آیا دارند به همدیگر باج میدهند، یا از وحشت مردم این 

نمایش را علم کرده اند؟ 
  

منصور حکمت: بنظر من این کمیسیونها واقعا با هم همکارى کرده اند، البد جر و بحث هم کرده اند.  اما 
هدف مشترکشان این بوده است که فرمول متضمن "کمترین زیان ممکن" را پیدا کنند.  بنظر من میدانند که 
قافیه را باخته اند.  وحشت از مردم را در همه حرکات سرانشان، از خامنه اى تا خاتمى، به وضوح میشود 
دید.  این ماجراها ناچارشان میکند از یکسو در کوتاه مدت بیشتر روى خاتمى سرمایه گذارى کنند و از 
سوى دیگر از حاال فکر جنگ نهایى با مردم باشند.  عده زیادى هم از هم اکنون این جنگ را باخته میدانند 

و در فکر فرار و در بردن جان و غنائم چپاولهاى تاکنونى خود هستند.  
  

سیاوش مدرسى: به فرض دستگیرى عده اى، آیا سران رژیم در رابطه با این جنایات مشخص، تبرئه خواهند 
شد؟ 

  
منصور حکمت: اینها اصال مساله را به سران رژیم تسرى نخواهند داد.  براى محاکمه سران رژیم به جرم 

این جنایات و دهها هزار پرونده قتل دیگر، باید دادگاههاى مردم تشکیل شود.  که البته دور نیست.  

سیاوش مدرسى: وضعیت داخلى رژیم چگونه است؟ برخى صحبت از تعیین کننده تر شدن خزنده و آرام، 
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ولى منظم، رفسنجانى میکنند.  به طور کلى، امروز شما موقعیت و تناسب قواى جناحهاى مختلف رژیم را 
در رابطه با یکدیگر چگونه میبینید؟ 

  
منصور حکمت: با این رویدادهاى اخیر، زبان خاتمى براى دوره اى بر سر خامنه اى ها دراز خواهد شد.  اما 
اتفاق مهمترى که افتاده است این است که چاقوکشها خود بطور ناخواسته اوضاعى بوجود آوردند که خاتمى 
به کرنش بیشتر در برابر مردم ناگزیر شود.  وقتى راست رژیم حمله میکند و مفتضحانه از مردم شکست 
میخورد، آنوقت میانه روهاى حکومت باید براى آرام کردن فضا ژستهاى مردمى غلیظ ترى بگیرند.  در مورد 
رفسنجانى، باید گفت که او بدرد روزى میخورد که در سیر عقب نشینى رژیم، خامنه اى رفتنى باشد، قابل 
حفظ نباشد.  آنوقت رفسنجانى و طیف او شاید بتوانند پیوستگى رژیم و رهبرى آن را، در عین عقب نشینى 
در برابر مردم، حفظ کنند.  به نحوى که در صورت شکست راست افراطى، رهبرى همچنان بیرون طیف 
ناراضیان کنونى و دور از دست جناح خاتمى باقى بماند.  به این اعتبار عروج مجدد رفسنجانى یکى از 
لحظات دوران گذار خواهد بود.  دوره اى که بقاى خامنه اى و خط راست در موضع قدرت عملى نیست، اما 
سرنگونى کل رژیم هم هنوز در دسترس فورى مردم نیست.  این بنظر من دوره کوتاهى خواهد بود.  یک 

دوره چند ساله رهبرى خط رفسنجانى نخواهیم داشت.  
   

سیاوش مدرسى: موقعیت کل رژیم در مقابل مردم چیست؟ مردم در مقابل آن در چه وضعیت و روحیه اى 
قرار دارند؟ در همان روزهاى ترور، جوانان و مردم در تهران و همدان به مقابله با عوامل رژیم و ایراد 

شعارهاى رادیکال پرداختند.  

منصور حکمت: شواهد موجود دال بر یک تحرك دفاعى ضد رژیمى در میان مردم و بخصوص جوانان 
در محالت است.  تشکیل گروههاى دفاع در مقابل خشونت اوباش اسالمى، خبرى است که خود محافل 
رژیمى با نگرانى از آن یاد کرده اند.  بنظر من بعد از این تعزیه وزارت اطالعات، شهامت مردم در ابراز وجود 

سیاسى و حتى مقاومت فیزیکى در برابر ایادى رژیم به مراتب بیشتر خواهد شد.  

سیاوش مدرسى: شما اخیرا در یک مصاحبه رادیویى بر ضرورت تشدید مبارزه علیه اسالم تاکید کرده اید.  
در آن مصاحبه مساله بیشتر در بعد جهانى اش مطرح بود "جنبش اسالم سیاسى در کشورهاى مختلف و 
اهمیت جهانى مبارزه با آن در ایران".  ممکن است قدرى درباره جایگاه سیاسى این مبارزه در رابطه با 
سرنگونى جمهورى اسالمى ایران و به طور کلى هر گونه تحول جدى در این کشور توضیح بدهید؟ آیا 
تشدید مبارزه علیه اسالم، قابلیت بسیج سیاسى زیاد دارد؟ آیا کمک میکند که نیروى پرچمدار این مبارزه، با 
سهولت بیشترى بعنوان آلترناتیو رژیم کنونى، قد علم کند؟ آیا زمینه را براى مبارزه در راه سوسیالیسم آماده تر 

میکند؟ آیا مدرنیته را که زمینه اى وسیع در ایران دارد از نظر سیاسى تهاجمى تر میکند؟ 

منصور حکمت: قطعنامه اخیر کمیته مرکزى نه بر سر تشدید مقابله با اسالم بعنوان یک دین، که مبارزه با 
آن همواره در دستور ما هست، بلکه بر سر شدت بخشیدن به مبارزه با جریانات و جنبشهاى اسالمى به مثابه 
یک اردوى نوظهور راست افراطى در جهان امروز است.  مبارزه با دین و با اسالم بعنوان یک سرچشمه 
ارتجاع در سیاست و فرهنگ و سنتهاى اجتماعى یک امر همیشگى براى ما کمونیستهاست.  اما قطعنامه ما به 
این اشاره دارد که این مبارزه همیشگى هنوز پاسخگوى وظایف ویژه اى که ظهور ارتجاع آدمکش اسالمى، 
در شمال آفریقا، خاورمیانه و حتى اروپا، بر عهده ما میگذارد نیست.  همانطور که مقابله همیشگى با راسیسم 
و قوم پرستى، هنوز جاى یک سیاست روشن در مقابل عروج فاشیسم بعنوان یک حرکت سیاسى خاص با 
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برنامه خاص در دوره خاص را نمیگیرد.  ما میگوئیم باید این راست افراطى اسالمى را با قدرت از میدان 
بدر کرد.  شکست داد.  منهزم کرد.  بحث بر سر نماز و روزه و خمس و زکوة نیست، بر سر حرکاتهاى 
سیاسى و نیروهایى است که در ایران، افغانسان، الجزایر و در کل خارمیانه آدم میکشند، زنان را میکوبند و 

مردم را میترسانند.  اینها را باید سرجایشان نشاند.  

این معضل بنا به ماهیت خود بین المللى است.  ویژگى رژیم اسالمى در این میان این است که یک سنگر و 
منشاء قدرت این ارتجاع اسالمى در صحنه جهانى است.  فراخوان ما هم یک فراخوان بین المللى است، اما 

یک جبهه اساسى این مبارزه جهانى، تالش براى سرنگونى رژیم اسالمى در ایران است.  

در پاسخ سؤال دیگرتان باید بگویم که آرى شعارهاى ضد اسالمى قدرت بسیج فوق العاده زیادى دارد. هیچ 
نیرویى در ایران امروز بدون یک چهره روشن ضد مذهبى به قدرت نخواهد رسید.  

   
سیاوش مدرسى: باتشکر و به امید گفتگوهاى بعدى با شما.
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درسهاى بدیهى برلین 

نتایج محاکمات نمایشى پرونده کنفرانس برلین و احکام حبس و تبعید طویل المدتى که بر سر عده اى از مالیم 
ترین منتقدین حکومت اسالمى نازل کردند، یک چیز را ثابت میکند و آن حقانیت سیاسى آن آزادیخواهان 
و انقالبیونى است که سالن کنفرانس برلین را با شعار مرگ بر جمهورى اسالمى و زنده باد آزادى به لرزه 

درآوردند و طرح آلمانى-دوخردادى بازاریابى بین المللى براى اسالم و رژیم اسالمى را نقش برآب کردند. 
 

"دادگاه"، برگزار  کسى به  احضار  قبل  حتى  برلین،  کنفرانس  کنندگان  شرکت  به  راست  پرخاشهاى  اولین  با 
کنندگان و شرکت کنندگان، از نیرومند و بنیاد هاینریش بل تا سحابى و رئیس دانا و جالیى پور، فلسفه تشکیل 
کنفرانس را عیان کردند.  این پروژه اى در خدمت عادیسازى و گسترش روابط غرب با ایران بود.  گفتند این 
پیشنهاد دولت آلمان بود.  میخواستند براى سفر قریب الوقوع خاتمى به آلمان در افکار عمومى زمینه سازى 
کنند، میخواستند اپوزیسیون را تست کنند، ساکت کنند، قرار بود چهره قابل هضمى از رژیم اسالمى ترسیم 
کنند.  "دیالوگ انتقادى" قرار بود به بار بنشیند.  نوبت گسترش معامالت بانکى و بده بستان پسته و اسلحه 
رسیده بود.  گفتند وزارت اطالعات و مقامات حکومتى کامال در جریان این کنفرانس بوده اند، گفتند خودشان 
اجازه داده اند و کار را تسهیل کرده اند.  گفتند براى خدمت به نظام اسالمى به کنفرانس رفته بوده اند و گفتند 

این خدمت را به شایستگى انجام داده اند.
  

دوم خردادى ها در کنفرانس برلین قرار بود تصویرى از یک ایران دیگر و یک جمهورى اسالمى دیگر بدهند 
که باید در برابر مخالفان نظام مورد دفاع و پشتیبانى غرب قرار بگیرد.  یک جمهورى اسالمى تماما "لبخند" و 
"چهچه پرندگان"، جایى که آخوندهاى بى آزار با چهره هاى نورانى و با عباهاى نازك حریر دست در دست 
هم، سبکبال در چمنزارها دنبال شاپرکها میدوند و کلکسیون تمبر جمع میکنند و اینترنت یاد میگیرند.  جایى 
که پاسدارها دستهاى خونى شان را شسته اند و دیگر براى فستیوال ها فیلم میسازند و فلسفه میخوانند، جایى 
که زنان، اگرچه هنوز بخاطر "فرهنگ خویش" چادرشان را سفت الى دندان گرفته اند، با اجازه شوهر از بام تا 
شام فمینیسم و دوچرخه سوارى میکنند.  ایرانى" مدنى" و سرشار از "تسامح و تساهل" و "وجاهت قانونى".  
قرار بود بگویند سپاهیان سلحشور اصالحات اسالمى قوه مجریه را دارند و اکنون در یک قدمى فتح قلعه مقننه 
اند، و این دیگر همه چیز را فیصله میدهد.  اینها به برلین رفته بودند تا لبخند خاتمى و اجازه نشر مجالت 
پاسدارهاى سابق را بعنوان گشایش سیاسى و آزادى بیان و جامعه مدنى در اروپا بفروشند، رفته بودند مضحکه 
مجلس اسالمى را یک پارلمان قانونى قلمداد کنند، رفته بودند سالخى مخالفان حکومت را به گردن باند ها 
و محافل متفرقه بیاندازند و از جمهورى اسالمى ایران و رهبر و رئیس جمهور و مجلس و مقننه و قضائیه و 
کابینه و وزارت اطالعات و حقوق بگیران نظام شان رفع مسئولیت کنند.  رفته بودند نسل کشى ها و اعدام ها 
و سنگسار ها، گورهاى بدون نشان، کارگران بدون معاش، زنان بدون حق، جوانان بدون آینده، کودکان تباه 
شده، اعتقادات سرکوب شده، صداهاى خفه شده، بى حقوقى مطلق انسان در صحن جامعه و متن قوانین و 
چرخش مرگبار شمشیر قصاص و سبعیت اسالمى در تمام زندگى و ذهن شهروندان این کشور بختک زده را 
پشت شمایل مقوایى یک آخوند مرتجع و لفاظى هاى بى ارزش در مورد "اسالم مدرن "مخفى کنند.  اینها رفته 
بودند در برلین از جمهورى اسالمى دفاع کنند، برایش تبلیغ کنند، مخالفان حکومت اسالمى را عقب برانند.  

کل  علیه  عظیم  اعتراض و افشاگرى  یک  صحنه  به  برلین  کنفرانس  برعکس،  نتوانستند.   اما  کردند،  تالش 
موجودیت رژیم اسالمى و دولت آلمان و "اپوزیسیون "مرتجع موئتلف رژیم بدل شد.  بازماندگان نسل کشتار 
شده، آزادیخواهان و مقدم بر همه کمونیستها این خیمه شب بازى را برچیدند.  حقایق حاکمیت ارتجاع اسالمى 
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و استبداد خونین در ایران را جلوى چشم همه گرفتند.  خواست اکثریت عظیم مردم ایران، یعنى سرنگونى 
حکومت اسالمى، را فریاد کردند.  پروژه تبلیغى دهها میلیون مارکى دولتین ایران و آلمان را خنثى کردند.  

مقامات آلمان و بنیاد هاینریش بل و بهمن نیرومند و شرکاء، میگویند از احکام محکمه اسالمى "شوکه" شده 
اند! اما مگر این همان حقیقتى نبود که میخواستند به ضرب پلیس آلمان جلوى بیانش را بگیرند.  این حقیقت 
که در رژیم اسالمى از آزادى بیان و اندیشه خبرى نیست، که آدمها را بجرم فکر کردن میکشند و بجرم جشن 
گرفتن میزنند و سیاه میکنند. مگر از اعدامها و شکنجه هاى این بیست سال، از سنگسارها، از قتل هاى دزدکى 
جوخه هاى مرگ آقاى رهبر و وزارتخانه هاى آقاى رئیس جمهور بیخبر بوده اند.  مگر صدها نفر در همان 
کنفرانس فریاد نزدند که آزادى تنها با برچیدن این نظام ممکن است، که دوم خرداد بال دیگر همین حکومت 

است، که حتى پاالن این حکومت هم عوض شدنى نیست. 
 

احکام محکمه اسالمى پرونده برلین ربطى به شرکت و اظهار نظر این افراد در آن کنفرانس ندارد.  (بعضى 
مانند صدر و رستمخانى اصال کارى در این کنفرانس نداشتند).  این احکام ربطى به اعتراض مخالفان حکومت 
در سالن کنفرانس برلین و عکس العمل این سخنرانان در قبال آن وقایع ندارد.  نوارهاى ویدئویى کنفرانس 
برلین گواه این است که اغلب متهمین جانانه از حکومت اسالمى شان در ایران دفاع کردند.  نه فقط این، بلکه 
کسانى نظیر سحابى، رئیس دانا، جالئى پور و اشکورى، و برخى دیگر، چه قبل از تشکیل پرونده، در جراید و 
سخنرانى ها و چه در دفاعیات خود، باز آزادیخواهان و انقالبیون سرنگونى طلب و حزب کمونیست کارگرى 
و رهبرانش را آماج شدید ترین حمالت و ترور شخصیت قرار دادند، کوچکترین ابایى از این نداشتند که ما را 
"عامل اجانب "بخوانند و عمال فتواى اعداممان را طلب کنند. اساسا اگر کنفرانس برلین چیزى را نشان جناح 

راست داد، وفادارى دوم خردادى ها به نظام بود.
  

و طنز ماجرا اینجاست که اگر اینها حکم سنگین زندان گرفته اند، دقیقا به همین خاطر است. این عده قربانیان 
آرامش فعال اند.  قربانیان بن بست دوم خرداد و اصالح طلبى اسالمى، قربانیان تالش ابلهانه براى تعدیل رژیم 
و جلوگیرى از تغییر آن.  در فاصله کنفرانس برلین تا صدور حکم محکمه برلین، دوم خرداد به انتهاى خط 
رسید. حباب اصالح طلبى اسالمى ترکید. اینها اسراى جنگى اند. رهبرانشان واداده اند، استراتژیست هایشان 
گیر کرده اند، نیروهایشان منهزم شده اند. انجمن اسالمى دانشجویان ایالم راست میگوید، اگر کسى قبال جایى 

بر سر چیزى ایستادگى کرده بود، افشارى و سحابى امروز در زندان نبودند.  

حتى مقامات آلمانى و دوستان شوك زده ایرانى شان خوب میدانند که تروریسم دولتى و محاکمات صحرایى 
و قصاص اسالمى و اعدام و شکنجه در ایران بیست سال است که حتى یک روز قطع نشده.  خود پرونده 
برلین را از جمله براى ماستمالى پرونده یک زنجیره قتل دولتى سر هم کردند.  در همین فاصله محکمه برلین، 
800 نفر را به اعدام و سنگسار محکوم کرده اند و کشتن ها را شروع کرده اند.  چند صد نفر را بجرم جشن 
گرفتن سال نوى میالدى گرفتند و شالق زدند و سیاه کردند.  این واقعیات ایران اسالمى خامنه اى و خاتمى 

و رفسنجانى است.  

محکومین محکمه نمایشى برلین باید فورا آزاد بشوند.  براى ما این بخشى از یک مبارزه وقفه ناپذیر براى 
سرنگونى رژیم کثیف اسالمى و رهایى همه قربانیان آن است.  این مبارزه است که اکنون با سرعتى بیسابقه 
نیرو میگیرد.  آنها که آنروز در کنفرانس برلین حقایق را گفتند، جاى شایسته خود را در راس تحوالت سیاسى 

تاریخساز ایران پیدا میکنند.     

انترناسیونال هفتگى شماره 37 ،30 دى 1379 - 19 ژانویه 2001 
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میزگرد: عروج و افول اسالم سیاسى 
گفتگو با "پرسش" 

  
پرسش: تعبیر شما از مفاهیمى چون بنیاد گرایى اسالمى و اسالم سیاسى چیست؟ تفاوت این دو عبارت 

چیست؟ 

منصور حکمت: من عبارت بنیاد گرایى اسالمى را بکار نمیبرم چون بنظر من تعبیر دست راستى هدفدارى 
است که عامدانه تصویر گمراه کننده اى از اسالم و جنبشهاى اسالمى معاصر بدست میدهد. آنچه واقعى 
است عروج اسالمى سیاسى است. اسالم سیاسى بنظر من یک جنبش ارتجاعى معاصر است و جز در فرم 
خویشاوندى اى با حرکتهاى اسالمى اواخر قرن نوزده و اوائل قرن بیستم ندارد. از نظر محتواى اجتماعى 
معاصر ریشه  جامعه  در  کامال  جدید  جنبش  این  میکند،  دنبال  که  اى  اقتصادى  سیاسى-اجتماعى و  و امر 
دارد. تکرار همان پدیده قدیمى نیست. این حاصل شکست و یا بهتر بگویم عقیم و نیمه کاره ماندن پروژه 
مدرنیزاسیون غربى در کشورهاى مسلمان نشین خاورمیانه از اواخر دهه شصت و اوائل هفتاد میالدى، و 
همراه آن افول جنبش سکوالر-ناسیونالیستى اى بود که مجرى اصلى این مدرنیزاسیون ادارى و اقتصادى و 
فرهنگى بود. بحران حکومتى و ایدئولوژیکى در منطقه باال گرفت. جنبش اسالمى در این خالء ایدئولوژیک 
سیاسى و سردرگمى بورژوازى بومى این کشورها بعنوان یکى از آلترنانیوهاى راست براى تجدید سازمان 
حاکمیت بورژوایى در مواجهه با چپ و طبقه کارگرى که با عروج کاپیتالیسم رشد پیدا کرده بود به میدان 
آمد. با اینحال بدون تحوالت سال 79-1978 در ایران، این جریانات بنظر من هنوز شانسى نداشتند و حاشیه 
اى میماندند. در ایران بود که این جنبش خود را در یک حکومت سازمان داد و اسالم سیاسى را در کل 

منطقه به یک نیروى قابل اعتنا و مطرح تبدیل کرد. 

اسالم سیاسى از نظر من عنوان عمومى آن جنبشى است که اسالم را ابزار اصلى یک بازسازى دست راستى 
طبقه حاکمه و یک نظام حکومتى علیه چپگرایى در این جوامع میداند و به این اعتبار در رقابت بر سر 
سهم خود از قدرت جهانى سرمایه با بخشهاى دیگر و بخصوص با قطبهاى هژمونیک جهان سرمایه دارى 
اسالم  ندارد.  متعینى  و  شده  داده  فقهى  و  اسکوالستیک  محتواى  لزوما  سیاسى  اسالم  این  دارد.  کشمکش 
سیاسى لزوما بنیادگرا و دکترینر نیست. از انعطاف پذیرى سیاسى و پراگماتیسم عقیدتى خمینى تا محافل 
خشکه مقدس در جناح راست حکومت ایران، از نهضت آزادى و مهدى بازرگان و امل و نبیه برى مکال و 
کراواتى تا طالبان، از حماس و جهاد اسالمى تا یا "پروتستانیسم اسالمى" امثال سروش و اشکورى در ایران، 

همه بخشهاى مختلف این اسالم سیاسى اند. 

قدرتهاى غربى، و مدیا و دنیاى دانشگاهى شان، مقوله بنیاد گرایى را پیش کشیده اند تا رگه هاى تروریستى 
و ضد غربى این جریان اسالمى را از شاخه هاى پرو غرب و اهل سازش آن جدا کنند. ضد غربى ها را 
بنیاد گرا مینامند و بنیادگرایى را میکوبند تا اسالم سیاسى بطورکلى را که از نظر آنها فعال یک رکن غیر قابل 
جایگزینى حاکمیت دست راستى و ضد سوسیالیست در منطقه است نگهدارند. اما جریانات ضد غربى لزوما 
جناح خشکه مقدس و متعصبین فقهى در این جنبش نیستند. بنیادگراترین بخشهاى اردوى اسالمى، نظیر 

طالبان و عربستان سعودى، نزدیک ترین یاران غرب هستند. 
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پرسش: تا چه حد بقدرت رسیدن اسالمیست ها بیانگر عقبگردى مذهبى است؟ آیا این یک برگشت مذهبى 
در این جوامع است؟ رجعتى به ارزشها و باورهاى دینى در زندگى فردى و اجتماعى؟ 

منصور حکمت: این بنظر من ریشه در احیاى اسالم به مثابه یک دستگاه اعتقادى ندارد. این اسالم فقهى 
نیست، بلکه اسالم سیاسى است. مبناى آن معادالت سیاسى معینى است. بدیهى است که با باال گرفتن قدرت 
اسالم سیاسى فشار براى احیاى ظواهر مذهبى در جامعه شدت میگیرد. اما این یک فشار سیاسى است. مردم 
به این فشار بعضا تمکین میکنند. پشتوانه این "رنسانس" اسالمى خشونت و ترور است. در الجزایر به یک 
شکل و در ایران به شکل دیگر. در ایران واقعیت این است که برعکس، به تناسب عروج اسالم سیاسى و 
حاکمیت دینى، موج بازگشت ضد اسالمى در سطح معنوى و عقیدتى و در زندگى شخصى مردم به طرز 
خیره کننده اى باالگرفته است. عروج اسالمى سیاسى در ایران مقدمه اى بر یک انقالب فرهنگى ضد اسالمى 
و ضد دینى شده در اذهان مردم و بویژه نسل جوان شده است که با یک انفجار عظیم جهان را متوجه خود 

خواهد کرد و شیپور پایان عملى اسالم سیاسى در کل خاورمیانه را به صدا در خواهد آورد. 

جنبش  تابوت  به  آخر  میخ  اسالمى  جمهورى  سقوط  میگوید  همین میزگرد  در  آبراهامیان  اروند  پرسش: 
خود  بپاى  را  شکست  این  میتوانند  ها،  شیعى  غیر  بخصوص  دیگر،  گرایشات  چون  نخواهد بود،  اسالمى 

ننویسند. آیا با این ارزیابى موافقید؟ 

منصور حکمت: بنظر من حرکت اسالمى با سقوط رژیم اسالمى در ایران در خاورمیانه و در سطح بین 
المللى از نفس میافتد. بحث بر سر این نیست که ایران اسالمى یک مدل شکست خورده خواهد بود که 
دیگران میتوانند خود را از آن مبرا بدانند. شکست جمهورى اسالمى در متن یک خیزش سکوالریستى عظیم 
توده اى در ایران رخ خواهد داد. خیزشى که دست به بنیادهاى تفکر ارتجاعى اسالمى میبرد و آن را در افکار 
عمومى جهان نه فقط بى اعتبار، بلکه محکوم و رسوا میکند. شکست رژیم اسالمى چیزى از نوع سقوط 
آلمان نازى خواهد بود. هیچ فاشیستى نمیتواند بسادگى با صرف فاصله گذارى مکتبى و سازمانى میان خود 
و این قطب فروریخته مواضع و موقعیت خود را حفظ کند. کل این جریان دهها سال به رکود میکشد. 
شکست اسالم سیاسى در ایران، یک پیروزى آنتى اسالمیستى است که در محدوده ایران متوقف نمیشود. 

 
پرسش: شما توصیف کشورهایى مانند ایران بعنوان کشورهایى "اسالمى" را نمیپذیرید. چرا؟ 

 
منصور حکمت: هر تقسیم بندى و تیتر گذارى اى هدفى را دنبال میکند. اسالم در ایران هزار و چهارصد 
سال چرخیده و طبعا رنگ خود را به چیزهایى زده است. اما این فقط یک مولفه در ترسیم سیماى این 
خط،  زبان،  قومیت،  صنعتى،  عقب ماندگى  پلیسى،  حکومت  سلطنت،  استبداد،  که  همانطور  است.  جامعه 
پیشینه تاریخى، تاریخ سیاسى، رسوم پیشا اسالمى، مشخصات جسمى مردم، قد، قیافه و رنگ و رو، تماس 
و مراودات بین المللى، جغرافیا و آب هوا، وضع تغذیه، طول و عرض کشور، درجه تراکم جمعیت، مناسبات 
اقتصادى، نظام سیاسى، درجه شهر نشینى، آرشیتکتور و غیره و غیره. همه اینها مشخصاتى واقعى از آن 
جامعه را بیان میکند. حال اگر کسى اصرار دارد از میان صدها مولفه اى که بین ایران و پاکستان و فرانسه 
و ژاپن تفاوتهایى ایجاد میکند، بر حضور اسالم در برخى جوانب زندگى این جامعه انگشت بگذارد و این 
اسم را به پیشانى همه ما مردم، از ضد دین هایى مانند من و شما و دشتى و هدایت تا اکثریت عظیمى که 
نه خود را مومن میدانند و نه براى اسالم و آخوند تره خرد میکند، بچسباند حتما هدف خاصى را دنبال 
میکند. ایران جامعه اى اسالمى نیست. حکومت، اسالمى است. اسالم یک پدیده تحمیلى در ایران است، نه 
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فقط امروز بلکه دوران سلطنت هم، و به ضرب زدن و کشتن سر کار مانده است. ایران یک جامعه اسالمى 
نیست. بیست سال است میخواهند بزور اسالمى اش کنند نتوانسته اند. اسالمى نامیدن جامعه ایران، بخشى 

از یک جهاد ارتجاعى براى اسالمى کردن آن است. 
 

پرسش: آیا اسالم سیاسى را یک نیروى ماندگار در ساختار سیاسى کشورهاى مسلمان نشین خاورمیانه و 
شمال آفریقا تلقى میکنید؟ 

منصور حکمت: ماندگارى یک مقوله نسبى است. باالخره زمانى خواهد رسید که این منطقه اسالم را به 
تمامى دفع کند و به یک پدیده عتیقه تبدیل کند که اگر چه هنوز براى تماشا و مطالعه وجود دارد و حتى 
پیروانى دارد، عمال نقشى در زندگى مردم بازى نمیکند. اما اینکه این زمان کى فرا میرسد تماما به روندهاى 
هنوز  است.  خورده  گره  سوسیالیسم  و  آزادى  براى  مبارزه  به  بطور مشخص  جوامع و  این  در  سیاسى 
نسلهاى بیشترى ممکن است ناگزیر به تحمل این اسالم باشند و حتما علما و محققینى هم اسالم را ابدى 
خواهند پنداشت. اما هیچ چیز ابدى و ساختارى اى در اسالمیت خاورمیانه نیست. جنبشهاى انساندوست و 
آزادیخواه میتوانند پرونده اسالمیت را ببندند. در ایران مقطع خالصى از اسالم میتواند بسیار سریع فرا برسد. 
بنظر من جمهورى اسالمى در جریان حذف شدن است و همراه آن اسالم سیاسى در ایران در هم کوبیده 
میشود. و اگر فشار سیاسى اسالم و اسالمیت حذف شود، آنوقت پوکى و بى عمقى آنچه سلطه فرهنگى 
اسالم بر جامعه اى مانند ایران قلمداد میشود بسرعت عیان میشود. ایران در ظرف چند سال از پایگاه قدرت 

اسالم سیاسى به مرکز و رهبر مبارزه با آن تبدیل خواهد شد. 

یکى از اشکال بقاء اسالم سیاسى در منطقه بنظر من تروریسم است. مبارزه علیه تروریسم اسالمى بنظر من 
تا چندین سال پس از پیروزى سیاسى بشریت بر اسالم در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. برچیدن 

گروههاى ترور اسالمى به وقت بیشترى احتیاج خواهد داشت. 

پرسش: شما قبال در نوشته هایى تجدید حیات جنبش اسالمى را تا حدود زیادى به مساله فلسطین و جدال 
اعراب و اسرائیل مرتبط کرده اید. شرکت کنندگان دیگر در این میزگرد در این تاکید ویژه شما بر جایگاه 

این کشمکش شریک نیستند. 

منصور حکمت: بنظر من استاتیک به مساله نگاه میکنند. سوال فقط این نیست که جنبش اسالمى در پاسخ 
به چه معضالت و بر محور کدام تنشها عروج کرده است. هرچند حتى در همین محدوده هم جدال اعراب 
و اسرائیل و مساله فلسطین و وجود یک "دشمن "قومى-دینى-امپریالیستى که ناسیونالیسم و سکوالریسم 
حاکمیت  مدعى  آلترناتیو  یک  بعنوان  اسالمى  حرکت  عروج  رکن  یک  است  زانو زده  آن  مقابل  در  عرب 
است. سوال مهم تر اینست که در غیاب مساله فلسطین، در غیاب پیدایش کشور اسرائیل در این سرزمین 
معین، روندهاى ایدئولوژیکى، سیاسى و فرهنگى جهان قرن بیستم کشورهاى عرب نشین و مسلمان نشین 
خاورمیانه را به چه سمتى میبرد و تا چه حد این منطقه هم مانند آمریکاى التین و آسیاى جنوب شرقى 
امکان انتگره شدن در یک نظم جهانى "غربى "را میداشت؟ تا چه حد کاپیتالیسم، تکنولوژى، صنعت و 
سرمایه غربى با تمام عملکرد یکسان ساز و شبیه ساز ادارى و فرهنگى اش در این منطقه رشد میکرد؟ 
تا چه حد اسالم مانند سایر ادیان در قرن بیستم به یک رگه برسمیت شناخته شده، مدرنیزه شده، تعدیل 
شده و ادغام شده در روبناى سیاسى یک کاپیتالیسم جهانى تبدیل میشد؟ سوال این نیست که آیا مساله 
فلسطین و این کشمش باعث عروج اسالم سیاسى نوین شده (که بنظر من سهم بسیار زیادى داشته است)، 



1872

برگزیده آثار  منصور حکمت

سوال این است که که تا چه حد این کشمکش مانع انتگره شدن مسلمانان و کشورهاى مسلمان نشین در 
پیکره قرن بیستم و در نظم کاپیتالیستى جهان شده است، تا چه حد مساله رشد اقتصادى، انتقال تکنولوژى، 
انتگراسیون با فرهنگ غربى مسلط در جهان، پیدایش ارکان یک جامعه مدنى کاپیتالیستى، رشد نهادهاى 
سیاسى و ادارى منطبق با الگوى غربى و رشد رگه هاى فکرى و فرهنگى غربى (از جمله سکوالریسم و 
مدرنیسم و لیبرالیسم) در این کشورها از وجود مساله فلسطین تاثیر منفى پذیرفته است. روند مدرنیزاسیون، 
سکوالریزاسیون و غربیگرایى در کشورهاى اسالم زده از اوائل قرن بیست آغاز شده بود و تا دهه شصت 
میالدى به نتایج زیادى هم رسیده بود. اما غرب، بدلیل مساله فلسطین، بدلیل وجود یک کشمکش منطقه 
اى که سایه اى از یک قطب بندى اساسى جهانى در دوران جنگ سرد بود، بدلیل اتحاد استراتژیک اش با 
اسرائیل، کل مساله انتگراسیون کشورها و جوامع عرب نشین و مسلمان نشین خاورمیانه در اردوى جهانى 
کاپیتالیسم غربى را نامیسر و منتفى تلقى کرد. پاسخ واقعى به ارتجاع مذهبى فقط از سوسیالیسم بر میاید، 
مدرنیسم  و  سکوالریسم  ناسیونالیسم و  شکست  حاصل  خاورمیانه  در  میلیتانت  سیاسى  اسالم  عروج  اما 
بورژوایى در این کشورهاست که منطقا میتوانست و حتى میرفت اسالمیت را هضم کند. حتى اگر سخنى از 
پروتستانیسم اسالمى نبود، این روند میتوانست اسالم را در این جوامع در حداقل در همان جایگاهى قرار 
بدهد که کاتولیسیسم در ایرلند دارد. اما شرط این پیروزى بورژوایى، رشد کاپیتالیسم، رشد صنعت و انتقال 
تکنولوژى و سرمایه بود که بدلیل وجود کشمکش اعراب و اسرائیل در متن جنگ سرد، غرب تمایلى به 
آن نداشت. خاورمیانه و مردم آن در فرهنگ سیاسى غرب، شیطانى تصویر شده اند. این ها از پرسوناژهاى 
منفى اصلى در فرهنگ سیاسى غرب پس از پیدایش اسرائیل اند. خاورمیانه براى غرب مانند آمریکاى التین 
و آسیاى جنوب شرقى نیست. یک منطقه ممنوعه است. بى ثبات است، مخاطره آمیز است، غیر قابل اتکاء 
است، خصمانه است. اسالم سیاسى در این حفره سیاه عروج کرده است. اگر مساله اسرائیل نبود، مشکالت 
مصر و ایران و عربستان و عراق، از قماش مشکالت برزیل و پرو و مکزیک بود. حتما اسالم سیاسى وجود 
میداشت، اما یک حرکت حاشیه اى و فرقه اى میماند و به بستر اصلى سیاست در این کشورها وارد نمیشد. 

پرسش: شما سکوالریسم را چگونه تعریف میکنید؟ حدود ابراز وجود مذهب و حرکتهاى مذهبى در قلمرو 
سیاست و فرهنگ در یک نظام سکوالر چه میتواند باشد. 

منصور حکمت: سکوالریسم را باید همانطور تعریف کرد که رایج است. رادیکالیسم زیادى نمیشود به 
این مقوله الصاق کرد. سکوالریسم یعنى جدایى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. جدا بودن مذهب از 
هویت شهروندى و تعریف حقوق و اختیارات و وظایف شهروندان. تبدیل مذهب به یک امر خصوصى. 
وقتى مذهب فرد در تعریف مشخصات اجتماعى و سیاسى او و در تالقى فرد و دولت و فرد و بوروکراسى 
وارد تصویر نشود. به این اعتبار سکوالریسم یک مجموعه شرایط حداقل است. من، براى مثال، نمیتوانم 
تمام موضع خود در قبال جایگاه مذهب در جامعه را در این مقوله جاى بدهم. من فقط خواهان سکوالریسم 
نیستم، بلکه خواهان مبارزه آگاهانه جامعه با مذهب هستم. خواهان آنم که همانطور که بخشى از منابع 
جامعه صرف مبارزه با ماالریا و وبا میشود، همانطور که علیه زن ستیزى، نژادپرستى، کودك آزارى آگاهانه 
سیاستگذارى میشود، نیرو و امکاناتى در جامعه صرف مذهب زدایى بشود. منظورم از مذهب، البته دستگاه 
مذهبى و ادیان تعریف شده است و نه اندیشه مذهبى و با حتى باور به مذاهب کهنه و موجود. من یک فرد 
ضد مذهبى هستم و خواستار آنم که جامعه محدودیت بسیار بیشترى، به نسبت یک مناسبات صرفا سکوالر، 
بر مذهب سازمانیافته و "صنایع دینى "اعمال کند. اگر قانون ادیان را موظف کند که خود را به صورت 
شرکتهاى انتفاعى و موسسات خصوصى ثبت کنند، مالیات بدهند، بازرسى بشوند، قانون کار، قوانین ناظر به 
ممنوعیت تبعیض جنسى، حقوق کودکان، ممنوعیت نشر اکاذیب، ممنوعیت افترا و تحریک، قوانین حمایت 
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حیوانات و غیره را رعایت کنند، اگر با "صنعت مذهب" مانند "صنعت دخانیات" رفتار بشود، آنوقت تازه ما 
به یک موقعیت اصولى در قبال حدود ابراز وجود مذهب در جامعه نزدیک شده ایم. 

پرسش: شاید فرق اینجاست که مذهب زدایى میتواند سرکوب باورهاى معتقدان به این مذاهب معنى یا تلقى 
بشود. چطور میتوان مرز این موضع فعال ضد مذهبى را با نقض آزادى اندیشه و بیان ترسیم کرد؟ 

باور  نه  و  میکنم  صحبت  دینى"  "صنایع  و  سازمانیافته  مذهب  از  گفتم من  که  همانطور  حکمت:  منصور 
سوال  سازمان بدهد.  آن  گرد  و  کند  تبلیغ  و  ابراز  آن  و  باشد  داشته  اعتقادى  هر  هرکس میتواند  مذهبى. 
اینست که جامعه چه مقرراتى براى محافظت خود وضع میکند. جامعه امروز سعى میکند کودکان را از 
تبلیغات صنعت دخانیات مصون کند. در مورد تبلیغات صنعت مذهب هم عین همین کار را میشود کرد. 
آدم سیگارى همه حقوق خود را دارد و میتواند هر نهاد و انجمنى در تبلیغ خواص توتون و اتحاد اهل 
دخانیات ایجاد کند. اما این به معنى کارت سبز به صنعت دخانیات نیست. دستگاه مذهب اسالم و ادیان 
اصلى دیگر (مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم و غیره)، انجمن هاى داوطلبانه معتقدین به اندیشه هاى معینى 
نیستند، نهادهاى سیاسى و بنگاه هاى مالى بسیار عظیمى هستند که هرگز بطور واقعى حسابرسى نشده اند، 
تابع قانون سکوالر جامعه نشده اند و در قبال اعمال خود مسئولیت قبول نکرده اند. هیچکس حاجى روح 
اهللا خمینى را براى دادن فتواى قتل سلمان رشدى به دادگاه نبرد. تحریک به قتل در همه کشورهاى جهان 
جرم است. و این تنها گوشه کوچکى از یک شبکه قتل و نقص عضو و ارعاب و آدم دزدى و شکنجه و 
کودك آزارى است. بنظر من کارتل مواد مخدر مدى ئین (اسکوبارها) و مثلت هاى چینى و مافیاى ایتالیا 
 (و آمریکا) انگشت کوچک ادیان سازمان یافته نمیشوند. صحبت من از مبارزه مشروع و سازمان یافته یک 
جامعه آزاد و باز علیه این نهادها و بنگاه هاست. در عین حال اعتقاد به هرچیز، حتى عقب مانده ترین و 

ضد انسانى ترین احکام، را حق انکار ناپذیر فرد میدانم. 
 

پرسش: سکوالریسم، و مذهب زدایى مورد نظر شما، چقدر در کشورهاى دایره نفود اسالم در خاورمیانه 
زمینه دارد؟ چقدر سکوالریسم در این جوامع قابل پیدا شدن است؟ اروند ابراهامیان از امکان اسالمى ماندن 
و در همان حال سکوالر بودن سخن میگوید. منشاء سکوالریسم در این جوامع کدام جنبشها هستند و چقدر 

شانس پیروزى دارند؟ 
   

منصور حکمت: بنظر من خستگى نظرى چپ و ضرباتى که آرمان خواهى و اندیشه نقاد و رادیکال از 
اواسط دهه هفتاد به اینسو متحمل شده است، بسیارى از نظریه پردازان چپ و خیرخواه را هم به نگرش 
مرحله اى- تاکتیکى و تدریجى گرایى تاسف بارى در قبال افق تحقق آرمانهاى ابتدایى انسان دچار کرده 
است. صد سال قبل بشریت آوانگارد به اینکه رهایى بشر بدست کشیشان و از راه تعدیل مذهب و عروج 
روایات و تعابیر جدید از درون کلیسا بدست آید میخندید. امروز محققان و اندیشمندان حرفه اى میتوانند 
نسخه بپیچند که زن ایرانى فعال میتواند سکوالریسم را با اضافه شدن رنگ سرمه اى به رنگهاى هاى مجاز 
دولتى براى حجاب معنى کند. این بنظر من ندیدن دینامیسم تغییر و انقالب در جامعه است. جهان تاکنون 
از طریق زیر و رو شدن ها جلو رفته است. دگرگونى هاى خیره کننده و سریع در تفکر، در تکنیک، در 

مناسبات اجتماعى. 
 

به  اسالمى  تدریجى رژیمهاى  تبدیل  و  اسالم  تعدیل  است،  ممکن  غیر  و  تخیلى  براستى  آنچه  من  بنظر 
تحقق  است،  ناگزیر  دیگر  ایران  در مورد  و  است،  محتمل  است،  واقعى  آنچه  است.  سکوالر  حکومتهاى 
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سکوالریسم از طریق خیزش ضد مذهبى مردم، علیه حکومتهاى موجود و تمام تعابیر و قرائتها از اسالم 
است. 

 
پرسش: کدام نیروهاى اجتماعى یا جنبش ها میتوانند مبشر سکوالریسم در خاورمیانه باشند؟ 

منصور حکمت: قاعدتا این میبایست رسالت تاریخى جنبشهاى بورژوایى و کاپیتالیسم نوخاسته این کشورها 
در قرن بیستم باشد. لیبرالیسم، ناسیونالیسم، مدرنیسم و غربیگرى. براى دوره اى تصور میشد که این روند 
ولو آهسته، نیم بند و ناقص، در جریان است. اما این جنبشها تا اواسط دهه هفتاد دیگر از پا افتاده بودند و 
پروژه توسعه غربى به رکود کشیده شد و بحران حکومتى باال گرفت. جنبشهاى استقالل طلبانه در خاورمیانه 
در اکثر موارد دولتهاى پرو غرب ایجاد نکرد. سقوط خاندانهاى سلطنتى منجر به پیدایش دولتهاى نظامى شد 
که بخش عمده شان در جدال شرق و غرب در حیطه نفوذ شوروى قرار گرفتند. کاپیتالیسم و صنعت در 
کشورهاى خاورمیانه مجموعا از طریق دولتهاى ناسیونالیست و مستبد اشاعه یافته است. یک جامعه مدنى 
بورژوایى پا نگرفت. لیبرالیسم و مدرنیسم بورژوایى جنبشهاى قابل اعتنایى در خاورمیانه نیستند. ناسیونالیسم 

مسلط، چه طرفدار شوروى و چه غربى، مجموعا در یک ائتالف سیاسى با اسالم بسر برده است. 

بهرحال سکوالریسم بعنوان یک محصول فکرى، سیاسى و ادارى رشد کاپیتالیسم در خاورمیانه پدیدار نشد. 
بنظر من بورژوازى منطقه فاقد یک دستور کار سکوالریستى و یا حتى توان یک موضعگیرى اینچنینى است. 
برقرارى یک نظام سکوالر دیگر کار جنبشهاى سوسیالیستى و کارگرى است. و این بنظر من امرى است که 
پیروزى چپ در منطقه، و الاقل بفوریت در ایران، را به یک احتمال واقعى و مادى تبدیل میکند. مردم یک 
نظام سکوالر میخواهند، و در غیاب یک اردوى سکوالریست راست، مردم حول پرچم چپ کمونیست که 

آماده یک مبارزه اساسى با حاکمیت مذهب باشد گرد خواهند آمد. 
 

پرسش: تا چه حد سکوالریسم را در این جوامع قابل پیاده شدن میدانید؟ 

منصور حکمت: در جهان امروز، با این ارتباط اطالعاتى میان بخشهاى مختلف آن، بنظر من سرپا نگاهداشتن 
یک روبناى اسالمى در منطقه اى به این وسعت، غیر ممکن است. جلوى عروج سکوالریسم در خاورمیانه 
را نمیتوان گرفت. من فکر میکنم سکوالریسم نه فقط قابل تحقق است، بلکه پس از تجربه ایران و افغانستان 
و الجزایر، نیاز و خواست مردم منطقه است. مشکل هنوز اساسا مساله فلسطین است. این تضاد همانطور 
که جناحهاى مرتجع مذهبى در خود اسرائیل را تقویت میکند و قدرتى بسیار بیشتر از وزنه اندك شان در 
فرهنگ و عقاید مردم به آنها میدهد، در جبهه مقابل به طول عمر اسالم سیاسى و هویت اسالمى اضافه 
میکند. هرچه زودتر کشور مستقل فلسطین ایجاد بشود، پنبه اسالم و اسالمیت در منطقه زودتر زده خواهد 

شد. 

پرسش: نظرتان راجع به تز "جدال تمدنها"ى ساموئل هانتینگتون چیست؟ قاعدتا شما باید پیدایش یک 
امپراطورى شر تحت پرچم اسالم را منتفى بدانید. 

منصور حکمت: مقاله و تز هانتینگتون از نظر علمى و مضمونى بینهایت بى ارزش و توخالى بود و فورا و 
به تفصیل از طرف بسیارى تحلیلگران پاسخ گرفت. تعابیر دلبخواهى، وفق دادن واقعیات با تلقى هاى ذهنى 
نویسنده، تحریف فاکت هاى غیر قابل انکار و متدولوژى فوق العاده فقیر و عقب مانده در تحلیل، جایى 
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براى جدى گرفتن این بحث نمیگذاشت. مطلب هانتینگتون در سال 1993 ارائه شد، بعد از سقوط شوروى 
و اعالم "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" در مدیا و آکادمى غربى. براى دهها سال تمام اندیشه و خودآگاهى 
سیاسى بورژوازى غرب حول وجود یک دشمن جهانى، یک قطب جهانى و قدرتمند متخاصم، ساخته و 
پرداخته شده بود. در سالهاى آخر و در دوران ریگان، این تقابل حتى یک تبیین کامال هالیوودى پیدا کرده 
بود. "امپراطوى شر"، "جنگ ستارگان" مقوالتى در این فرهنگ سیاسى بودند. بعد از حذف شوروى مساله 
"دشمن کیست" و موضوع بازتعریف وظایف ناتو و سازمان سیا، سیاست خارجى آمریکا و رشد مجدد 
انزواطلبى در شاخه هاى از جمهورى خواهان باال گرفت. "جدال تمدنها" یک پاسخ جنجالى، در متن همان 

فرهنگ هالیوودى، به این سواالت بود. 

من با این نکته گراهام فولر کامال موافقم که اختالفات "تمدنى" قالبى براى بروز اختالفات اجتماعى فى 
الحال موجودى هستند. مقوالت "تمدنى" در تبلیغات جنگى و بازاریابى سیاسى براى این منافع نقش دارند. 
بسیج  ابزارهاى  اسالمى  تعصبات  و  اسالمى  تبیینهاى  و  اسالمیت  ندارند.  کشمکش جایگاهى  خود  در  اما 
اجتماعى در کشمکشهاى مادى اجتماعى است که خود بر سر اسالم و تمدن اسالمى و تقابل آن با فرهنگ 
غربى نیست. جریان یوگسالوى برسر اختالف تمدن مسیحى غربى با مسیحیت ارتدوکس شرقى نیست (که 
معلوم نیست در این میان "تمدن" اسالمى در بوسنى و کوسووو چرا سرش را روى بالش "تمدن" غربى 
گذاشته!). یا دهسال تخریب عراق محصول جدال تمدن غربى و اسالمى نیست. دنیا طبقاتى است. صحنه 
مبارزه طبقاتى است. صحنه رقابت جناحها و بخش هاى مختلف طبقه سرمایه بر سر قدرت سیاسى و منافع 
مادى و سود و حیطه نفوذ و قلمرو استثمار است. صحنه مبارزه براى آزادى و رفع تبعیضاست. صحنه جدال 
چپ و راست است. صحنه نبرد تمدن ها نیست. و باالخره، سخن گفتن از تمدن اسالمى، آنهم بعنوان چیزى 
که گویا در شرق آن خطى که آقاى هانتینگتون روى نقشه کشیده حاکم است پوچ است. نه اسالم یک تمدن 
است، نه در آن کشورها حاکم است و نه در ظرفیت ایفاى نقش امپراطوى شیطانى است. تبلیغات روزمره در 
غرب، بخصوص وقتى کلینتون و بلر و ناتو دهان باز میکنند، این تصویر را میدهد که گویا صدام حسین در 
یک قدمى فتح جهان است و ما زندگى مان را مدیون ناتو هستیم که تا این لحظه جلوى این هیوال با چنگ و 
دندان مقاومت کرده است !تحریک افکار عمومى غرب علیه مردم خاورمیانه منافع مادى زیادى براى محافل 
مختلفى دارد، اما ربطى به صفبندیهاى حقیقى در جهان امروز ندارد. بهرحال مطلب هانتینگتون عمال نفوذى 
پیدا نکرد، هرچند ممکن است به کاریر هانتینگتون و بودجه موسسه تحقیقات استراتژیک "الین" در دانشگاه 

هاروارد خیر زیادى رسانده باشد. 
   

به نقل از انترناسیونال هفتگى شماره 69
9 شهریور 1380 - 31 اوت 2001 

نخستین بار در پرسش شماره 3 زمستان 1379 منتشر شده است
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تاریخ شکست نخوردگان 
چند کلمه به یاد انقالب 57

میگویند در سالهاى اخیر یک روند "بازبینى" و "بازنگرى" در بین انقالبیون و چپگرایان اپوزیسیون ایران 
در جریان بوده است. نگاهى به نشریات متعددى که این طیف بویژه در خارج کشور منتشر میکند به وجود 
چیزى از این دست صحه میگذارد، هرچند در اینکه "بازبینى" کلمه مناسبى براى توصیف این روند باشد 
جاى تردید جدى هست. در خلوت، وقتى بیان حقیقت کسى را نمیرنجاند، میتوان این روند را یک روند 

ندامت توصیف کرد. 

اما در انظار عموم، جایى که، بویژه این روزها، نزاکت سیاسى (Political Correctness) حکم میراند، 
شاید کلمه "نو اندیشى" معادل بهترى باشد. یکى از اولین قربانیان این روند نو اندیشى مقوله انقالب و 

انقالبیگرى بطور کلى و انقالب 57 بطور اخص بوده است. 

هر ماه کوهى مطلب توسط افراد و محافل و جریانات متشکل از بازماندگان و انقالبیون پا به سن گذاشته 
انقالب 57 منتشر میشود. خواندن و تعقیب کردن همه اینها و شریک شدن در مشغله ها و دنیاهاى ذهنى 
سخت  رفت  ذکرش  که  اندیشى"  "نو  روند  دیدن  اما  است.  دشوار  هم بسیار  و  عبث  هم  آنها  نویسندگان 
نیست. میتوان از شیوه "تداعى معانى" که یک ابزار روانشناسهاست سود جست و عکس العمل این ادبیات 
را به کلمات کلیدى اى، مثال خود مقوله انقالب، چک کرد. تصویرى که بدست مى آید جاى ابهام باقى 

نمیگذارد. انقالب: افراط، انقالب: خشونت، انقالب: استبداد، انقالب: انهدام. 

و چرا که نه؟ آخر چه کسى از این بازماندگان انقالب 57 هست که بتواند یک لحظه چشمانش را ببندد و 
به 17 سال گذشته فکر کند و خاطرات شیرینى به یادش بیاید؟ میلیونها مردم به زندگى در ارتجاعى ترین و 
وحشیانه ترین نظام اجتماعى محکوم شدند، جامعه اى مبتنى بر ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى 
ممنوع است، زن بودن جرم است، زندگى کردن جزا است و فرار غیر ممکن است. یک نسل کامل، شاید 
نیم بیشتر مردم، اصال به این جهنم چشم گشوده اند و جز این خاطره اى ندارند. و براى بسیارى دیگر، زنده 
ترین خاطره، یاد چهره هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشیده شدند. مگر نه اینست که 

نقطه آغاز این کابوس سال 57 بود، سال انقالب؟ 

شاید براى بعضى عاقبت نافرجام انقالب 57 در این روند "نو اندیشى" نقش داشته است. اما نه وسعت این 
ندامت و نه تلخى لحن و هیسترى نواندیشان امروز، هیچیک را نمیتوان با ناکامى انقالب 57 توضیح داد. 
انگار کنار پلى نشسته اید و بازگشت لشگر شکست خورده اى را میبینید. غیر قابل انتظار نیست که این 
شکست خوردگان را محزون، مبهوت، ساکت و افسرده بیابید. اما این جماعت مشت گره کرده اند. وقتى 
به  دارند  اینها  نمیکنید،  اشتباه  آرى،  میکنند،  را زمزمه  سرودى  دارند  انگار  میبینید  میکنید،  گوش  تر  دقیق 
جنگ میآیند، به جنگ" سرزمین" و "اردوگاه" و "قلعه" خود، یا بهرحال آنچه خود روزگارى چنین پنداشته 
و نامیده بودند. اینها دارند براى انتقام از "خود" و "خودى" هاى دیروز برمیگردند. براى کسى که از داخل 

قلعه به بیرون نگاه میکند، این حتما منظره هولناکى است. 

است.  شده  دیروزش بدرقه  مشتاقان  توسط  تلخ  چنین  اى  خورده  شکست  جنبش  و  ناکام  انقالب  کمتر 
انقالب مشروطیت، جنبش ملى شدن صنعت نفت، دوران حکومت آلنده، انقالب پرتقال، اعتصاب معدنچیان 
انگلستان، براى مثال، همواره احترام زیادى نزد پیش کسوتان و شرکت کنندگان خود داشته اند. علت نو 
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همین سالها،  که  اینست  واقعیت  کرد.  جستجو  دیگرى  جاى  باید  را  ایران  دیروز  امروز انقالبیون  اندیشى 
سالهاى پس از انقالب 57، در سطح جهانى مصادف با رویداد به مراتب مهمترى بود. سقوط بلوك شرق، 
هالوترین  و  ناتو  و  ورشو  پیمانهاى  سخنگویان  فریب ترین  عوام  تبلیغات  در  فقط  دیگر  اواخر  این  که 
طرفدارانشان به آن "اردوگاه سوسیالیسم" اطالق میشد، یک زلزله سیاسى و اجتماعى بود که کل دنیا را تکان 
داد. نفس حذف یک قطب از جهانى دو قطبى، جهانى که همه چیزش، از اقتصاد و تولید تا علم و هنر، 
براى دهها سال بر محور تقابل این دو قطب شکل گرفته بود، به اندازه کافى زیر و رو کننده بود. اما آنچه در 
قلمرو افکار و اندیشه تعیین کننده بود، این واقعیت بود که حاکمان جهان و گله وسیع سخنگویان و مبلغین 
جیره خوارشان در دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند سقوط شرق را سقوط کمونیسم و پایان سوسیالیسم و 
مارکسیسم تصویر کنند. کل این شعبده بازى البته بیش از شش سال بطول نیانجامید و تمام شواهد امروز 
حاکى از اینست که این دوران فریب دیگر به سر رسیده است. اما این شش سال دنیا را تکان داد. این پایان 
بدون  دنیا  و  باشد  میتواند  چه کابوسى  واقعا  سوسیالیسم  پایان  اینکه  به  بود  سرنخى  اما  نبود،  سوسیالیسم 
فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون "خطر" سوسیالیسم، به چه منجالبى بدل میشود. معلوم 
شد جهان، از حاکم و محکوم، سوسیالیسم را با تغییر تداعى میکند. پایان سوسیالیسم را پایان تاریخ خواندند. 
معلوم شد پایان سوسیالیسم پایان توقع برابرى است، پایان آزاد اندیشى و ترقى خواهى است، پایان توقع 
رفاه است، پایان امید به زندگى بهتر براى بشریت است. پایان سوسیالیسم را حاکمیت بالمنازع قانون جنگل 
و اصالت زور در اقتصاد و سیاست و فرهنگ معنى کردند. و بالفاصله فاشیسم، راسیسم، مرد ساالرى، قوم 

پرستى، مذهب، جامعه ستیزى و زورگویى از هر منفذ جامعه بیرون زد. 

موج "نو اندیشى" اى که بدنبال این ماجرا در سطح کل جهان براه افتاد دیدنى بود. در یک مسابقه بین المللى 
به  دیروز  آرمانهاى  و  شدند  نفرین  دیروز  اصول  شمرده شدند،  عار  دیروز  فضایل  خودشیرینى،  و  ندامت 
ریشخند گرفته شدند. حقارت و تسلیم بعنوان معنى زندگى به کرسى نشست. در فرهنگ توابیت روشنفکران 
نظم نوین، هرکس که زندگى بهترى براى همنوعانش میخواست و معتقد بود که وضع موجود میتواند و باید 
تغییر کند، هرکس که به برابرى انسانها قائل بود و به یک آینده بهتر دعوتشان میکرد، هرکس که از لزوم 
تالش جمعى آدمها براى تاثیرگذارى بر سرنوشت و سهمشان در جهان سخن میگفت، هرکس که دولت و 
جامعه را در قبال فرد و آسایش و آزادى او مسئول میدانست، از هزار و یک تریبون، خوشخیال، قدیمى، کم 
عقل و پا در هوا لقب گرفت. یاس نشان خرد شد، رها کردن آرمان هاى واالى بشرى واقع بینى و درایت 
خوانده شد. ناگهان معلوم شد که هر ژورنالیست تازه استخدام و هر استادیار تازه به کرسى رسیده و هر 
سرهنگ بازنشسته پاسخ غولهاى فکرى جهان مدرن، از ولتر و روسو تا مارکس و لنین، را دارد و کل معضل 
آزادیخواهى و برابرى طلبى و تالشهاى صدها میلیون انسان در چند قرن اخیر، جز اتالف وقت بیحاصلى 
در مسیر رسیدن به عمارت با شکوه "پایان تاریخ" نبوده است و باید هرچه زودتر به فراموشى سپرده شود. 

در متن این فضاى بین المللى است که انقالبیون دیروز به "باز اندیشى"پیرامون انقالب 57 و انقالبیگرى 
بطور کلى نشسته اند؛ و نتایجى که گرفته اند بیش از آنکه از ناکامى انقالب 57 ناشى بشود، مدیون روند 

تمسخر ایده آلها و اصول در مقیاس بین المللى است که چند سالى به مد روز بدل شد. 

گفته اند که تاریخ را همواره فاتحین مى نویسند. اما باید افزود که تاریخى که شکست خوردگان مى نویسند 
به مراتب دروغین تر و مسموم تر است. چرا که این دومى جز همان اولى در لباس تعزیه و نوحه و تسلیم 
است.  نخوردگان  شکست  تاریخ  واقعى  تاریخ  آنگاه  است،  تغییر  داستان  اگر تاریخ  نیست.  خودفریبى  و 
تاریخ جنبش و مردمى است که همچنان تغییر میخواهند و براى تغییر تالش میکنند. تاریخ کسانى است که 
حاضر نیستند ایده آلها و امیدهاى خود براى جامعه بشرى را دفن کنند. تاریخ مردم و جنبشهایى است که 
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در انتخاب اصول و اهداف خویش مخیر نیستند و ناگزیرند براى بهبود آنچه هست تالش کنند. انقالب57 
در تاریخ فاتحین و شکست خوردگان هر دو، پله اى در عروج اسالم و اسالمیت و مسبب شرایطى است 
که امروز در ایران حاکم است. در تاریخ واقعى، اما، انقالب 57 جنبشى براى آزادى و رفاه بود که در هم 

کوبیده شد. 

مصائب دوران پس از انقالب در ایران را باید بپاى مسببین آن نوشت. مردم حق داشتند رژیم سلطنت و 
تبعیض و نابرابرى و سرکوب و تحقیرى را که شالوده آن را تشکیل میداد نخواهند و به اعتراض برخیزند. 
مردم حق داشتند که آخر قرن بیستم شاه نخواهند، ساواك نخواهند، شکنجه گر و شکنجه گاه نخواهند. مردم 
حق داشتند در برابر ارتشى که با اولین جلوه هاى اعتراض کشتارشان کرد دست به اسلحه ببرند. انقالب 
57 حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى بود. جنبش اسالمى و دولت اسالمى نه فقط محصول 
این انقالب نبود، بلکه سالحى بود که آگاهانه براى سرکوب این انقالب، هنگامى که ناتوانى و زوال رژیم 
شاه دیگر مسجل شده بود، به میدان آورده شد. برخالف نظرات رایج، جمهورى اسالمى وجود خود را 
در درجه اول مدیون شبکه مساجد و خیل آخوندهاى جزء نبود. منشاء این رژیم قدرت مذهب در میان 
مردم نبود، قدرت تشیع، بیعالقگى مردم به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربى، سرعت بیش از حد 
شهرنشینى و کمبود "تمرین دموکراسى"، و غیره نبود. این خزعبالت ممکن است بدرد کاریر شغلى "شرق 
شناسان" نیم بند و مفسرین رسانه ها بخورد، اما سرسوزنى به حقیقت ربط ندارد. جریان اسالمى را همان 
نیروهایى به جلوى صحنه انقالب 57 کشیدند که تا دیروز زیر بغل رژیم شاه را گرفته بودند و ساواکش را 
تعلیم میدادند. آنها که پتانسیل رادیکالیزاسیون و دست چپى از آب در آمدن انقالب ایران را میشناختند و 
از اعتصاب کارگران صنعت نفت درس خود را گرفته بودند. آنها که به یک کمربند سبز در کش و قوسهاى 
جنگ سرد نیاز داشتند. براى "اسالمى" شدن انقالب ایران پول خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد. 
هزاران نفر، از دیپلوماتها و مستشاران نظامى غربى تا ژورنالیستهاى همیشه باشرف دنیاى دموکراسى ماهها 
عرق ریختند تا از یک سنت عقب مانده، حاشیه اى، کپک زده و به انزوا کشیده شده در تاریخ سیاسى ایران، 
یک "رهبرى انقالب" و یک آلترناتیو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه - صنعتى ایران سال 57 بسازند. 
آقاى خمینى نه از نجف و قم و در راس خیل مالهاى خر سوار دهات سر راه، بلکه از پاریس آمد و با 
پرواز انقالب. انقالب 57 تجسم اعتراض اصیل مردم محروم ایران بود، اما "انقالب اسالمى" و رژیم اسالمى 
محصول جنگ سرد بود، محصول مدرن ترین معادله سیاسى جهان آن روز. معماران این رژیم، استراتژیستها 
و سیاست گذاران قدرتهاى غربى بودند. همانها که امروز از درون لجنزار نسبى گرایى فرهنگى، هیوالى 
مخلوق خودشان را به عنوان محصول طبیعى "جامعه شرقى و اسالمى" و درخور مردم "جهان اسالم" یکبار 
دیگر مشروعیت میبخشند. کل امکانات اقتصادى و سیاسى و تبلیغاتى غرب براى ماهها قبل و بعد از بهمن 

57 براى به کرسى نشاندن این رژیم و سر پا نگاهداشتن آن بسیج شد. 

اما اینکه نفس اجراى این مهندسى اجتماعى در ایران مقدور شد، مدیون اوضاع و احوال و نیروهاى سیاسى 
و اجتماعى داخل ایران بود. ماتریال کافى براى این کار فراهم بود. حرکت اسالمى در همه کشورهاى منطقه 
وجود داشته است. اما تا رویدادهاى ایران در هیچ مقطعى این جنبش به یک جریان سیاسى قابل اعتنا و 
یک بازیگر اصلى در صحنه سیاسى این کشورها بدل نشده بود. (ضد) انقالب اسالمى را نه به نیروى ناچیز 
حرکت اسالمى، بلکه روى دوش سنتهاى سیاسى اصلى اپوزیسیون ایران ساختند. ضد انقالب اسالمى را 
روى دوش سنت ملى و باصطالح لیبرالى جبهه ملى ساختند که از کارگر و کمونیست بیش از هر چیز 
هراس داشت و تمام عمرش را زیر شنل سلطنت و عباى مذهب به جویدن ناخنهایش گذرانده بود. سنتى 
که در تمام طول تاریخش قادر نشد حتى یک تعرض نیم بند سکوالر به مذهب در سیاست و فرهنگ در 
ایران بکند. سنتى که رهبران و شخصیتهایش جزو اولین بیعت کنندگان با جریان اسالمى بودند. ضد انقالب 
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اسالمى را روى دوش سنت حزب توده ساختند که ضد - آمریکایى گرى بهر قیمت و تقویت اردوگاه 
بین المللى اش فلسفه وجودى اش را تشکیل میداد و رژیم اسالمى را، مستقل از اینکه چه به روز مردم و 
آزادى میاورد، زمین بارورى براى مانور و مانیپوالسیون میدید. رژیم اسالم را روى دوش سنت منحط ضد - 
مدرنیست، ضد "غرب زدگى"، بیگانه گریز، گذشته پرست و اسالم زده حاکم بر بخش اعظم جامعه هنرى و 
روشنفکرى ایران ساختند که محیط اولیه اعتراض جوانان و دانشجویان را شکل میداد. خمینى پیروز شد، نه 
به این خاطر که مردمانى خرافاتى عکس او را در ماه دیده بودند، بلکه به این خاطر که اپوزیسیون سنتى و 
این فرهنگ منحط ملى و عقبگرا، او را، که در واقع وارداتى ترین و دست سازترین شخصیت سیاسى تاریخ 
معاصر ایران بود، "ساخت ایران"، خودى و ضد غربى تشخیص داد و به تمجیدش برخاست. ضد انقالب 
اسالمى محصول این بود که ابتکار عمل در صحنه اعتراضى از دست حرکت مدرنیستى - سوسیالیستى 
کارگران صنعت نفت و صنایع بزرگ، به دست اپوزیسیون سنتى ایران افتاد. اینها بودند که پرسوناژ خمینى 

و سناریوى انقالب اسالمى را از غرب تحویل گرفتند و عمال به توده مردم معترض فروختند. 

علیرغم همه اینها، معرکه گیرى اسالمى تنها توانست وقفه اى در روند انقالب 57 ایجاد کند. رویدادهاى 
دوره بالفاصله پس از قیام بهمن نشان داد که دینامیسم انقالب هنوز برجاست. نشان داد که مردم، هرچه بر 
زبانشان انداخته شده بود، بهرحال نه براى اسالم بلکه براى آزادى و رفاه اجتماعى به میدان آمده بودند و 
هنوز در میدان مانده بودند. باالخره، انقالب 57 مثل اکثر انقالبات، نهایتا نه با فریب و صحنه سازى، بلکه با 
سرکوبى بسیار خونین به شکست کشیده شد. فاصله 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 60 تمام آن فرصتى بود که 
اسالم و حرکت اسالمى با همه این سرمایه گذارى ها و تالشها توانست براى موکلین مستاصل رژیم شاه 
بخرد. و البته از این بیشتر نیاز نداشتند. در تاریخ واقعى ایران، 30 خرداد به 17 شهریور میچسبد و حلقه 
بعدى آن است. خمینى، بازرگان، سنجابى، مدنى، فروهر، یزدى، بنى صدر، رجایى و بهشتى، نامهایى هستند 
که باید بدنبال محمدرضا پهلوى، آموزگار، شریف امامى، بختیار، اویسى، ازهارى و رحیمى آورده شوند، 
بعنوان مهره هایى که یکى پس از دیگرى جلوى صحنه میآیند تا شاید راه انقالب و اعتراض مردم را سد 
کنند. رژیم سلطنت و مهره هاى رنگارنگش در مقابل ضربات پى در پى جنبش اعتراضى شکست خوردند. 
حکومت اسالمى، در عوض، قادر شد فرصت بخرد، نیروى ارتجاع را بازسازى کند و انقالب مردم را به 

خونین ترین شکل در هم بکوبد. دستور کار هر دو رژیم یک چیز بود. 

با  اینها  رابطه  باشند.  57 داشته  انقالب  از  گنگى  خاطره  حتى  که  آنند  از  تر  جوان  ایران  مردم  بیشتر  نیم 
رویدادهاى آن دوره بى شباهت به رابطه نسل انقالبیون 57 با وقایع دوران مصدق و ماجراى 28 مرداد 
نیست. دورانى سپرى شده و غیر قابل لمس که ظاهرا فقط در ذهن نسل معاصر خودش زنده و مهم تلقى 
میشود. روایتها از آن دوران زیاد و مختلفند، اما بیش از آنکه چیزى راجع به حقیقت تاریخى بگویند، راجع 
به خود راوى و مکانش در دنیاى امروز حکم میدهند. انسان همیشه از دریچه امروز به گذشته مینگرد و در 
آن در جستجوى یافتن تائیدى بر اراده و عمل امروز خویش است. نواندیشان ما نیز در نگاه به انقالب 57، 
در پى برافراشتن پرچمى در ایران 75 هستند. اما این پرچم همیشه وجود داشته است. اینکه هر بار چه کسى، 
با چه تشریفاتى و با زمزمه چه اوراد و آیاتى، زیر این پرچم حضور به هم میرساند مساله اى ثانوى است. 

انتشار اول: فصلنامه نقطه، شماره 4 و 5، زمستان 74 و بهار 1375
شد.  منتشر   29 شماره  انترناسیونال  نشریه  ژوئن1996، در   ،1375 خرداد  در  مجددا  مقاله  این 

به نقل از انترناسیونال هفتگى شماره 40 - 21 بهمن 1379 - 9 فوریه 2001
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از نزدیک و خصوصى

گفتگوى خصوصى با رادیو انترناسیونال 
متن پیاده شده از روى مصاحبه رادیویى

دوستان عزیز به رادیو انترناسیونال گوش میکنید در این قسمت با منصور حکمت به مناسبت سال نو گفتگو 
خواهیم کرد و از نزدیک و خصوصى با منصور حکمت صحبت خواهیم کرد. 

على جوادى: منصور حکمت به برنامه ما خوش آمدید. 

منصور حکمت: متشکرم. 
على جوادى: خیلى خیلى خوشحالم که قبول کردید در این ظرفیت با ما گفتگو بکنید. 

منصور حکمت: خواهش میکنم. 
على جوادى: از نزدیک و خصوصى. 

على جوادى: نگرانى ندارید که از زاویه نزدیک و خصوصى به مسائل شما بپردازیم و یک جنبه دیگرى از 
زندگى شما را براى مردم و شنوندگان رادیو باز بکنیم. 

منصور حکمت: اگه خیلى نزدیک و خیلى خصوصى نباشه، نه. 
مرزها  و  حد  دارید؟  چهارچوبى  و  مرز  و  حد  هیچ  نباشه.  نزدیک  زیاد  که  میدیم  قول  ما  جوادى:  على 

کجاست؟ اصال خط و مرزى میکشین؟ کال؟ 

منصور حکمت: به نظر من شما سؤالتون را بکنید. اگر سؤال خیلى سخت بود ممکنه یک جورى از جوابش 
طفره برم. 

على جوادى: بگذارید از این سؤال شروع کنم، یک روز عادى منصور حکمت به چه شکلى میگذره؟ 
منصور حکمت: زندگى ما یک جورى است که فى الواقع روز عادى و نمونه وارى وجود ندارد. هر روز عمال 
یک جور شروع میشه و یک جور دیگه ختم میشه. ولى بخش اعظم کار ما، منهاى کارهایى که مربوط به 
زندگى شخصى و خانوادگى میشه با بچه ها و غیره، بیشتر صرف نوشتن، مکاتبه، سخنرانى، جلسه و از این 
نوع کارها میشه. اینها مجموعه کارى است که اساسا ما داریم میکنیم. مقدار زیادى دوندگى. حجم کار زیاد 
است. ساعت معینى تموم نمیشه. گاهى وقتها تا 2 بعد از نصف شب دارى کار میکنى، حتى دیرتر. هر روز 

یک نوعه. مثل خیلى ها که میرن بیرون سِر کار، عمال یک روتین و یک سیکل تکرار شونده اى ندارد. 

على جوادى: خسته کننده نیست؟ 
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منصور حکمت: خیلى خسته کننده است به خاطر اینکه آدم خودشو میتازونه، آدم به خودش فشار میآره تا 
کار را تمام کنه. در نتیجه این جور کار خسته کننده است، چرا. 

على جوادى: من یادم رفت سؤال کنم که اصال شما کجا متولد شدید؟ چند سالتونه؟ اسمتون چیه؟ خودتونو 
میخواهید معرفى کنید؟ همه اینها یادم رفت. 

منصور حکمت: (خنده) از کدامش شروع کنیم؟ 
على جوادى: کجا متولد شدین. 

منصور حکمت: من تهران متولد شدم. 
على جوادى: چند سالتونه؟ کى متولد شدید؟ 

منصور حکمت: در خرداد 1330 در تهران متولد شدم. بزودى میشه 50 سالم. 
على جوادى: اسم مستعارتون منصور حکمت است؟ 

اسم  مینویسد.  رمان  که  است  کسانى  مال  مستعار  اسم  منصور حکمته.  سیاسى ام  اسم  حکمت:  منصور 
سیاسى ام منصور حکمته و از 20 سال پیش این اسم را انتخاب کردم. 

على جوادى: در چه خانواده اى متولد شدین؟ 
منصور حکمت: در یک خانواده فرهنگى، کارمندى، به یک معنى. پدرم کارمند نسبتا عالیرتبه دولت بود. 
مادرم فرهنگى بود. معلم بود. مدیر دبیرستان بود. و بعد وکیل دعاوى شد. پدرم هم همینطور بعدا وکیل 

دعاوى شد. 

على جوادى: اسمتونو نگفتید. 
منصور حکمت: اسم شناسنامه ایم منظورتونه؟ اسم شناسنامه ام ژوبین رازانى است. این چیزى است که آقاى 

حجاریان در نشریه «نیمروز» اعالم کرده، از طرف وزرات اطالعات به اطالع همه جهانیان رسیده. 

على جوادى: کجا درس خواندید؟ 
بود.  بهمن  اسمش  میکنم  فکر  میرفتیم.  بود  مدرسه اى  یک  قلهک  همان  در  که  دبستان  حکمت:  منصور 

دبیرستان، البرز میرفتم. 

على جوادى: چه خاطره هایى دارى از دبیرستان البرز؟ 
منصور حکمت: دبیرستان خیلى خوبى بود. به نظرم یکى از نمونه هاى خوب یک نهاد آموزشى بود. منهاى 
دیسیپلین زیادش و سختگیرى اى که بود. ولى خوب، از نظر حجم آموزشى که میدادند مدرسه سطح باالیى 
بود. اول کالس ششم دبیرستان شما تقریبا براى کنکور آماده بودید. آن یک سال را دیگر اضافه بر سازمان 

درس میخوندى. 
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على جوادى: شاگرد درس خونى بودى؟ 
منصور حکمت: شاگرد درس خونى نبودم. به یک معنى شاگرد شیطونى بودم. نمره هام باال بود. ولى از 
آنهایى بودم که تو خاك و ُخل، تو زمین فوتبال مدام ولو بودم. آره. با درس خونها خیلى قاطى بودم. دور و 

برى هام طبعا درس خون بودند. من شش یک البرز بودم. 

على جوادى: شش یک ریاضى البرز؟ 
منصور حکمت: شش یک ریاضى بودم و خیلى باعث عصبانیت بچه هاى درس خون مدرسه شده بودم. 

على جوادى: بچه ها اذیتت میکردند؟ 
منصور حکمت: نه، ناراحت شده بودند. میگفتند... 

على جوادى: اسم خاصى داشتند براى بچه هاى درس خون؟ 
منصور حکمت: بله. ولى شامل من نمیشد. من جزو فوتبالیستها و بچه هاى کوچه بودم در دبیرستان البرز. 

على جوادى: در آن زمان زندگى خودت را چه جورى تصویر میکردى براى خودت؟ 
منصور حکمت: همان موقع تصورى از اینکه باالخره یک زندگى با یک درجه تعهد اجتماعى و سیاسى، 
یک  در  ایران  در  سالگى  سن 18  چون  داشتم.  بشود،  مثبتى  کار  یک  منشاء  آن  در  که آدم  زندگى اى  یک 
خانواده اى که ضد شاهى بود، ضد سلطنتى بود، در یک خانواده اى که یک رگه عدالتخواهى اجتماعى در 
فرهنگ خانواده موج میزد و در آن استبداد، همه جزو مخالفین بودیم و من از حدود سیزده چهارده سالگى 
دیگه عمال به مقوله هایى مثل برابرى و سوسیالیسم و غیره فکر میکردم. آن دوره جنگ ویتنام و انقالب کوبا 
چیزهایى بود که جوان ها را به فکر میانداخت. در نتیجه فکر میکردم باید قاعدتا آدم در زندگیش به چیزى 
خدمت بکنه. ولى داستان زندگیمو نچیده بودم. به اینصورت که اتفاق افتاد براى خودم غیر منتظره بود. این 
زندگى که االن دارم میکنم، هر مرحله اش به یک معنى به من تحمیل شده. دوست داشتم معمارى بخونم 
که نشد. اقتصاد خوندم. اگه معمارى خونده بودم االن راجع به معمارى باهم صحبت میکردیم. ولى فکر 

نمیکردم به این معنى بروم در فعالیت سیاسى و خیلى هم دیر رفتم در فعالیت سیاسى. 

على جوادى: خیلى تعجب آوره براى کسانى که این حرفو میشنون، کسانى که االن منصور حکمت را در 
این ظرفیت میشناسن، اینکه خودش نمیخواست یک رهبر سیاسى باشه. 

منصور حکمت: خنده 
چه  بکنم.  دیگه اى  سؤال  یه  دبیرستان  به  راجع  میخواستم  برسیم  دانشگاه  به  اینکه  از  قبل  جوادى:  على 

خاطراتى از دبیرستان دارى، تلخ و شیرین؟ 

منصور حکمت: راستش خاطرات من تا هجده سالگى ام اساسا شیرینه. دوران کودکى خیلى خوبى داشتم. 
هم از نظر خانواده و هم از نظر محیطى که توش بزرگ شدم. ما جزو اولین کسانى بودیم که رفتیم بیرون 
شهر. آن موقعها میدان محسنى و میرداماد که االن فکر میکنم یکى از شیک ترین مناطق است، (على جوادى: 
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آن موقع مخروبه بود.) بله. آن موقعها مزرعه بود. من دارم صحبت سال 41 و 42 شمسى را میکنم. ساختمانى 
نبود. یک مقدار ساختمانهایى بود که فکر میکنم داده بودند به دیپلماتهاى آمریکایى. پراکنده. و بعضا مزرعه 
بود و تپه هاى عباس آباد. آن موقع که ما مثال دویست مترى میدان محسنى امروز خانه ساختیم،) یک خانه 
بود  آزادى  طبیعت  آنجا  آن موقع  بود.)  کوچک  خونه اش  ولى  بود  بزرگى  زمین  البته  و  ساختیم  کوچکى 
که توش میشد اینور و اونور دوید. رفت و هزار و یکجور بازى کرد. زمین فوتبال براى خودمون درست 
کرده بودیم وغیره. االن فکر میکنم اون زمینا هر مترش چندین میلیون میارزه. یک فضاى خیلى باز، یک 
محیط خیلى طبیعى و نسبتا ایمن و فوتبال بود و دویدن و بازى کردن و یک مقدار زیادى آزادى عمل. 
یعنى برخالف خیلى خانواده هاى دیگر شاید چیزى که من از دوران کودکى یادمه آزادى بیحد و حصرى 
است که داشتم براى اینکه هر کارى که میخوام بکنم از نظر بازى و ورزش و پلکیدن با این و اون و غیره. 
و بعد دوران دبیرستان دوران خوبى بود. یک سرگرمى اون موقع من فوتبال بود. واقعا میخکوب فوتبال 
بودم. فوتبال بازى میکردم. در نتیجه خاطراتم تا هجده سالگى خوبه. از حدود بیست و یک و بیست و دو 
سالگى است که مشقات زندگى خودشو شروع میکنه نشون دادن. فکرهاى جدى ترى، یا یک درجه احساس 
مسئولیت بیشتر. ولى تا هفده، هجده سالگى و بخصوص در مدرسه البرز دوران خیلى خوشى بود. مدرسه 
خوبى بود. معلماى خوبى داشت. آدم با عده زیادى در آن واحد دوسته، رفیقه، سرگرمه و امکانات زیادى 
داشت. یعنى آن امکانات را در اختیار هر کسى بذارى فکر میکنم دوره خوبى را خواهد داشت و آموزش 

خوبى خواهد داشت. 

على جوادى: مثل اینکه تاریخ شکل گیرى عقاید و باورهات به سالهاى دبیرستان برمیگرده. در صورتیکه 
خودت یک زندگى تقریبا نیمه مرفه اى داشتى و زندگى خوش و راحتى داشتى. 

منصور حکمت: درسته. 
على جوادى: چى شد؟ که بعد، از این سو به اون سو؟ 

منصور حکمت: از کدوم سو به کدام سو؟ 
على جوادى: از سویى که آدمهایى که خودشون راحت بودن، خودشون شاد بودن، زندگى خوبى داشتن. 

منصور حکمت: اوال رفاه در خانواده من قوس صعودى طى کرد. یعنى مثال دوران دبستان یا دوره اول 
دبیرستان زندگى به طور ویژه مرفهى نداشتیم. جامون تنگ بود و مشکالت هم وجود داشت. منتها بعدا 
بتدریج وضع اقتصادى خانواده بهتر شد. وقتى من رفتم دانشگاه دیگه تقریبا میشه گفت رفاه شامل حال 
آن خانواده میشد. قبلش محدودیتهایى وجود داشت. منتها این تاثیر نداشت. مقایسه آنچه خود آدم داره با 
آنچه که فکر میکنه بقیه باید داشته باشند و ندارند، این تعیین کننده بود. گفتم در خانواده ما مقوله انصاف، 
عدالت، آزادى، اینها مقوالتى بودند که به خاطر سیاسى بودن محیط، سیاسى بودن محیط خانواده مطرح 
بود. فکر کردن به اینکه آدمها برابرند، یا حق همه هست و غیره. یک نکته جالب در خانواده ما این بود 
که خانواده مادرى ام، عمدتا پسر نداشتند. چند نسل زن، زنهاى روشن و اجتماعى این خانواده را تشکیل 
میدادند که خیلى تاثیر داشت روى فرهنگ عمومى اى که بچه ها میگرفتند. براى مثال تحقیر زن چیزى نبود 
که در خانواده ما کسى باهاش بار بیاید. مادر بزرگ من رئیس بخش بیمارستان هزار تختخوابى بود. خانواده 
مادرى ام بى حجاب بودند. تحصیل کرده بودند. خاله هام همه تحصیل کرده بودند و در خانواده هاى آنها هم 
همین طور آدمهاى مبارز ضد استبدادى وجود داشتند. در نتیجه یک درجه سنت اپوزیسیونى و سنت اینکه 
آدمها باید آزاد باشن، یا باالخره عدالت یک مفهومى بود که گفتم در خانواده وجود داشت. من یادمه هفت 
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هشت سالم بود که عبدالکریم قاسم در عراق کودتا کرد. من االن خاطره مباحثه ام با مادر بزرگم یادمه که 
مردم حق داشتند کودتا کنند و شاهشونو خلع کنند و غیره. این تصویرى میدهد از اینکه در آن موقع فضا 
چى بود. یک تصویر مصدقى، حزب توده اى در خانواده وجود داشت. تقریبا همه کسانى که ناراضى بودند 
خانواده هاشون یک چنین رنگى داشت. در نتیجه مفهوم برابرى طلبى و عدالت و خود را برابر دیدن با بقیه 

خیلى قوى بود. تمام خانواده ما، بچه هاى اون خانواده همه بطریقى کمونیست شدند. 

على جوادى: بعد دانشگاه آمد و کنکور آمد و به دانشگاه شیراز رفتى؟ 
منصور حکمت: من هم تهران قبول شدم هم شیراز. البته اولش چون خیلى دوست داشتم در مسابقه هاى 
باشگاهى فوتبال تهران باالخره به یک جایى برسم. (در دست دوى باشگاهها یک جایى پیدا کرده بودم.) فکر 
میکردم اگه از تهران بروم این افق فوتبال کور میشه. در نتیجه آرزو داشتم که تهران قبول بشم که شیراز اول 
نتایج رو میداد من رفتم شیراز. منتها آن دو ماهى که در شیراز بودم آن هوا، آن شهر و استقاللى که آدم دارد 
دور از خانواده خودش، تازه آدم محسوب میشه. واقعا آن دو ماه دوره تابستانى دانشگاه شیراز باعث شد که 
من قید تهران موندن را بزنم و بروم شیراز. واقعا دانشگاه خوبى هم بود. زبانش هم انگلیسى بود و محیط 
خیلى آزاد و باصطالح شادى داشت. در نتیجه ماندگار شدم در شیراز. اقتصاد خوندم. سال52 فارغ التحصیل 

شدم از دانشگاه شیراز. لیسانس اقتصاد گرفتم و بعد رفتم انگلستان. 

على جوادى: در شیراز وضع چطور بود؟ فعالیت سیاسى، اعتراض، فعالیت اجتماعى و زندگى؟ 
منصور حکمت: اعتراض، فضاى اعتراضى دست جریاناتى بود که بعضا به مشى چریکى سمپاتى داشتند. به 
چریکهاى فدایى خلق یا بعضا مجاهدین خلق. و یک فضاى باصطالح روشنفکرى قانونى هم وجود داشت 
از کسانى که کتاب میخوندند یا مثال فیلم موج نویى نگاه میکردند و راجع به آن صحبت میکردند. انجمنهاى 
قومى هم وجود داشت. انجمن آذربایجانى یا غیره. انجمن اسالمى هم طبعا وجود داشت. فضاى اعتراضى 
دانشگاه منو جذب نکرد. من یادمه براى مثال انجمن اسالمى به من اخطار داده بود که چرا دوستان بهایى 
دارین شما. چرا با این بهایى ها یا فالن محفل بهایى رفاقت میکنى که من گفتم آقا من حرف کسى را قرار 
نیست در این دانشگاه گوش کنم. یادمه تکفیرم کردند در دانشکده مهندسى. در نتیجه فضاى مبارزه سیاسى 
دانشگاه برام جذاب نبود. من بیشتر به اصطالح یک دوره تحول فکرى را میگذراندم. فلسفه میخوندم یه 
درجه اى. یادمه براى اولین بار هگل، حتى افالطون، سقراط، بحثهایى که تحت نام سقراط میشه، ارسطو و 

ژان ژاك روسو خواندم. 

على جوادى: تکى میخوندى؟ 
منصور حکمت: اینها را مینشستم در کتابخونه دانشگاه میخواندم. همه چى بود. مینشستم میخوندم. یکى 
دو تا استاد آمریکایى و ایرانى داشتیم که بحثهاى اینها یک درجه اى الهام بخش بود و اجازه میداد آدم دنبال 
بحثها را بگیره. اینهاش برام جالب بود. من در دانشگاه سیاسى به این معنى نشدم که بروم با یک گروهى 
کار کنم یا یک کسى بیاد کار کنه سعى کنه منو جذب کنه. کسى نتوانست منو در دانشگاه "سیاسى"  بکنه 
ولى مارکسیست شدم. یعنى آخر دانشگاه خودمو یک مارکسیست میدونستم و جزئى چیزهایى هم راجع 
به مارکس میدونستم. بخصوص که رشته ام اقتصاد بود. بعنوان بخشى از درس تاریخ عقاید اقتصادى، تا 
حدودى به مارکس پرداخته بودیم. آقاى دکتر کاتوزیان، محمد على همایون کاتوزیان بود که از انگلستان 
یک سال استاد میهمان آمده بود آنجا و کار و خدمت بزرگى که به نظر من کرد این بود که تحت عنوان 
تاریخ جهان شروع کرد تاریخ انقالب بلشویکى را در جزئیات توضیح دادن. یعنى از بحثهاى داخل کمیته 
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مرکزى، تروتسکى چى میگفت، بوخارین چى میگفت، زینویف چى میگفت، لنین چه گفت، اقتصاد چى 
بود و غیره. این خیلى کمک کرد به ما. خیلى کمک کرد یعنى عمال دانشجوى دوره اقتصاد شیراز میتوانست 
سر در بیاورد که داستان انقالب اکتبر چى بود، داستان کمونیسم چیه. حتى کتابهاى مارکس به انگلسیى در 
کتابخونه بود. بگذریم که یک کسى تحت نام انقالبیگرى این کتابها را کش رفت بعدا. ولى کتابها بود و میشد 
دسترسى پیدا کرد. آخر دانشگاه وقتى که فارغ التحصیل شدم خودمو سوسیالیست و مارکسیست میدونستم، 

ولى جذب هیچ جمعیت و گروه سیاسى اى که آن موقع فعالیت میکرد نشده بودم. 

على جوادى: گفتى مارکسیست و کمونیست شدى. کدام جنبه اش برات جذاب بود؟
منصور حکمت: جنبه اقتصادى و جنبه به یک معنى فرهنگیش. صحبت آزادى بود. صحبت آزادى قطعى و 
نهایى آدمیزاد. و آن جنبه اقتصادیش که از لغو مالکیت خصوصى صحبت میکنه، اینکه هر چى هست باید 
مال جامعه باشه به طور کلى. آدما باید بتونن و حق دارند از محصول جامعه استفاده بکنند. کسى از کسى 
باالتر نیست. کسى از کسى پایین تر نیست. و کسى براى اینکه زندگى بکند موظف نیست وظائف خاصى 
انجام بده. اینها همه جذاب بود. البته ریشه هاش در فلسفه یونان یک مقدار بحث میشه و یا براى مثال وقتى 
به روسو میرسى یه بحث هایى میشه در مورد وظیفه اجتماع در مقابل فرد. منتها در مارکس دیگه این یک 
سیستم خیلى شسته و رفته و حساب شده اى پیدا میکنه و فوق العاده جذاب است. جنبه باصطالح رهایى 
فردى و رهایى فرهنگى هم براى من جالب بود. من آدمى بودم که از دهسالگى فکر نمیکنم دیگه به وجود 
خدا قائل بودم. یک رکعت نماز در زندگیم نخونده بودم. یک روز روزه نگرفته بودم. کوچکترین احترامى 
به مذهب در هیچ لحظه در زندگى خودآگاهم قائل نبودم و مارکس کمک میکرد که این خرافه هایى که من 
میدونستم خرافه هست آدم با یک قدرتى در هم بکوبه. اینکه بشر خالص میشه، به نظرم زیباترین چیز 
مارکس اینه که بشر خالص میشه، از قید و بند خالص میشه، از فقر خالص میشه، از نابرابرى خالص میشه، 
یک رهایى خیلى عمیقى را وعده میده و ترسیم میکنه که فوق العاده جذابه. ببینید یکى ممکنه بگه میخوام 
کشورم آباد باشه، دیگه نمیخوام آمریکا به ما حکومت کنه. خوب بودن از اینها. امپریالیسم رو عالقه ندارم 
باشه اینجا. مرگ بر امپریالیسم. اینها همه آزادیخواهیهاى محدودى است به نظر من. بیشتر سیاسى کارهاى 
آن موقع از این تیپ بودن. خودش میگفت امپریالیسم اینجا نباشه بعد میرفت به دختر دانشجو به خاطر 
اینکه براى مثال دامن کوتاه پوشیده بود اهانت میکرد. اسم خودشو هم سیاسى گذاشته بود. چنان با اسالم 
آغشته بود که من واقعا بدم میآمد از آن سیاسى گرى که براى اسالم و اسالمیت و آخوند احترام قائل بود. 
این جنبه هاى مارکس براى من جالب بود. من مارکسیسم را بروایت بیژن جزنى، یا مشى چریکى و احسان 
طبرى و اینها یاد نگرفتم. من چه آن دوره و چه به مراتب بیشتر از آن، وقتى رفتم انگلستان، درس بخوانم، 

و دیگر آزادانه و راحت به همه ادبیات مارکسیستى دسترسى داشتم، مارکس را از طریق خودش خواندم. 

على جوادى: هیچ وقت تردیدى نکردى؟ 
منصور حکمت: در چى؟ 

على جوادى: در عقاید مارکس، در باورهایى که داشتى؟ 
منصور حکمت: راستش من هر چقدر اوضاع پیچیده تر شده در این بیست و چند سال، بیشتر پى بردم 
که این یک تحلیل خیلى عمیق و جدى است. اتفاقا باورم به مارکسیسم خیلى قویتر و عمیقتر شده. منتها 
جنبشى که به خودش میگه کمونیستى و آن دگمهایى که تحت نام سوسیالیسم و مارکسیسم وجود داشته 
خیلى وقت پیش ما نقد کردیم. من شخصا در سیستم فکریم نقد کردم. در نتیجه باور به مارکسیسم، باور به 
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یک اندیشه و جهان نگرى است که به نظر من اصال مو الى درزش نمیره. 

على جوادى: راستى این وسط فوتبال چى شد؟ 
منصور حکمت: در تیم دانشگاه شیراز بودم و بعد در مسابقه هاى باشگاهى شیراز هم بودیم. و گاهى وقتها 
در مسابقه هاى دانشگاههاى کشور هم شرکت میکردیم. چندین بار رفتیم و با بعضى این فوتبالیستهاى تیم 
ملى هم بازى کردیم. به خاطر اینکه اونا هم اسمشون دانشجو بود. یک جایى تیم ملى فوتبال اسمش بود 
تیم دانشسراى عالى (اگر اشتباه نکنم). همشان رفته بودند دانشسراى عالى اسم نوشته بودند. (خنده) بعد 
میآمدند یکى بیست تا گل به دانشکده هاى دیگر میزدند و میرفتند. در انگستان هم یک مدت در یک باشگاه 

محلى همان ناحیه کنت بازى کردم، حدود بیست تا مسابقه اى هم شرکت کردم. بعد دیگه. 

على جوادى: از طریق همان دانشگاه شیراز به دانشگاه... 
از دانشگاه  گرفتم  پذیرش  و  مختلف  دانشگاههاى  به  فرستادم  نامه  نه.  طریقش  از  نه.  حکمت:  منصور 
«کانتربرى» در کنت. بعد رفتم دانشگاه «باث«. از آنجا فوق لیسانس گرفتم. بعد رفتم دانشگاه لندن براى 
تحقیق و دوره دکترى. بعد انقالب شد و من آمدم ایران. اتفاقا تزم هم درباره توسعه سرمایه دارى در ایران 
بود و استاد مشاورم یکى از مارکسیستهاى بنام انگلستان بود. از تهران نامه نوشتم (دروه انقالب 57 بود) 
که این اتفاقهایى که من میخواستم راجع به آن بنویسم، اینجا داره میافته و من دیگه برنمیگردم. بگذریم که 
بعدش صد بار پشیمان شدم که شاید باید میرفتم درسم را... (خنده )ولى به هر حال جالب بود اونم در نامه 
نوشت خیلى خوبه و موفق باشى و غیره. دیگر از آنجا از دایره دانشگاه افتادم بیرون. مدت زیادى را به این 

ترتیب سیر کردم. دانشگاه محیط جالبى نیست به نظر من حد اقل در آن دوره. 

على جوادى: چرا؟ 
حکمت: علوم باصطالح مثبته و غیره بد نیست. شما باالخره فیزیک میخوانید، شیمى میخوانید.  منصور 
وقتى علوم اجتماعى میخوانید دارید ایدئولوژى طبقه حاکم را میخوانید. دارند اونو بهت یاد میدن. در نتیجه 
یک کمى عقل داشته باشى فورى با سیستم درسى و تفکر حاکم به بخش (دپارتمان) در تضاد میافتى. و 
دیگه باعث عذابت میشوند. یعنى فشار براى اینکه دانشجو و بخصوص محققى که دارد تز مینویسد همرنگ 
بخش دانشکده بشه و بخصوص به چپ نزند، زیاد است. شما کمتر کسى را پیدا میکنید که ایده هاى شفاف 
و کمونیستش را بتواند در محیط دانشگاهى حفظ کند. اگر بخواهد جزو باصطالح بخش باشه و بخواهد 
باالخره از تحقیقش دفاع بکند، زیرآبشو میزنند. آن موقع تازه چپ تر بود. اگر کسى دهه هشتاد میخواست 
برود دانشگاه، نمیدونم چه به روزش میآوردن. آن موقع مارکسیسم هنوز مد بود در دانشگاه. با این حال 

جاى مناسبى نیست به نظر من. 

على جوادى: تحوالت آن دوره جهان، 70 به 80 چه تاثیرى روى... 
منصور حکمت: هفتاد و هشتاد. هشتاد که من نبودم. من 1973 رفتم انگلستان. اواخر جنبش انقالبى1986و 
تتمه اش بود. آخر انقالب جنسى بود، که هر کى میرسید یکى دو ایستگاه با این انقالب جنسى خودش را 
همراه میکرد. آخر یک درجه آزاد اندیشى جوانهاى آن دوره بود. بعد وارد دوره اى شدیم که فضا شروع شد 

بسته شدن. یک حالت ندامتى در روشنفکرها شروع شد که... 
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على جوادى: آن دوران چه تاثیرى روت گذاشت؟ 
منصور حکمت: تاثیر زیادى گذاشت. من راستش از انگلستان و از جنبش دانشجویى آن دوره انگلستان و 
چپ گرایى که آن موقع در فضا موج میزد خیلى استفاده کردم. بیشترین مقدار باصطالح آموزش سیاسى را 
من آن موقع دیدم. رفتم مارکس را گذاشتم جلوم و دقیق خواندم. با گروههاى چپ انگلیسى سر و کار پیدا 
کردم و بحث کردم. جامعه انگلستان در سالهاى بخصوص چرخش 1960 به 1970 یک تصویرى از یک 
عصیان علیه سنت و علیه مقررات میداد که براى یک کمونیست خوب است این را تجربه کند که میشود 
آزاد بود، میشود نه گفت و غیره. اینا جالب بود. دهه هشتاد که دوره اختناق به اصطالح در اروپا شروع میشه 
و ریگانیسم و تاچریسم حاکم میشه و براى نسل من کاریر اقتصادى و شغلى آدمها عمده میشه، بخشى از 
آن دوره را ما در ایران مشغول فعالیت انقالبى و زیر زمینى بودیم و بعد هم در کردستان مشغول کار بودیم 
به عنوان حزب و رهبرى حزب کمونیست ایران. بعد دیگه من آدم حزبى و کمونیست و متشکلى بودم. در 
نتیجه دوره دهه هشتاد، بجز دریغ و افسوس که چرا دنیا اینطورى شده من چیز دیگرى یادم نمیاد. دهه 07 

خوب بود. دهه هفتاد تا اواسطش خوب بود. 

على جوادى: منصور حکمت میخواستم یک جنبه دیگر را ازت بپرسم. موسیقى. هر وقت من میایم دور 
و بر شما کلى گیتار، کلى فلوت و این چیزها هست. (خنده منصور حکمت) موسیقى چه جایگاهى در 

زندگیت داشته؟ 

منصور حکمت: شنیدنش که خیلى. البته از چه دوره قدیم در ایران و چه بعدش شنیدنش خیلى جا داشته. 
(البته اگر وقت کنم االن). نواختنش هم، از بیست شاید سى سال پیش، از بیست و پنچ شش سال پیش، من 

همیشه گیتار داشتم. این اواخر هم فلوت و طبل (درامز باصطالح. چیزى که در ایران بهش میگن جاز). 

جوادى: تار و سه تار و اینا؟ 
منصور حکمت: نه، نه، سنتور و سه تار و اینا هیچوقت دنبالش نرفتم. ولى گیتار و فلوت. االن یک پیانو 
خانه هست. یا آن چیزى که باصطالح بهش میگن جاز در ایران. اینها چیزهاى است که با عالقه، با یک 

درجه عالقه اگر وقت کنم دنبال میکنم. گیتار و فلوت نسبتا بیشتر، این دو تاى دیگه کمتر. 

على جوادى: به چه سبکى بیشتر عالقمندین؟ 
موسیقى  شدم.  بزرگ  باهاش  هفتاد  دهه  در  که  موسیقى  گفت همان  میشه  مجموع  در  حکمت:  منصور 
باصطالح راك هنرى اروپاى غربى. موسیقى جوانهاى اروپاى غربى آن دهه که االن مثل موسیقى کالسیک 
به نظر میاد براى جوانهاى این دوره. گروههاى باصطالح قدیمى راك در دهه هفتاد. اسم بردنش فایده نداره. 

چون حتما خیلیها نمیشناسند در ایران. 

على جوادى: مثال؟ 
منصور حکمت: جترو تال، لد زپلین، رولینگ استوتز که االن هنوز هستند بعضى هاشون. زیادن و حتى 

موسیقى بلوز. 

على جوادى: در موسیقى چى پیدا میکنى وقتى گوش میکنى؟ 
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منصور حکمت: االن دیگه حسودیم میشه به آن کسى که داره میزنه. (خنده) واقعا اینطور است که میگم. 
وقتى میبینم مثال یکى دارد یک قطعه گیتار میزنه، یا آهنگ میزنه، همش فکر میکنم که عجب تخصصیه، 
عجب هنریه، عجب مهارتیه و غبطه میخورم بهش. ولى چى پیدا میکنم؟ به نظرم ریتمش آدمو با خودش 
میبره. ریتم، بیت، بیشتر از هر چیز ضرب موسیقى آدم را با خودش میبره. به اضافه اینکه یک بعدى است 
براى خودش. نمیدونم چطور توصیف کنم. موسیقى یکى از آبستره ترین، مجردترین، انتزاعى ترین شکلهاى 

هنرى است. اینکه با آدم چکار میکند سؤالیست براى خودش... چرا آدم لذت میبرد از موزیک؟ 

على جوادى: کمدى و؟ 
منصور حکمت: کمدى هم همینطور. شما مثل اینکه اطالعات درونى دارین از من. (خنده) 

على جوادى: اطالعات درونى دارم. نمیدونم بگم یا نگم. (خنده) 
منصور حکمت: کمدى خیلى براى من مهمه. راستش از هنرهاى نمایشى مثل تئاتر و سینما، تکه هاى جدى 
و دراماتیکش هیچوقت آنقدر مرا جذب نکرد. ولى کمدى و طنز نه به معنى جوك گفتن و خندیدن. طنزى 
که با یک درجه تمسخر و یا موشکافى به دنیا نگاه میکنه و جنبه هاى استهزا آورش را نشان آدم میده. یک 

مقدار زیادى کتاب کمدى جمع میکنم. ویدیوهاى کمدین هاى معروف و خوب را جمع میکنم. 

على جوادى: آرامش بخشه؟ 
منصور حکمت: خیلى زیاد به نظر من. فکر میکنم کمدى صمیمانه ترین شکل هنرى است. شخصا فکر 

میکنم. 

على جوادى: تراپى است؟ 
منصور حکمت: تراپى نمیشه گفت. به نظر من یک حرف صمیمانه راجع به زندگى است. به شما داره میگه 
دنیا اینطورى است. بر خالف مثال فرض بکن دراما یا به اصطالح هنرهاى دراماتیک. یا رمان هاى جدى یا 
نمایشنامه هاى جدى یا براى مثال شعر که اصال من سمپاتى زیادى بهش نداشتم و هیچوقت جذبم نکرده. 
کمدى و طنز به نظر من خیلى صمیمانه است و خیلى واقع بینانه است. و خیلى افشاگرانه است از زندگى. 
هیچ تظاهر زیادى در آن نیست. کمدین و کسى که طنز مینویسه یک درجه زیادى کمک میکنه پوسته زندگى 
را کنار بزنه. آدم حقایقشو ببینه. در صورتیکه به نظر من میاد جنبه هاى دیگه یک درجه اى آرایش مجدد دنیا 
است و توصیفش به اشکال جدید که من نمیپسندم. من دنبال نمیکنم به هر حال. کمدى خیلى صمیمانه 

است. و خیلى این صراحتش نسبت به دنیا گیراست. 

على جوادى: آگاهانه وقت صرف میکنى؟ گوش میکنى؟ 
منصور حکمت: آگاهانه وقت صرف میکنم و گوش میکنم. آره کمدى جاى مهمى داره واسه من. 

على جوادى: گفتى کمدى به آدم میگه که دنیا چطوریه، زندگى چطوریه. معناى زندگى را خودت چه 
میدونى؟ 

منصور حکمت: من فکر میکنم که اگر آدم بخواهد از یک حدى بیشتر فلسفى بشود چیزى دستش نمیاد. 
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یعنى اگر شما بخواهید معنى زندگى را به یک معنى عمیق و فلسفى نگاه کنید: که چرا هستیم و بهر چه 
میتونه  بهش  کردن  فکر  چند  هر  نمیاد.  آدم  گیر  درستى  جواب  غیره،  و  بکنیم  میخواهیم  چکار  و  آمده ایم 
لذتبخش باشه. یا بحث کردن راجع بهش در جمعهاى محدودى میتواند لذتبخش باشه. به نظر من باید یک 
چیزهایى را قبول کرد و آن اینکه دنیاى ابژکتیوى بوجود آمده که ما درش هستیم. و یک عواطفى به ما داده 
این دنیا. و باید به نظر من، این عواطف را دنبال کنیم. کسى که معتقد است بشر نباید اینجورى زندگى کنه 

باید برود دنبال اینکه این را تغییر بدهد. 

على جوادى: تعریفى از زندگى ندارى؟ 
منصور حکمت: از چه نظر؟ 

على جوادى: از زندگى، که زندگى باید چى باشه؟ 
منصور حکمت: من فکر میکنم زندگى باید شکوفایى احساسات درونى آدم باشه. آدم باید سعى کند آن 
چیزى که داخلش هست را بیاورد بیرون و عینى کند. بگذاره جلوى خودش و نگاهش کنه. اعم از آرمانها 
و ایده آلهاى آدمها و تواناییهاشون. من فکر میکنم کسى میتواند بگه خوشبخته یا به نظرم بدرستى زندگى 
کرده که توانسته باشه خلق کند، توانسته باشد یک چیزى را از درون خودش بیاورد بیرون و بگذارد بقیه 
هم باهاش شریک بشن. حاال این میتواند تحولى باشه که آن آدم در محیط خودش ایجاد کرده یا میتواند 
یک شیئى باشد که خلق کرده. یا میتواند یک حقیقتى باشد که ابراز کرده. به هر حال یک نوع آزاد کردن 
آن چیزى که در درون آدمها حبسه. واسه همین به نظر من اسبتداد، خرافه و تحمیل و سنت و قوانین و 
مقررات، مخالف جهت زندگى و تحقق زندگى است. به نظر من آزادى، اگر بخواهیم یک معنى بدهیم به 
مقوله زندگى، به معنى زندگى، تالش دائم براى آزاد شدن و اجازه پیدا کردن براى ابراز وجود آدمهاست. 

على جوادى: زندگى چه درس بزرگى برات داشته تا حاال؟ خیلى فلسفى است ولى... 
منصور حکمت: چه درس بزرگى داشته؟ من فکر میکنم به طور کلى آدم سالهاى اول زندگیش را هدر 
میدهد. میدونم که باید شادى کرد. )على جوادى: کودکى؟) از کودکى هم آنورتر. فکر میکنم تا حدود بیست 
و پنج و شش سالگى آدم آن توجهى که الزم است (حتى تا سى سالگى)، این توجه که آدم یک نوبت به 
دنیا میآید، یک نوبت این تجربه را داره و باید ازش یک چیز خوبى بسازد. تا بیست و هفت هشت سالگى 
الاقل در زندگى کسانى که من با آنها زندگى کرده ام جدى گرفته نمیشه. بعد که میخواهى بهش فکر کنى 
دیر است. یعنى هى فکر میکنى که آهان، من با این اهداف و انگیزه هایى که برام بوجود آمده بعد از سى 
سال زندگى باید به این سمت برم، آنوقت میبینى که خودت را آماده نکرده اى. من فکر میکنم اگر چیزى 
بخوام به نسل بعدى خودم، به بچه ام بگم این است که خودت را آماده کن، تخصص پیدا کن، توانایى پیدا 
کن، مهارت پیدا کن. چه این مهارت در حرف زدن باشه چه در هنر باشه. چه در درك علمى مسائل باشه، 
چه در تخصصهاى فنى باشه، آدم باید توانا باشه. من فکر میکنم اگر آدم تا بیست و پنج و شش سالگى 
توانسته باشه خودش را به بعضى از باصطالح توانایى هاى مهم در زندگى مثل فکر کردن، سخن گفتن، 
فهمیدن، بازگو کردن، علم، دانش، هنر مسلط کرده باشه و ابزارهایى براى خودش فراهم کرده باشه، باقى 

عمرش را خالقتر زندگى میکند. 

على جوادى: این ایده چهارچوب نظام موجود را فرض میگیره. خیلى هنوز... 
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منصور حکمت: چرا؟ 
على جوادى: پر است از اینکه آدم باید یاد بگیرد. توانا باشد. آدم فالن بکند. فرصت کمى داره همه این 

کارها را بکند. 

منصور حکمت: به نظر من فرصت کم است. به کمک علم پزشکى باالخره شصت هفتاد سال، هشتاد سال 
آدمها بطور متوسط زندگى میکنند. منتهى فرصت کم است. باید ساخت یک چیزى. (على جوادى: فرصت 

رادیوى ما هم کم است)

خنده منصور حکمت. یک آهنگ دیگر بگذارید. 

على جوادى: منصور حکمت وقت زیادى نداریم. میخواستم چند تا سؤال خصوصى بکنم. چه جور آدمى 
هستى؟ خوش اخالقى؟ بد اخالقى؟ دیگران چه طورى قضاوتت میکنند؟ 

منصور حکمت: خوب این را باید دیگران بگویند. هر چى من بگم یا تبلیغ علیه خودم است یا انگشت 
اتهام به سمت خودم دراز کردن کار درستى نیست. 

على جوادى: قانون پنجم اساسنامه آمریکا میگه که... 
منصور حکمت: هر کسى حق داره کارى کند که خودش متهم واقع نشود. در نتیجه این را باید دیگران 
بگویند که چه جور آدمى هستم. خودم از شخصیت خودم خوب معلومه مثل هر کس دیگه اى رضایت کامل 

ندارم. یا رضایت ندارم به یک معنى. ولى باید دیگران بگن. 

على جوادى: یه چیز دیگه اى را میخواستم بپرسم. منصور حکمت را داریم و ژوبین رازانى را داریم. این 
ژوبین رازانى چه جورى به منصور حکمت نگاه میکند؟ آن یکى به این یکى چه جورى نگاه میکند؟ 

سنگینى  خیلى  پروژه  حکمت  منصور  اینکه  براى  میکنه.  نگاه  عصبانیت  با  عصبانیت.  با  حکمت:  منصور 
است. 

على جوادى: چرا؟ 
منصور حکمت: چرخوندن این آدم و کارهاى این آدم... (على جوادى: خیلیها به عنوان یک آدم ایده آل به 

او نگاه میکنند) 

منصور حکمت: کار سختییه، کار سختیه. انتظارات زیادى روش هست، بار زیادى روش هست، مسئولیت 
زیادى هست. از خیلى نظرات شرایط فعالیت باصطالح سیاسى من ایده آل نیست. شما ممکن است در آمریکا 
و انگلستان در سیاست وارد بشى، یک زندگى عادى بتوانى بکنى. ولى به عنوان یک انقالبى کمونیست 
اپوزیسیون در ایران که براى سرش جایزه گذاشته اند زندگى نرمالى نمیشود کرد. کار سختى است این کار. 

على جوادى: کى سوار کدوم یکى شده؟ منصور حکمت سوار کول ژوبین رازانى شده یا برعکس؟ 
(خنده) 
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منصور حکمت: منظورت را باید دید چیه. این دو تا شخصیت باهم دارن زندگى میکنند. و مدام در جنگ 
و بحث باهم هستند. هر کدم دیگرى را متهم میکند که زندگى اون یکى را خراب کرده. در مجموع منصور 
حکمت بیشتر وقت میگیره و انرژى از من تا ژوبین رازانى. که باید برگرده به سال دیگه اى و گذشته دیگه اى 
دارد. پروژه سنگینى است. من این را با علم قبلى نکردم. خود بخود پیش آمد و یک نقش اجتماعى و سیاسى 
بوجود آمد که آدم مجبور شد بازى کند و خود بخود تا اینجا آمده. ناراضى نیستم. به نظر من کار با ارزشى 

دارم میکنم. منتهى براى کس دیگرى آرزشو نمیکنم. (خنده)

على جوادى: سؤاالت دیگر زیادى میخواهم بکنم. وقت محدود داریم. در خانواده چه جور آدمى هستى؟ 
غذا میپزى؟ آشپزى میکنى؟ ظرف میشورى؟ جارو میکنى؟ 

منصور حکمت: همه این کار ها را میکنم. 
على جوادى: بچه ها رو تمیز میکنى؟ 

منصور حکمت: بله همه این کارها را میکنم. فرقى نداریم. در خانواده ما اولیا از این نظر متفاوت نیستن 
باهم. 

على جوادى: میتوانیم امضا بگیریم که این بحث را بعدا ادامه میدیم؟ من قلم میذارم جلوى شما. 
منصور حکمت: بله، خواهش میکنم. باید شنوندگان شما عالقه داشته باشند. اگه عالقه داشته باشند چه 

اشکالى داره. حتما. 

على جوادى: ما حتما اینو دنبال میکنیم. 
منصور حکمت: خواهش میکنم. 

* * *
این مصاحبه در نوروز 1380 (21 مارس 2001) از رادیو انترناسیونال پخش شده است. 

این گفتار توسط مجید سپاسى پیاده شده است. 

اولین بار در انترناسیونال شماره 64 بهمراه مطلبى در مورد اینکه این مصاحبه در چه شرایطى انجام شده 
بچاپ رسیده است.
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پیام تبریک به مردم ایران 
به مناسبت سال نو 
مردم آزادیخواه ایران

از طرف رهبرى حزب کمونیست کارگرى سال نو را از صمیم قلب به همه شما تبریک میگویم.  
  

در سالى که گذشت مردم ایران علنا حکم به رفتن جمهورى اسالمى دادند.  سران این نظام ارتجاعى و ضد 
بشرى دریافتند که شمارش معکوس براى برچیده شدن بساطشان آغاز شده است.  سالى که گذشت براى 
ما مردم سال بیدارى و امید و براى اینان سال وحشت بود.  اکنون جنبش مردمى پرقدرتى آغاز شده است 

که میرود به این کابوس بیست و چند ساله خاتمه بدهد.  
  

با این امید که سال 1380 سال پایان رژیم اسالمى باشد، با این امید دوشادوش یکدیگر ارتجاع اسالمى و 
سرمایه دارى در ایران را به زیر بکشیم، با این امید که نوروز بعد برقرارى یک جامعه آزاد و برابر و انسانى 

را در ایران جشن بگیریم، براى همه شما سالى مملّو از شادى، سالمتى و سعادت آرزو میکنم.  

منصور حکمت 
اول فروردین 1380
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نورى در انتهاى تونل
 قابل توجه طرفداران مبارز و صادق قوه هاى مجریه و مقننه، انجمنهاى دوستداران وزارت اطالعات، 
بازماندگان غمگین نهضت دوم خرداد، دگراندیشان ضد کمونیست نهضت ملى - اسالمى و شخصیتها 
و گروههاى محجوب و پاکدامن اپوزیسیون طرفدار رژیم و مشتاقان پروتستانیسم و مدرنیته اسالمى.  

مژده: آخوند میانه رو بعدى ظهور میکند!
متاسفانه سن بعضى از ما آنقدر هست که هنرنمایى هاى طیف حزب توده و اکثریت بعنوان سازمانهاى خط 
امام و یاور خمینى و سپاه پاسداران و جوش و خروش حزب رنجبران و جریانات مائوئیست و ملى در دفتر 

"پرزیدنت بنى صدر" را بخاطر داشته باشیم. 

و بعد جنگ جناحهاى رژیم باال گرفت. با هزیمت بنى صدر، حزب رنجبران و صف ملیون اجبارا و با اکراه 
به اپوزیسیون پیوستند. چندى بعد حزب توده و اکثریت علیرغم همه اعالم وفادارى ها و خوشخدمتى ها 
از حاشیه حکومت به صف اپوزیسیون پرتاب شدند. دوران سختى براى یاران مکالى حکومت اسالمى 
آغاز شد. دوران "انحصار طلبى" و "تمامیت خواهى" جناح راست، دوران اقتدار موئتلفه اسالمى، دوران 
"بنیادگرایى". دوران سرکوفت خوردن و خفت کشیدن بخاطر همکارى با رژیم اسالمى، دوران "انتقاد از 
خود"،" تجدید نظر و نقد سیاست هاى پیشین"، دوران تالش براى احیاى کارنامه اپوزیسیونى و خارج شدن 
از تحریم. و از همه مهمتر، دوران انتظار براى سامان یابى مجدد یاران حکومتى سابق بصورت یک جناح 

قابل ذکر در درون رژیم. دوران جستجوى بین المللى براى کشف "آخوند معتدل" در حکومت اسالمى. 
  

و بعد "پرزیدنت رفسنجانى" ظهور کرد و منظره دوباره بهم ریخت. در این فاصله البته با سقوط بلوك شرق 
حکومت، طیف  طرفدار  اپوزیسیون  احزاب  فرو ریخته  سازمانى  عمارت  البالى  از  ریگانیسم،  پیروزى  و 
"نویسندگان" و "ژورنالیستها" و" تحلیلگران" و "پژوهشگران" "دگر اندیش" و "منفرد" و "مستقل" و تازه 
دموکراتى بیرون خزیده بودند که اینک ایدئولوژى و زبان و سابقه حزبى و اردوگاهى را جایى دفن کرده 
و در خارج کشور در دانشکده اى اسم نوشته بودند. اینها بستر اصلى نهضتى شدند که میبایست بار زمین 
افتاده یارى و همکارى با حکومت اسالمى بنام اپوزیسیون را بدوش بکشند. "پرزیدنت رفسنجانى" یکشبه 
قبله اینها شد. باز بى بى سى و رادیو فرانسه و رسانه ها و کانونهاى متفرقه شروع به پروپاگاند کردند. آنتى 
کمونیسم، آنهم در فضاى راست آن روزها، اوج گرفت. با همین زمختى و شناعتى که این سالها زیر عکس 
خاتمى به آزادیخواهى و کمونیسم فحاشى کردند، آن روز ها حول شمایل رفسنجانى گرد آمده بودند. قرار 
بود به زودى به ایران بروند، اسالم مدرن شده بود. جامعه "مدنى" شده بود. متاسفانه سن همه ما آنقدر 

هست که آن دوران را بخاطر داشته باشیم. 

اما رفسنجانى کسى را به ایران نبرد. با قتل هاى متعدد دولتى در خارج کشور، و باالخره با میکونوس، پرونده 
رفسنجانى بسته شد. یاس و افسردگى در این طیف باال گرفت. یواشکى صحنه را خالى کردند. 

و بعد خاتمى عروج کرد. فیل ها یاد هندوستان ها کردند. دوباره این مضحکه با همه بازیگرانش، با تفسیر 
نویسهاى رادیوهاى فارسى زبان غربى، دگر اندیشهاى ملى اسالمى و انجمن هاى متفرقه دوم خردادى، از 

نو شروع شد. بوى گند این دوران در مشام همه تازه است. 
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و بعد در اوج پیروزى، شکست. حکم والیتى خامنه اى و تمکین مجلس پروژه خاتمى را به تعطیل کشید. 
براى چندمین بار کمر نهضت شکست. کسى نفهمید اینهمه صاحبنظر دوم خردادى یکشبه کجا ناپدید شدند. 

غبار سنگین غم تمام اردوگاه منهدم شده شان را در خود فروبرده است. 

بگذارید یکبار هم ما باشیم که به این صف بخت برگشته امید میبریم. برخیزید. هنوز چند ماهى فرصت 
براى عنتربازى هاى دیگرى هست. تهران را نگاه کنید. طه هاشمى را، گروه نواندیشان دینى را، از خاتمى 
پشتشان قرص تر است، عمامه شان به همان عقبى و زیرجامه شان به همان تمیزى است. برخیزید. به هم 
زنگ بزنید، به آنها زنگ بزنید، کنفرانسى بگذارید، کانونى تاسیس کنید، به ما دشنام بدهید. مردم را تحقیر 

کنید. از اسالم تعریف کنید. دکانتان را دایر کنید. 

انترناسیونال هفتگى شماره 42 
5 اسفند 1379 - 23 فوریه 2001
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بحران و انشعاب در کومه له 
سخنرانى در انجمن مارکس لندن 

24 مارس 2001

متن پیاده شده از روى نوار سخنرانى

رفقا! 

بحث امروز در باره کومه له و انشعابى است که در آن شده است. من میخواهم این بحث مبنائى باشد، الاقل 
براى خودم، تا بر اساس آن و بحثى که اینجا میکنیم و رفت و برگشتى که احتماال در صحبتهاى بعدى 
میشود نوشته اى بنویسم در مورد کل ماجراى کومه له و شیوه برخورد ما به جناحهاى مختلف، خود مسأله 
انشعاب، ماهیت اجتماعى و سیاسى هر کدام از این فراکسیونهاى آن و اینکه حزب کمونیست کارگرى باید 
چکار کند؟ خیلى از شماها که اینجا نشسته اید نسبت به مسأله صاحب نظرتر هستید در نتیجه سعى میکنیم 

فرصتى باشد که همه امکان بحث در این باره را داشته باشند. 

بطور مشخص من به سه وجه از مسأله میپردازم. اول محتواى واقعى این پدیده یعنى کومه له و انشعابش. 
به این معنى برمیگردم و راجع به تاریخ حزب کمونیست ایران صحبت میکنم. چرا پدیده اى که در دهه 
هشتاد میالدى به اسم حزب کمونیست ایران وجود داشت، این ترکیب نیروها از آن بیرون آمدند، چرا بیرون 
آمدند و این انشعاب آخر کجاى آن روند قرار میگیرد؟ دوم میخواهم درمورد دو فراکسیون کومه له، ماهیت 
سیاسیشان و خط مشى شان اظهار نظر کنم. و باالخره نظرم در مورد شیوه برخورد به هرکدام از اینها، که فکر 

میکنم باید مبناى سیاست حزب کمونیست کارگرى ایران باشد، را توضیح میدهم. 

انشعاب جریان عبداهللا مهتدى، عمر ایلخانى زاده، محمد شافعى، فاروق بابامیرى، و چند نفر دیگر، از کومه له 
پدیده خلق الساعه اى نیست. اصال چیز جدیدى نیست و نشان دهنده چرخش معین سیاسى هم نیست. این 
نیروئى است که از ابتداى تشکیل حزب کمونیست ایران با آن وجود داشت. این نیروئى است که در پیدایش 
کومه له سهم داشته است. این نیروئى است که در تمام طول تاریخ این جریان با آن بوده و اگر امروز میبینیم 
که بصورت یک کومه له مجزا و متمایز جدا میشود و اسم خودش را کومه له میگذارد، براى این است که تازه 
براى اولین بار از نظر تاریخى و از نظر سیاسى شرایطى فراهم شده است که میتواند این تعیّن را بخودش 
بدهد. تا امروز این جریان نتوانسته بود یک سازمان ایجاد کند، تا چه رسد به اینکه به اسم کومه له این کار را 
انجام دهد. براى اینکه اشتباهى پیش نیاید من در این بحث همه جا به جریان ایلخانى زاده - مهتدى میگویم 
سازمان زحمتکشان و به جریان ابراهیم علیزاده میگویم کومه له. براى اینکه تفکیک کرده باشم و مجبور 
نشوم اسم شخصیتهاى آنها را بگویم. در نتیجه سازمان زحمتکشانى که امروز بوجود آمده برمبناى یک داده 
قدیمى سیاسى در کردستان، بر مبناى یک داده قدیمى سیاسى در حزب کمونیست ایران سابق و کومه له 
سابق بوجود آمده. آنچه که تازه است شرایط تاریخى است که براى اولین بار اجازه داده است که این سازمان 
با این پرچم و توسط این نیرو تشکیل شود. نیرویش قدیمى است و در صحنه حاضر بوده است. جریانى که 
بجا مانده هم همانقدر واقعى است. کومه له فعلى هم پدیده اى نیست که محصول تحّولى در درون خودش 
باشد. بلکه اینها هم به یک معنى روى بستر موجودى در تاریخ سیاسى بیست سال اخیر ما بوجود آمدند، 
نشان دهنده چرخش یا گسستى از چیزى نیستند. این هم پدیده اى است که سر جاى خودش ایستاده است. 
بنابراین من میخواهم این تاریخ را بررسى کنم و بگویم اینها چطور از دل این ماجرا بیرون میآیند، هرکدام 
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چه جائى دارند، چه مقّدراتى دارند و آینده شان چیست. 

1 - جدائى گرایش کمونیسم کارگرى
سیر تکوین تعیّن تشکیالتى گرایشات مختلف در درون کومه له و حزب کمونیست ایران 

اتفاق عظیمى که در حزب کمونیست ایران افتاد جدائى ما بود. جدائى ما شروع همه این پروسه است. 
نمیافتاد.  اتفاق  دیگرى  اشکال  به  این پروسه  نمیشدیم  جدا  ما  اگر  که  نیست  این  حرف  این  معناى  ولى 
بحث اساسى که ما از آن موقع، در آن حزب، کردیم این است که حزب کمونیست ایران تالقى گرایشهاى 
سیاسى و اجتماعى مختلفى است و این گرایشها را اسم بردیم. گفتیم یک جریان ناسیونالیستى ُکرد وجود 
دارد. میتوانستیم این جریان و عملکردش را در سازمانى که خودمان در رهبریش بودیم نشان دهیم. خیلى 
از کسانى که امروز در این جلسه هستند، و در آن سازمان پُستهاى کلیدى داشتند و در رهبرى آن بودند، 
میتوانند نشان دهند که گرایش ناسیونالیستى ُکرد خود را چگونه و در چه عملکردهائى نشان میداد. گرایش 
ناسیونالیستى ُکردى که مخالف تشکیل حزب کمونیست ایران باشد به قدمت خود حزب کمونیست ایران و 
حتى قدیمى تر است. گرایش ناسیونالیستى ُکردى که خودمختارى طلب باشد و کارى به سوسیالیسم نداشته 
باشد و مسأله اش فقط خودمختارى در کردستان باشد، از حزب کمونیست ایران قدیمى تر است. گرایش 
ناسیونالیستى ُکردى که به حزب دمکرات نپیوندد، علیرغم اینکه حزب دمکرات خودمختارى طلب است، از 
حزب کمونیست ایران قدیمى تر است. گرایشى که علیه چپ خودش سمپاشى کند و ترور شخصیت و ترور 
سیاسى و فکرى کند، از حزب کمونیست ایران قدیمى تر است. این جریان وجود داشت. روز خودش براى 
تشکیل نشدن حزب کمونیست ایران تالش کرد. و روز خودش شکست خورد. و امروز بعد از بیست سال 
براى اولین بار فرصتى بوجود میآید که گروه کوچکى نمایندگى آن جریان سیاسى که مدام در این بیست 
سال در لحظات مختلف شکست خورد است را به عهده بگیرد و تشکیل شود. اینکه شخصیتهاى این جریان 
براى مثال عبداهللا مهتدى، به آن جریان ناسیونالیستى تعلق نداشت، به نظر من چیز عجیبى نیست. آدمها تغییر 
روش میدهند و انتخابهاى زیادى میکنند. تاریخ چپ پُر از شخصیتهائى است که بقول انگلیسىها از سالن 
عبور کردند و از صف این حزب به صف حزب دیگر پیوستند. کسان زیادى در حزب کارگر انگلیس هستند 
که فعالین حزب کمونیست بریتانیا بودند. پیتر مندلسون که رهبر فکرى حزب کارگر جدید، "نیو لیبر"، و 
تصویر ساز آن است عضو سازمان جوانان کمونیست و عضو حزب کمونیست بریتانیا بوده است. چندین 
خزانه دارشان عضو حزب کمونیست بریتانیا بودند، اگر اشتباه نکنم جک استرا، وزیر کشور فعلى، عضو 
حزب کمونیست بریتانیا بوده. کسان زیادى در تاریخ چپ هستند که به این نتیجه میرسند که کمونیسم فایده 
ندارد و میروند عضو حزب سوسیال دمکرات کشور مربوطه میشوند. اگر به صف احزاب سوسیال دمکرات 
نگاه کنید میبینید که پر از شخصیتهاى سابقا کمونیست است. خط عوض کردن یک فرد نه احتیاج زیادى به 
توضیح دارد، هرچند من به توضیحش میپردازم، نه چیزى را عوض میکند و نه در ماهیت سازمانى که ایجاد 
شده تغییرى میدهد. سازمانى که اکنون ایجاد شده، سازمان زحمتکشان، پالتفرمش گویاترین معّرفش است. 
این سازمان چه میخواهد؟ میگوید خودمختارى. میگوید فدرالیسم. میگوید یک اشتباه تاریخى بزرگ بود 
که حزب کمونیست ایران تشکیل شد. نباید تشکیل میشد. میگوید کمونیسم کارگرى کومه له را نابود کرد، 
تاریخ کومه له را نابود کرد. این پالتفرم یک حزب نفرت علیه کمونیسم کارگرى است. این پالتفرم از قبل 
وجود داشت. قبل از تشکیل حزب کمونیست ایران وجود داشت، قبل از جدائى ما وجود داشت. سؤال این 
است که چرا چنین پدیده اى فرصت میکند که یک گروه بشود؟ آیا چنین گروهى زمینه رشد دارد یا نه؟ و 

چه جایگاهى در جامعه کردستان پیدا میکند؟ 

حزب کمونیست ایران به نظر من یکى از مهمترین پدیده هاى سیاسى چپ در دوران معاصر بوده است. 
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حزب کمونیست ایران به دالیل عینى و روشنى دچار انشعاب شد. به دالیلى که شخصیت هاى ما کوچکترین 
تأثیرى بر آنها نداشت. اینکه من آدم خوبى بودم، فالنى آدم بدى بود، چه کسى حوصله داشت و چه کسى 
نداشت، چه کسى با صداقت و اخالص همه چیزش را در طبق گذاشت و مثال فارسها بدون اخالص و 
بدون طبق وارد این پروسه شدند، هیچکدام نقشى نداشت. چیزى که اتفاق افتاد همان بالئى است که ممکن 
بود سر حزب کمونیست فیلیپین بیاید، بر سر حزب کمونیست مالزى بیاید، بر سر حزب کمونیست ایتالیا 
بیاید و بر سر حزب کمونیست فرانسه بیاید. مردم بعد از مدتى تحت تأثیر شرایط عینى اجتماعى خطهایشان 
از هم جدا میشود. اتفاقاتى که براى حزب کمونیست ایران افتاد هر کدامش براى بستن پنج شش سازمان 
چپ سنتى کافى بود. حزب کمونیست ایران حزبى است که مقدمات فکریش دارد قبل از 03 خرداد 0631 
فراهم میشود. مقطعى که کودتا و سرکوب جمهورى اسالمى شروع میشود و جمهورى اسالمى شمشیر را 
از رو میبندد، اعدامهاى وسیع شروع میشود، رئیس جمهورشان را خلع میکنند و موج سرکوبى که میشناسیم 
شروع میشود و چپ تار و مار میشود. مباحثات فکرى تشکیل حزب کمونیست ایران در بطن مباحثات 
آنتى پوپولیستى پا گرفته بود، تدوین شده بود و برنامه اش بدست آمده بود. حزب کمونیست ایران و پروسه 
تشکیلش به بعد از یکى از خونین ترین سرکوبهاى قرن بیستم افتاد. این کلمات معنى دارند. واقعا پروسه 
اتفاقى که از روز 30 خرداد 60 آغاز شد، یکى از خونین ترین سرکوبهاى سیاسى قرن بیستم بود. میدانم یک 
میلیون نفر در جنگ ایران و عراق کشته شدند، یک میلیون نفر در رواندا کشته شدند. ولى سرکوب سیاسى 
که یک دولت دست به اسلحه ببرد و شهروندانش را بدلیل اعتقادات سیاسى و تشکلشان بُکشد، کم نمونه 
است. صد و بیست سى هزار نفر را بگیرند بُکشند و عده زیادترى را زندان کنند و تمام جلوه هاى اعتراض 
سیاسى را براى مدتى از صفحه حذف کنند. بطورى که آدم هائى که حاضر نمیشوند در زندان بگویند من 
مسلمان هستم را فورا اعدام کنند. این یکى از بزرگترین وقایع بود. حزب کمونیست ایران بعد از این پروسه 
تشکیل شد. و به یک معنى در پاسخ به این وضعیت تشکیل شد. پرچم اتحاد کسانى شد که آن تجربه خونبار 
را پشت سر خود داشتند. اگر آن حزب تشکیل نمیشد، بنظر من، صفحه اى که امروز ما رویش کار میکنیم 
خیلى تاریک بود. درست در جهت خالف جامعه که کوبیدن و کشتن چپها بود، عده اى از کمونیستهاى آن 
مملکت جمع شدند گفتند که ما میخواهیم حزب کمونیست ایران را تشکیل بدهیم و تشکیل دادند. و جالب 
است که در ظرف یکى دو سال فضائى که علیه فعالیت کمونیستى بود را به عکس خود تبدیل کردند. روزى 
که حزب کمونیست ایران میخواست تشکیل شود نمیدانستیم که کسى که از شهر به اردوگاه آمده مأمور 
رژیم است یا قهرمان یک انقالب؟ نمیدانستیم چه کسى آلوده است و چه کسى نیست، چه کسى پلیس 
است و چه کسى نیست، چه کسى تواب است و چه کسى نیست؟ جرات نداشتیم به کسى در شهر بگوئیم 
سر قرار کس دیگرى برود. در ظرف دو سال حزب کمونیست این تشکیالت را بازسازى کرده بود، اعتماد 
را برگردانده بود، انتشار نشریاتش را شروع کرده بود، روى کل کشور برنامه رادیوئى پخش میکرد، رهبرى 
اعالم کرده بود. موجودیتى را اعالم کرده بود که نقطه امید بسیارى در زندان شد. به هم میگفتند حزب 

تشکیل شده. بجاى انهدامى که بود این جریان یک واقعیت سیاسى رشد یابنده اى را گذاشت. 

تالشى و انشعابات چنین حزبى را با "فالنى صادق بود" و "فالنى نبود" و" فالنى ما را نردبان ترقى کرد" 
نمیشود توضیح داد. این را حتى با گفتن اینکه فالنى خیلى ناسیونالیست بود نمیشود توضیح داد. باید دید که 
چه شد که یک حزب فوق العاده متحد، فوق العاده هم دل در مقطع سالهاى 63 و 64 و 65(1984 تا 1986) 

تبدیل به جریانى میشود که امروز میبینم و چند شاخه اصلى از آن بیرون میآید؟ 

اولین مسأله بنظر من این بود که تا وقتى حزب تشکیل نشده بود، خود تشکیل حزب آرمانى بود که این 
جنبش را بجلو میراند. وقتى حزب تشکیل شد دستور کار حزب و مسأله اش شد. چکار میکنیم؟ این حزب 
باید چکار کند؟ اینجا بود که دستور کارهاى مختلف که هرکدام از ما از نظر سیاسى داشتیم شروع به نشان 
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دادن خود کرد. هرکدام از ما که در ایجاد آن تشکیالت نقش داشتیم ایده هائى در مورد کمونیسم، فعالیت 
ضمن  در  هم  چیست  کمونیستى  محتواى فعالیت  چیست؟  کمونیسم  اینکه  و  کمونیستى  فعالیت  سیاسى، 
کمونیست،  مبارزان  اتحاد  کنگره  تنها  یعنى  کمونیست،  اتحاد مبارزان  کنگره  به  برگردید  شما  اگر  داشتیم. 
نظرى بیاندازید، دستور کارش چیزى است در باره این که کمونیستها چطور کار میکنند؟ نه اینکه برنامه شان 
چیست و اعتقاداتشان کدام است؟ فکر میکردیم اینها را تثبیت کرده ایم. سؤال این بود که کار کمونیستى 
چیست؟ کنگره اى بود معطوف به کار کمونیستى. میخواهم بگویم یک عده اى نظر داشتند که فردائى که 
حزب کمونیست ایران ساخته میشود این حزب باید چگونه کار کند. یکى دو سال طول کشید تا این ایده ها 
خود را نشان دادند. بصورت این که هدف ما از تشکیل این حزب چه بود؟ حزب تشکیل شد، رادیو دارد، 
امکانات دارد، نیروى مسلح دارد، به قطبى تبدیل شده که میتواند به آدمها امید بدهد و به آن جذب میشوند. 

حاال باید چکار کرد؟ 

براى عده اى حزب کمونیست ایران پاسخ یک بن بست بود. بن بستى که از فشار جمهورى اسالمى و بنظر 
من از پایان افق برگشتن مسلحانه به شهر در کردستان ایران ناشى میشد. تشکیالت کومه له بمعنى وسیع کلمه 
در انقالب شکل گرفت. من خیلیها را یادم هست، و صورتشان را در حین گفتن این جمله یادم هست که "به 
ما گفتند میرویم کوه برمیگیردیم شهرها را میگیریم. یک بار اینطور شد دفعه دیگر هم همینطور خواهد شد. 
نشد... گفتند باید بایستیم تا انقالب دمکراتیک و حاال اتحاد مبارزان کمونیست آمده و میگوید باید تا انقالب 
سوسیالیستى سر این کوه ها بنشینیم." یعنى انقالب سوسیالیستى و برنامه حزب به واکسنى تبدیل شده بود 
که میتوانستى به مردم بزنى تا آنها در صحنه بمانند. اگر شما به نامه عبدهللا مهتدى به من که چرا حزب را 
تشکیل نمیدهید و در آن نظرات من در مورد تشکیل حزب را نقد کرده بود - نامه اى که قبل از تشکیل 
حزب و در اواخر وجود مناطق آزاد نوشته شد و به اسم نامه ى شیرکو معروف شد - دقت کنید، میگوید اگر 
این کار را نکنیم نابود میشویم. باید جلو برویم. نمیتوانیم دوام بیاوریم و باید حزب را تشکیل بدهیم. سعید 
یزدیان براى مالقات مهتدى از شهر آمده بود میدانست فضا چیست. به این نتیجه رسیدند که باید حزب را 
تشکیل دهیم و این حرفهاى اکونومیستى منصور حکمت که بخشى از کارگران باید با ما بیایند و یا رهبران 
عملى کارگرى بعضا باید با ما باشند مانع حزب است. من در مقابل آن بحث رهبران عملى بدرست عقب 
نشستم. به این امید که آوردن طبقه کارگر را در دستور حزب میگذاریم و بحث کادرها را مطرح کردم که 
باشد این حزب را تشکیل بدهیم اما حزب جمع عددى هرکس در این کوهها ساکن است نیست. بگوئیم 
که این حزب یک عده کادر است که یک برنامه عمل کمونیستى را دارند و میخواهند انجام دهند. جدال از 
آنجا شروع شد. اینکه حزب کمونیست ایران سایبانى است که در هواى طوفانى زیر آن میایستیم یا اینکه 
برنامه اى است براى کار سیاسى. همه جور آدمى در آن تشکیالت بود. جریانى که میگفت حزب کمونیست 

نباید تشکیل شود همان موقع وجود داشت. 

بگذارید تجربه اى را برایتان بگویم. در کنگره سوم کومه له سه نفر میهمان داشتند. عّزالدین حسینى، جالل 
طالبانى و من. به هرکدام از ما یک نوبت وقت دادند که صحبت کنیم. عبداهللا مهتدى هم صحبت کرد. من 
رفته بودم که برنامه حزب کمونیست ایران را بتصویب برسانیم. پیشنویسش را نوشته بودیم. رفته بودم تا 
سعى کنم کومه له با اتحاد مبارزان روى این خط حزب تشکیل بدهد. من از تشکیل حزب دفاع کردم. عبداهللا 
مهتدى هم آن موقع این کار را کرد. ولى دو میهمان دیگر چشم نداشتند این پروسه را ببینند. دو میهمان دیگر 
تمام زندگیشان این بود. میگفتند چکار دارید میکنید؟ شما ُکردها همه چیز را در طبق اخالص گذاشته اید 
و این فارسها معلوم نیست کى هستند؟ کسى نیستند. خوب اگر هر کس همه موجودیت سیاسیش را پشت 
سر بگذارد و با یک ساك به کردستان برود، آنجا کسى نیست. اگر دوسال صبر میکرد میدید که کسانى که 
کسى نیستند و با یک پیراهن به کردستان آمده اند، همه سازمان آنها را باخودشان برداشتند رفتند. پس البد 
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کسى بودند. شاید تاریخ چیزهاى مادى ترى جدا از بیست و چند نفر آدم در یک چادر است. به هر صورت، 
این بحث که اینها کسى نیستند، چرا این کار میکنید، استقاللتان را از دست میدهید و این کار را نکنید 
حرف عزالدین حسینى و جالل طالبانى از آن وقت، قبل و بعد از آن بود. جنبش توابین کومه له، کسانى که 
دستگیر شده بودند و در راس آنها معروف کیالنه، حرفشان این بود که حزب نباید تشکیل شود. خط حزب 
را تشکیل ندهید، حزب خیانت به خلق ُکرد و خیانت به کومه له است که به قدمت سپاه پاسداران است. به 
قدمت عزالدین حسینى است، به قدمت جالل طالبانى است. و همه اینها حرف زدند. امروز بعد از بیست و 
خرده اى سال دو میهمان و یک میزبان باهم رفته اند یک طرف ایستاده اند و فقط ما از حزب کمونیست ایران 
دفاع میکنیم. بعدا البته به جریان کومه له برمیگردم. حزب کمونیست ایران تجربه اى شده که ما از ایجاد آن 
دفاع کرده ایم. ما از صحت آن دفاع کردیم. خود عبداهللا مهتدى امروز رفته به موضع عزالدین حسینى، جالل 
طالبانى و معروف کیالنه و میگوید نباید حزب تشکیل میشد. من اینجا منظورم جنبه توابیت معروف کیالنه 
نیست. منظورم موضعش است. مهم نیست زده بودنش که این را میگفت و یا چون این را میگفت تصمیم 
گرفته بود همکارى کند. ولى به هر حال این خط در بیرون ما و در شهر وجود داشت. در دهات روى دیوار 
مینوشتند منصور نکبت. یک واحد نظامى، تقریبا مثل زورو، میگفتند در کومه له هست که هیچ وقت تشکیل 
حزب را قبول نمیکرد. میگفتیم زن باید روسریش را بردارد میگفتند پیشمرگه هاى این واحد قبول نمیکنند. 
از هر پیشمرگه اى میپرسیدى قبول دارى میگفت بله. اما یک واحد گمنامى بود که پرسه میزد حزب را قبول 
نمیکرد، برابرى زن و مرد را قبول نمیکرد، تسلیح زنان را قبول نمیکرد، تبلیغ علیه مذهب را قبول نمیکرد، 
بحث مارکس را قبول نمیکرد. اینها وجود داشتند. کومه له بعدا البته تشکیل حزب را به رأى گذاشت. یک 
عده کمى هم راى منفى دادند. نمیخواستند تشکیل شود. در نتیجه چیزى که میبینیم جریانى است که از 
موضع ناسیونالیسم ُکرد مخالف تشکیل حزب کمونیست ایران بود. حزب دمکرات هم جزو نیروهائى بود 
که نمیخواست این حزب تشکیل شود. بگذارید چند جمله از آن دوران بگویم. آن موقع حزب دمکرات در 
شوراى ملى مقاومت بود. من دفاعیاتى که گرایش ناسیونالیستى از حضورش در حزب میکرد را یادم هست. 

میگفتند دمکرات رفته با شوراى ملى مقاومت ما هم رفته ایم با حزب کمونیست ایران. 

وقتى حزب تشکیل شد عبداهللا مهتدى، دبیر کل حزب، براى همه سخنرانى کرد که اتفاق مهمى نیفتاده است. 
ببینید من دبیر کل حزب هستم و ببینید که کومه له بیشتر اعضاى این تشکیالت را تشکیل میدهد. داشت به 
یک بدبینى جواب میداد. داشت در دل خودش به یک تعرض ناسیونالیستى جواب میداد که در مقابلش زیاد 
احساس اطمینان نمیکرد. فکر نمیکرد میتواند تاب بیاورد. مجبور بود بگوید ببینید چیزى عوض نشده. این 
جریان ناسیونالیستى آن موقع وجود داشت و با تشکیل حزب هم به حزب پیوست. یکى دو نفرشان رفتند 
که شدند رهبرى حزب دمکرات. اگر عبداهللا مهتدى نامى آن موقع این کار را کرده بود بطریق اولى رهبرى 
حزب دمکرات بود. یکى از خطوط تبلیغاتى حزب دمکرات علیه حزب کمونیست و کومه له اتفاقا همین 
خط بود. تمام احزاب و گروههاى چپ ایران میگفتند این حزب نباید تشکیل شود، پوشالى است، من در 
آوردى است و غیره و غیره. یک عده اى هم همانطور که گفتم حزب را براى این میخواستند که تشکیالتشان 
را نگهدارند. اگر حزب نمیداشتیم در مقابل حمله ارتش و به اصطالح "زوزه توابین" آسیب پذیر میشدند. 
فکر میکردند که با حزب صاحب یک سر در بزرگتر میشویم که میتوان با روحیه و اعتماد بنفس در آن ماند 
و فعالیت کرد. حزب را میخواستند براى تشکیالت دارى. تشکیالت دارى آن روى سکه نداشتن استراتژى 
بیاورد.  بیرون  مخزن  این  از  را  او  بعدى  تحول  تا  میکند  صبر  میکند.  صبر  متن تحول  در  است.  طبقاتى 
تشکیالت دارى این بود: مقاومت کنیم، نیرو از دست ندهیم، پول از دست ندهیم، منطقه از دست ندهیم، 
چهره از دست ندهیم، باشیم، بقیه هم هستند. باالخره جمهورى اسالمى ابدى که نیست. میمانیم تا وقتى که 
گشایشى بوجود بیاید. و باالخره یک خط وجود داشت که کمونیسم را براى فعالیت کمونیستى میخواست. 
حزب کمونیست کارگرى امتداد این خط است. کتاب خیلى خوبى که در این مورد هست کتابى است تحت 
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عنوان "درباره فعالیت حزب در کردستان - اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونیست ایران" از انتشارات 
کانون کمونیسم کارگرى، که متعلق به همان دوره است. حتما سعى کنید آنرا بخوانید. تمام این پروسه اى 
که گفتم را به تفصیل و با جزئیات توضیح میدهد که چه گرایشى چه فکر میکرد و چرا کار به اینجا کشید. 

بعد از تشکیل حزب و به اصطالح ماه عسل آن، واگرائى این گرایشها شروع شد. تا مدتى ما حرفمان را 
بطور کلى بعنوان حزب میزدیم. من هر سخنرانى در کنگره کردم گفته ام "نظر ما این است"، "حزب اینطور 
میگوید"، "دفتر سیاسى چنین میگوید"، "به اعتقاد ما ..."، "خط ما میگوید..." و غیره. این وضع تا کنگره 
دوم حزب کمونیست ایران هم همینطور است. در بحث کنگره دوم حزب کمونیست ایران اگر دقت کنید 
این اختالف را میبینید. ولى همچنان من آنجا بعنوان نماینده افکار عمومى "باال" شرکت کردم. در صورتیکه 
واقعیت این نبود. قبل از اینکه به کنگره برویم من در دفتر سیاسى گفتم که این وضع براى ما زندگى نمیشود. 
من حرف دارم. حزب باید برود روى خط دیگرى کار کند. وضع فعلى را ادامه دادن و کارى نکردن و 
پاسیویتى و بى خطى اى که ما داریم و فقط تشکیالت را نگاه میداریم را من قبول ندارم. من حرف دارم که 
حرفهایم بعدا این چیزى شد که میبینید. گفتند "خوب بیا برو بگو". اما در سنت آن موقع همه با هم رفیق 
بودیم و این حرفها را به اسم حرف همه گفتم. البته همه هم اتوماتیک قبول کردند و همه هم کمونیست 

کارگرى شدند. ولى بطور واقعى این شکافها شروع به باز شدن میکند. 

کارگر  و طبقه  کمونیسم  است.  کمونیسم  و  کارگر  طبقه  طرف  به  جهت گیرى  قضیه  اساسى  جهت  یک 
رکن هائى است که خط ما را متمایز میکرد. میگفتیم: "ما میخواهیم کار کمونیستى کنیم"، "ما میخواهیم با 
طبقه کارگر کار کنیم"، "کارگران در شهر ند"، "بنابراین جنبش ما جنبش شهرى است" و غیره. و این در 
تناقض قرار میگرفت با دیدگاههاى مسلط. براى مثال با دیدگاههاى سبک کارى کومه له در تناقض قرار 
باید  و  است  افول  دوره  دوره،  که میگفتند  طلبانه اى  شکست  و  طلبانه  انحالل  تفکرهاى  با طرز  میگرفت. 
فکر دیگرى کرد در تناقض قرار میگرفت. این واگرائى به تدریج زیاد میشود، عمیق میشود و به اختالفات 
فاحشى در حزب کمونیست ایران تبدیل میشود. حتى قبل از بحران شوروى و قبل از اینکه بلوك شرق 
سقوط کند. حزب کمونیست ایران بدلیل این مباحثه درونى دچار یک تنش داخلى است و این سه خط 
را در آن میبینیم. خط ناسیونالیستى ُکرد عمال الل میشود تا این آخر که عبداهللا مهتدى گروهش را تشکیل 
میدهد. یعنى تا ایجاد سازمان زحمتکشان، خط ناسیونالیستى ُکرد، بجز در دوره کوتاهى که جالل طالبانى 
و جرج بوش سلیمانیه را فتح میکنند، ساکت است، گوش میدهد و هیچ نمیگوید. تحریک میکند، دروغ 
میگوید، پشت پا میگیرد، ترور شخصیت میکند، آیه یأس میخواند. ولى هیچ جا نمیآید عقیده اش را بگوید. 
نمیآید بگوید فدرالیسم، خود مختارى، مرگ بر کمونیسم کارگرى و حزب هم نباید تشکیل میشد. کارى که 
یک سازمان االن دارد میکند. هیچ وقت نیامدند این را بگویند. ولى ما میدانستیم این خطشان است. اکنون 
با اتفاقاتى که بعد از این ماجرا افتاد، اگر یکبار کسى، یک راه کارگرى، یک حزب توده اى، یک لیبرال، یک 
دوم خردادى، یکى از خود سازمان زحمتکشانى ها، یکى از خود کومه له اى ها، بنشیند و کالهش را قاضى کند 
خواهد گفت که بحث گرایشهاى اینها درست بود. نه فقط درست بود، خیلى درست بود. آنقدر که میبینیم 
که تک تک آن گرایشها تعیّن تشکیالتى خودشان را بدست آورده اند. از هم جدا شدیم و ببینید چه چیزهائى 
از آن در آمده است. خط حجاریان را داریم که این اواخر از ما جدا شدند. معتقد است که جمهورى اسالمى 
درحال تبدیل شدن به دولت متعارف بورژوازى است و اتفاقى که در ایران دارد مى افتد نه بحران است و نه 
قرار است انقالب بشود و نه کسى سرنگونى میخواهد. این تبدیل شدن دولت به دولت طبقه حاکمه است. 
حجاریان این را در داخل میگوید اینها آن را در خارج میگویند. عالوه بر اینها، کسانى را داریم که رفته اند 
دنبال خودمختارى و فدرالیسم و به کمونیسم بد وبیراه میگوید. کسانى را داریم که نشسته اند و سرشان را 
زیر برف کرده اند و میخواهد آن تشکیالت، همان یک ذره اى که از آن مانده است، را نگاه ندارد. و کسانى 



1901

برگزیده آثار  منصور حکمت

را داریم که رفته اند خط کمونیسم کارگریشان را تبدیل به یک سازمان مستقل کرده اند و دارند کارشان را 
میکنند. اگر کسى انصاف داشته باشد، یک ذره احترام به حقیقت، یک ذره احترام به علم داشته باشد و اگر 
واقعا صداقتش را در طبق اخالص به این بحث بیاورد میفهمد که این گرایشات واقعى بودند. عبداهللا مهتدى 
دارد اذعان میکند که اینطور بوده. میگوید سه گرایش بود من از سومى پریدم توى اولى! یک مدت در دومى 
وقت گذراندم، دیدم فایده ندارد رفتم به گرایش اولى. عمر ایلخانى زاده اوائل بین اولى و دومى در تردد 
بود االن رفته در اولى مانده است. محمد شافعى فکر میکرد در گرایش سومى است االن در اولى است، 
فاروق بابامیرى هم همینطور. شاید باید سرمان را بیندازیم پائین چون گرایش سوم بیشتر به اینها نیرو دادند 
تا گرایش دوم! این واقعیات گرایشات و جدائى هائى است که بوجود آمد. حتى قبل از سقوط شورورى 
و بحران بلوك شرق این جدائى ها عمیق شد. نمیدانم چقدر بحثهاى آن دوره را تعقیب کرده اید اما این را 
میشد در کنگره سوم دید، در پلنوم سیزدهم دید، در پلنوم چهارده میشود این را دید، در پلنوم پانزده میشود 
دید و در پلنوم شانزده. و بعد در ماجراهاى جنگ خلیج و بحران در کردستان عراق. به روشنى میشد این 
جریانها را دید. باعث شد که براى مثال بعد از کنگره سوم من خودم را کاندید دفتر سیاسى نکردم. گفتم 
من دنبال عقاید خودم میروم. کنگره سوم حزب کنگره اى بود که از موضع خط 2 و با کمک خط 1 به این 
ندا که انقالبیگرى و جنبش داخل را میآوریم سر ما ریختند. در کنگره سوم دست باال را همین خطى داشت 
که امروز کومه له را در دست دارد. شش هفت ماه بعد، بحث کمونیسم کارگرى از بیرون کمیته مرکزى، از 
بیرون انتخابات و از بیرون کنگره ورق را دوباره برگرداند. به فاصله یکسال بعد، بعد از پلنوم شانزده، رهبرى 
کومه له در دست چپ است. خط چپ میگوید سیاست درست این است و سیاسهاى خط 1 و2 اشتباه بوده 

و طرفدار کنگره شش کومه له است که مصوبات خط چپ را تصویب کرده است. 

2 - فاکتورهاى سیاسى اجتماعى:
ختم جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج، فروپاشى شوروى، سرنوشت ناسیونالیسم درون کومه له در محدوده 
شکافهاى منطقه اى، معضل "دیپلوماسى" با دولت عراق، به قدرت رسین احزاب ناسیونالیستى در کردستان 

عراق... 
چند نکته میخواهم در رابطه به فاصله کنگره ششم کومه له تا کنگره سوم حزب یعنى از سال 1986 تا 1987، 
بگویم. در این فاصله اتفاقات جالبى افتاد. کنگره شش کومه له کنگره اى بود که کومه له روى یک خط چپ 
رفت. اسناد آن کنگره را من نوشتم. استراتژى حزب در کردستان، مالحظاتى بر فعالیت نظامى حزب در 
کردستان، آتش بس یک جانبه با حزب دمکرات. اینها خط من بودند. من رفتم داخل اینها را مطرح کردم. 
خوشبختانه ابراهیم علیزاده روى این خط بود. عبداهللا مهتدى با این بحث ها مخالفت کرد، ممتنع بود، آن 
وقتها ممتنع معنیش مخالفت بود، همینطور چند نفر دیگر در کمیته مرکزى. این عده این بحثها، از تحلیلمان 

از حزب دمکرات تا آتش بس یک جانبه، را قبول نداشتند. 

کنگره شش این خط را به بحث گذاشت. البته در این فاصله اردوگاهها بمباران شد و من نتوانستم در آن 
کنگره شرکت کنم. مصوبات خط چپ در کنگره تصویب میشود. از فاصله کنگره شش کومه له، که ظاهرا 
یک خط چپ در کومه له تثبیت میشود، تا کنگره سوم حزب که عمال چپ را در باالى حزب ریشه کن 
میکنند چه اتفاقى افتاد؟ اتفاقى که افتاد خاتمه جنگ ایران و عراق و همچنین ضربات مرگبار نظامى بود که 
ما خوردیم. و فضائى که غالب شد فضاى یأس بود. فضاى این که دارند از ما قربانى میگیرند، فضاى اینکه 
داریم نابود میشویم، و فضاى "حاال بحث بحث روحیه است" و باید روحیه ها را باال برد. وقتى جنگ ختم 
شد ما در پلنوم کمیته مرکزى حزب قطعنامه اى تصویب کردیم که باید از وابستگى به عراق کم کرد. سعى 
کنیم هم در خارج و هم در داخل روى پاى خودمان بایستیم. خطى که تشکیالت دارى میکرد، و همچنین 
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خط ملى، عراق را تنها راه نجات و بقاء میدانستند. تحریکاتى که این خط بر سر اینکه "اینها میخواهند رابطه 
عراق با کومه له را بهم بزنند" شروع کرد دیدنى بود. در فاصله کنگره ششم کومه له تا کنگره سوم حزب، فضا 
برگشت چون تشکیالت زیر منگنه فیزیکى، مالى، مادى، بى افقى آتى و غیره قرار گرفت. رفتند ببینند که 
منبع روحیه دادن به کسانى که بدون افق با یک تفنگ و با کمر درد قرار است در کوه و تپه ها منتظر بشوند 
چیست؟ کمونیسم به چنین کسى هیچ روحیه اى نمیتواند بدهد. اگر قرار است شما نوك کوهى بنشینید و 
دل خوش کنید که بزودى به شهر برمیگردید باید بروید از سنت هاى سیاسى دیگران استفاده کنید. و این 
کار را کردند. در ظرف شش هفت ماه چنان ناسیونالیسم، تشکیالت پرستى، ِعرق کومه له و زنده باد داخل 
باال گرفت که وقتى در کنگره سوم حزب آن آدمها را میدیدى دیگر آنها را نمیشناختى. حتى جواب سالمت 
را نمیدادند. محاکمه ات کرده بودند و ُحکمت را داده بودند و اجرا کرده بودند و به کنگره آمده بودند. در 
کنگره سوم خط ما شکست خورد. اگر اسناد کنگره را بخوانید میبینید که گفتیم این کارها فایده ندارد. قاچ 
زین را بچسبیم راه نیست. آن کنگره، کنگره شکست چپ بود و دوره بعد از آن ما دیگر بحثمان را به عنوان 

کمیته مرکزى دنبال نکردیم. به عنوان خودمان حرف زدیم. و باقى ماجرا را میدانید. 

بحران خلیج و بَعد سقوط شوروى اتفاقات مهمى بود. به همین دلیل است که میگویم اشخاص مهم نیستند. 
شما مسأله اى مثل سقوط بلوك شرق را در مقابل سازمانى در یونان قرار بدهید، منشعب میشوند. مائوتسه 
تونگ با استالین سر پول دعوایشان میشد دو شاخه مهم در کمونیسم بین المللى بوجود میامد، چه برسد 
که بلوك مربوطه تمام شود. ریگانیست ها و تاچریست ها هجوم بردند و هم چیز را غارت کردند. معلوم 
است که یک حزب کمونیست در این سر دنیا تأثیر میپذیرد. اگر شما بروید بحثهاى این دوره را بخوانید 
متوجه میشوید که تمام بحث ما این است که با این ترکیب ائتالفى از نیروهاى اجتماعى و سیاسى مختلف 
ما نمیتوانیم به این مهلکه برویم. باید فکرى کرد. باید برویم در مقابل سقوط بلوك شرق و جنگ آمریکا 
با عراق، در شرایطى که بسختى میشد نفس کشید، بایستیم و حرف بزنیم. ما نمیتوانیم با عده اى که اکنون 
معلوم میشود که خودمختارى، فدرالیسم، مرگ بر کمونیسم و ما "ُکردها صادقیم" ارکان ایدئولوژیکش را 
تشکیل میدهد به چنین مهلکه اى برویم. اصال قبل از اینکه ما این حرف را بزنیم و قبل از اینکه مسأله جدى 
بشود علیه ما شورش کردند. ما شکستشان دادیم. بار دوم که شورششان شروع شد ما تصمیم گرفتیم که از 
حزب بیرون برویم. ما یک بار خط ناسیونالیستى در تشکیالت کردستان را شکست دادیم. عقبش راندیم و 
تشکیالت را از دستش درآوردیم. وقتى دفعه دوم جالل طالبانى پرچم ملى گرائى را در سلیمانیه به اهتزاز 
در آورد و معلوم شد که چه بهشتى در مقابل ناسیونالیسم ُکرد باز شده و مارکسیسم هم در صحنه جهانى 
وضعش خراب است، صحنه چرخیده به این که اصال چرا باید مارکسیست بود؟ لنین هرچه گفته که گفته، 
زنده باد واقعیت شیرین عینى و... و با این افق رفتند. اینجا دیگر نگاه داشتن حزب کمونیست اشتباه و خود 

گول زدن بود. ما تصمیم گرفتیم حزب کمونیست را ترك کنیم. 

سقوط شرق مارکسیسم را از چشم انداخت. شرق مارکسیست نبود ولى سقوط شرق مارکسیست را از چشم 
همه انداخت. علت اینکه یک عده در کردستان به حرف کسانى از تهران ظاهرا با یک ال پیراهن به کردستان 
وقتى  داشت.  َجَذبه  هنوز  کمونیست  هستند.  کمونیست  میکردند  فکر  بود که  این  میدادند  گوش  آمده اند 
کمونیست َجَذبه نداشت به راحتى میشد علیه منصور حکمت که تا دیروز پایش را از ماشین بیرون نگذاشته 
دورش جمع میشدند، مزخرف گفت و فحش داد. به راحتى میشد این کار را کرد. اگر کمونیسم مطرح 
نیست این آدم و کسانى که خودشان را با کمونیسم تداعى میکنند چه ارزشى دارند؟ کودتاى خزنده اى، که 
رهبرانش را االن در این سازمان زحمتکشان میبینیم، را شروع کردند، کودتاى خزنده اى که اینها بر سر مسأله 
جالل طالبانى و قضیه سلیمانیه شروع کردند ما را متقاعد کرد که باید برویم. من با خودم فکر کردم که این 
روند دوم را دیگر ما میبازیم. روند اول را بردیم چون مقررات بازى معلوم بود. حزب کمونیست ایران را 
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بدون ما نمیتوان نگاه داشت پس کودتا کننده باید عقب برود. اما جمهورى خودمختار در سلیمانیه را نه تنها 
بدون ما میتوان نگاه داشت بلکه براى اینکار احتماال باید از روى نعش ما هم رد شوند و این بار احتماال 
میشوند. تعرض اول تعرض تشکیالتچى ها بود اما تعرض دوم حمله اینها ها نبود، تعرض خط یک، یعنى 
ناسیونالیستها، بود. اگر به نوشته هاى عبداهللا مهتدى در آن دوره نگاه کنید گذار از عرض سالن و رفتن از این 
کمپ به کمپ مقابل را میشود دید و کار امروزشان چیزى بیشتر از وفادارى به خطشان نیست. در نتیجه در 
بحران دوم، در شرایطى که چائوشسکو را بردند و یک روزه کشتند، در شرایطى که اگر میگفتى کمونیست 
هستم صاحب خانه اجاره را فسخ میکرد، در آن شرایط وقتى ناسیونالیستها به ما حمله کردند، با اینکه در 
تشکیالت ابدا کمیّت باالئى نداشتند، با اینکه تمام اهرمهاى تشکیالتى دست ما بود، با اینکه تمام هویت 
و ُمهر و امضاى تشکیالت ما بودیم، همه را گذاشتیم و رفتیم. توضیح میدهم که چرا در پرتو اتفاقاتى که 
امروز دارد میافتد، این کار فوق العاده درستى بود. به هرحال میخواستم بگویم حزب کمونیست ایران در یک 
پروسه مادى تاریخى و به دلیل اوضاع سیاسى و به دلیل اختالفات طبقاتى و جنبشى موجود در آن تجزیه 
شد. قرار نبود که تا حاال پاى صحبت آقاى ایلخانى زاده بنشینم. حتى اگر شوروى هم سقوط نمیکرد و جرج 
بوش سلیمانیه را دست جالل طالبانى نمیداد ما نمیتوانستیم که تا حاال پاى صحبت کسى نشسته باشیم که 
فدرالیسم میخواهد. دعوایش با ما سر خود بحث فدرالیسم شروع میشد. در بحث دمکراسى دعوایش با ما 
شروع میشد. در بحث حق تعیین سرنوشت دعوایش با ما شروع میشد. در بحث زن دعوایش با ما شروع 
میشد. در بحث انقالب فرهنگى در ایران و در بحث حجاریان دعوایش با ما شروع میشد. و اینطور شد. در 
تک تک این مراحل عده اى از ما جدا شدند. در نتیجه، این پروسه بدالیل سیاسى اجتناب ناپذیر بود. این 
آدمهائى که در آن پروسه شرکت کردند، حتى کسانى که من سر سوزنى براى عقایدشان احترام قائل نیستم، 
یک سر وگردن از چپهاى دور و بر خودشان بلند تر بودند. هیچکدام آدمهاى حقیر و کوچکى نبودند. همه 
کارهاى بزرگى کرده بودند و از هم جدا شدنشان هم به خاطر این نبود که کسى کلک زده. اینطور نبود. آدم 
هاى بزرگى بودند در پروسه بزرگى شرکت کردند و در مقابل نتایج آن پروسه از هم جدا شدند. این آدمها 
سه یا چهار سازمان مختلف درست کردند و اگر امروز اروند آبراهامیان بخواهد تفاوتهایشان را توضیح دهد 
به دقت در یک صفحه میتواند این کار را بکند. امروز اگر کسى بخواهد این پروسه را تحلیل کند اینکار را به 
شیوه سیاسى انجام میدهد. چپ، راست، مرکز، ملى گرائى ُکرد و غیره را نشان میدهد. اینها خطوطى هستند 
که معنى داشتند، از هم جدا شدند. نه بخاطر ُکرد بودن و فارس بودنشان، و به این ترتیب صادق و ناصادق 
بودنشان، نه بخاطر این که عده اى زود رفتند، چپ َروى کردند، با لحن بدى حرف زدند، کتابى را از اسناد 
منتشر کردند، خوش رفتارى نکردند و غیره. بخاطر اینکه ما که سهل است حتى اگر حزب بلشویک هم با 
چنین اتفاق جهانى روبرو شده بود به هشتاد و پنج فرقه تقسیم میشدند. همه شدند. چه واکسنى ممکن بود 
به ما زده باشند که در مقابل ظهور دوى خرداد، پایان جنگ ایران و عراق، فتح کردستان توسط نیروهاى 
جمهورى اسالمى، سقوط بلوك شرق، جنگ آمریکا و عراق، بقدرت رسیدن ناسیونالیسم ُکرد در کردستان 
عراق، از جایمان تکان نخوریم و کماکان با هم عکس بیندازیم؟ این عملى نبود. گرایشات مختلفى بودند. 

سندش هم این است که االن چهار حزب از آن بیرون آمده که زمین تا آسمان با هم فرق میکنند. 

3 - زمینه هاى عینى تشکیل سازمان زحمتکشان:
ضعف رهبرى ناسیونالیسم کرد، دوى خرداد، بیتفاوتى رهبرى کومه له 

تشکیل سازمان زحمتکشان کارى است که اگر ناسیونالیسم قدرتش را داشت میبایست بیست سال، پانزده 
سال، یا ده سال پیش میکرد. چرا ناسونالیسم ُکرد موجود در آن سازمان مجبور شد بیست سال صبر کند 
که به این نقطه برسد؟ این سؤالى است که میخواهم کمى روى آن مکث کنم که به نظر من صحت شیوه 

برخورد ما به این جریان را بیشتر از هرچیز نشان میدهد. 



1904

برگزیده آثار  منصور حکمت

هنگام جدائى بعضى از رفقا به ما میگفتند که ما اکثریت قاطع هستیم چرا حزب کمونیست ایران را ترك 
میکنیم؟ چرا اسم و رسم و رادیو و تسلیحات و پول و همه چیز را برایشان میگذاریم و میرویم؟ چرا این 
کار را میکنیم؟ بحث من این بود که این جدالى است که در شرایط فعلى نباید به آن وارد شویم. گفتم به نظر 
من فعال کمونیست ُکشان است، ناسیونالیسم در کردستان عراق قدرت را بدست گرفته است، پول و اسلحه 
را در اختیار دارد، دروه آنتى کمونیسم است، آنوقت قرار است ما برویم از یک موضع اساسنامه اى جلوى 
این موج بایستیم و جوابگو باشیم؟ اگر ما آن موقع دست به تسویه راست در حزب کمونیست ایران میزدیم 
همین کارى را میکردند که امروز عبداهللا مهتدى کرد. عده اى جمع میشدند و میگفتند که اصال تشکیل حزب 
از اول اشتباه بوده، فارسها خیانت کردند، ما همه چیز را در طبق اخالص گذاشتیم، اینها دارند براى قدرت 
خودشان تالش میکنند و بجاى اینکه با دوازده نفر بیرون بروند با سیصد نفر بیرون میرفتند. یک سازمان 
درست میکردند و بخودشان کومه له زحمتکشان میگفتند. عین همین کار را ده دوازده سال پیش میکردند و 
اگر این کار را میکردند باخت بزرگى براى ما بود. ما اینها را گذاشتیم تا با پدیده اى که برایشان بجا گذاشته 
بودیم ور بروند. اگر ما ایستاده بودیم و تصفیه کرده بودیم خط ناسیونالیستى ُکرد، ده سال پیش این برنامه را 
پیاده میکرد و آن موقعى بود که آدمها را در دنیا به جرم مارکسیست بودن به سیخ میکشیدند. امروز که این 
کار را کرده اند، حزب کمونیست کارگرى از آن موقع عظیم تر در مقابلشان ایستاده است. امروز که این کار 
را کردند داستان شکست کمونیسم تمام شده و الاقل در چهارچوب ایران داستان، داستان تعرض کمونیسم 
است. االن که این کار را کرده اند دیگر شانسى ندارد. اگر آن موقع این کار را کرده بودند همه ناسیونالیستها را 
از سوراخ هایشان بیرون میآورد. برمیگشتند و هرکس را که الى علفها افتاده بود را جمع میکردند و میبردند. 
بنابراین درست این بود که ما برویم نیروى خودمان را جمع کنیم و صف فشرده و جنبش خودمان را بسازیم. 
نیروئى که امروز پدیده اى شده که همه چپ ایران روى هم گوشه کوچکى از کادرهاى آن نمیشود. از نظر 

اهمیت سیاسى و از نظر کمیّت نیرو. از نظر اکتیویسمش و از نظر حرف روشنى که دارد به مردم میزند. 

چرا امروز جریان ناسیونالیستى جدا میشود؟ به نظر من عبداهللا مهتدى و دوستانش ده سال پیش هم این 
خط را داشتند. علت این که آن موقع نمیتوانستند به سادگى بگویند که میرویم این جریان را تشکیل میدهیم 
شیوه فوق العاده رو به عقب در جدائى بود. گفتیم این سازمان مال شما، همه چیزش مال شما و اصال حزب 
خودتان است آنرا اداره کنید. قول دادند که میروند روى خط ما اداره اش میکنند. اگر اسناد آن دوره را نگاه 
کنید، در پلنوم حزب قسم میخورند و میگویند اینها به بنیادهاى افکار خودشان پشت کردند و ما میرویم 
کمونیسم کارگرى را پیاده میکنیم. اینها ما را تضعیف کردند اما ما حزب را بازسازى میکنیم و حزب پرافتخار 
کمونیست ایران را پیش میبریم. گفتیم زنده باشید اگر این کار را بکنید ما مخلص شما هستیم. عبداهللا مهتدى 
سعى کرد از همان موقع ادبیات آلترناتیو آن سازمان را درست کند. در نشریه شان شروع کرد درباره اینکه 
کمونیسم چیست، دمکراسى چیست، شوروى چیست و غیره نوشتن. سعى کرد یک روایتى که بر اساس 
آن بشود عکس ما را الك زد را بدست بدهد. عکس هیأت رئیسه کنگره موسس را نشان داد و گفت این 
عبداهللا مهتدى است و این هم ابراهیم علیزاده و این وسط نمیدانیم چرا یک کانگرو ایستاده است!! سعى 
کرد عکسهاى ما را الك بزند و بجاى آن کانگرو بکشند. شش هفت ماه سعى کردند دیدند نمیشود. حزب 
کمونیست ایران بالماسکه نیست. یک پدیده واقعى است، ایده ها واقعى هستند، کمونیسم واقعى است، آدمها 
واقعى هستند، فکر میکنند، خط دارند، تاریخى دارند، تاریخ واقعى است و حافظه تاریخى معنى دارد. شما 
نمیتواند یک نشریه در تیراژ هفتصد نسخه در بیاروید و بعد با دو مطلب راجع به دمکراسى، تکه هاى دست 
اول یا اریژینالى که منصور حکمت یا ایکس و واى گفته اند را کنار بگذارید و باقیش را از اقتصاد نوشین 
و "تاریخ مختصر" سر هم جمع کنى و براى تحبیب چپ باقى مانده بگوئى این حرفهاى مستقل من است 
و انتظار داشته باشى که آن جنبش و آن خط منسجم بشود. تنها موضع واقعى براى بازسازى کومه له بعد از 
ما موضعى بود که امروز عبداهللا مهتدى گرفته است. تنها موضع واقعى، از نظر تاریخى، براى بازسازى یک 
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سازمان در مقابل ما بنام کومه له این بود که علیه کل تجربه آنرا فرموله کنى. نمیتوانید بروید آن تجربه را نگاه 
دارید و بگوئید که من آنرا درست میکنم و اینها که آن را ساختند هیچ نیستند. خیلى جالب است که وقتى 
ما رفتیم جریانات چپ دیگر کارى نداشت که اینها برنامه شان چیست و جمالتشان چیست. قبولشان کردند. 
با آغوش باز قبولشان کردند. با اینکه اینها ُمهر و امضا و همه امکانات تشکیالت و مسئولیت پلیمیکهاى 
قبلى با چپ را داشتند. از نظر ُفرمال آنها به راه کارگر بد گفته بودند، آنها با دمکرات جنگ کرده بودند. اما 

دمکرات فهمید که گویا جنگش را با ما کرده است. 

راه کارگر فهمید که گویا اختالفش با ما بوده، اتحاد چپ کارگرى و همه ملى -اسالمى هاى خارج کشور 
فهمیدند که کسانى که در حزب کمونیست مانده اند آدم هاى خوبى هستند و میشود با آنها کنار آمد و همه 
گفتند که حزب کمونیست ایران که ما چشم نداشتیم ببینیمش، رفت. این پدیده اى که باقى مانده، درست 
است که اسمش حزب کمونیست است، اما از خودمان است. میشود با آنها کنار آمد. و یا بقول خود ابراهیم 
علیزاده گفتند اینها خلق ُکردند، برویم به آنها آوانس بدهیم. اینها دوباره خلق ُکرد شدند و براى پیوستن 
به جبهه از آنها دعوت شد. وقتى عبداهللا مهتدى میگوید من رفته ام و تفنگ اتحادیه میهنى کردستان عراق 
را روى گردن کومه له گذاشته ام که پنجاه- پنجاه در کمیته مرکزى شریک شوم و کومه له میگوید نه، کسى 
نمیگوید که این کار مثل هواپیما ربائى است. وقتى منشعبین حزب دمکرات جدا شدند ما گفتیم حزب 
دمکرات، حزب دمکرات است و منشعبینش هم منشعبین. ما حاضر نیستیم به منشعبین از حزب دمکرات 
بگوئیم حزب دمکرات. حتى اگر آمده با ما صلح کند. حزب دمکرات آنهائى هستند که آنجا نشسته اند و 
کنگره قانونیشان را برگزار میکنند. ولى چون از نظر این چپ اینها خلق ُکرد تلقى میشوند و قرار نیست 
کسى بگوید باالى چشمشان ابروست و همه باید با آنها وصلت و وحدت کنند، کسى نمیگوید که آخر چپ 
معیارهائى دارد و شما یا باید در کنگره سازمانتان رأى بیاورید و یا انشعاب کنید. کمیته مرکزى را با من 
پنجاه - پنجاه تقسیم کنید و گرنه اله و بله میکنم یعنى چه؟ چطور اسم خودت را کومه له میگذارى؟ طورى 
شده که طرف از کومه له بیرون رفته و اسم خودش را گذاشته کومه له و با رادیو فرانسه مصاحبه میکند و 
وقتى کومه له میپرسد چرا بنام دبیر کل کومه له حرف میزنید؟ جواب میدهد ساکت! تو اصال کى هستى که 
در کار کومه له دخالت میکنى؟ این فضائى است که در آن میآیند و با اینها دست میدهند و نزدیکى میکنند. 

چون ما رفته ایم. 

تمام آن نفرت، تمام آن چپ ستیزى و تمام آن ترور شخصیت ها و تمام آن هیاهو براى این بود که خط ما 
در آن حزب حاکم بود و خود ما آنجا بودیم، و وقتى رفتیم حزب کمونیست ایران رفت. ما ُمهر و امضا 
را گذاشتیم چون نمیخواستیم به یک جنگ نابرابر و زودرس با نیروهائى برویم که در فضاى سیاسى و 
اجتماعى آن دوره دست باال را داشتند. کم بودند و در کنگره نمیتوانستند 51 نفر را با خودشان ببرند. اگر 
ما به کنگره چهار میرفتیم همین بالئى سر عبداهللا مهتدى میآمد که در کنگره خودشان سرش آمد: انتخاب 
نمیشد و رأى نمیاورد، اگر ما توصیه اش نمیکردیم. ولى ما طورى رفتیم که وقتى در پلنوم بیست و یکم 
گفتم که ما داریم میرویم و من خودم را براى رهبرى آن تشکیالت کاندید کردم، همه آنها، از جمله آقایان 
مهتدى، علیزاده و بابامیرى به من رأى دادند. این تصمیمات در نشریه کمونیست چاپ شده است. طورى 
رفتیم که به کسى که اعالم کرده دارد میرود رأى میدهند که تا وقتى که هست در رأس تشکیالت باشد. 
عبداهللا مهتدى در آن پلنوم، چهار رأى آورد، من همه رأى ها را آوردم. خود آقاى مهتدى به من رأى داده که 
در موقع انشعاب مسئولیت سازمانش را همچنان برعهده بگیرم. فضائى که ما بوجود آوردیم به اینها اجازه 
کار دیگرى به اینها نمیداد. اگر ما اینها را آنتاگونیزه میکردیم، همانطور که بعدا دیدید، حقوق اساسنامه اى 
و اینکه چه کسى صاحب نام حزب است و غیره بى معنى میشد و آنوقت همین بحث را میکردند که حاال 
نفر  سیصد  کردید،  خیانت  شما  کشیدید،  باال  آنرا  شما  ُمّالخورش کردید،  شما  هستیم،  ما  کومه له  میکنند: 
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میشدند و اردوگاههایشان را داشتند. و ما نمیتوانستیم برویم و به تک تک فعالین آن سازمان دسترسى پیدا 
کنیم و مثل امروز بگوئیم که چه اتفاقى افتاد. در نتیجه ما اینها را از این فرصت تاریخى محروم کردیم. 
01 سال تالش کردند که کومه له را به این خطى که هستند تبدیل کنند، نشد. آن آدمهائى که با یک پیراهن 
آمده بودند و ظاهرا کسى نبودند، آنقدر کسى بودند که حتى وقتى رفتند نمیشد تتمه آنچه که باقى مانده را 
بدست آورد. هنوز جریان مهتدى-ایلخانى برمیگردد و میگوند که "اینها (کومه له) به خط کمونیسم کارگرى 
حزب  دیدگاه  ملى  مسأله  روى  دیدگاهشان  "هنوز   ، میدهند"  تحویل  را  این خط  تحلیلهاى  و  عالقمندند 
کمونیست کارگرى است". اگر این درست است باید قبول کرد که ناسیونالیسم ُکرد در حزب کمونیست 
ایران پدیده زبون و ضعیفى بود، همین حقش است که االن میبینید و حزب کمونیست روى آن بنیاد ساخته 
نشده بود. ناسیونالیسم ُکرد یکى از گرایشات جعلى و کاذبى بود، که بخاطر اینکه آلترناتیو دیگرى نبود، 
و  ببرند  خط  این  روى  را  سازمانشان  که  کردند  سعى  اینها  سال  ده  بود.  حزب چپانده  آن  در  را  خودش 
نتوانستند. معلوم شد که تحلیل ما درست است. تشکیالت دارى جوابگو نیست. اما تشکیالت دارى کردند. 
ده سال رفتند تشکیالت دارى کردند. ما گفتیم که اگر این کار را بکنید بجائى نمیرسید. و بجائى نرسیدند. 
اگر به انتقاد عبداهللا مهتدى به کومه له نگاه کنید، میگوید ما در این دهسال پاسیو شدیم، هیچ فعالیتى نکردیم، 
انگار هیچ خبرى نیست و کارى نمیخواهیم بکنیم. دقیقا دارد همان انتقادى را به خط مرکز میکند که ما آن 
موقع میکردیم: کارى نمیخواهد بکند و فقط صبر میکند. گفتیم جامعه دگرگون شد کارى بکنید. دقیقا خط 
مرکز را دارد باهمان تبیین میکوبد که ما میکوبیدیم و میگفتیم که این خط افق فعالیت سیاسى ندارد. وقتى 
حزب کمونیست تشکیل شد دیگر نشسته و دارد صبر میکند. اما عبداهللا مهتدى و دوستانش دیگر نمیتوانند 
صبر کنند. مملکت دارد شلوغ میشود، جامعه دارد قطبى میشود، در باز شده و هزار و یک امکان بوجود آمده 
و روى ایدئولوژى کومه له نمیشود چیزى را تکان داد. مهتدى ده سال سعى کرد خط خودش را حاکم کند 

نتوانست، نیرویش را برداشت و بیرون رفت. این اتفاقى است که افتاده است. 

در نتیجه سازمان زحمتکشان تشکلى است که ایجادش بعد از سالها بدالیل مختلفى مقدور شده و به همین 
دالیل مختلف از نظر سیاسى پدیده ضعیفى است. من این دالیل را در نوشته اى که در نشریه هفتگى داشتم 
شمردم. حزب دمکرات در بحران است. اگر حزب دمکرات در بحران نباشد ناسیونالیسم میرود عضو حزب 
دمکرات میشود. ممکن است دو نفر هم عضو نشوند ولى بطور کلى جامعه پرچم ناسیونالیسمش بلند است 
و به آن میپیوندند. بحران حزب دمکرات است اجازه میدهد "بروسکه "این را بگوید، ناصر رزازى آن را 
بگوید و عبداهللا مهتدى حرف بزند و غیره. اگر این بحران نبود هژمونى در حزب دمکرات بود. اگر االن 
قاسملوئى بود که تصویر بزرگ حزب دمکرات را جلوى جامعه ُکرد ناسیونالیست داخل و خارج نگه داشته 
به  وحدت  براى  را  میرفتند شرایطشان  میشدند.  دمکرات  حزب  روى  فشار  گروه  فوقش  محافل  این  بود، 
حزب دمکرات بگویند. حزب دمکرات در بحران است و خوابش برده است. یک حزب نهادى در جامعه 
است اما کارى نمیکند. کسى حزب دمکرات را در زندگیش نمیبیند. از یک طرف حزب دمکرات در رابطه 
با ناسیونالیستهاى خارج کارى نمیکند، از طرف دیگر در داخل دارند جنبش دو خردادى درست میکنند، 
که بنظر من دو خرداد در کردستان یعنى حزب دمکرات، اما رهبرى حزب دمکرات از روى بیمایگى این 
را نمیفهمد و علیه آن موضع گرفته است. حزب دمکرات شروع کرده نهضت دوم خردادى در کردستان را 
محکوم کردن در حالى که عمال رفقاى خودش هستند. در هر صورت حزب دمکرات رهبرى بى کفایت و 
ناتوانى دارد، بى افق است و در نتیجه ناسیونالیستها ول شده اند. اگر یکى بیاید و سوت بزند که "شام حاضر 

است" همه اینها به حزب دمکرات برمیگردند. باید چنین رهبرى در حزب دمکرات عروج کند. 

فاکتور دوم رشد کمونیسم کارگرى است. اینها خیلى پیش خودشان گفتند که کمونیسم کارگرى هیچ نیست 
و مدام این را در این ده سال تکرار کردند که اینها هیچ نیستند. اما حتما گزارشهاى داخل بدستشان میرسد، 
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حتما میدانند داستان چیست، و این که در صحنه داخلى کردستان باید روبروى حزب کمونیست کارگرى 
موضع  روى  باید رفت  داد.  نمیشود  کومه له  پاسیو  خط  با  را  کارگرى  کمونیست  حزب  جواب  بایستند. 
سیستماتیک "افق سوسیالیسم" ایستاد، باید شروع به ترور شخصیت کرد، باید شروع به دروغ گفتن کرد، و 
قومیّت آدمها را به گناهشان تبدیل کرد. قومیّتى که اینها به مردم میدهند. ما ُکرد هستیم و اینها فارسند. باید 
شروع به تحریک کردن و دروغ گفتن راجع به تاریخ کرد، باید سر این موضع ایستاد. کومه له جوابگوى 

این نبود. 

باالخره مسأله دوم خرداد یک فاکتور تعیین کننده است. گویا قرار است مذاکره بشود. "دوم خرداد آمده 
دعوت  را  ما  که  کنیم  کارى  و  برویم  باید  در نتیجه  نمیکنند".  دعوت  را  ما  و  شود  مذاکره  است  قرار  و 
کنند و پاى مذاکره باشیم. اینها تصویرى از اینکه ایران تحوالتى انقالبى و سرنگونى خواهانه اى را از سر 
یک  است  قرار  گویا  که  ایران دارند.  در  آتى  سیاسى  پروسه  از  حجاریانى  تصور  بیشتر  ندارند.  میگذراند، 
خودمختارى  به  راجع  و  بنشیند  ُکردها  با  و  کند  ایران متعارف  در  را  شرایط  و  بیاید  خردادى  دوم  جناح 
حرف بزند و بهتر است اینها عقب نباشند. نشریه "خبرنامه کومه له" را که باز میکنى میگوید "دکتر رئیس 
فالن  سردبیر  فالنى  آقاى  را گفته اند،  آن  مردم  نماینده  کدیور  خانم  گفته اند،  را  این  برده اند  تشریف  دانا" 
نظر  از  زحمتکشان  سازمان  خبرنامه  میزند.  حرف  دارد  انگار اکثریت  غیره.  و  گفته  را  این  مسلمان  نشریه 
موضعش در مورد اتفاقات داخل ایران تفاوتى با نشریه کار اکثریت ندارد. وگرنه چه وقت من احمد بنى 
احمد را به عنوان نماینده مجلس از شاه قبول کردم و یا مجلس شاه را به عنوان مجلس قبول کردم که تو 
قبول  ژورنالیست  را  کیهان  رئیس  زاده  مصباح  ما  کى  قبول میکنى؟  نماینده مردم  بعنوان  را  کدیور  جمیله 
را  نهاوندى  هوشنگ  کى  کنیم؟  تعریف  ژورنالیست  تهران  در  را  ایکس  آقاى  قرار است  حاال  که  کردیم 
اقتصاددان دانستیم که حاال رئیس دانا را اکونومیست و اقتصاددان خطاب کنیم؟ این یک انتخاب سیاسى 
و  اکثریت  موضع  است،  اکثریت  موضع  این  آنهاست.  کالس  در  رفتن  و  اینها  کنار  گرفتن  قرار  است، 
جریان شفیق، آذرین، رضا مقدم، امیر پیام، حسن وارش است. موضع همان کسانى است که از میان ما از 
قبول  حجاریان را  دیدگاه  ایران  روى  سیاستشان  نظر  از  است.  حجاریان  موضع  این  بیرون افتادند.  پنجره 
کرده اند. منتهى مهتدى سهم خودش را میخواهد. حجاریان هر کارى را که میخواهد بکند به شرطى که 
رشد  دمکرات،  حزب  ضعف  یعنى  فاکتورها،  این  اینها دارند.  که  است  موضعى  این  بدهد.  را  اینها  سهم 
کمونیسم کارگرى، پاسیویته کومه له فعلى و ناتوانیش در جوابگوئى به این مسائل و باالخره دوم خرداد 
موضع.  این  بروند روى  باید  دیگر  و  میسازد  را  اینها  انشعاب  کنونى  چهارچوب  مذاکره،  انداز  و چشم 

  

4 - ماهیت سیاسى سازمان زحمتکشان، رمز جدال بر سر نام "کومه له"
آیا این جماعت سازمان زحمتکشان نیروئى هستند؟ به نظر من از نظر اجتماعى نه اما از نظر نظامى و سیاسى 
آرى. به نظر من راه انداختن باندهاى فاالنژ مسلحى که بر نفرت و کاریزماى رهبریش و بر تحریک بنا شده 
باشد، اصال کارى ندارد. به ارتش رهائى بخش کوسوو نگاه کنید، به عبداهللا اوجاالن نگاه کنید، که تازه دارد 
خیلى اجتماعى تر کار میکند. عبداهللا اوجاالن پالتفرمى که دارد در ترکیه نیروى مادى ندارد. جامعه ترکیه 
نمیداند باالخره با این پدیده چکار کند. عبداهللا اوجاالن جوابگوى مسائل نیست اما این واقعیت مانع از آن 
نمیشود که اوجاالن ده سال نیروى زیادى را پس و پیش کند و برود و بیاید. ارتش رهائى بخش کوسوو را 
اصال سیا درست کرده است. اما االن نمیدانند در مقدونیه چطور از شرش خالص شوند. به نظر من سازمان 
زحمتکشان میتواند دو هزار، پنج هزار یا شش هزار نفر مسلح را جمع کند و موى دماغ هر آدم متمدنى در 
جامعه کردستان بشود، شورا تخته کنند، فالن چیز مالیده بگویند، زیر ُجَلکى با همتاى فارسشان در تهران 
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گاوبندى کنند و شرایطى را به مردم کردستان حقنه کنند، تروریسم سیاسى و نظامى سازمان بدهند. اینطور 
نیست که چون از نظر اجتماعى چیزى نمیشوند، چون رهبرى ناسیونالیسم ُکرد را نمیخواهند بگیرند، چون 
طبقه کارگر کردستان با آنها نمیرود، در نتیجه محفلى مثل" بروسکه" هستند. نه، اینطور نیست. بنظر من 
دستکم گرفتن جریان سازمان زحمتکشان اشتباه است. چون آگاهانه میخواهد ناسیونالیسم را به یک سطح 
هم کرده  جنگ  ما  با  دمکرات  حزب  کند.  درست  چپ  علیه  نفرت  حزب  میخواهد  و  بدهد  فاالنژ ارتقا 
است اما از روبرو که نگاهش میکنى میبینى که ممکن است در یک چهارچوب سیاسى تابع یک مقرراتى 
شود و مقررات بازى را قبول کند. اینها این طور نیستند. فاالنژیسمى که در این تشکیالت هست خیلى 
برجسته است. نفرتش از چپ و تحریف تاریخش و بحث هاى اخالقى- عاطفى که دارد میکند: "اخالص"، 
"صداقت". حزب دمکرات ندیده ایم از اخالص و صداقت و حرف بزند. میگوید موضع من این است. بحث 
اخالص، بحث صداقت، بحث خیانت کلماتى است که بدرد پاکسازى قومى میخورند. در نتیجه ما داریم در 
اینها "آرکان"ها، "توجمان" ها و" کارادزیچ" هاى آینده آن مملکت میبینیم. چقدر رشد میکند؟ بستگى دارد به 
اینکه بقیه ما چطور با آن برخورد میکنیم. به نظر من اگر اینها دارند رشد میکنند به این دلیل است که جریان 
کومه له، مطابق همان ایرادى که به آن میگیرند، نا فعال و خواب آلوده افتاده است. چون سّد اول در مقابل آنها 
کومه له است. کومه له است که باید هویت اینها را در جامعه نامشروع اعالم کنند. آنها هستند که باید بگویند 
کسى دور اینها نرود. در صورتى که میدان را داده اند دست اینها، و اینها را به حال خود گذاشته اند. حتى 
من و شما نمیتوانیم بفهمیم کدام اعالمیه دفتر نمایندگى کومه له مال کى است؟ اخبار کدام یک را میخواند؟ 
سخنرانى کدام یک از اینها باید برود؟ فالن جشن را کى گرفته؟ چون کومه له سرش را کرده زیر برف و فکر 
میکند "هیچ نیست"، "هیچ نیست" میگذرد و قضیه شفا پیدا میکند و طرف مضمحل میشود، و طرف هم 
شروع کرده به عوام فریبانه ترین اَشکال از اینها نیرو کندن و بازسازى کردن خود. واقعا با عوام فریبانه ترین 
شیوه. از تعریف کردن عده اى به اسم "طیف کومه له"، کسانى که خودشان در جلسات مختلف درباره عقب 
را بحساب  و همه  کردن  شهید  شهید  خورى. شروع کرده اند  شهید  تا  زده اند،  آنها حرف  سیاسى  ماندگى 
خودش میگذارد. میخواهد تاریخچه آن سازمان را بخوَرد، افرادش را بخوَرد، محبت به آن را بخوَرد و غیره. 
اینها نام خودشان را گذاشته اند کومه له. این یکى از سرقت هاى بزرگ سیاسى محسوب میشود. کومه له اسم 
تشکلى بود به اسم سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران. این تشکیالت سه کنگره گرفت. کنگره اولش 
را نه نفر تشکیل دادند و کسانى که در جلسه انجمن مارکس درباره تاریخ شفاهى کومه له بودند یادشان 
هست که چه کنگره اى بود. اسنادش را ما داریم اگر بخواهند میتوانیم چاپ کنیم. کنگره دومش به اتحاد 
مبارزان کمونیست درود میفرستد و میگوید من چپ هستم و پوپولیسم را نقد میکند. کنگره سومش برنامه 
حزب کمونیست ایران را تصویب میکند و تصمیم میگیرد حزب را تشکیل بدهد. کدام یک از این کنگره ها 
وجود این سازمان را توجیه میکند؟ اینها طرفدار کدام کنگره سازمانیشان هستند؟ از اینها باید پرسید شما 
طرفدار کدام یک از کنگره هاى سازمان زحمتکشان هستید؟ هیچکدام؟ به چه اجازه اى این اسم را روى 
خودتان گذاشته اید؟ میتوانم مِن جگرکى باالى مغازه ام یک M بنویسم و بگویم این مک دونالد است؟! 
باالخره حساب و کتاب و قانونى وجود دارد. سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان توسط کنگره هایش و 
نمایندگانش و رهبران منتخب قانونیش به یک حزب پیوست. تازه در این مورد رفراندم هم کرد و شما رأى 
نیاوردید. همه، از جمله خود شما، در آن حزب عضو شدند. مثل این است رفیقى که ما قبال میشناختیم بَرَود 
سرخود اتحاد مبارزان کمونیست را تشکیل بدهد. این سازمان معلوم است چه شد. از اینجا به آنجا رفت. 
نمیتوانى اسم خودت را داروین بگذارى و باقى تئوریش را بگوئى یا آرم کس دیگرى را بردارى، دست 
تو نیست. سازمان انقالبى زحمتکشان به حزب کمونیست ایران پیوست، قانونا، با پاى خودشان و با رأى 
خودشان و مطابق پروسه هاى قانونى خودشان. این باال کشیدن یک سازمان است. قبول داشتم اگر میگفتى 
که من ایده هاى آن سازمان را قبول دارم. اما ایده هایش را هم که قبول ندارى. آن سازمان "از کنگره یک تا 
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کنگره دو"، نوشته شعیب زکریائى، سند هویتى اش است و پوپولیسم رانقد کرده، گفته باید حزب تشکیل 
شود، به من ایراد گرفته چرا اکونومیستى مخالف تشکیل حزب هستم... بنابراین معلوم است که فقط اسمش 

را میخواهند. 

ایلخانى  بابامیرى،  به اسامى  تن  سه  که  بنویسد  کیهان  روزنامه  فردا  اگر  چون  میخواهند؟  را  اسمش  چرا 
زاده و مهتدى سازمان دیگرى تشکیل دادند، همه میگویند خوب که چى؟ چکار کنیم؟ مگر طاهر خالدى 
تشکیل نداده؟ مگر صد نفر دیگر از کومه له چیزهاى دیگرى را تشکیل نداده اند؟ طرف اسمش را میخواهد 
و رسما در روز روشن سرقت مسلحانه میکند. اسم را میخواهد چون خودش کسى نیست. وگرنه چه سنتى 
را میخواهید بیدار کنید؟ به کدام سنت این کومه له دارید دست میبرید و از آن دفاع میکنید؟ دارد میگوید 
معروف کیالنه حق داشت، دارد میگوید جالل طالبانى حق داشت، دارد میگوید ماموستا شیخ عزالدین حق 
داشت، بعد بخودش میگوید کومه له. دارد به کومه له فحش میدهد اما میگوید من کومه له ام. کومه له نگفت 
جالل طالبانى حق داشت. کومه له نگفت معروف کیالنه حق داشت، کومه له وقتى زنده بود و آدمهایش کشته 
نشده بودند، که االن نتوانند شهادت بدهند، اینها را نگفت. یک عده زیادى از چیزى که شما دارید خودتان 
را به آن میچسبانید رفته به اسم سوسیالیسم کشته شده و گفته است زنده با حزب کمونیست ایران! این دزدى 

است. و جالب است که کومه له نشسته است و میگوید اسم مهم نیست محتوایشان را باید نقد کرد! 

اسم مهم نیست چیست؟ دارد بزرگترین هدیه تولدش را به او میدهد و میگوید بفرما اسم را هم میخواهى 
بِبَر و هر چقدر میخواهى با آن عوامفریبى کن. هر چقدر کسى معتقد باشد که اسم کومه له اسم معتبر و مهمى 
است، به همان درجه باید از کارى که اینها کرده اند منزجر باشد، چه برسد به اینکه هنوز اسم خودش کومه له 
باشد. این دادن حربه به یک عده آدم ناسیونالیست است که فردا به اسم سازمانى که نقطه درخشانى در تاریخ 
چپ جامعه بوده، پاکسازى قومى سازمان بدهد، ملیت ما را در شناسنامه هایمان بنویسد، نفرت از چپ را 
دامن بزند، و در مدارس مزخرفات درس بدهد. تاریخى که از آن حرف میزند را که داریم میبینیم. میخواهد 
این را بنویسد و در درس تاریخ مدارس تدریس کند. داریم به چیزى نگاه میکنیم که فردا قرار است ارتش 
آزادیبخش کوسوو باشد. و میخواهد این کار را به اسم کومه له انجام دهد. مثل این است که ارتش آزادیبخش 
کوسوو اسم خودش را بگذارد حزب بلشویک. به نظر من این پروسه که ما در مقابل این جریان ایستاده ایم نه 
اهالى محل، که دقیقا خواب آلودگیشان آن چیزى بوده که ما بخاطر آن ترکشان کردیم، خجالت آور است. دقیقا 
بى تفاوتیشان به سیاست، به طبقات، به ایدئولوژى، به تئورى و به آرمانهاى اجتماعى و سیاسى چیزى بود که 
ما گفتیم دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم و آنها را ترك کردیم. این همان پدیده است که دارد به یک عده یک مائده 
آسمانى میدهد که در حالى که در غیاب این اسم یازده نفر را هم نمیتوانند دور خودشان جمع کنند، بروند 
کاسه بچرخانند و نیرو جمع کنند. دروغ بگویند و نیرو جمع کنند. و ما میدانیم اینها چرا نیرو جمع میکنند. 
ناسیونالیسم ُکرد را دارند در یک سازمان فاالنژ متشکل میکنند. جاى تأسف است که کسانى که دیروز رفیق 
ما بودند و چپ بودند رهبر این ماجرا شده اند. اما این قبال هم پیش آمده است و چیز عجیبى نیست. بعضى 
براى اینکه رهبر شوند حاضرند هر جائى بروند. نتوانست رهبر کومه له بشود، رهبر سازمان خودش شده. به 
هر حال باید این را در نظر بگیریم که اینها یک جریان فاالنژ هستند و حقانیتى در مورد نام کومه له ندارند. 

  

5- خودمختارى و فدرالیسم، مسأله ملى
بحث خودمختارى موضع خیلى گویائى است. ما راجع به خودمختارى نظر دادیم. گفته ایم که خود مختارى 
را قبول نداریم و خودمختارى بخودى خود جزو حقوق ملل نیست. ما حق تعیین سرنوشت داریم و حق 
تعیین سرنوشت یعنى حق جدائى. و حق جدائى یک حق یک جانبه است. در مواردى که معتقدیم جائى 
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توسعه اش  و  رشد  مزاحم  که  شده  برجسته  آنقدر  ملى اش  مسأله  که  ملتى  که  هست، معتقدیم  ملى  مسأله 
است و مزاحم خوشبختى آدمهایش شده، باید بتواند رأى بدهد و اگر خواست بطور یک جانبه جدا شود. 
اما بطور یکجانبه جدا شدن بدین معنى نیست که شما میتوانید بطور یک جانبه شرایطى را براى باقى ماندن 
بحث کنید. اگر حق جدائى را با حق طالق مقایسه بکنید، حق خودمختارى چیزى شبیه حق تعدد زوجات 
میشود. یعنى اینکه من میخواهم در ایران بمانم با این حقوق. اگر میخواهید بمانید که باید بقیه هم راضى 
باشند. اگر میخواهى بروى، خودت میتوانى تصمیم بگیرى. اما میخواهى بمانى با شرایط خودت؟ این دیگر 
فرق میکند. در این صورت یک عده دیگرى باید بنشینند و ببینند که این شرایط را از شما قبول میکنند یا 
نه؟ و دقیقا براى همین مسأله است که کسى که خودمختارى میخواهد دو دقیقه بعدش فورا میگوید اصال 
فدرالى. به او میگوئى چرا میخواهى قومیّت را وارد رابطه شهروندان کنى؟ چرا باید در پاسپورت و شناسنامه 
بنویسیم اهل کجا؟ چرا مدرك درست میکنى که از روى لیستش فردا خودت نه، یک نفر دیگر، کمپ درست 
کند، ُکردها را یکجا بسوزاند، لُرها را جاى دیگر آتش بزند، بچه هاى تُرك را جاى دیگرى اعدام کند؟ چرا 
میخواهى هویّت قومى آدمها را به چشمشان بیاورى؟ چرا خودمختارى میخواهى؟ میگوید اصال همه را 
فدرالیستى کنید. هرکس برود کشور خودش را تشکیل بدهد... تهران مال کدام قوم است؟ مال کدام ملت 
است؟ شما کافى است بحث فدرالیسم را در ایران مطرح کنید تا تهران بیروت شود. اگر پالتفرم فدرالیسم را 
در ایران قبول کنند، کشور خودمختار آذربایجان تشکیل میشود و بعد کشور خود مختار کردستان، بلوچستان 
خودمختار و من که در تهران نشسته ام و آذرى هستم میگویم نصف این شهر مال من است. عبداهللا مهتدى 
لطف کرده و مسأله را منطقه اى گفته است. گویا فردا کسى که تفنگ روى دوشش انداخته است میگوید نه! 
آقاى بابامیرى منظورش منطقه اى بوده است. شما قومیّت را باد زده اید، وارد هویّت مردم کرده اید، آنرا به 
وجه تمایز خودت تبدیل کرده اى، و میگوئى هر قوم باید کشور خودش را داشته باشد و ایران اصال تقسیم 
شود به مملکتى که هر کس بر اساس قومیّتش خاکى دارد، بعد لطف میکنید به مردم تهران تذکر میدهید 
که شلوغ نکنید که ما منظورمان منطقه اى بود؟ گویا مردم فقط در کردستان خودمختاریشان را دارند وقتى 
به تهران آمدند، به تهران آمده اند. انگار به مجّردى که ایشان بفرمایند مردم دست از قومیگرى شان برمیدارند 
و تهران امن و امان میشود. تهران یک نمونه است. آیا باید استان هاى جمهورى اسالمى را بشماریم و به 
هر استان خودمختارى بدهیم؟ هیچ دعوائى بین آذرى ها و ُکردها بر سر نََقده نخواهد شد؟ نشده است؟ در 
اهواز بین عرب و غیر عرب دعوا نخواهد شد؟ بر سر ُکهکیلویه و بویراحمدى بین عربها و لُرها و فارسها 

دعوا نخواهد شد؟ اگر شما دارید حکومت را منطقه اى میکنید بر سر منطقه دعوا است. 
قرار  خودش  سیاسى براى  قدرت  مبناى  را  قومیّتش  خودش  میخواهد  اینکه  براى  فقط  سادگى،  به  طرف 
بدهد و نمیخواهد برود اهداف اجتماعیش را طرح کند، تصمیم گرفته که ما بقیه شصت میلیون نفرى یک 
یوزى بگردنمان بیندازیم و تا بیست سال در آن مملکت بر سر وجب به وجب تُرکى کردن و لُرى کردن و 
پَشتو کردن و گیلکى کردن و عرب کردن و بلوچ کردن خاك آن مملکت جنگ کنیم. همدیگر و بچه هاى 
همدیگر را بُکشیم. به نظر من موضع خودمختارى و فدرالیسم به همین سر راستى است. در کشورى که 
هیچ وقت فدرالى نبوده است، قومیّت آدمها را یادشان میاورند و به ساختار ادارى جامعه منتقل میکنند. این 
یک جریان راست است. یک جریان فاالنژ است. میگوید من خودمختارى میخواهم شما هم فدرالى کنید. 
چون نمیخواهد بار گناه قومى گرى را خودش بر عهده بگیرد. میفهمد عیان است. میگوید من ُکرد میشوم 
تو هم لُر بشو. براى اینکه من بتوانم ُکرد بشوم تو هم عرب بشو. براى اینکه من بتوانم روى دوش تمایالت 
ملى اینجا حکومت کنم شما دو نفر در مشهد با هم جنگ کنید. افغانها سرزمینشان در ایران کجاست؟ اینها 
آدمهاى غیر مسئولى هستند که فقط چکیده تعّصب قومى و ملى و حکومت خودشان هستند. همین. نه 
مسئولیت اجتماعى دارد، نه به آینده اش فکر کرده، نه به مردم عشق میورزد و نه هیچ چیز دیگر. فقط کشور 
خودش را میخواهد و قبول نمیکند که برود. میگوئیم رفراندم میگذاریم اگر مردم گفتند جدا میشویم جدا 
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شوید. میگوید نه! میخواهم بمانم و این ُدرِّ گرانبهاِى قومى گرى را با همه شما شریک شوم. موضع ما روى 
خودمختارى این است که خودمختارى چیزى نیست که شما بتوانید روى آن رفراندم کنید. خودمختارى 
را باید شوراى مرکزى در تهران، که نماینده همه مردم در آن هستند، تصویب کند و تصمیم بگیرد ساختار 
ادارى جامعه چیست؟ اگر مبنا خودمختارى باشد باید طرفى که قرار شد در یک رابطه تعدد زوجات با تو 
بماند و از بعضى از حقوقش در کردستان صرف نظر کند، را راضى کنى. اگر خودمختارى بعنوان ُکرد به 
شما در یک منطقه حقوق بیشترى میدهد غیر از این است که به اهالى سمنان در آنجا قدرت کمترى میدهد؟ 
میشود عرب بود و در آنجا کاندید ریاست مدرسه، رئیس رادیو تلویزیون یا رئیس شهربانى سنندج شد؟ 
میشود یک سمنانى یا مشهدى در آنجا کاره اى بشود؟ اصال ماشین نمره رشت را میشود در سنندج پارك 
کرد؟ طرف دارد حکومت جائى را به ُکردها میدهد. قومى گرى را مبناى زندگى مشترك ما با هم قرار میدهد. 
ما این را نمیخواهیم. بنظر من یک عده آدمهاى هیچى نفهم در چپ ایران که حتى یوگسالوى و بالکان 
را در مقابل چشمش دیده اند براى فدرالیسم َدم گرفته اند، فکر میکنند هر چقدر قدرت را بیشتر به دست 
خان هاى محلى بدهند دمکراتیک تر شده است. این مملکت که از فدرالى فدرالى  تر بود. این مملکت تیول 
بود. آدمهاى مختلف عشیره اى مملکت را بین خودشان تقسیم کرده بودند. اینهمه سرمایه دارى زور زده آدمها 
را به شهر آورده است و قیافه هایشان را دارد شبیه همدیگر میکند تا بتوانند با هم حرف بزنند و زبان مشترك 
ایجاد میکند که شما آنها را متفرق کنید؟ این جریان ارتجاعى است. راه حلى که براى کردستان پیشنهاد 
میکند ارتجاعى است و وقتى که خودمختارى تبلیغ میکند دارد تبلیغ ارتجاع میکند. کسى که خودمختارى 
تبلیغ میکند مثل کسى است که تعدد زوجات و یا نژادپرستى را تبلیغ میکند. اگر اینجا یک کشور است، یک 
کشور است. اگر میخواهید در آن بمانید یا نمانید تصمیم با خودتان است، اما اگر میخواهید در آن بمانید 
باید صبر کنید ببنید مردم میخواهند چگونه زندگى کنند. و اگر مقرراتى که شما براى آن کشور میخواهید با 
سکوالریسم و با برابرى انسانها مستقل از قومیت و نژاد و جنسیت تناقض دارد به نظر من مرتجع هستید. 

6 - جدال زحمتکشان با کومه له
در برخوردشان به کومه له میگویند یکى از دالیلى که ما از اینها جدا شدیم انفعال و پاسیویته اى بوده که 
دامن آنرا گرفته است، به نظر من دست روى نکته درستى گذاشته اند. اینها دیده اند که با این نیرو و با این 
کومه له به هیچ جا نمیرسند. دارند از میدان حذف میشوند، باید بروند در قطب سیاسى خودشان و از یک 
موضع تعرضى شروع به کار کنند. و به نظر من این یک نقطه قوت بزرگشان در مقابل کومه له اى است که 
باقى مانده است. سازمان زحمتکشانى ها انرژى دارند. باالخره آدم جائى تصمیم میگیرد که من دست راستى 
هستم، میروم این را به مردم میگویم و نیرو جمع میکنم. اقال کارى را شروع میکنم. امروز خبرنامه کومه له 
را میدهد و فردا اعالمیه اش را با "هم میهنان مبارز" شروع میکند. فکر میکند این نوستالژى سیاسى را همه 
مردم دارند و منتظرند یکى اسم نشریه اش را بگذارد خبرنامه تا در مقابلش به خاك بیفتند. نمیفهمد که 
همانوقت که میگفتند خبرنامه کومه له همان آدمها آنرا کافى ندانستند و رفتند کار دیگرى کردند. میخواهد 
عقربه ساعت را برگرداند به موقعى که آن آدمها هنوز به یک نتایج دیگرى نرسیده بودند. از آن تاریخ تا 
حاال احتماال جمعیت کردستان دو برابر و نیم شده و هیچکدامشان نمیدانند که خبرنامه کومه له یعنى چه. 
البد فردا میخواهد اعالمیه اش را با "هم  میهنان مبارز" شروع کند. انگار کار خوبى میکرده که در انقالب 57 
مردم را با عنوان هم  میهنان مورد خطاب قرار میداده است. این نوستالژى و گذشته پرستى است. دریغ و 
افسوس گذشته اى است که فکر میکند به تنهائى موفق میشد. آن گذشته روز خودش شکست خورد. شما 
چطور میتوانید از نو آن را ایجاد کنید؟ در نتیجه به نظر من جریان سازمان زحمتکشان به عنوان یک سازمان 
اجتماعى شانسى ندارد. اگر روى ناسیونالیسم برود نیرو از دست میدهد. بر سر منطقه نفوذش باید با حزب 
دمکرات چانه بزند. باید برود پرچم ناسیونالیسم را از حزب دمکرات بگیرد. حزب دمکرات اگر پاسیو و 
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نافعال و پَپِه باشد عده اى که ُکرد هستند، ناسیونالیست هستند و ِعرق ملى دارند و میخواهند کارى بکنند، 
دنبال سازمان آلترناتیو میگردند. بعضى هایشان میروند با شیخ جالل و بعضى هم میروند با عمر ایلخانى زاده. 
این اتفاق خواهد افتاد. اما اگر حزب دمکرات فعال و اکتیو شود، اینها محیط را به خودشان تنگ میبینند و 
مجبور میشوند تعریف جدیدترى از خودشان نسبت به ناسیونالیسمشان بدهند و به نظر من میچرخند به 
فاالنژیسم ملى. در قیاس با حزب دمکرات که یک نوع جریان اصلى و ناسیونالیسم نهادى شده در جامعه 
کردستان است و یک درجه ناسیونالیست سکوالریست است، اینها احتماال قومى گریشان را غلیظ میکنند و 
در آینده از موضع ناسیونالیستى روى حزب دمکرات فشار میگذارند. روى فرهنگ ملى، روى شکاف ُکرد و 
فارس، روى سازشکارى حزب دمکرات با مرکز، تمرکز میکنند. هدفى که اینها دارند و الهامى که میگیرند، 
پ. کا. کا است. دیده اند که در ایران ممکن است بعضى جوانها نسبت به پ. کا. کا سمپاتى داشته باشند و 
عکس عبداهللا اوجاالن را باال میبرند و یا روى در و دیوارى مینویسند، "آپو" فکر میکنند میروند این را از 
دست اوجاالن در میآورند. فکر میکنند اگر عبداهللا اوجاالن میتواند در ایران نفوذ پیدا کند، چرا ما عبداهللا 
اوجاالن خودمان را درست نکنیم؟ عبداهللا اوجاالن نه با کمونیسم روبرو است و نه با یک ناسیونالیسم ُکرد 
جا افتاده اى که قدمت و توانائیش از تو بیشتر است. عبداهللا اوجاالن دارد در یک برهوت سیاسى فعالیت 
میکند و در یک شرایط اجتماعى دیگر. در یک شرایط خیلى اختناق آمیز. به درجه اى که در ایران گشایش 
بوجود بیاید و جنبش توده اى باال بگیرد، این پروژه محدودتر و الجرم مهجورتر و مالیخولیائى تر میشود. 
اگر کسانى در این سازمان عقل داشته باشند و اگر بخواهند این مسیر نامیمون تا پاکسازى قومى را طى 
نکنند، باید به حزب دمکرات بپیوندند. وجدانا باید به حزب دمکرات بپیوندد. مگر پالتفرم شما با حزب 
دمکرات فرقى دارد؟ این که آنها رئیس خودشان را دارند و ما میخواهیم رئیس شویم کافى نیست. یک آدم 
سیاسى میگوید آن حزب دارد ایده هاى من را بیان میکند و به آن میپیوندم. من فکر میکنم اگر ده سال پیش 
عبداهللا مهتدى، عمر ایلخانى زاده، و کسانى از این دست، میرفتند و میگفتند که بعد از این انشعاب در حزب 
کمونیست باید عقایدم را بازبینى کنم میروم فکرهایم را میکنم. و بعد میگفت خودم را کمونیست میدانم، اما 
امروز عصر فالن و بهمان است و حرفهاى فعلیش را میزد و میگفت آمده ام به حزب دمکرات بپیوندم، دو 
سال سه سال پشت در کمیته مرکزى نگاهش میداشتند اما حاال عضو کمیته مرکزى بود. االن هم پاى مذاکره 
بود و هم بحث خودمختاریش را داشت و هم بیخود اعصاب رفقاى سابقش را ُخرد نمیکرد. اینها این کار 
را نکردند. به نظر من باید به اینها به عنوان جریانى که میخواهد برود و یک فاالنژیسم ملى را سازمان بدهد 
نگاه کرد، و باید مانعش شد. اینها را باید به همین عنوان افشا کرد. و به نظر من الاقل ما در حزب کمونیست 
من  به نظر  بشناسند.  را  سیاسى شان  حقارت  و  بشناسند  را  اینها  ماهیت  مردم  که  کنیم  باید دقت  کارگرى 
نیروى عمده اى نیستند، یک نیروى مزاحم هستند، موى دماغ حزب دمکرات و موى دماغ حزب کمونیست 
کارگرى هستند و یک نیروى اصلى در جامعه کردستان نخواهند بود به دلیل این که دو طرف قطب سیاسى 

در جامعه تعریف شده است. 
7 - درباره کومه له موجود

در اینجا میخواهم چند کلمه در مورد جریان کومه له حرف بزنم، جریانى که ابراهیم علیزاده رئیس آن است. 
صاف و ساده چیزى که االن میبنیم متالشى میشود. این کومه له اى که االن هست امکان بقا ندارد. موقعیتى 
که در آن قرار گرفته متناقض است. این جریانى است که با آن ناسیونالیسم نمیخواهد برود. میخواهد در 
مقایسه با کسانى که از آن جدا شده اند چپ باشد. ولى فکر میکند باید هویّتش را علیه چپ ترسیم کند. از 
نظر مادى در جامعه طرفدارانشان خودشان را به ما نزدیک میدانند، کسى که در شهر مهاباد و سنندج و غیره 
بگوید من کومه له اى هستم میگوید خودم را به بچه هاى حزب کمونیست کارگرى نزدیک احساس میکنم. 
اما باالیش تتمه فرهنگ نفرتى را دارد که جریان انشعابى مبتکرش بوده است. و خود اینها هم کم نداشتند. 
اکثریت کمیته مرکزیشان کسانى هستند که چشم ندارند حزب کمونیست کارگرى ببینند. هنوز هم االن، 
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جنگش را با هیچکس دیگرى نکرده، مالش را خورده اند و زیرآب سازمانش را زده اند، اصرار دارد برود در 
رادیو اش علیه ما تبلیغ کند. در رادیو کومه له. مرزبندیش با ما، به نظر من، سند نابودیشان است. مرزبندى 
اینها و موضع غیرسیاسى اى که علیه ما دارند، و به این دلیل ناتوانیشان از چرخش به چپ، باعث نابودیشان 
میشود. کومه له فعلى یا باید برود به چپ، یا نیرویش را به عبداهللا مهتدى بدهد. از این گریزى ندارد. براى 
اینکه چپ باشد موظف است چپ جامعه، که ما باشیم، را برسمیت بشناسد. و موظف است با این چپ 
نزدیکى کند و موظف است این را علنى انجام دهد. اینکه غروب یک روزى یکى از بچه هایشان با یکى 
از بچه هاى ما سالم و علیک کند جواب نیست. رهبرى سازمانى که میخواهد روى یک موضع چپ برود، 
چشمش را باز میکند ببینید چه کسان دیگرى چپ هستند و همین را میگوید. میگوید که ما به این نزدیک 
هستیم و از آن یکى دور هستیم و غیره. اینها میخواهند از ما دورى کنند، حتى با ما بعضا دشمنى کنند و علیه 
ما تبلیغات کنند و موضعشان را در این موقعیت نگاه دارند. این غیر ممکن است. بنظر من اگر کومه له فعلى 
روى موضع بینابینى فعلى بایستد از بین میرود. بعالوه پائین و باالیش روبروى هم قرار میگیرند. این چیزى 
است که خود ما تضمین خواهیم کرد. اگر اینها روى یک موضع ضد حزب کمونیست کارگرى بایستند، 
به نظر من، تشکیالتشان در شهرها، ابعادش هر چقدر باشد، بزودى رهبریش را زیر اخیه میِکشد که چکار 
دارید میکنید؟ من خودم را کمونیست میدانم و اینهم رفیق کمونیست من در حزب کمونیست کارگرى است 
داریم شب و روز سر آکسیون با هم فکر میکنیم، ما خودمان را به اینها نزدیک میبینیم. کسى که میخواست 
حزب نفرت درست کند و فحاشى میکرد رفت، این فرهنگ آنها بود، چرا شما هنوز دارید تز آنها را دنبال 
میکنید؟ به نظر من اگر بنا باشد اینها از ما فاصله بگیرند و یا حتى فاصله نگاه دارند پائین شان علیه باالیشان 
قد علم میکند. اگر ابراهیم علیزاده و رهبرى حزب کمونیست ایران و رهبرى کومه له نیاید و علنا نگوید: 
راست ها رفتند، این راست ها بودند که تاریخ را تحریف کردند، این راست ها بودند که بین ما و نزدیکترین 
جریانى که به ما وجود داشت فاصله انداختند، این راست ها بودند که ترور شخصیت کردند، این فرهنگ را 
ما قبول نداریم، و ما حزب کمونیست کارگرى را یک حزب نزدیک و قابل همکارى میدانیم و فکر میکنیم 
با آنها در یک کمپ قرار میگیریم، اگر اینها را نگویند پائینش میآید با ما. من این را بخاطر خیر آنها نمیگویم. 
به عنوان یک واقعیت ابژکتیو دارم میگویم. میگویم اگر اینها بطرف ما نیایند پائین شان را ما میبریم. هر کارى 
که میخواهند بکنند. کمیته مرکزیش برود در رادیو مرزبندیش را بکند. هیچ جا مرزبندى نمیکنند مگر اینکه 
نوبت ما باشد. این پدیده قابل ادامه نیست. تناقض را در اسمشان میبینیم. طرف مقابل به اینها میگوید چرا 
اسم حزب کمونیست را برداشته اید؟ این اسم پوچ است چرا نگاهش داشته اید؟ این اسم باید کنار گذاشت. 
اینها میگویند نه! ما از این اسم دفاع میکنیم. این چاهى است که در آن افتاده اند. تو نمیتوانى از اسم حزب 
کمونیست ایران دفاع کنى بدون اینکه از تاریخ حزب کمونیست ایران دفاع کنى. و نمیتوانى از تاریخ حزب 
کمونیست ایران دفاع کنى مگر اینکه با سِر بلند از ماها دفاع کنى. همه دنیا آن حزب را مال ما میدانند، 
تاریخ واقعى آن حزب را به حساب ما نوشته است، هنوز اسناد و ادبیاتى که میخواهى از آن دفاع کنى مال 
ماست. تو نمیتوانى بیائى از کنگره شش دفاع کنى و بعد یک جمله بنویسى که نوشتن این اسناد البته مهم 
نیست و هرکس ممکن بود بنویسد. اینطور نیست. شما اگر کنگره شش را نگه دارید، منصور حکمت را در 
مغز استخوان سازمانتان نگه میدارید. نمیتوانى تشکیل حزب کمونیست را نگه دارى و تالش آدم هائى که 
با همین ناسیونالیست ها در افتادند و کنارشان زدند و به مدت هشت سال آن حزب را جلو بردند را تخطئه 
کنى، ندیده بگیرى و یا درز بگیرى. مردم خواهند پرسید کمى از این تاریخى را که از آن دفاع میکنى را 
توضیح بده. ما تضمین میکنیم نتوانید این کار را بکنید. دفاع از اسم حزب کمونیست ایران دفاع از تاریخ 
حزب کمونیست ایران است و دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایران، دفاع از ماست. کسى که نمیخواهد از 
ما دفاع کند، دروغ میگوید که میخواهد از حزب کمونیست ایران دفاع کند. نمیتوان این کار را کرد. همانطور 
که کسى نمیتواند از بلشویسم دفاع کند و به دارودسته لنین در سالهاى قبل از انقالب حمله کند. نمیشود 
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این کار کرد. به ریشت میخندند، قبول نمیکنند. ممکن است آدم سرش را زیر برف کند، اما بقیه دارند قدم 
میزنند و منظره را میبینند. در نتیجه این نگاه داشتن اسم بدون این که بطور واقعى به سمت حزب کمونیست 
کارگرى بچرخند باعث نابودى اینها میشود. اگر اینها بیایند و بگویند ما حزب کمونیست ایران هستیم، ما که 
از حزب کمونیست کارگرى ایران جدا نشدیم، ما که نمیگوئیم تجدید نظر کرده ایم، ما تا آخرین لحظه اى 
که آنها ما را ول کردند با آنها بودیم و وقتى میرفتند به آنها راى دادیم. ما انتقادى مطرح نکردیم، آنها فاصله 
گذاشتند، ما روى همان خط هستیم و به این اعتبار تا اینجاى سنت مان مشترك است، اگر این را بگویند، 
شانس دارند. این افق یک عده است میتوانند بنشینند بحث کنند. ولى نمیشود تاریخ حزب کمونیست ایران 
را به روایت عبداهللا مهتدى نوشت و بعد از آن دفاع کرد. باید به آن حمله کرد. در نتیجه حذف ما، حذف 
مائى که اینجا نشسته ایم، حذف من، حذف شما، حذف رهبرى حزب کمونیست کارگرى ایران، که بخش 
اعظم رهبرى آن سازمان بودند، از آن تاریخ به معنى اعالم شکست است. وقتى که جماعت مهتدى حمله به 
تاریخ را شروع میکنند اینطرف نامه هاى سربسته چاپ میکند که از همه کسانى که به این تاریخ عالقمندند 
انتظار داریم بیایند از این تاریخ دفاع کنند. با ما هستید؟ چشم! عبداهللا مهتدى را از ما میترسانند. یعنى برو 
جوابت را از حزب کمونیست کارگرى ایران بگیر. حتى االن اینطور است. حتى االن تنها جریانى که از آن 
تاریخ دفاع میکند ما هستیم. تنها جریانى که براى آن تاریخ ارزش قائل است ما هستیم. و این موضع آنها 

شکننده است و قابل دوام نیست. 
یک امکان دیگر را شاید دارند بررسى میکنند و این از همه فکاهى تر است. اینکه برگردى و ببینى در مسیر 
و توى علف ها چه کسى افتاده و یا دنبال حزب کمونیست کارگرى بروى و هر کس از پنجره بیرون افتاد 
صدایش کنى و بگوئى بیا باهم بخش سراسریش را درست کنیم. این عجیب است اما از غیر سیاسى گرى 
اینها بعید نیست که این فکرها را هم کرده باشد که ما مشکلمان کمبود فارس است. اگر ما فارس بیاوریم، 
بخصوص که قبال از همین عرابه بیرون افتاده باشد، میتوانیم برویم و با کمکش حزب کمونیست ایران را 
درست کنیم. این عملى نیست. حزب کمونیست ایران ما هستیم. حزب کمونیست ایران ما بودیم. این را 
راه کارگر میگوید، جالل طالبانى میگوید، شیخ عزالدین حسینى میگوید، عبداهللا مهتدى میگوید، جمهورى 
اسالمى میگوید، ادبیاتتان میگوید، مصوباتتان میگوید. همه اینها میگویند که حزب کمونیست ایران ما هستیم. 
همانقدر این کار مّالخور کردن یک جنبش واقعى است که کار آن یکى که میخواهد اسم کومه له را روى 
خودش بگذارد. ما بدالیل سیاسى و ایدئولوژیکى معینى وقتى جدا میشدیم اسم حزب را دادیم به ملت. اینها 
ده سال است دارند بیخود با این اسم ور میروند و با خودشان بازى میکنند. آن اسم مال ما بود. آنرا بحساب 
شما نمینویسند. اگر میخواهید بنویسند باید بیائید و از آن تجربه و از ما دفاع کنید. علنا و با سِر بلند از آن 
دفاع کنید و فکر نکنید اگر این حرف را بزنید نگهبانتان دیگر چاى را مثل سابق َدم نمیکند. باید شهامتش را 
داشته باشید و از آن تاریخ و از آن افراد دفاع کنید. به نظر من شانس این کار را دارند. اگر کسى پیدا شود، 
اگر چپ این تشکیالت وجود عینى داشته باشد و این کار را بکند. در مورد باالیش تردید دارم چپ خیلى 
قوى باشد، فکر میکنم باالخره چند نفرى چپ دارند ولى من فکر میکنم پائین اش چپ است چون کسى که 
راست باشد و ناسیونالیست باشد و از آن حزب اینقدر بدش بیاید چه لزومى دارد در تشکیالت کومه له بماند 
میرود با مهتدى... براى اولین بار در جامعه باجه اى هست که نفرت از حزب کمونیست ایران و نفرت از آن 
تاریخ را میشود برد و تبدیل به سرمایه سیاسى کرد و کادر شد. در نتیجه اگر تو با چپ تشکیالتت مانده اى 
آنوقت نمیتوانى با این شیوه هاى نیم بند خودت را نگاه دارى. حزب کمونیست ایران یا باید بیاید علنا به 
تاریخش افتخار کند و در نتیجه رو به ما برگردد و بخواهد که با ما در جامعه در یک سنگر قرار بگیرد که 
در این حالت بنظر من میماند و حتى ممکن است در یک تالقى سیاسى و اجتماعى مهم دیگرى در مقطع 

دیگرى از تاریخ حتى وحدتى در این خط رخ بدهد. اما اگر این کار را بکنند اکثریت رهبریشان میروند. 
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فشارى  هر  در  و  پیچى  هر تند  در  بزنگاهى،  هر  در  نیایند،  چه  و  بیاند  اینها  چه  بگویم،  باید  هم  را  این 
آن  به  و  شده  مرتبط  دیگر  جناح  با  که  میشود  مدتى معلوم  از  بعد  و  خانه شان.  میروند  اینها  از  نفر  دو 
صف  در  جایشان  هستند  ما  علیه  کومه له  و  ایران  کمونیست  حزب  در  که  من کسانى  نظر  به  پیوسته اند. 
بود  گفته  و  بود  مقاله اى نوشته  که  بود  شعبانى  فرهاد  میکنم  فکر  میروند.  آنجا  به  و  است  جریان مهتدى 
که خیلیها به حرف عبداهللا مهتدى سمپاتى داشتند اما از خودش خوششان نمیآمد و بخاطر کارهاى ضد 
از  هم  فضیحت  و  فحش  با  فرد  اگر  حتى  میگوید.  را  حقیقت  دارد  او نرفتند.  با  بود،  کرده  که  تشکیالتى 
عمیق  مهتدى چقدر  عبداهللا  از  کس  فالن  آمدن  بد  میبخشد.  را  او  سال  دو  از  بعد  باشد  جدا شده  کسى 
بوده؟ شش ماه؟ هفت ماه؟ هشت ماه؟ باالخره طرف از این سد عبور میکند و به او ملحق میشود. این 
پدیده به نظر من ماندگار نیست و فّرار است. پدیده اى که امروز بنام کومه له هست در حال تالشى است 
بپیوندد، بعضا  زحمتکشان  سازمان  به  بعضا  بروند،  آنجا  به  آدمها  که  میشود  ترمینالى تبدیل  و  حوزه  به  و 
به ما ملحق شوند و بعضا هم سیاست را کنار بگذارند. این یک ترمینال است چون هیچ هویت مستقلى 
بگوید  بپذیرد.  را  باشد،  داشته  کردستان  میتواند در  چپ  که  واقعى  هویت  تنها  که  نیست  حاضر  و  ندارد 
حزب کمونیست کارگرى رفقاى من بودند، با آنها اختالف داریم ولى میرویم این اختالف را حل میکنیم. 

  

8 - شهامت سیاسى، کومه له کمونیست یا...؟
داده ایم.  نشان  را  این شهامت  زحمتکشان  جریان  و  ما  من،  نظر  به  اما  میخواهد.  سیاسى  شهامت  کار  این 
فقط این وسط است که در آن شهامت کیمیا است. مهتدى باالخره تصمیم گرفته به گوشه مهمى از زندگى 
خودش که مدتها بخاطر آن به او احترام گذاشته اند پشت کند و بد بگوید. بخاطر اینکه دبیر کل حزب 
به عنوان  و  داده  شکست  را  پوپولیسم  کرده،  تالش  حزب  آن  ساختن  بخاطر  یا  و  بوده  کمونیست ایران 
شخصیت کمونیستى که کمک کرده کومه له به حزب کمونیست ایران بپیوندد، احترام داشته. تصمیم گرفته 
که از خیر این سابقه و احترام بگذرد. شهامتى بخرج داده و یک انتخاب مهم کرده است. و رو راست به 
انتخابش نگاه کرده و به آن عمل کرده است. با خود را به کوچه على چپ زدن و به روى خود نیاوردن 
نمیشود سازمان سیاسى ساخت. سازمان سیاسى حاصل موضع شفاف است. این را دیگر همه یاد گرفته اند. 
ابراهیم  جریان  من،  نظر  به  نتیجه،  در  جمع میشوند.  دورتان  جامعه  در  طرفدارانتان  بگیرید  شفاف  موضع 
علیزاده، جریان کومه له موقعیت نابسامانى دارد. اینکه میگویند ناسیونالیستها در محیط کارگرى نفوذ ندارند، 
محیط کردستان فاالنژیستى و قومى نیست، مردم در کردستان بیشتر از اینکه بخواهند جدا شوند میخواهند 
در ایران انتگره شوند و تبعض نژادى ضد اقوام دیگر ندارند، دلیل کافى نیست که نتیجه بگیرند که جریان 
زحمتکشان بجائى نمیرسد. باالخره در یک جامعه چند میلیونى دو هزار نفر آدم نُخاله پیدا کنید، سازمان 
دارید. تا همین حاالیش هم این کار را کرده است. جمع شده، فرهنگ قومى و ملى را در بوق کرده و عده اى 
را جمع کرده که در جلسه اى فریاد زنده باد پ. کا.کا سر بدهند. طرف دارد روى این خط بسیج میکند. فقط 
آدمهاى حسابى جامعه را نمیتواند بسیج کند. ولى هر جامعه اى آدم ناحسابى هم دارد و بعضى اوقات تاریخ 
را آدمهاى ناحسابى رقم میزنند و چند دهه زندگى مردم را پر از مشقت میکنند. در نتیجه این سازمان کومه له 
اگر نخواهد به این سؤاالت جواب دهد، میبازد. توصیه من، به کسى که در این سازمان چپ است، این 
است که اسم را از روى خودتان بردارید. نام حزب کمونیست ایران را بردارید، به خودتان بگوئید کومه له 
کمونیست، که مشخص شود شما خودتان را کومه له کمونیست میدانید و آنها را کومه له ناسیونالیست. اجازه 
بدهید هر کس که میخواهد برود، برود. بزرگداشت تجربه تاریخ حزب کمونیست ایران را اعالم کنید و 
بگوئید تجربه پرارزشى بوده، ما بطور واقعى آن حزب نیستیم، حزب کمونیست ایران کسان مختلفى را در 
بر میگرفت که به جاهاى مختلفى رفته اند، ما آن تجربه نیستیم، ما آن پراتیک نیستیم، ما کومه له کمونیست 
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هستیم، که اگر بخواهند باشند، واقعا هستند. اعالم کنید نیرویمان را نگاه میداریم و اینکه آینده در مورد 
وحدت چپ در کردستان چه میگوید را اجازه میدهیم آینده تعیین کند. البد با حزب کمونیست کارگرى، 
و هر کس دیگرى، باید اختالفات زیادى را رفع کرد و غیره. البد هزار و یک انتقاد دارد که نظرش را باید 
بدهد. به هر صورت باید به خودشان بگویند کومه له کمونیست و بحث را ببَرند بر سر محتواى سیاسى و 
طبقاتى اختالفشان با جریان مهتدى و سعى کنند نیرو بگیرند. اگر ده نفر هم در باال به این نتیجه رسیدند 
که اختالفشان با عبداهللا مهتدى به این عمق نیست، بگذارید بروند. چون به هر حال آنها نیروى آن طرف 
هستند. در نتیجه اگر چپ در کومه له از من بپرسد ما باید چکار کنیم؟ به او خواهم گفت که اعالم کن که 
این اسم در این شکل قابل دفاع نیست، به خودمان بگوئیم کومه له کمونیست و علنا اعالم کنیم که به حزب 
کمونیست کارگرى نزدیک هستیم و دوست داریم به آنها نزدیک شویم. و از واقعیات گذشته مشترکمان 
بحث کنیم و اگر اختالفى با آنها داریم اختالفمان را بگوئیم. اگر این کار را نکنند پائین کومه له به ما میپیوندد 
و باالیشان به مهتدى. این اتفاقى است که صد در صد خواهد افتاد. دیر یا زود خواهد افتاد. ممکن است 
از باالیشان یکى دو نفر با مهتدى نروند، ممکن است یک عده پاسیو شوند و با هیچکس نروند، ممکن هم 
هست که عده اى برگردند و خودشان به حزب کمونیست کارگرى بپیوندند. ولى بنظر من تجربه میتواند 

چیز دیگرى باشد. 
چرا ما نباید بخواهیم که اصال همه کومه له با ما بپیوندد؟ چرا وجود یک کومه له کمونیست خوب است؟ 
من معتقدم که االن وجود یک کومه له کمونیست خوب است، چون کومه له هنوز مقوله اى است که باید 
در جامعه کردستان تعیین تکلیف شود. من هیچ ابهامى از نظر تاریخى نسبت به این پدیده ندارم. کومه له 
ما هستیم. ثبت احوال در مورد این مسأله هرچه بگوید بخودش مربوط است. کومه له ما هستیم، ما بودیم 
حزب کمونیست ایران را تشکیل دادیم و به آن حزب پیوستیم. ما حزب کمونیست ایران بودیم. همان وقت، 
هنگام جدائى ما از حزب کمونیست ایران، من گفتم که این یک تصفیه مثبت است. بجاى تصفیه منفى، داریم 
تصفیه مثبت میکنیم. گفتیم اسم و روبنا مال شما، سنت و نیروها مال ما. گفتند قبول و رفتند دنبال کارشان. 
زحمتکشان  اول، کومه له  خیلیها شاید قبول کردند که کنگره  آنها هستند.  اما هیچ کس باور نکرد کومه له 
هستند. آن کومه له ما نبودیم و من هم ادعا نمیکنم ما بودیم. کومه له قبل از 57 هم ما نبودیم و من هم ادعا 
نمیکنم ما بودیم. اما سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و حتى کنگره هاى قبلش که روى این خط بود 
ما هستیم، شخصیت هایش اینجا هستند، ُسنّتش اینجاست، دفاع پر افتخار از آن اینجاست، حساسیت نسبت 
به اسمش اینجاست و حساسیت نسبت به سرنوشتش اینجاست. من دوست ندارم که کسى که اقوام مختلف 
را به سمت اردوگاههایشان به صف میکند جلو سینه اش نوشته باشد کومه له. کومه له تاریخ زندگى ماست. 
بخصوص که جریان علیزاده به اینها نیرو میدهد. به جریانى که میخواهد بازوبند کومه له را ببندد و دستور 
بدهد "کردى حرف بزنید!" نیرو میدهد. ما اجازه نمیدهیم کسى به نام کومه له این کار را بکند. و وجود یک 
کومه له کمونیست کمک میکند که اجازه این کار را ندهیم. خود حزب کمونیست کارگرى ایران مستقل از 
این ُمهر و امضاها هویّتش را بدست آورده و 8 ماه یک سال دیگر اگر این پروسه ادامه پیدا کند، دو قطب 
مشخص در کردستان ایران بوجود میآید که یکى از آنها ما هستیم. همین االن این قطب بوجود آمده است. 
استاندار کردستان طال کف دست جالل طالبانى نگذاشت براى اینکه نیروهاى ابراهیم علیزاده به مریوان 
نروند. میخواست ما سراغ مریوان نرویم. تا حاال هم به رفتن تیمهاى اینها اعتراضى نکرده است. ما براى 
بورژوازى در کردستان مسأله هستیم، ما مسأله جمهورى اسالمى در کردستان هستیم و ما مسأله راست در 
کردستان هستیم. و البته خودمان گلیم خودمان را از آب میکشیم. اگر کومه له این جنگ را نکند ما این جنگ 
را خواهیم کرد. اگر اینها با این فاالنژیسم در نیفتند، ما در میافتیم. این سرنوشت و کار ماست. اما وجود 
کومه له کمونیستى که اجازه ندهد این اسم، به همین صورت، مّالخور شود، وجود جریانى که این بحث را 
باز نگاه دارد و بگذارد جامعه کردستان یک قضاوت حقیقى نسبت به کومه له بکند، مهم است. نهایتا کومه له 
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کمونیست به هر تجربه اى که حزب کمونیست کارگرى در کردستان بکند میپیوندد. اینکه چند نفر از آدم هاى 
امروز کومه له در آن هستند نمیدانم. ممکن است هیچکس از رهبریش در آن نباشند. اما اگر شما بخواهید، 
در مقابل سازمان زحمتکشان، کومه له سازمان بدهید و اگر بخواهید بگوئید از اسم حزب کمونیست ایران 
دفاع میکنم، و اگر بخواهید بگوئید ما کمونیست هستیم، مشغول رشد پایه هاى جنبش ما هستید. دارید براى 

حزب ما نیرو درست میکنید. باید این را بدانید و به آن افتخار کنید. 

اینکه ما یکبار با اینها رفتیم بعد زجر کشیدیم دلیل کافى براى اجتناب از این پروسه نیست. چه اشکالى دارد؟ 
دفعه پیش با چشم بسته و بدون تحلیل از اوضاع سیاسى اجتماعى اینکار را کردید، خوب، اینبار چشمتان را 
باز کنید و این خط را انتخاب کنید. مگر دفعه پیش چکار کردیم؟ خطى را گذاشتیم و شما انتخاب کردید. 
این بار هم این کار را بکنید چه اشکالى دارد؟ بعضى از اینها میتوانند این کار را بکنند. من با این سازمان 
مسأله کالیبر دارم. آدمى که کالیبرش را داشته باشد میتواند برود و این سازمان را از این وضعیت در بیارود و 
به سازمان پویائى که نقش مثبتى در حیات چپ در کردستان بازى کند تبدیلش کند. اگر چنین کسى نباشد، 
به نظر من، از بین میروند. من فکر میکنم این جریان با این روشى که االن دارد از بین میرود. به هلمت 
احمدیان بگوئید برو نشریه در بیاور جواب نیست. شما باید پرچمتان را بلند کنید. و اگر از پرچمتان ابا دارید 
و یا اگر پرچمتان طورى است که میخواهید بگوئید دارم اما بلند نمیکنم چون اگر بلند کنم مردم میبینند که 
این پرچم را در ارتباط با با آن جنبش عظیم بیرون از خودم بدست آوردم، و نگرانید که فالن کس متوجه 
ما میشود، شما به هیچ جا نمیرسید. در جنبش سیاسى، بخصوص در دوره هاى تالطم، پرچم باید بلند کرد، 
بدون ابهام، چون نمیخواهید کسى که با شما نیست همراهتان بیاید. بدترین کار براى یک سیاستمدار این 
است که کارى کند که کسانى که با او نیستند همراهش شوند. باید کارى کنید که کسانى که با شما هستند 
همراهتان بیایند. و اگر اینها نخواهند بگویند کى هستند که شخص بفهمد آیا باید به آنها بپیوندد یا نه، به 

هیچ جا نمیرسند. حزب کمونیست کارگرى باید فوق العاده فعال به این مسأله برخورد کند. 

به نظر من جریان سازمان زحمتکشان یک جریان ناسالم سیاسى است. 

متن پیاده شده این سخنرانى اولین بار در "منتخب آثار یک جلدى"، خرداد 1384 (2005) منتشر شده است.  



1918

برگزیده آثار  منصور حکمت

جمهورى اسالمى بدون خاتمى؟ 
گفتگو با على جوادى 

على جوادى: خاتمى در مجلس اسالمى عالوه بر انتقاد نرم و نازك و مالیمش به جناح راست، تاکید قاطع 
و روشنى بر ضرورت همه جانبه مقابله با نیروهاى "برانداز" داشت. سیاستهاى اعالم شده خاتمى در مجلس 
را چگونه ارزیابى میکنید؟ آیا خاتمى دوم خرداد را پایان یافته تلقى میکند؟ آیا مانیفست جدیدى را براى 

دوم خردادیها تدارك دیده است؟ 

منصور حکمت: بنظر من حرکت خاتمى در مجلس، چه با توجه به تصویرى که از از روش و شخصیت 
فردى او گرفته ایم و چه با توجه به موقعیت عمومى دوم خرداد و تعادل موجود جناحها، کامال قابل انتظار 
بود. هیاهوى زیادى از قبل حول صحبت خاتمى براه افتاده بود. هم در میان بخشهایى از راست و هم در 
صفوف دوم خردادى ها این تصور وجود داشت که خاتمى به راست تعرض خواهد کرد، انتقاداتى را بیان 
میکند و یا شروطى براى کاندید شدن خود طرح میکند. این هیاهو توخالى بود. خاتمى در بزنگاههاى بسیار 
مهم تر از این ساکت مانده بود. بنظر من سخنرانى خاتمى در مجلس چندان نرم و نازك تر از بقیه حرفهایش 
نبود. مثل همیشه بود. این خاتمى است. منهاى حماسه هاى مختلفى که طرفدارانش به اندام و جوارحش 
آویزان کرده اند، خاتمى همین است و از ابتدا این بوده. تالش دوم خردادى ها براى اینکه خاتمى را به یک 
مقابله علنى تر و صریح تر با خامنه اى و شاهرودى بکشند تالش بیهوده اى بوده است. اگر اساسا بنا باشد 
یک چنین مقابله اى میان دوم خردادى ها و جناح مقابل صورت بگیرد، خاتمى چهره مناسبى براى این کار 
نیست و این یکى از مشکالت الینحل دوم خردادى هاست. مقوله "عبور از خاتمى" در درون جنبش ملى 

اسالمى اساسا از همین معضل مایه گرفته است. 

بنظر من خاتمى طرح جدیدى براى دوم خرداد ندارد. خاتمى حداکثر طرحى براى شخص خودش دارد، 
نواندیشان  مواضع  به  کمى  باشند  اینها حاضر  اگر  البته  راست،  جناح  و  اى  خامنه  با  همزیستى  یک  براى 
کارى  دستور  به  مدتى  براى  عمال  شاید  این  برسد،  توافقى  به چنین  بتواند  خاتمى  اگر  شوند.  تر  نزدیک 
براى قشر باالیى دوم خرداد هم تبدیل شود. اگر توجه کنید میبینید خاتمى کمتر با خود جناح دوم خرداد، 
که قرار است رهبرشان باشد، دیالوگ میکند و یا سران آن را مخاطب قرار میدهد. یا حتى کنارشان ظاهر 
میشود. او حتى از اعالم تعلق رسمى خویش به این جناح ابا دارد. این دوم خردادى ها هستند که خاتمى 
را سمبل و چهره شاخص خود اعالم کرده اند، خاتمى تاکنون صریحا چنین تعبیر جناحى اى از خود نداده 
است و از اصالحات و اصالح طلبى بطور کلى صحبت کرده است. اسم مخالفین خود را نمیاورد و بیشتر 
از عسکر اوالدى "رهبر رهبر" میکند. بنظر من دستور کار خاتمى از ابتدا با آنچه دوم خردادى ها و جنبش 
وسیع تر ملى اسالمى به او الصاق کردند تفاوت میکرد. خاتمى در صورت باال گرفتن تقابل دو جناح کناره 
گیرى میکند. رهبرى اصالح طلبان را در چنین تقابلى نمیخواهد. من تصور نمیکنم خاتمى در استراتژى 
حرکتش در چهار سال قبل قصد و یا دورنماى یک مواجهه وسیع سیاسى با والیت فقیه را داشت. بنظر من 
میپنداشت راست و خامنه اى و "نظام "پس از مقاومتهایى به کلیات خط مشى او رضایت خواهند داد، چون 
تصور میکرد میتواند رابطه با غرب و از اینطریق فضاى اقتصادى در کشور را بهبود ببخشد. بنظر من خاتمى 
خود را نهایتا در پیوستگى با دوران رفسنجانى میدید. اما جریاناتى که کاندیداهاى واقعى شان موسوى و 
یا سحابى بودند، پشت خاتمى آمدند تا از او چیزى بسازند که نبود. این طفلک هم تا اینجا را با سکوت و 
لبخند و غمزه براى خبرنگاران بخیر گذرانده و از تعیین تکلیف اجتناب کرده. اما دیگر مهلت تمام شده و 



1919

برگزیده آثار  منصور حکمت

باید تصمیم بگیرد. خاتمى دستورکار اصالح طلبان را تعریف نخواهد کرد. بلکه جایگاه فردى خود را تعیین 
میکند. اگر بعد از همه این گوشمالى ها، بعنوان کاندید نظام به میدان بیاید، جایگاهش را در اردوى اصالح 
طلبان اسالمى از دست میدهد. نامه مجاهدین انقالب اسالمى را بخوانید تا قضاوت منفى طرفدارانش را 

البالى سطور بوضوح ببینید. 
  

را  خردادیها  دوم  واکنش  میدهد؟  قرار  وضعیتى  چه  در  را  خرداد  دوم  جنبش  سیاستها  این  جوادى:  على 
چگونه ارزیابى میکنید؟ 

  
منصور حکمت: اگر خاتمى بهرحال، با هر کرنشى به راست، رئیس جمهور شود، قشر باالیى دوم خرداد 
باید بهرحال بدوا به او رضایت بدهد. اما این فروپاشى نهایى دوم خرداد را ببار خواهد آورد. تا همینجا 
بنظر من دوم خرداد تمام اهرمهاى اعمال نفوذ خود بر حرکت مردم را از دست داده است. صفوف پائین این 
جنبش فى الحال جدا شده و رفته اند. بدون یک مقابله حاد میان جناحها، بدون یک تعرض جدى اصالح 
طلبان به والیت فقیه و قوه قضائیه، امکان اعاده نوعى خصلت توده اى براى این جنبش وجود ندارد. انتخاب 
شدن خاتمى در شرایط موجود باالى این جریان را نیز مضمحل میکند. در اوائل کار قطعا با سیلى صورت 
را سرخ نگاه خواهند داشت و خواهند کوشید بصورت فرمال در صحنه بمانند. اما عقل زیادى نمیخواهد 

که تشخیص بدهند باخته اند و باید فکر دیگرى بکنند. 
  

على جوادى: کاندیداتورى خاتمى بنظر همچنان در پرده ابهام است. اخیرا روزنامه "دوران امروز" از قول 
محسن رضایى گفته بود که" خاتمى بهتر است کاندیدا نشود." در پیام سال نو هم خاتمى نشانه هایى از 
ناامیدى و ترك صحنه به چشم میخورد. وضعیت شخص خاتمى را در این اوضاع و احوال چگونه ارزیابى 

میکنید؟ 
  

منصور حکمت: محسن رضایى البته بعدا حرفش را تصحیح کرد. ظاهرا از حرفهاى خصوصى خامنه اى 
و رفسنجانى چیزهایى شنیده بوده و نسنجیده بیان کرده است. این یک واقعیت است که در هفته هاى اخیر 
راست به این ایده که شاید کاندید نشدن خاتمى بهتر باشد متمایل تر شده است. به غیر از محسن رضایى 
کسان دیگرى هم این تم را بحث کرده اند. دستگیرى هاى وسیع و ممنوعیت فعالیت طرفداران خاتمى آنهم 
بعد از صحبت او در مجلس هم میتواند به معناى اعالم صریح بى نیازى راست از خاتمى و تالش براى 
منصرف کردن او از کاندیداتورى تلقى بشود. هرچند هنوز بخشهاى بیشترى از راست ریاست جمهورى 
یک خاتمى سربزیر تر و گوشمالى داده شده تر را ترجیح میدهد و براى ثبات رژیم و جلوگیرى از دست 
اندازهاى سیاسى مفید تر ارزیابى میکنند. اما در هفته هاى اخیر بنظر میرسد ایده کنار گذاشتن خاتمى دارد 

بطور جدى ترى طرح میشود. 
  

منهم فکر میکنم در پیام نوروزى خاتمى نوعى "وداع" هست. در فاصله سخنرانى مجلس تا پیام نوروزى 
دو واقعه مهم رخ داده. اول دستگیریهاى وسیع و ممنوعیت فعالیت دوم خردادى ها. این یک سیلى محکم 
بصورت خاتمى است. خاتمى رفته بود امتیاز بگیرد تا بماند. االن دارند صریحا به او فشار میاورند تا امتیاز 
بدهد تا بماند. براى کسى که اهل مقابله نیست و قصد مقابله ندارد، این موقعیت بسیار دلسرد کننده اى 
را  این  عکس  نوروزى  پیام  در  میکند،  صحبت  یک کاندید  روحیه  با  خاتمى  مجلس  سخنرانى  در  است. 
میبینیم. فاکتور دوم ماجراى چهارشنبه سورى و تقابل فرهنگى- سیاسى وسیع مردم با حکومت است. بنظر 
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من هم راست و هم خاتمى در این حرکت مردم پیش پرده اى از فضاى جامعه در سال 80 را دیدند. این 
راست را میترساند. براى مقابله با این فضا حکومت یکدست ترى میخواهند و نگرانند که بافت دوجناحى 
حکومت در مقابل تعرض مردم ضربه پذیریشان میکند. الجرم حتى همان خاتمى رام در سخنرانى مجلس 
هم دیگر برایشان قابل هضم نیست. میبینند که دوم خردادى ها توان ساکت کردن جنبشى را که دارد قد علم 
میکند ندارند. در اینصورت چرا اساسا باید قدرت را با آن شریک شوند؟ از نظر راست ارزش سهام خاتمى 
و شرکاء در بورس سیاست ایران بشدت تنزل کرده است و الجرم دارند استراتژى خود را بازبینى میکنند. 
خود خاتمى هم همینطور. اگر صحنه سیاسى ایران در ماههاى آینده را کشمکش علنى و مردم با حکومت 
شکل میدهد، اگر دوم خرداد از سوار شدن بر جنبش مردم و ضمیمه کردن آن به اصالح طلبى دربارى دوم 
خردادى ناتوان باشد، راست دیر یا زود کودتا میکند و خاتمى را قربانى میکند. پس چرا باید با پاى خود 
به این مهلکه گام بگذارد؟ بنظر من خاتمى در پیام نوروزى اش بیشتر تمایل به کناره گیرى دارد. البته هنوز 

چندین هفته مانده، و در این دوره حتى روزها تعیین کننده اند. همه چیز میتواند باز تغییر کند. 
   

على جوادى: آیا جناح راست و خامنه اى از خاتمى قطع امید کرده اند و دارند تالش میکنند که حاکمیت 
اسالمى را یکدست کنند و خودشان بدون حفاظ خاتمى رو در روى مردم قرار گیرند؟ 

   
منصور حکمت: "قطع امید" هنوز نه، اما بنظر من دارند بطور واقعى به جمهورى اسالمى بدون خاتمى فکر 

میکنند. یا باید االن عزلش کنند یا شش ماه دیگر وقتى مردم خیابانها را گرفته اند. 
   

على جوادى: با این حساب (احتمال عدم کاندیداتورى خاتمى) انتخابات ریاست جمهورى اسالمى چه 
وضعیتى بخودش میگیرد؟ 

   
منصور حکمت: هنوز تکلیف کاندیداتورى خاتمى معلوم نیست. بنظر من اگر خاتمى کاندید شود، انتخابش 
میکنند. اگر کاندید نشود، انتخابات به احتمال قوى برگزار نمیشود و خامنه اى ترتیبات موقت دیگرى را 
اعالم خواهد کرد. اگر خاتمى کاندید نشود و انتخابات همچنان برگزار شود، راست مانع کاندیداتورى دوم 
خردادى ها خواهد شد و آدم خودش را از صندوق در میاورد. فرصت کافى براى رسیدن به یک توافق 
عمومى میان جناحها نخواهد بود. اصالح طلبان این انتخابات را محکوم خواهند کرد و بحران حکومتى 
بسرعت تعمیق میشود. به همین خاطر است که فکر میکنم در صورت کاندید نشدن خاتمى تعویق انتخابات 

و آمدن خامنه اى به جلوى صحنه محتمل ترین حالت است. 
   

على جوادى: اخیرا محبیان از استراتژیستهاى جناح راست در مقاله اى از "ضرورت تغییر استراتژى در 
بازى" صحبت کرده و اشاره کرده است که رقابت دو جناح منتج به قدرت گیرى "جریان سوم" شده و 
نتیجه گرفته است که باید به این "بازى" خاتمى داد، و اضافه کرده که "عقالنیت استراتژیک حکم میکند 
که به سوى راه حلى با ثبات تر و عقالنى تر در روابط دو جناح برویم." آیا "راه حلى با ثبات تر" برایشان 

ممکن است؟ 

منصور حکمت: محبیان (که در این وانفسا بطرز غریبى شیفته "گیم تئورى" شده) از این صحبت میکند 
که جناحها باید فرمولى بیایند که زیان به کلیت نظام را به حداقل برساند. میگوید نباید "بازى" را به نحوى 
تعریف کرد که برد یک جناح به معنى باخت جناح دیگر باشد. هردو جناح میتوانند برنده باشند مشروط بر 
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اینکه انتظار پیروزى حداکثر بر دیگرى نداشته باشند. معنى عملى حرف او ایجاد یک مرکز جدید متشکل 
یک  من  بنظر  این  میگذراند.  کنار  را  طرف  هردو  افراطیون  که  است  روهاى دو جناح  میانه  و  "عقال"  از 
روند جدى در هیات حاکمه است. بهرحال اگر العالجى موقعیت حکومت بخواهد راست را به سازشى 
با مخالفانش بکشاند، قالب این سازش نه پذیرش پالتفرم دوم خرداد توسط راست، بلکه به احتمال قوى 
تر ایجاد یک قطب مرکز نزدیک تر به راست خواهد بود. اما اینهم نهایتا مرحله گذرایى در سیر قهقرایى 

حکومت اسالمى است. این مرکز هم نقطه تعادل دیرپایى نخواهد بود. 
على جوادى: این روزها زمزمه هایى در ارتباط با دخالت "رهبر" در "مدیریت اجرایى نظام" شنیده میشود. 
میگویند خامنه اى بخشى از "اختیاراتش" را به رفسنجانى "تفویض" کرده است. شاهرودى به جانشینى 

خامنه اى تعیین شده است. این مجموعه را چگونه ارزیابى میکنید؟ 

منصور حکمت: روى این شایعات نمیشود حساب کرد. در اینکه خامنه اى ناگزیر است براى ایجاد یک 
نیست.  شکى  بیاید  صحنه  جلوى  به  بیشتر  حکومتى  مختلف  میان محافل  تحمیلى  و  صورى  ولو  وحدت 
همانطور که گفتم اگر خاتمى کاندید نشود، دخالت مستقیم خامنه اى و تعویق انتخابات به مدت نامعلوم، 

محتمل ترین سیر است. 

على جوادى: موقعیت دوم خردادیهاى خارج از کشور شکل خنده دارى بخودش گرفته است. طیفهاى توده 
اى - اکثریتى دارند به خاتمى التماس میکنند که کاندیدا شود. وعده میدهند که در صورت کاندیداتورى 

خاتمى کامال پشت و پناهش خواهند بود. آینده این نیرو را چگونه مى بینید؟ 

منصور حکمت: این اپوزیسیون ارتجاعى عمرش را کرده است. اینها انجمن هاى طرفداران حجاریان در 
خارج کشورند. موقعیت اینها تابعى از موقعیت مخالفان دربارى حکومت است. اینها تنها در رکاب شاخه 
هایى از خود ارتجاع اسالمى میتوانند نقش داشته باشند و الجرم هرقدر تناسب قوا به نفع مردم و علیه 
جناحهاى حکومتى تغییر کند، این جریانات بیشتر به حاشیه رانده میشوند. براى همین است که اینها در 
دشمنى هار با خواست سرنگونى و سازمانهاى خواهان سرنگونى دست کمى از خامنه اى و شرکاء ندارند. 
داوطلبانه در خارج کشور به بلندگوى وزارت اطالعات تبدیل میشوند و روزى نیست که به هزار زبان از 
سران رژیم اسالمى فتواى سرکوب و ترور مخالفان رژیم در خارج کشور را طلب نکنند. امسال سال پایان 
اینها هم هست. ممکن است بخواهند با رادیکالیزه شدن مردم و بلند شدن بوى الرحمن رژیم، دوباره اسب 
عوض کنند. اما فایده اى ندارد. رسوا تر از این حرفها هستند. ما امسال در قبال اینها سیاست بسیار فعالى 

خواهیم داشت. 

پایان  سال  باید  جدید  سال  که  اید  کرده  اظهار امیدوارى  مردم  به  نوروزیتان  پیام  در  شما  جوادى:  على 
بخشیدن به کابوس بیست و سه ساله جمهورى اسالمى باشد. بنظرتان مهمترین حلقه ها در رسیدن به این 

هدف کدامها هستند؟ 

منصور حکمت: تحکیم رابطه حزب کمونیست کارگرى با مردم بطور کلى و با طبقه کارگر بطور اخص، 
این کلید پیروزى است. اینکه مردم علیه حکومت اسالمى قدعلم کرده اند دیگر مسجل است. اما جلوتر 
رفتن از این منوط به پیدایش یک رهبرى انقالبى و ناظر شدن یک افق انقالبى بر این جنبش است. همه چیز 
در گرو یک انتخاب سیاسى مهم توسط مردم ایران است. کدام افق بر مبارزه براى سرنگونى ناظر میشود؟ 
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کدام رهبرى شکل میگیرد؟ اینجاست که رابطه حزب و طبقه و حزب و جامعه تعیین کننده میشود. بنظر من 
امروز تنها امید واقعى براى ناظر شدن یک افق چپ بر مبارزه مردم، حزب کمونیست کارگرى است. یک 
پیروزى چپ گرایانه اساسا با این حزب ممکن است. و بدون یک پیروزى چپ گرایانه، حتى سرنگونى 
رژیم اسالمى به معناى یک شکست تاریخى دیگر براى امر آزادى و برابرى در ایران خواهد بود. اگر مردم 
چپ و به این اعتبار حزب کمونیست کارگرى را در موقعیت رهبرى جنبش قرار دهند، آنوقت میشود از 
یک آینده روشن صحبت کرد. سال 80 باید سالى باشد که این انتخاب به نفع چپ و به نفع حزب انجام 

میشود. اگر چنین شود، مقطع پیروزى سیاسى بر حکومت اسالمى دور نخواهد بود. 

انترناسیونال هفتگى شماره 46 
3 فروردین 1380 - 23 مارس 2001
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انترناسیونال هفتگى یکساله شد 

با این شماره، انترناسیونال هفتگى سال اول انتشار خود را با موفقیت به پایان میرساند. این نشریه در پاسخ 
به نیاز هاى سیاسى روشنى تاسیس شد و شکل و قالب فعالیت خود را از این نیازها گرفت. تشدید بحران 
سیاسى و سرعت تحوالت در ایران ایجاب میکرد که حزب بسرعت و به موقع موضع و تحلیل خود در 
قبال مسائل سیاسى و اجتماعى جارى را بیان کند. نشریاتى با فواصل چند هفته و چندماه دیگر پاسخگو 
نبودند. این نشریه میبایست در تیراژ وسیع و بطور منظم و راس ساعت معین در دسترس مردم در ایران و 
در خارج کشور قرار بگیرد. این نشریه میبایست به سهولت براى همه قابل دریافت و قابل تکثیر باشد. با 
توجه به رایگان بودن تیراژ باالى نشریه، هزینه تولید آن میبایست پائین باشد. دست بدست کردن آن در ایران 
استبدادى میبایست ساده باشد. مطالب آن میبایست موجز باشد. براى عموم مفید باشد، بیان آن میبایست 
از زبان غامض و فرقه اى و شبه تخصصى رایج دور باشد. انترناسیونال هفتگى بسرعت به چنین نشریه اى 
تبدیل شد. به لطف اینترنت، در سال گذشته ما سر وقت این نشریه را در یک مقیاس جهانى، از ایران و 
عراق و ترکیه، تا استرالیا و آمریکا، در دسترس عموم فارسى زبانان گذاشته ایم. انترناسیونال هفتگى پرتیراژ 
ترین و پرخواننده ترین نشریه اپوزیسیون ایران است. قریب بیست هزار نسخه از هر شماره در ایران، اروپا، 
آمریکاى شمالى و استرالیا صبح هر جمعه چاپ و توزیع میشود. نشریه بصورت الکترونیک براى بیش از 
5000 آدرس، که بخش اعظم آنها آدرسهایى در ایران است، میل میشود. عالوه بر این، هر هفته چندهزار 
نفر این نشریه را روى سه سایت حزبى و چند سایت مستقل مطالعه میکنند. تیراژ نشریه هر روز در حال 
گسترش است. در ابتداى کار گمان میکردیم با پیشرفت کار باید بر تعداد صفحات نشریه اضافه کنیم. اما 
اکنون متقاعد شده ایم که محدودیت صفحات نشریه یک نقطه قدرت مهم آن است. خواننده خواندن آن 
را به بعد و "سر فرصت" موکول نمیکند. هر واحد و جمع کوچک به سهولت نشریه را به اندازه نیاز حوزه 
خود تکثیر میکند. فرمت انترناسیونال هفتگى امکان داده است که با ایجاد هر واحد جدید حزبى و پیوستن 
هر جمع جدید به حزب، بویژه در ایران، پاى نشریه به محیط جدیدى باز شود. این فرمت با استفاده کارآمد 
از اینترنت خوانایى دارد. شک نیست که محدودیت تعداد صفحات، انترناسیونال هفتگى را از پرداختن به 
برخى از موضوعات، و از ارائه تحلیل هاى عمقى تر و تحلیل تفصیلى تر مباحثى که به آن میپردازد، محروم 
میکند. اما این بیش از آنکه ایرادى بر این نشریه باشد، ضرورت ایجاد نشریاتى متفاوت با وظایفى دیگر 
را تاکید میکند. (هیات دبیران حزب تجدید انتشار گاهنامه انترناسیونال و شروع یک دوره جدید نشریه 

تئوریک حزب، بسوى سوسیالیسم، را در دستور فورى خود گذاشته است.) 
  

در خارج کشور انترناسیونال هفتگى یک تپش منظم به کار واحد هاى حزبى داده است. این نشریه کمک 
کرده است تا در کل حزب همنظرى و حساسیت نسبت به روندهاى سیاسى در ایران تقویت بشود. در کنار 
رادیو انترناسیونال، انترناسیونال هفتگى جاى خود را بعنوان یک ابزار موثر تبلیغ و بسیج و رشد جنبش 

حزبى کمونیسم کارگرى بدست آورده است. 

آینده انترناسیونال هفتگى افزایش صفحات آن نیست، بلکه بهبود کیفیت، گسترش باز هم بیشتر تیراژ، بویژه 
در ایران، و جهتگیرى به سمت انتشار یک نشریه روزانه است. فراخوان اول ما، قبل از هرکس، به فعالین و 
دوستداران حزب در ایران است. انترناسیونال هفتگى باید در مقیاس هرچه وسیع تر بطور منظم تکثیر بشود 
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در شهرهاى مختلف به موقع به دست مردم برسد. هر جمع و محفل عالقمند میتواند در حد امکانات خود، 
هرچند محدود، به گسترش تیراژ نشریه در ایران کمک کند. از رفقایى که در این عرصه فعالند یا میخواهند 

باشند میخواهم که مشکالت و موانع کار را با ما در میان بگذارند. 

انترناسیونال هفتگى رایگان است. اما رایگان تولید نمیشود. ما به نیروى انسانى بیشتر نیاز داریم، به پول نیاز 
داریم، به امکانات تکثیر نیاز داریم. به رفقاى دلسوزى نیاز داریم که در محل و منطقه زندگى خود در فکر 
امکانسازى براى نشریه و گسترش دامنه نفوذ آن باشند. تا اینجا را به همت چنین رفقایى آمده ایم. اما نیرو 

و امکاناتى به مراتب بیشتر الزم داریم. 
  

حزب  فعالین  و  همه اعضاء  از  تشکر  با  نشریه،  دوستداران  و  اسپانسورها  و  همکاران  همه  از  تشکر  با 
کمونیست کارگرى، در آستانه سال دوم انتشار انترناسیونال هفتگى، از همه عالقمندان به این نشریه دعوت 

میکنم ما را در بهبود و گسترش کارمان بیش از پیش یارى دهند. 

انترناسیونال هفتگى شماره 51، 7 اردیبهشت 1380 - 27 آوریل 2001
...
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18 خرداد روز "نه  "به جمهورى اسالمى است 
نمایش انتخاباتى حکومت اسالمى را به شکست بکشیم 

حکومت اسالمى در متن بحران عمیق سیاسى و اقتصادى و در مقابل نفرت مردم از آن به بن بست رسیده است.  
حکومت اسالمى با شمایلى وحشت زده از مردمى که در کمینش نشسته اند و با صفى در هم ریخته و بى افق، در 
مقابل "انتخابات" ریاست جمهورى قرار گرفته است.  این انتخابات نیست.  مضحکه اى است که تنها در قاموس 
رژیمى ها، همیشه نوکران و مجیز گویان آنها، اپوزیسیون طرفدار رژیم، و رسانه هاى نوکر در اروپا و آمریکا 

میتواند "انتخابات" نام بگیرد.  این نمایش بى حقوقى و اسارت سیاسى کارگران و مردم ایران است.  

جمهورى اسالمى با خاتمى یا بدون خاتمى جمهورى اسالمى است.  این را تجربه چهارسال گذشته نشان داد.  
اکنون جامعه ایران براى نفى تمام و کمال جمهورى اسالمى آماده تر و بدون توهم تر است.  دیگر نه خاتمى و 
نه هیچ مرتجع دیگرى قادر نیست باالنسى جدید در دعواى مردم و رژیم اسالمى ایجاد کند و براى حکومت 
وقت بخرد.  از نقطه نظر جامعه ایران عمر جمهورى اسالمى تمام شده است.  اسالم و حکومت اسالمى دارد ور 
مى افتد.  چهار سال گذشته حقانیت جنبش آزادى و برابرى و نگرش و سیاست حزب کمونیست کارگرى را با 

قدرت تمام در مقابل جامعه ایران قرار داد.  

مردم ایران باید این مسیر را آگاهانه تا به آخر طى کنند.  مضحکه "انتخابات "حکومت اسالمى باید با عدم شرکت 
قاطع و همه جانبه مردم روبرو شود.  عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات، اعالم راى "نه" به جمهورى اسالمى 
است.  باید جنش قانع کردن و تشویق دیگران به عدم شرکت در انتخابات را براه انداخت.  در عین حال 18 
خرداد روز تظاهرات علیه رژیم و نمایش حکومتى آن است.  هر محل راى گیرى، محل اجتماع و اعتراض و 
نامشروع اعالم کردن کل رژیم اسالمى است.  جمهورى اسالمى باید برود.  18 خرداد را به روز اعتراض عمومى 

علیه حکومت اوباش اسالمى تبدیل کنیم و نمایش انتخاباتى حکومت اسالمى را با شکست روبرو کنیم.  

 مرگ بر جمهورى اسالمى 
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى 

حزب کمونیست کارگرى ایران، 16 اردیبهشت 1380 - 6 مه 2001 
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درباره پیامدهاى بیمارى 
نامه به آذر مدرسى و کمیته مرکزى

شماره: 581 
تاریخ: 15 ژوئن 2001 

از: منصور حکمت 
به: رفیق آذر مدرسى 

رونوشت: کمیته مرکزى حزب (و مشاورین) 

با تشکر از نامه 14 ژوئن شما. قبل از پاسخ به دو سؤال شما الزم است چند فاکت در مورد موقعیت جسمى 
و ترتیبات کار پزشکى ام را به اطالع برسانم، چون از نظر فنى روى این تصمیمات تأثیر دارد. 

 - در این لحظه از نظر پزشکى من درمان شده ام. اما این بیمارى حدود 20 در صد امکان بازگشت و یا 
ظهور در نقاط جدیدى از بدن را دارد که در این صورت هم خطر جانى جدى خواهد داشت و هم پروسه 
درمانى آن باعث از کارافتادگى من خواهد شد. خطر بازگشت بیمارى در دو سال اول بسیار باالتر است، 
و در نتیجه در این دوسال باید هرماه تحت معاینه قرار بگیرم. معنى این حرف اینست که من در هر مقطع 
میتوانم حداکثر براى یکماه برنامه قطعى بریزم. این شرایطى است که من در یکى دو سال آینده باید تحت آن 
کار و زندگى کنم. مادام که این بیمارى برنگشته، منهاى بعضى مشکالت کوچک در تکّلم، چیزى از ظرفیت 
جسمى و کارى من کم نشده است. اما اگر معاینه چیزى نشان بدهد، آنوقت اوضاع بکلى دگرگون میشود. 

حال در پاسخ به سؤاالتتان 

1 - با علم به این مسأله، خواهش میکنم تاریخ پلنوم را مستقل از من تعیین کنید. من نمیتوانم قول بدهم 
که چهارهفته آنطرف تر در چه موقعیتى خواهم بود. اگر مشکلى پیش نیامده باشد قطعا در پلنوم شرکت 

میکنم. 

2 - مسأله لیدر حزب ماندن یا نماندن سؤال جدى و پیچیده اى است(با فرض اینکه کمیته مرکزى بخواهد 
من در این موقعیت بمانم) . من هنوز دارم راجع به این مسأله فکر میکنم. چند مالحظه ام را جهت اطالع 

شما ذکر میکنم. 

وجه  این  برعکس، ارزش  است.  نشده  من  شدن  حزبى  کمتر  یا  شدن  سیاسى  کمتر  باعث  واقعه   - این 
زندگى ام برایم بیشتر شده است. در نتیجه میخواهم تا وقتى باشم و بتوانم، سهمم را ادا کنم. اما خوردن به 
تخت سینه حقیقِت میرا بودن خود و این فکر که شاید عمر مفیِد کمى در اختیار داشته باشم، من را متقاعد 
کرده است که به شکل قبل نباید فعالیت کنم. باید جدى تر و بر مبناى اولویتهاى روشنى کار کنم. وقت تلف 
نکنم، کار بیهوده نکنم. بعالوه باید سرنخ هاى ول و گسسته زندگى سیاسى ام را گره بزنم، کارم را جمعبندى 
کنم و به نتیجه برسانم. از این گذشته، مسأله اولویتهاى فردى و خانوادگى و بویژه تامین اقتصادى وابستگانم، 
چه وقتى هستم و چه بعد از آن، یک مسأله به مراتب مهم تر از یکسال قبل است که نامه اى به پلنوم بعد از 
کنگره حزب نوشتم. من باید بتوانم به این وضعیت سر و سامانى بدهم. از نظر جسمى ادامه کار پُرتنش و 
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فرسوده کننده و پر دغدغه، خود میتواند عاملى براى عود کردن بیمارى و شکست من در مقابل آن باشد. همه 
اینها یعنى نوع دیگرى فعالیت و صرف وقت براى من. اگر این با باقى ماندن در پست لیدر حزب سازگار 

باشد، چه خوب، اگر نه، باید کنار بروم. 

 - از نظر سیاسى به نظر من کمیته مرکزى حزب، علیرغم همه ابراز نگرانى هاى جدى، هنوز صورت مسأله 
فکر  تشکیالتى  دارند  همه  است.  طرح نکرده  خود  براى  بدرستى  هم  را  نادر  غیاب  در  حزب  سرنوشت 
میکنند. اینکه کدام فرد یا ترکیب افراد میتواند پست لیدر را تحویل بگیرد. سؤال اما اینست که در غیاب نادر 
چه کارى و چه مشخصات و ابعادى از وجود حزب و جنبش ما لطمه میخورد و به خطر میافتد و چطور 
میشود این حفره ها را پُر کرد. کسى، تا آنجا من میفهمم، هنوز در یک بُعد سیاسى و در قامت رهبر یک 
حزب و یک جنبش به نقطه عطف مهمى که حزب ممکن است با حذف نادر در آن قرار بگیرد فکر نکرده 
و در جستجوى پاسخى نیست. تشکیالتى دیدن سیاست و جایگزین کردن "اداره" حزب بجاى "رهبرى" 
بجاى یافتن  را  همه  باز  که  پزشکى"،  "بحران  این  و  ماست  مسئول  رفقاى  قدیمى  یک مشکل  آن  کردن 
پاسخهاى واقعى به مسائل عمیقا سیاسى و اجتماعى، دنبال راه حل اساسنامه اى و "آرایش باال"یى فرستاده 
است تصویرى بینهایت مأیوس کننده از عمق این تشکیالتچى گرى در سطوح باالى حزب ما میدهد. این 
یک  اگر  است.  مهم  حزب  رهبرى  در  شرکتم  عدم  و  شرکت  مورد  در  در تصمیم گیرى  من  واقعیت براى 
ترکیب" رهبر"، به معنى سیاسى و درست کلمه در سطوح باالى حزب وجود داشته باشد، هم ماندن و هم 
رفتن براى من آسان است. میتوانم بمانم و تا وقتى توانش را دارم با این جمع باشم و کار کنم. یک تیم 
باشیم، مسئولیت کارشان را به عهده بگیرم، و حتى کمک کنم "گذار از منصور حکمت" با کمترین دردسر و 
دست انداز انجام شود. در همان حال اگر مجبور شدم میتوانم بروم با این اطمینان یک جمع همخط، رهبر 
و مسلط به وظایف خویش، حزبى را که با این همه زحمت تا اینجا آورده ایم با صالحیت جلو خواهد برد. 
اما در غیاب یک چنین جمعى از افراد و چنین بینش و منش سیاسى اى، یا باید براى ضربه نخوردن حزب 
بمانم، و شاهد این باشم که همه قلبا و یا حتى علنا بخود و دیگران اطمینان بدهند که "چیزى عوض نشده" 
و هرکدام مانند همه این سالها بجاى رهبرى حزب و جنبش کمونیسم کارگرى، افتان و خیزان دنبال اداره 
دوائر تحت مسئولیت خود و حداکثر تداوم وضع موجود بروند. و یا باید بروم، و حزب را که یک رکن 

اساسى زندگى من است، در میان زمین و آسمان و بدون یک رهبرى آماده رها کنم. 

 - اینجاست که تصمیم من کامال به تصمیم رفقاى دیگر گره میخورد. من در روند فکر کردن و راهگشایى 
رفقا راجع به این مسأله دخالت نمیکنم چون این باید تصمیم و اندیشه مستقل خود آنها باشد. با توجه 
به فضا و تبیینى که رفقا از حزب، خودشان، این گرهگاه معین، و روش گذار و پیشروى به آینده، بدست 
بدهند، منهم تصمیم خود را خواهم گرفت. بحث رهبرى حزب و شرکت خودم در آن براى من باز است. 
اما قبال باید ببینم کجا ایستاده ایم. نمیدانم این صحبتها کمکى به تعیین تکلیف مسأله میکند یا نه. فکر میکنم 
همه باید تا پلنوم تصمیم بگیریم. صحبت من در دفتر سیاسى یک بحث رسمى و در دستور نبود. غیر فرمال 
بود و حتى همانقدر هم از نظر من پیشرس بوده است. امروز این سؤال براى من باز است. و البته بینهایت 

جدى است. 

با آرزوى موفقیت
منصور حکمت

15 ژوئن 2001(7 تیر 1380)، منتخب آثار (چاپ اول - ژوئن 2005) 
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مواجهه از نزدیک: یک گزارش پزشکى 

درهفته هاى اخیر دوستان بسیارى، از رفقاى شخصى، فعالین و عالقمندان حزب، خوانندگان انترناسیونال 
هفتگى و شنوندگان رادیو انترناسیونال از غیبت و سکوت چندین هفته اى من ابراز نگرانى کرده اند. واقعیت 
این است من بتازگى از یک مشکل پزشکى نسبتا مهم بیرون آمده ام و اگرچه از ابتدا کمیته مرکزى حزب 
را کتبا در جریان مساله و سیر پیشرفت کار قرار دادم و در جلسه اخیر دفتر سیاسى حضورا توضیحات الزم 
را دادم، تازه اکنون اوضاع به اندازه کافى به روال عادى برگشته است که بتوانم موضوع را به اطالع عموم 

برسانم. 

چند هفته قبل، پس از تستهایى معلوم شد که زخم کوچکى که در ماههاى اخیر در مخاط زبان من پیدا 
شده بود در واقع یک غده سرطانى است که باید جراحى بشود. این جراحى سریعا در کلینیکى در شمال 
آمریکا انجام شد. غده همراه با حاشیه اطمینانى از بافت سالم و همینطور چند الیه از غدد لنفاوى گردن که 
میتوانست مسیر سرایت و حرکت بیمارى باشد برداشته شد. بافت شناسى نشان داد که این بیمارى در مرحله 
ابتدایى بوده، غده کوچک بوده است و تماما برداشته شده و بافت بدخیم به غدد لنفاوى سرایت نکرده است. 
از نظر پزشکان، معالجات من در این دوره، شاید پس از چند روز رادیوتراپى تکمیلى و احتیاطى، تمام 
میشود. این یک بیمارى مزمن نیست. پس از جراحى از نظر علم پزشکى این بیمارى پایان یافته است. اما 
احتمال کم برگشت آن ،وجود دارد و این در سالهاى آینده مراقبت هاى منظم و ویژه اى را ایجاب میکند. 
اکثر مبتالیان به این بیمارى، بخصوص آنها که در مراحل اول مورد معالجه قرار میگیرند، شانس خوب بهبود 
کامل و زندگى کمابیش عادى دارند. بهررو بقول وودى آلن، مهم نیست مرگ کى و کجا به سراغ من میاید، 

مهم اینست که من آنموقع آنجا نباشم. 

اکنون عوارض جانبى عمل جراحى سنگین من کمابیش برطرف شده است. علیرغم آسیب جراحى بر عضله 
زبان، تکلم من دچار مشکل چندانى نشده و رو به بهبود کامل است. همانطور که گفتم این بیمارى مزمن 
نیست. و مادام که برنگشته است، نیست. الجرم این واقعه در این مقطع تاثیرى جسمى بر من و بر توان 
کار و فعالیت من ندارد. اما بهرحال سرطان متاسفانه هنوز لفظى هولناك است و اگرچه اکنون با پیشرفتهاى 
پزشکى موجود دیگر آنرا لزوما مجازات اعدام نمیدانند، یک سایه سیاه، یک تهدید دائمى، یک تاریخ انقضا، 
یک حکم تعلیقى، باالى سر کسانى که لمس شان میکند قرار میدهد. باید براى این واقعه حساب باز کرد. 
یک جبهه جدید نبرد در زندگى فرد و نزدیکانش باز میشود. باید این واقعه را در متن زندگى گنجاند و 
خود را با آن تطبیق داد. روتینهایى را باید عوض کرد. این واقعه، بخصوص در اوائل کار، بهرحال بر نوع 
فعالیت و سهم گذارى من در حزب تاثیر میگذارد. برنامه من اینست که بسیار از نظر سیاسى و حزبى فعال 
باشم. از این نظر، این واقعه هیچ چیز را براى من عوض نمیکند. در عین حال در همفکرى با رهبرى حزب 
کمونیست کارگرى در جستجوى راههایى هستیم که فشار و تنش کار تشکیالتى و حزبى بر من کم بشود 
و بتوانم با فراغ بال بیشتر و مسئولیت مستقیم کمترى فعالیت کنم. از جمله این اقدامات یکى تغییر دائمى 
دائمى  هیات دبیران بزودى سردبیر  عزیز،  زحمات کورش  از  با تشکر  است.  هفتگى  سردبیر انترناسیونال 
جدیدى براى این نشریه تعیین خواهد کرد. سایر تغییرات را قاعدتا پلنوم بعدى کمیته مرکزى در ماههاى 

آینده به تصویب خواهد رساند. 
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 باالخره، هرکس مواجهه اى از نزدیک با سرطان داشته است به شما میگوید که این انسان را براى چند 
روزى به یک سیر و سفر تماشایى فکرى و معنوى میفرستد. انگار چشمبندهایتان را باز میکنند، قفلها را از 
روى عواطف و افکارتان برمیدارند و میگذارند یکبار دیگر از نو همه کوچه پس کوچه هاى دنیا و زندگى 
تان را آزادانه و با سرعتى خیره کننده سیاحت کنید. من این سفر را رفتم. آموزنده بود. بازیابى خود و شاید 
سرسوزنى نزدیک تر شدن به حقیقت و معناى زندگى. میخواهم در اولین فرصتى که بتوانم این سفرنامه را، 
بخصوص خطاب به آن صدها انسان نازنینى که در آن روزها از دور و نزدیک من و خانواده ام را در آغوش 

خود گرفتند، بنویسم. فعال فقط از همه شان صمیمانه تشکر میکنم. 

حزب کمونیست کارگرى برنامه مهمى براى مردم دارد. امسال سال تعیین کننده اى در زندگى حزب و 
جنبش آزادى و برابرى است. کار زیاد است. من هم برگشته ام. 

منصور حکمت 

انترناسیونال هفتگى شماره 55 
4 خرداد 1380 - 25 مه 2001
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ما نماینده اکثریت مردمیم 

گفتگو با انترناسیونال هفتگى 
درباره ایران پس از انتخابات 

بودن  کور  و  سوت  به  ایران  کارگرى  حزب کمونیست  اطالعیه  خرداد،   18 "انتخابات"  درباره  هفتگى: 
انتخابات و عدم استقبال مردم اشاره میکند، اما کل جناحهاى رژیم و سازمانهاى طرفدار رژیم به شرکت 
وسیع مردم و راى 21 میلیونى خاتمى تاکید کرده اند. بنظر شما هدف این تبلیغات و بخصوص دلیل توافق 

جناح راست با آن چیست؟ 

منصور حکمت: اکنون دیگر همه اذعان میکنند که در صد بسیار بزرگى از مردم در این نمایش شرکت 
نکرده اند. جناحها و چهره هاى مختلف رژیم دارند درباره کاهش مشارکت مردم با هم جدل میکنند و 
گناه را به گردن یکدیگر مى اندازند. تبلیغات روز اول حکومت و طرفدارانش کامال قابل انتظار بود. حال 
که خاتمى کاندید کل نظام بود، حماسه تراشى فقط میتوانست از طریق تقلب در آمار کل شرکت کنندگان 
دنبال شود. و همینکار را کردند. اپوزیسیون مردم را از شرکت بر حذر داشته بود، در نتیجه حکومت نفس 
شرکت مردم را شاخص مشروعیت خود خود اعالم کرد و در همین عدد هم تقلب کرد. واضح است که در 
یک کشور 60 میلیونى چندین میلیون نفر حتما راى داده اند. جمعیت کشور به نسبت 4 سال قبل ده درصد 
افزایش یافته است. بعالوه 5 تا شش میلیون 15 ساله را براى باال بردن آمار به صاحبان راى اضافه کردند، با 
اینحال با آمار خودشان قدر مطلق شرکت کنندگان میلیونها نفر کمتر از دوره قبل بوده است. بعالوه ادعاى 
اول مبنى بر شرکت وسیع مردم، که بعدا خودشان گفتند وسیع نبوده، از طرف هیچ منبع مستقلى تائید نشد. 
پشت این اخبار فقط ایسنا و ایرنا بودند. معلوم نیست هجوم سى میلیون نفر در یک روز به خیابانها و حوزه 
هاى راى گیرى را چگونه از انظار جهانیان مخفى کردند که باالخره یک فیلم دو دقیقه اى از این مشارکت 

حماسى بدست سى ان ان نرسید. 

هفتگى: مردم در "انتخابات" 2 خرداد 76 وسیعا شرکت کردند، چه فاکتورهائى در اوضاع سیاسى و نظر 
مردم عوض شده که اینبار چنین نشد؟ 

منصور حکمت: در دو کلمه، ناطق نورى. در پایان دوران رفسنجانى دورنماى یک دوره 8-4 ساله صدارت 
یک آخوند قشرى دیگر و حکومت بالمنازع جناح خشکه مقدس را جلوى مردم گذاشتند. اما دوران تمکین 
مردم به پایان رسیده بود و نسل جدیدى پا به میدان مبارزه سیاسى و اجتماعى گذاشته بود. نافرمانى و 
اعتراض شروع شده بود. مردم متوجه شدند که در لیست کاندیداهایى که از فیلتر گذشته اند یک آخوند 
لپ قرمزى خوش خنده وجود دارد که کاندید دستگاه نیست. ناگهان شرکت در انتخابات و نقش بر آب 
کردن سناریوى انتخاباتى حکومت و جلوگیرى از انتخاب ناطق نورى به یک قلمرو ابراز وجود سیاسى موثر 
مردم تبدیل شد. بنظر من خاتمى و خاتمیسم بر عمر حکومت اسالمى افزود. حرکت 4 سال قبل مردم هم، 
همانطور که در این 4 سال بسیارى فهمیدند، نادرست بود. نمیبایست در نمایش انتخاباتى حکومت شرکت 
کرد و حتى از سر مصالح تاکتیکى و دوره اى مهر مشروعیت روى هیح جناح و شخصیتى از این رژیم زد. 
دود این به چشم خود مردم میرود و مبارزه واقعى براى آزادى و رهایى را کند میکند- که کرد. میبایست 
در برابر کل حاکمیت بطور مستقل، توده اى و رادیکال قد علم کرد. اما بهرحال آن فرجه شبه قانونى براى 
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چوب الى چرخ حکومت گذاشتن باعث شرکت چهار سال پیش مردم شد(البته آمار همان دوره را هم باید 
با تردید نگاه کرد). اینبار کاندید نظام معلوم بود. نتیجه انتخابات معلوم بود. مردم چیزى بدست نمى آوردند. 

در نتیجه فضاى چهار سال قبل وجود نداشت. 

هفتگى: انتخاب مجدد خاتمى چه تاثیرى بر اختالف و نزاع جناحهاى حکومتى دارد؟ 

منصور حکمت: کل این "انتخابات" وقفه اى ادارى در متن روندهاى سیاسى قبلى بود. اگر خاتمى کاندید 
این  کاندید بشود،  خاتمى  معلوم بود اگر  اما  میبودیم.  متفاوتى روبرو  فوق العاده  شرایط  با  اکنون  نمیشد، 
مراسم بجا آورده میشود و همه جناحها بعد از این تشریفات سر جاى خودشان بر میگردند. این انتخابات 
چیزى را عوض نکرد. شاید روند ایجاد یک مرکز جدید متشکل از خاتمى والیه هاى فوقانى دوم خرداد 
همراه با "عقال" ى جناح راست را به زیان میلیتانتهاى هردو جناح تحکیم کرده باشد. اما این روند هم قبل 
از انتخابات شروع شده بود. بنظر من حکومت اسالمى اکنون بطور جدى متوجه حضور یک توده ناراضى 
و سرنگونى طلب در صحنه سیاسى شده است و از آینده خود بیمناك است و مانورهایى را براى اجتناب 
از یک رویارویى زودرس با مردم در دستور دارد. عده زیادى خواه ناخواه به سمت مرکز میچرخند. بقاء 
حاکمیت مساله اصلى اینهاست و بنظر من عده بیشترى از سران حکومت، از جمله شاید حتى خامنه اى، 
دارند متقاعد میشوند که یک مرکز جدید که جلوى "افراط کارى" و بى ثبات سازى و شلوغکارهاى دو 

طرف را بگیرد شانس بیشترى براى حفظ حکومت دارد. 

هفتگى: یک هفته بعد از انتخاب خاتمى، در جریان اختالف بین مجلس و شوراى نگهبان بر سر حق تحقیق 
و تفحص مجلس بر صدا و سیما، خامنه اى اینبار طرف مجلس را گرفت و اجازه این حق را به مجلس دو 

خردادى داد. ارزیابى شما از این تصمیم خامنه اى و تاثیر آن روى اختالفات جناحها چیست؟ 

منصور حکمت: هنوز این اختیار را به مجلس نداده است. بلکه به مجمع تشخیص مصلحت و رفسنجانى 
اجازه داده است تا اگر خواستند مصوبه قبلى خود مبنى بر بى اختیارى مجلس در امر بازرسى را تغییر بدهند. 
اما همین قدر هم نشان همان روندى است که گفتم. خامنه اى میداندکه مقابله بدون انعطاف با بخشى از 
سران اصلى حکومت در جناح مخالف، نظام را بى ثبات و بحرانى میکند. بنظر من این آن نوع روشى است 
مقررات  رعایت  بیشترى  درجه  میکنند.  توصیه  او  به  اى  خامنه  به  راست نزدیک  عقالى  و  نواندیشان  که 
بازى. اما راست هنوز در مجموع، بخصوص از مجراى شاهرودى و قوه قضائیه، کار خودش را میکند. این 
مالطفت خامنه اى، که بدون آن فاتحه کاریر اصالح طلبانه کروبى خوانده میشد، یک چرخش سیاسى عظیم 

نیست. بیشتر مقطعى و موضعى است. 

هفتگى: علیرغم اختالف بر سر ارزیابى از نتیجه انتخابات، این نتیجه موجب مطرح شدن جدى تر بحث 
چه  ثانیا  شده،  مطرح  مجددا  بحث  این  چرا  اوال  شما  بنظر  است.  شده  دو جناح  هر  در  بازسازى  و  تغییر 

تغییراتى ممکن است در جناحها صورت بگیرد؟ 

منصور حکمت: بنظر من نکته کلیدى پیدایش یک مرکز جدید است. یک آرایش جدید از سران حکومت با 
درك مشترکى از ملزومات بقاء، مقررات بازى سیاسى و خط هاى قرمز. در حالیکه از یک طرف سرنگونى 
طلبى در میان مردم اوج میگیرد و از طرف دیگر جناحهاى میلیتانت راست سران دوم خرداد را به کودتاگرى 
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و توطئه نظامى متهم میکنند، عده بیشترى از سران رژیم دارند متقاعد میشوند که چاره کار رشد یک درك 
مشترك مرکز در میان سران اصلى حکومت است که بتواند افراطیون دو جناح را منزوى کند. خاتمى اساسا 
و ماهیتا همین است و همین را میخواهد. کروبى همینطور. افرادى در جناح راست نیز حرکت به سمت این 

موضع را شروع کرده اند. 

هفتگى: بزودى قرار است خاتمى کابینه اش را تشکیل دهد، درباره ترکیب جناحى کابینه جدید و تناسب 
آن با سیاست هاى آتى خاتمى نظرتان چیست؟ 

منصور حکمت: خاتمى خاتمى است. برنامه زیر و رو کننده اى براى کابینه ندارد. قایق را تکان نخواهد 
داد. فکر نمیکنم ترکیب جناحى کابینه با هلهله دوم خردادى ها مواجه بشود. 

هفتگى: و باالخره مردم، با تمام مشکالت و بى حقوقى هایشان، اکنون در مقابل رژیمى هستند که قبل از 
انتخابات بود. بنظر شما مردم چکار خواهند کرد و چکار باید بکنند، روند اوضاع سیاسى به چه سمتى 

خواهد رفت، و حزب کمونیست کارگرى ایران برنامه اش چیست؟ 

منصور حکمت: بنظر من مردم سرنگونى میخواهند و سرنگون خواهند کرد. به این بر میگردم. اما بگذارید 
یک نکته مهم را براى روشن کردن متد و روش برخورد حزب کمونیست کارگرى بگویم. شعار هاى ما، 
سیاستهاى ما، برنامه ما، آرمانهاى ما، از هیچ همه پرسى از مردم و جمعبندى آمارى از اینکه "مردم چه 
میخواهند" استنتاج و استخراج نشده. اینها شعارها و آرمانها و سیاستهاى ماست. بعنوان بخشى از مردم، 
بعنوان فعالین یک جنبش سیاسى و اجتماعى معین، بعنوان انسانهاى معین. وظیفه کمونیستها و یک حزب 
نگرى  و جهان  روش  و  اندیشه  وسیع  مقیاس  یک  در  مردم  کنند  کارى  که  است  این  اتفاقا  کمونیستى 
موجودشان را، که تصویرى از عقاید و جهان نگرى طبقات حاکم بر جامعه است، عوض کنند و به یک 
آزادیخواهى و برابرى طلبى و رهاسازى اجتماعى و سیاسى کمونیستى بگروند. در نتیجه، اینکه مردم در هر 
مقطع "چه میخواهند" و" چه میگویند"، کوچکترین تاثیرى بر اینکه "ما چه میگوئیم" و "ما چه میخواهیم" 
حاصل  ماست.  عقاید  نیست.  بر مردم  حاکم  سیاستهاى  و  خواستها  معدل  ما  سیاستهاى  و  عقاید  ندارد. 
تاریخ آزادیخواهى و انساندوستى و مبارزه براى رهایى در جامعه جهانى بشرى است. حاصل نقد عقب 
ماندگى و ارتجاع فکرى و سیاسى و اجتماعى است. حاصل تعمق در حقوق و شان آدمى است. بشارت 
یک دنیاى بهتر است. با مردمى رها شده از فقر و بیحقوقى و جهل و خرافه. مدتى است که (بخصوص به 
همت دوم خردادى ها، چه حقوق بگیر و چه داوطلب، چه تبعیدى و چه داخل کشورى) باب شده است 
که با بحث "مردم نمیخواهند" به جنگ آزادیخواهى و چپ بیایند. "مردم سرنگونى نمیخواهند چرا دست 
بر نمیدارید؟" "مردم ما مذهبى هستند، دست بردارید"، "مردم پاى صندوقها رفتند، دست بردارید". "مردم 
خاتمى را میخواهند، دست بردارید". بعضى تازه-پرفسورهاى سفیه اپوزیسیون خاتمى چى حتى تئورى 
هم میفرمایند که "بورژوازى ایران سرنگونى نمیخواهد و در صدد تبدیل رژیم اسالمى به یک حکومت 
متعارف است، دست بردارید"، "بانک جهانى میخواهد به ایران وام بدهد، دست بردارید". "گلوبالیزاسیون 

شده، دست بردارید". 

علت اینکه ما دست برنمیداریم، علت اینکه براى سرنگونى تالش میکنیم، اینست که ما آزادیخواهیم. فعالین 
یک جنبش اجتماعى براى آزادى و برابرى و رفاه و ارتقاء شان آدمها هستیم. ما حکومتهایى را که حقوق 



1933

برگزیده آثار  منصور حکمت

مدنى شهروندان را نفى میکنند بزیر میکشیم، ما حکومتهاى مذهبى را بزیر میکشیم، ما رژیمهایى را که بر 
تبعیض، هرنوع تبعیض، مبتنى هستند بزیر میکشیم. ما حکومتهاى ضد زن را سرنگون میکنیم، ما رژیمهایى 
را که کارگر را به فقر و سکوت و بى تشکیالتى محکوم کرده اند سرنگون میکنیم. حتى اگر این حکومتها 
مورد تائید تمام قربانیانشان باشند. حتى اگر این حکومتها "متعارف"، با ثبات، بدون بحران و صاحب اعتبار 

در صندوق بین المللى پول باشند! 

در نتیجه نه حمایت توده اى از هیتلر و خمینى و پینوشه جنبش ما را گیج میکند و نه حمایت بین المللى 
قدرتها از اسرائیل و آفریقاى جنوبى دوران آپارتاید. امر ما مبارزه براى آزادى و برابرى انسانهاست. هر قدر 
توده وسیع مردم بیشتر در تمکین به آراء و افکار ارتجاعى حاکم باشند، جنبش ما کوچک تر و خالف جریان 

تر خواهد بود و وظایف سنگین تر و دشوار ترى خواهد داشت. 

مردم  و  باشیم  ما رادیکال  اگر  آرى،  میکند.  تاکید  تاریخسازى  حقیقت  بر  ایران  امروز  عملى  واقعیات  اما 
محافظه کار باشند، کار ما دشوار و پیروزى دور از دسترس است. دهسال قبل اوضاع اینطور بود. اما امروز 
حزب کمونیست کارگرى نوك تیز یک رادیکالیسم عظیم توده اى در ایران است. علت موفقیت چشمگیر 
سالهاى اخیر اینست که مردم، بویژه نسل بعد از 57، بطور روز  حزب کمونیست کارگرى ایران در این 
افزونى به ضرورت بزیر کشیدن رژیم اسالمى و ایجاد یک جامعه آزادتر پى برده اند و حزب کمونیست 
کارگرى را بعنوان پرچمدار این امر عظیم سیاسى و اجتماعى، بعنوان سخنگوى اصلى این آزادیخواهى و 
میلیتانسى در جامعه برسمیت میشناسند. مردم محروم ایران دارند وسیعا به موضع ما میگروند. اکنون ارتجاع 
خالف جریان است. و ما نماینده اکثریت مردمیم. پیروزى ممکن و در دسترس است. این جوهر اوضاع 

سیاسى کنونى ایران است. 

بنابراین برنامه ما روشن است. بسیج و سازماندهى کارگران، مردم آزادیخواه، در یک جنبش سیاسى عظیم 
براى سرنگونى رژیم اسالمى و ایجاد یک جمهورى سوسیالیستى. جمهورى اسالمى از نظر ما و از نظر مردم 
به انتهاى خط خود رسیده و دوام آن میسر نیست. تحوالت سیاسى مهمى در راه است. خیلى ساده، جنبش 
اعتراضى مردم علیه کلیت حکومت گسترش خواهد یافت. سازمانهاى چپ و رادیکال و در راس همه حزب 
کمونیست کارگرى در مرکز توجه مردم قرار میگیرند. جمهورى اسالمى به هر قیمت مقاومت خواهد کرد. 
اما مردم این مقاومت را در هم خواهند شکست. فشار مردم جناحهاى حاکمیت را بیشتر به جان هم خواهد 
انداخت. توافقات دوره اى و تجدید آرایشهاى محفلى در باالى حکومت دوام و خاصیت زیادى نخواهد 
داشت. قطعا بورژوازى ایران و قدرتهاى جهانى تالش میکنند چه با تعدیل رژیم اسالمى و چه با جایگزینى 
اش بدون دخالت مردم، ارکان حاکمیت طبقاتى خویش را دست نخورده نگاه دارند. اینکه عمال چه میشود 
کامال بستگى به درجه نزدیکى سیاسى و عملى مردم با حزب ما دارد. این فرصت تاریخى فراهم شده است 
که در ایران تحولى سوسیالیستى و رهائیبخش صورت بگیرد. پیروزى ما یکى از حاالت ممکن است. اما 

نیاز به هوشیارى و سخت کوشى بسیار دارد. 
   

از انترناسیونال هفتگى شماره 59 
1 تیر 1380 - 22 ژوئن 2001
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مردم باید انتخاب کنند 
گفتگو با انترناسیونال هفتگى درباره وحدت اپوزیسیون 

هفتگى: بیزارى مردم از جمهورى اسالمى و خواست عاجل مردم براى سرنگونى آن، این سوال اساسى 
مساله وحدت  مردم  از  خیلى  رابطه  این  در  انداخت.  باید  چگونه  را  رژیم  این  که  کرده است  برجسته  را 
احزاب اپوزیسیون سرنگونى طلب را مطرح میکنند و این سوال را جلوى حزب کمونیست کارگرى هم 
قرار میدهند. میگویند ضعف اپوزیسیون در مقابل رژیم اسالمى از عدم اتحاد آنهاست و میپرسند چرا اتحاد 

نمیکنند؟ 

منصور حکمت: برخالف طیف ملى اسالمى، که از خاتمى و حجاریان و منتظرى تا نهضت آزادى و اکثریت 
و راه کارگر، یک خاندان سیاسى و یک جنبش اجتماعى واحد را نمایندگى میکنند، احزاب سرنگونى طلب 
در اپوزیسیون ایران در قطب هاى کامال متفاوت و حتى متقابل یکدیگر قرار گرفته اند. دو جریان اصلى 
در اپوزیسیون سرنگونى طلب هست، کمونیسم رادیکال، که سازمان اصلى و شاخص آن حزب کمونیست 
کارگرى است، و طیف ناسیونالیستهاى طرفدار غرب که عمدتا حول رضا پهلوى گرد آمده اند. مجاهدین 
خلق را هم بعنوان یک سازمان سیاسى بزرگ و فعال میشود به این دو اضافه کرد، هرچند این سازمان، 
برخالف دو جریان دیگر نوك یک جنبش اجتماعى وسیع تر و فرا سازمانى نیست و اساسا یک موجودیت 
سازمانى قائم به ذات است. فکر نمیکنم کسى با اندك شناختى از سیاست در ایران و جایگاه اجتماعى و 
مواضع این سه جریان بتواند از اتحاد اینها بعنوان یک امر واقعى قابل حصول و یا مطلوب حرف بزند. من 
این را درك میکنم که جان مردم به لبشان رسیده و فکر میکنند همه باید "دست به دست هم بدهند" تا رژیم 
اسالمى را سرنگون کنند. اما میان تبیین احساسى و محاسبات سرانگشتى مردم با درك دینامیسم هاى تحول 
سیاسى در جامعه فرق هست. در درون طیف ملى -اسالمى حول مناجات و دعا براى سالمتى مزاج آقاى 

منتظرى میشود متحد شد، در طیف سرنگونى طلبان، اما، تفاوتها عمیق است. 

هفتگى: روشن است که احزاب سیاسى مخالف جمهورى اسالمى از جهاتى با هم اختالف دارند، اما گفته 
میشود که حداقل از این جنبه که همگى روى سرنگونى جمهورى اسالمى توافق دارند، میشود روى این 

جنبه توافق کار مشترك انجام داد. در این باره نظرتان چیست؟ 

منصور حکمت: بنظر من بجاى" کار مشترك"، که با توجه به جدایى اجتماعى جدى این جریانات هیچیک 
به آن تن نخواهد داد، اگر بخواهیم خوشبین باشیم، شاید باید از تعریف یک سلسله اصول پایه اى و پایبندى 
هریک از این نیروها به آن صحبت کرد. اصولى مانند پایبندى به اراده آزاد مردم، اصل آزادى بى قید و شرط 
سیاسى، جامعه سکوالر، رفع تبعیض و غیره. این اصول حداقل را حتى میشود بعنوان یک منشور حقوق پایه 
اى مردم تعریف کرد. اما این اصول مبناى وحدت این نیروها نمیتواند باشد، بلکه مقررات بازى را تعریف 
میکند. زمینى را ترسیم میکند که هریک از این جریانات در آن براى پیروزى خط مشى و جنبش خویش 
تالش میکند. این جنبشها قبل از جمهورى اسالمى بوده اند و بعد از آنهم خواهند بود. هریک براى برقرارى 
نظام و جامعه مطلوب خود تالش میکند. مبارزه براى سرنگونى حکومت، بخشى از یک جدال وسیع تر 
بر سر این آلترناتیو هاست. کارى که میشود کرد ایجاد یک دیالوگ رسمى در میان جریانات اپوزیسیون 
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سرنگونى طلب رژیم اسالمى است. ما مشکلى با چنین چیزى نداریم. ما همه شاخه هاى اپوزیسیون را از 
چپ تا راست به کنگره سوم حزب دعوت کردیم. نه فقط هیچ مشکلى نداریم که با هر سازمان مخالف رژیم 
اسالمى یک رابطه رسمى براى تبادل نظر تعریف کنیم بلکه از این امر استقبال میکنیم و آن را الزم میدانیم. 

اما "اتحاد" و "کار مشترك" میان این طیف نیروهاى سیاسى واقعبینانه نیست. 

هفتگى: در میان جریانات سرنگونى طلب نیز رضا پهلوى پرچم اتحاد را بلند کرده و سازمان مجاهدین خلق 
اتحاد در چهارچوب شوراى ملى مقاومت را مطرح میکند و اکثر سازمانهاى چپ نیز صحبت از ائتالف و 
اتحاد دارند. در این میان فقط حزب کمونیست کارگرى است که تاکید دارد اتحاد عملى نیست و روى 
تمایزات خود و توضیح اثباتى نظرات و اهداف و مطالباتش تاکید میکند. لطفا در این مورد توضیح دهید. 

منصور حکمت: هیچکدام اینها از اتحاد با سازمانهاى بیرون طیف خودشان صحبت نمیکنند. شاه و رئیس 
جمهور خودشان را هم از قبل تعریف کرده اند و بقیه را به امضاء گذاشتن زیر طرح خود دعوت میکنند. 
حزب کمونیست کارگرى یک اصل اساسى دارد و آن بیان حقیقت به مردم است. ما نمیخواهیم از وحدت 
تالش  سوسیالیستى  جمهورى  یک  ساختن  براى  ما  تبلیغاتى کنیم.  استفاده  سوء  مردم  خودانگیخته  طلبى 
میکنیم و این کار از طریق وحدت با طرفداران بازار آزاد و آمریکا و سلطنت و اسالم پاستوریزه بدست 
نمیاید. در نتیجه ما مردم را به اردوى سیاسى خودمان دعوت میکنیم. به اردوى کارگران، اردوى کمونیسم، 
اردوى آزادى کامل و همه جانبه فرد و جامعه. این به معنى انزواطلبى سیاسى و بدعنقى با سایر جنبشهاى 
و  سیاسى  آرمانهاى  و  کنیم  بیان  تر  روشن  را  خودمان  مستقل  حرف  هرقدر ما  برعکس  نیست.  سیاسى 
اجتماعى خود را بدون شبهه تر تبلیغ کنیم، امکان پیدا میکنیم بدون دامن زدن به توهمات سیاسى در میان 
مردم، با هرکس تا هرجا همراه میشود راه بیائیم. ما طرفدار رشد فرهنگ سیاسى و فرهنگ تحزب در ایرانیم. 
ائتالف، سازش، جبهه، وحدت عمل و غیره وقتى جاى خود را در سیاست ایران پیدا میکند که تعین حزبى 
و جنبشى در جامعه و بویژه تقکیک آرمانى و برنامه اى احزاب در سطح پیشرفته اى قرار گرفته باشد. اول 
باید اردوهاى سیاسى ایران معاصر بدرستى تعریف شود تا بعد بشود از جبهه بندى هاى تاکتیکى میان آنها 

صحبت کرد. 

هفتگى: ممکن است در جریان سرنگونى جمهورى اسالمى وضعیتى پیش آید که احزاب اصلى اپوزیسیون 
با نیروى اجتماعى اى که جذب کرده اند هر کدام یک وزنه غیر قابل حذف در تحوالت جامعه و ایجاد 
حکومت جدید باشند. در چنین شرایطى آیا یک نوع اتحاد اجبارى پیش خواهد آمد، از حاال نباید براى 

چنین حالتى فکر کرد و از این زاویه به مساله اتحاد پرداخت؟ 

عکس  میدهیم.  جواب  مسئول  موضع  یک  از  روز  آن  نیاز  به  ما هم  آمد  پیش  هروقت  حکمت:  منصور 
است.  دیالوگ  مطلوبیت  ما  موضع  فعال  بود.  آماده  باید  هم  آن  براى  و  بیاید  میتواند پیش  هم  حالت  این 

   
هفتگى: سوال میشود که مبارزه در سطح جامعه دارد گسترش پیدا میکند و جنبش سرنگونى احتیاج به 

رهبرى دارد. در غیاب اتحاد اپوزیسیون، رهبرى جنبش چگونه باید تامین شود؟ 

منصور حکمت: رهبرى محصول هژمونى سیاسى است و نه معدل گیرى میان جنبشها و یا قرار و مدار 
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سیاستمداران. پیدایش یک رهبرى در جنبش عمومى براى سرنگونى تابعى از دست باال پیدا کردن یک افق 
است. وجود یک رهبرى واحد گواه این است که توده وسیع مردم انتخاب سیاسى خود را کرده اند. این 
انتخاب بدوا یک انتخاب حزبى نیست. مردم در خطوط کلى میان راست و چپ انتخاب میکنند. آیا افق 
آلترناتیو در برابر رژیم اسالمى در خطوط کلى از نظر مردم یک افق و راه حل چپ است یا راست؟ این 
سوالى است که قبل از بقیه پاسخ میگیرد. آیا مردم در انداختن جمهورى اسالمى، به باال، به قدرتهاى غربى و 
به اقتصاد بازار امید میبندند یا به نیروى خود، به چپ جامعه و به یک راه حل رادیکال چشم میدوزند. مردم 
چپ را میخواهند یا راست را؟ این سوال هنوز در ایران امروز باز است. این انتخاب هنوز صورت نگرفته 
است. اگر ما بتوانیم افق چپ و انقالبى را به افق هژمونیک در روند سرنگونى رژیم اسالمى تبدیل کنیم، 
آنوقت شخصیتها و احزاب عمده این اردوى چپ در موقعیت رهبرى قرار میگیرند. مردم در هر دوره چپ 
جامعه را با جریانات معینى تداعى میکنند و آنها را پرچم و ظرف چپگرایى خود قرار میدهند. یک دوره 
حزب توده این نقش را داشت، یک دوره فدایى. امروز مردم ایران حزب کمونیست کارگرى را سخنگو و 
بستر اصلى چپ در جامعه میدانند. در نتیجه رهبرى تابعى از انتخاب سیاسى مردم میان یک راه انقالبى 
و یا غیر انقالبى براى سرنگونى حکومت اسالمى است. حزب و جنبش ما مصمم است که این رهبرى را 
تامین کند. همه فعالیت حزب کمونیست کارگرى معطوف به جداکردن مردم ایران از هر آلترناتیو و خط 
است.  ایران  جارى  سیاسى  تحوالت  در  و انقالبى  چپ  موضع  یک  به  آنها  دادن  سوق  و  بورژوایى  مشى 
مردم  انتظارات  رفتن  باال  اسالمى،  رژیم  علیه  اعتراضى  در جنبش  راست  برابر  در  چپ  پیشروى  شاخص 
و نپذیرفتن نقطه سازشهایى است که هیات حاکمه و اپوزیسیون بورژوایى قدم به قدم جلوى مردم قرار 
میدهند. دوم خرداد یکى از اینها بود. مردم نهایتا تن ندادند. جنبش ملى اسالمى احتماال هنوز چند فرمول 
دیگر براى همزیستى مردم با یک رژیم اسالمى اصالح شده در آستین دارد. اینها را باید یک به یک منزوى 
کرد. اپوزیسیون بورژوایى بیرون حکومت در مقطعى وارد صحنه خواهد شد تا نقطه نعادلهاى جدیدى که 
متضمن حفظ شالوده قدرت طبقاتى اش است را بعنوان پیروزى جنبش مردم جا بزند. ما باید مدام مردم را 
به فراتر رفتن از این چهارچوبها فرا بخوانیم. ما باید بعنوان سخنگویان و منادیان "نه" بزرگ مردم به کلیت 
استبداد و استثمار و تبعیض و ارتجاع در صحنه سیاسى ایران ظاهر بشویم. هرچه این نخواستن عمیق تر و 
همه جانبه تر بشود، رهبرى کمونیستى بر جنبش اعتراضى بیشتر تثبیت میشود. از نظر عینى روند اوضاع به 
نفع ماست، چون نقطه سازشهاى مورد نظر هیات حاکمه و اپوزیسیون بورژوایى از نظر عینى پاسخ نیازهاى 
اقتصادى و سیاسى و فرهنگى جامعه ایران امروز نیست. بحران اقتصادى - سیاسى - فرهنگى سرمایه دارى 

در ایران به سادگى قابل تخفیف دادن نیست. 

از انترناسیونال هفتگى شماره 66 
19 مرداد 1380 - 10 اوت 2001
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لنینیسم و بلشویسم 
بحث در یک سمینار مربوط به تجربه شوروى 

انجمن مارکس لندن - شنبه 6 اکتبر 2001( 27 مهر 1380)

نوبت اول
منصور حکمت: سؤال من راجع به تاریخ انقالب بلشویکى نیست. بحثم راجع به االن است. بحثت راجع 
به لنین و تزهاى آوریل و چرا این یا آن را گفت، وقتى معنى پیدا میکند که ما یک ارزیابى مثبتى از آنچه 
اتفاق افتاده است، داشته باشیم. مثل اسپارتاکوس، ممکن است هیچ اهمیتى نداشته است و او تصمیم گرفت 
قیام کند و شکست خورد. وقتى شکست خورد باید توضیح داد که این پدیده قیام اسپارتاکوس چرا مهم 

بوده است؟ 
تجربه اتحاد جماهیر شوروى دیگر اآلن وجود ندارد که بگوئیم ولو شکست خورده است، ولى غولى وجود 
دارد. اما آن غول هم دیگر موجود نیست که حتى اگر ما هم قبولش نمیکردیم در واقعیت این غول تاریخى 
شّک میکردیم. االن آن عظمت هم دیگر وجود ندارد. شخصیت لنین دارد به اسپارتاکوس شبیه میشود، یعنى 
یک کسى که یک روزى یک قیامى را سازمان داد اما نهایتا شکست خورد. در نتیجه این سؤاالت مطرح 

میشوند، که باز تأکید میکنم در مورد انقالب اکتبر نیستند. 

روسیه  میخورد،  جنگ شکست  در  آلمان  و  بود،  نیاورده  را  آوریل  تزهاى  لنین  اگر  هستند:  اینها  سؤاالت 
موقعیتى شبیه به ایتالیا پیدا میکرد، چرا این پروسه تاریخى مفروض، بر آن پروسه اى که اتفاق افتاد ارجحیت 
نداشت؟ یعنى اگر کسى بیاید بگوید اگر لنین تزهاى آوریل را نمیآورد و اجازه میداد که آن کشور پروسه 
انقالب بورژوا دمکراتیک خودش را طى کند، باالخره روسیه یک کشورى میشد شبیه ایتالیا و دنیا یک طور 
دیگرى میبود. چرا از یک شخصیت که پروژه اى را آورده است و نهایتا شکست خورده است، باید با این 

اهمیت یاد کرد؟ ممکن است اشتباه کرده باشد. 

محمد فتاحى میگوید این بحث ممکن است روى چپ خیلى تأثیر بگذارد. به نظر من اینطور نیست! به 
خاطر اینکه لنین در تصویر چپ جهان دیگر آن اهمیت را ندارد، اما مارکس دارد. براى اینکه تجربه اى که 
لنین را با آن تداعى میکنند، انقالب روسیه بوده است و نه یک گرایش جدید کمونیستى که ممکن است احیا 
شود. تجربه انقالب روسیه شکست خورد. اگر لنین را به اعتبار انقالب روسیه بخواهید براى بقیه توضیح 
دهید، آخرش به شما میگویند که چى؟ معلوم بود که اشتباه بوده است! یا ممکن است بگویند حق با مارتف 
بود، یا بگویند یواش یواش جلو برویم چرا که در آن صورت احتمال داشت روسیه شبیه فنالند بشود تا 

شبیه چین. چرا این تجربه هنوز میتواند مهم باشد وقتى که از نظر تاریخى تمام شده است؟ 

دوم اینکه اگر درافزوده لنین، این درافزوده تاریخى است، اآلن دیگر نقشش را از دست داده است. چه چیزى 
ماوراى تجربه شوروى وجود دارد که االن بگوئیم لنین هنوز مهم است؟ فکر نمیکنم در میان سازمانهاى 
چپ لنین این اندازه مهم باشد که براى او و نظراتش حلوا حلوا بکنند. سؤال بعدى من این است، بگذارید 
به این شکل بگویم: در غیاب این پروسه، تاریخ قرن بیستم ممکن بود چه طورى باشد؟ چرا هنوز ما فکر 
میکنیم که تزهاى آوریل از نظر تاریخى هم درست بودند و نه فقط از نظر به پیروزى رساندن یک انقالب 
معین؟ ممکن است کسانى بگویند که روسیه آمادگیش را نداشت و با تزهاى آوریل لنین آن وضعیت را 
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تحمیل کرد؟ چه جورى میشود از تزهاى آوریل و لنین دفاع کرد وقتى که تجربه تاریخى شکست خورده 
است؟ 

نوبت دوم
منصور حکمت: سؤالى که در مقابل لنین قرار داشت، در ایران نیز در برابر ماست. یک پدیده ملموس مثل 
جمهورى اسالمى و اسالم سیاسى و حکومت استبدادى در برابر ماست که بشر نمیتواتند تحت حاکمیت 
آن زندگى کند، ما به عنوان حزب کمونیست کارگرى میگوئیم باید جمهورى سوسیالیستى را ارائه بدهیم 
میکنند!  داغانتان  میزنند  ندیدید؟  را  "کوسوو"  شما  میگویند مگر  ما  به  عده  یک  میان  این  در  و  غیره...  و 
میگویند  ندارد،  را  کارگرى  کمونیسم  حلهاى  راه  و  سوسیالیستى  جمهورى  ایران ظرفیت  اقتصاد  میگویند 
دارید راه خود تحمیل میکنید، میگویند راه بهتر این است که از یک راه ائتالف بورژوائى یا راه دموکراتیک 
سکوالریست و یا هر چیز دیگر شبیه به اینها، به تدریج و قدم به قدم پیش بروید. عین همان بحثهاى دوره 

لنین به یک نوعى در مقابل ما قرار دارد. 
تجربه تاریخى انقالب بلشویکى اگر بخواهد چیزى را نشان بدهد، این است که کار با قیام و گرفتن قدرت 
تمام نمیشود، هنوز حتى شروع نشده است. اگر بخواهیم از لنینیسم درس بگیریم، و منظورم نه از سابقه 
کارشان  من  نظر  به  دوره  آن  در  اما  است.  لنین  متدولوژى  از  بلکه  را گرفتند،  قدرت  اینکه  و  آن  تاریخى 
خیلى آسان تر بود: نه CIA وجود داشت، نه جنگ سرد وجود داشت و نه قطب بندیهاى بین المللى ضد 
"خطرناك"  پدیده  یک  بعنوان  مورد کمونیسم  در  بورژوازى  هوشیارى  این  نه  و  داشتند  وجود  کمونیستى 
مطرح بود. فکر میکردند که یک عده کمونیست در جائى قدرت را گرفته اند، دفعه اول بود که کمونیسم 
به عنوان یک نیروى سیاسى سرش را بلند کرده بود و در جهان بورژوائى آمادگى براى مقابله با آن وجود 
نداشت. حتى این مسأله که "باید قدرت را گرفت"، درس زیادى براى ما ندارد، االن خیلى وقت است که 
کمونیستها بحث گرفتن قدرت را طرح کرده اند، یعنى اینکه تصرف قدرت مرحله اى نیست و باید قدرت را 

گرفت، یک مشکل حل شده است. ما که میخواهیم قدرت بگیریم، نمیگذارند! 

در چهارچوب تاریخى فعلى این بحث کسب قدرت سیاسى با دوره 1903 تا 1905 روسیه منطبق میشود، 
چون بعد از آن ما با عروج شوروى روبرو هستیم، که آنرا قبول نداریم. در نتیجه بحث را اگر در سطح 
عمومى و براى مردم میخواهیم توضیح بدهیم و مردم بطور علی العموم موضع کمونیستها را تعقیب نکرده اند، 
قدرى متفاوت است. به این معنى که در درون فرقه و گروههاى کمونیستى این مسأله که لنین مهم است، 

فرض گرفته شده است. 

ما در جمع عمومى مردم ما باید توضیح بدهیم که آن پیروزى کارگرى در روسیه حتى با اینکه شکست 
خورد، مهم بود. چون به قول تو ُمهر خود را به دنیا کوبید. و آن انقالب باعث شد که دنیا در جهت مثبتى 
تغییر کند. این جنبه به نظر من کار بیشترى میخواهد. یعنى دفاع از لنین و دفاع از حتى یک انقالب شکست 

خورده و اینکه انقالب کردن بهتر از انقالب نکردن است، مسأله اى است که باید روى آن کار کرد. 

نکته دوم به نظر من این است که در مورد ایران این سؤال در برابر ما قرار میگیرد. به ما میگویند شما یک بار 
دیگر میآئید، به زور انقالب و فشار مبارزات مردم و در دوره تالطمها، و به عنوان انقالبی ترین نیرو، قدرت 
را میگیرید. و به ما میگویند، که حتى این سؤاالت هم اکنون هم اینجا و آنجا چاپ و منتشر هم شده است، 
شما فکر نکرده اید که یکهو جنگتان با آمریکا شروع میشود، آمریکا تحریم اقتصادى میکند. و به ما میگویند 
که خود شما مجبورید مخالف خودتان را بگیرید که بی ثباتتان نکنند و بگیر و ببند راه میاندازید، و در نتیجه 
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به ما از هم اکنون میگویند که بعد بوروکراسى را میآورید و استبداد برقرار میکنید و همان تجربه شوروى را 
تکرار میکنید. چه پدیده اى از این پروسه، میتواند از نظر ما در برابر بورژوازى که این آمادگى را که به آن 
اشاره کردم در مقابل ما کمونیستها دارد، باید مورد توجه و دقت ما قرار بگیرد؟ به نظر میآید تجربه انقالب 
بلشویکى اآلن دارد از نظر سیاسى به ضرر ما تمام میشود. یعنى اینکه االن به ما میگویند که ثابت میشود که 
شماها، یعنى کمونیستها، نمیتوانید کارى بکنند. چگونه میشود کمونیستها با ِعلم به اینکه این تجربه لنین و 

شوروى را پشت سر دارند، از آن تجربه انقالب اکتبر دفاع کنند؟ 

نوبت سوم:
منصور حکمت: من راجع به دو نکته میخواهم صحبت کنم، یکى راجع به بحث فاتح شیخ و دیگرى در 

مورد اینکه گفته شد که ما از لنینیسم جلوتر هستیم. 
ببینید االن تیم فوتبال برق شیراز، تیم منچستر یونایتد سال 1956 را 5 هیچ میزند، در این شکى نیست. 
در نتیجه اینکه ما از بلشویکها جلوتر باشیم، بخودى خود در جهان امروز چیزى را راجع به وضعیت ما 
نشان نمیدهد. چون طرف مقابل صد مرتبه از موانعى که در برابرشان قرار داشته است، قوي ترند. در نتیجه 
لنین و رفقایش شانسى داشتند که در حالى که جهان مقابل آنان براى مقابله با کمونیسم آماده نبودند، یک 
فرصت تاریخى بدست آوردند و قدرت را گرفتند. بعدا چینی ها که خواستند همان کار را انجام بدهند، 
کارشان به مراتب سخت تر بود. ما ممکن است خیلى روشن تر و بهتر مسائل را ببینیم، تجربه تاریخى را 
داریم، از نظر سازمانى از بلشویکها در سال 1917 قوي تر هستیم، در ایران به نسبت بلشویکها در روسیه 
شناخته شده ترهستیم. چون بحث بلشویکها به دو پایتخت، سن پترزبورگ و مسکو، محدود بوده است و 
کسى از نفوذشان در مثال آستراخان حرفى نمیزند. در نتیجه سؤال اصلى این است که قوي تر بودن به نسبت 

بلشویکها، در کانتکست و متن دنیاى امروز به کجا منتهى میشود؟ 

به نظر من قدرت بلشویکها براى اینکه در محیط خودشان و در دنیا تأثیر بگذارند خیلى بیشتر بود، براى 
اینکه جهان آن آمادگى را براى مقابله با آنها نداشت. یک ارتش در مقابلشان قرار داشت با تفنگهاى سرپر، 
بدون سازمانهاى جاسوسى، بدون میدیا و بدون تجربه دمکراسى پارلمانى که بتواند علیه آنها حرف بزند، 
بدون بورژوازي اى که آنتى کمونیسم را به یک هنر ارتقا داده باشد. بلشویکها بدون همه اینها زدند و قدرت 
را گرفتند و در جریانى احتماال چیزى شبیه به زاپاتا. یعنى طرف مقابل آنها فکر میکردند که لنین و رفقایش 
چیزى شبیه به زاپاتا در مکزیک اند. هر کسى از قدرت بلشویکها یک تفسیرى داشت، براى کسى که در 
انگلستان نشسته است انقالب بلشویکى شبیه به یک انقالب مشروطیت است، انقالبى بورژوا دموکراتیک 
که در انقالب مشروطیت ایران هم اتفاق افتاده است. طرف مقابل بلشویکها، آمادگى نداشت و اینها زدند 

و گرفتند. 

ولى به نسبت ما، موقعیت ما از بلشویکها خیلى پائین تر است به خاطر اینکه طرف مقابل بینهایت آماده و 
سازمانیافته است. از پیش جواب ما را دارد و از پیش طرح دارد که با قدرت گیرى سازمانهاى کمونیستى 

چه باید بکند. 

در این رابطه لنینیسم معنى دارد. یعنى به این صورت خط لنین در مقابل بلشویکها نیست. به نظر من هم 
بلشویکها، لنینیست نبودند، تجربه اش وقتى ثابت میشود که دقیقا میبینیم این لنین نیست که تفسیر خود را 
در مسائل، عملى کرده باشد، چه در دوره قبل از انقالب بین فوریه تا اکتبر 1917 و چه بعد از 1923  در 
مورد مسائل اقتصادى. به نظر من بلشویکها در متن چپ سنتى زمان خودشان کار میکنند که اساسش این 



1940

برگزیده آثار  منصور حکمت

بود: مارکسیسم ِعلم است، و براى بلشویکها مارکسیسم درك قوانین تکامل جامعه بود. جامعه قوانینى دارد 
و مطابق آن قوانین به جلو میرود و تو خودت را به آن میرسانى و در آنها تأثیر میگذارى. این تعبیرى است 

که از مارکسیسم تا آن موقع، شده است. 

بخصوص بین الملل دوم این تعبیر را از مارکسیسم داشته است، کائوتسکى داشته است، و پلخانف این تعبیر 
را دارد. اگر شما از یک کمونیست همدوره لنین بپرسید، جامعه چیست؟، میگوید جامعه از کمون اولیه به 
برده دارى و فئودالى و جامعه کاپیتالیستى تکامل پیدا میکند و بعد به مالکیت اشتراکى و غیره تبدیل میشود. 
مطابق این دیدگاه، تاریخ راه خود را میرود و تو به عنوان مارکسیست تقریبا ایستاده اى و نگاه میکنى و یا 

حداکثر به این پروسه محتوم کمک میکنى. 

اما لنین تفسیر متفاوتى از مارکسیسم دارد و تا جائى که من میدانم، تنها کسى است که این تفسیر متفاوت 
را دارد. تفسیرى که اساس آن در تزهاى فوئرباخ است و آنهم این است که آدمیزاد در تاریخ، موجود زنده 
است و باید این زنده بودن این جهان را ثابت کند و این دست تو است که تعیین میکند جامعه به چه سمتى 
میرود. خود جامعه به آن سمت نمیرود، تو هستى که باید تصمیم بگیرى، تو باید بحث خودت را مطرح 

کنى و تاریخ را آنجائى ببرى که خودت میخواهى. این تفسیر از مارکسیسم است، 

شرایط عینى براى این تفسیر، زمینه ها خواهند بود. اگر زمینه کار ما فراهم باشد، کارمان را میکنیم، اگر زمینه 
فراهم نباشد میگوئید نمیکنم. لنین هم اگر زمینه کارش فراهم نبود، میگفت، نمیکنم. تمام سعى لنین در 
فاصله 1905 تا 1917 این بود که ثابت کند که زمینه تاریخى براى یک انقالب کارگرى وجود دارد. میگوید، 
عصر انقالب پرولترى است، امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه دارى است، و حتى ارتجاع استولیپینى باعث 
پیروزى  میگوید  لنین  نتیجه  در  و...  و...  و...  بخورد  بهم  قدیمى ارضى  مناسبات  روسیه  در  که  است  شده 
ما عملى است، مفید و به دردخور است، ماجراجوئى علیه روند تاریخى نیست، میتوانیم پیروز شویم و 

قدرتمان را نگهداریم. لنین مجبور نبود تا آنسوى مسأله را هم بخواند. 

اروپا  موقع  آن  تا  و  درکهاى قدیمى  مبناى  بر  تفسیرشان  که  بود  این  ندیدند  بلشویکها  که  آنچه  نتیجه  در 
محور کمونیسم بود به این معنى که پس از انقالب کارگرى در روسیه، آلمان و بقیه جاها شلوغ میشود و 
بعد همگى با هم باالخره یک فکرى براى آن خواهیم کرد. به این سؤال که اگر شما در یک کشور پیروز 
ـَعد در کشورهاى دیگر انقالب نشد و شما مجبور بشوید جامعه را بسازید، چکار خواهید کرد،  ـُدید و ب ش

برنخوردیم. به هیچ سرنخى از این قضیه برنخوردیم و در نتیجه بلشویکها را شکست دادند. 

اگر لنین 56، 57 ساله زنده بود و چه میگفت، تضمینى ندارد... ممکن بود همان حرفهائى را میزد که استالین 
یا تروتسکى زدند یا ممکن است حرف رابعى بزند. ولى میتوان گفت لنینیسم چه میگفت، لنینیسم میرفت 
راهش را پیدا کند. چون به نظر من تمام بحث متدولوژى رگه لنینیستى این است که اول تصمیم بگیرى که 
چه میخواهى و بعد به سراغ تاریخ میروى. در صورتى که در مقابل رگه هاى منشویکى اول میگویند تاریخ 

ـَعد سعى کنند خود عنصر مثبتى در آن سیر تاریخى باشند.  به چه سمتى میرود که ب

لنین اول میگوید چه میخواهم بکنم. اسپارتاکوس هم میخواهد بردگى لغو بشود، زمینه تاریخى آن موجود 
نیست، شکست میخورد. اما این جنبه و حالت اسپارتاکوسى لنین اینجا مهم است، که به عنوان برده ها وارد 
این پروسه تاریخى شده است، مبصر این پروسه تاریخى نیست. میگوید من میخواهم بردگى ور بیافتد، 
اگر زمان آن نرسیده باشد، معلوم خواهد شد، اما اگر زمان آن رسیده باشد، پیروز میشویم. لنین در خیلى از 



1941

برگزیده آثار  منصور حکمت

کتابهایش میگوید زمان برانداختن این بردگى رسیده است و حق هم دارد، به نظر من هم زمان آن رسیده 
است. 

من فکر میکنیم، لنینیسم به این معنى که ما چه میخواهیم و باید برویم آنرا عملى کنیم، یک خط متمایز از 
بلشویسم است که به نظرم آن دیدگاه اولوسیوینیستى، تکامل گرایانه است که روند ابژکتیویسم تاریخى بر 
آن حاکم است. این دیدگاه بر خود تروتسکى بیشتر از همه حاکم است. تصور میشود که تروتسکى کسى 

است که میگوید میتوان رفت و انقالب کرد و قدرت را گرفت، در صورتى که مثل منشویکهاست. 

تأثیر لنین و لنینیسم بر کار ما تعیین کننده است. به نظرم جایگاه تاریخى تجربه لنین دارد اهمیتش را از دست 
میدهد، وقتى تجربه تاریخی اى که لنین ساخته است، محو شده است. این که قوانینى گذراندند که زنان 

حقوق بیشترى داشته باشند و رفاه و برابرى بیشتر باشد، بعد از چند مدتى از خاطره جهان میرود. 

به نظر من قطب شوروى اگر نباشد، جایگاه تاریخى لنین ضعیف میشود. اما، لنینیسم به عنوان یک خط 
ممکن است معتبر بشود. لنین همانطور ممکن است معتبر بشود که مارکس معتبر بود. تا حال لنین به یک 
اعتبار دیگرى معتبر بود، باالخره بخشى از جهان را تبدیل کرد به یک قطب کارگرى. اما وقتى آن پدیده دیگر 
در جهان وجود ندارد و مثل اسپارتاکوس کارى است که شده و رفته، آن" ایسم"اش، براى ما معتبر است 
به این معنى که این روایت از کمونیسم که آیا میشود با اراده ما، و در واقع آنطور که تصور شده است در 
مورد لنین اراده گرایانه، جامعه را آنطور که میخواهیم سازمان بدهیم و به آن سوئى که ما میخواهیم ببریم؟ 

دوى  منظورم  دوى خردادیها،  و  ما  بین  بحث  یعنى  میشود،  باز  ایران  در  دارد  دوباره  که  است  بحثى  این 
ـّق نزده اند، ما  خردادیها در میان چپها هستند که کمونیستهاى آن مملکت اند. این دوى خردادیها خیلى معل
فرق کرده  ایم و فکر میکنیم که آنها زیاد دور شده اند. به نظر من همانجائى که در انقالب 57 بودند، باقى 
مانده اند، از اول منشویک بودند، هنوز هم منشویک اند و از یک حکومت یک ذره بهتر دفاع میکنند. این ما 
هستیم که خودآگاهى مان زیاد شده است. دعوا بین کسانى که به نمایندگى از کسانى که نمیخواهند کارشان 
ـَعد سعى کنند قدرت را نگهدارند،  را بفروشند، و اینکه آیا این کسان اجازه دارند دست به قدرت ببرند و ب
با همه محدودیتها، آمریکا و تحریم اقتصادى و غیره، آیا اجازه تاریخى داریم که دست به قدرت ببریم و 
قدرت را نگهداریم، با دیگرانى که میگویند نه و ادامه خط تکامل گرایانه تاریخند. دعوا دوباره شروع شده 
است. به نظرم اهمیت بحث کورش این است که در مقابل این سؤال میگوید اگر بلشویکها بودند، میگفتند 
نه، ولى به نظرم اگر لنینیسم بود میگفت آره! این بار هم ممکن است عین همان بال که عارض بلشویکها 
شد، بر سر ما هم بیاید. یعنى فشارى که در جامعه هست، ممکن است تو را همرنگ خودش بکند و ببََرد 
پاى اصالحات. اصالحات آسان تر است. سؤال این است که آیا میتوانیم در چهارچوب خط لنینیستى کارمان 
را پیش ببریم؟ برخالف نظر فاتح به نظر من اتفاقا اآلن میتواند مطرح باشد. سؤال این است: آیا بعد از 
اینکه تجربه شوروى اهمیتش را از دست میدهد، لنینیسم به عنوان یک برداشت از مارکسیسم، نه فقط به 
عنوان رهبرى یک انقالب بالفعل، بلکه به عنوان یک برداشت تئوریک- سیاسى، یک برداشت تئوریک- 

متدولوژیک، لنینیسم معتبر هست یا نه؟ 

شاید نوبت بعدى کورش بخواهد این جنبه از بحثش را بیشتر بشکافد. 

منتخب آثار (چاپ اول - ژوئن 2005) 
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طرح سازماندهى رهبرى حزب 
مصوب پلنوم 14 کمیته مرکزى (سپتامبر 2001)

کمونیست  حزب  مدت رهبرى  دراز  سازماندهى  براى  مطلوب  شکل  یک  ارائه  طرح  این  هدف  مقدمات: 
کارگرى است که با مشخصات ویژه حزب ما خوانایى داشته باشد. تجربه دوره اخیر نشان داد که طرح 
مصوب پلنوم قبل که در آن اختیارات کمیته مرکزى میان دفتر سیاسى و لیدر حزب تقسیم میشد، در عین 
اینکه میتواند با فرض وجود ملزومات معینى طرح مناسبى براى یک رهبرى موثر و قوى باشد، در غیاب این 
ملزومات بر شکنندگى حزب میافزاید. براى مثال تجمع منظم و زود بزود دفتر سیاسى و وجود یک سیستم 
ادارى درونى قوام گرفته در آن شرط انجام وظیفه این ارگان بعنوان یک نهاد سیاست گذار و حسابرس در 
راس حزب است. در غیاب این تجمع و دخالتگرى دفتر سیاسى، یک وجه اصلى طرح مصوب پلنوم قبل 
متحقق نمیشود. از سوى دیگر، انتخاب یک فرد بعنوان لیدر تا هنگامى روش کارسازى محسوب میشود که 
اوال، کاندیداهاى کافى و آماده ایفاى این نقش وجود داشته باشند، و ثانیا، فرد یا افراد کاندید این پست فى 
الحال از اتوریته سیاسى و معنوى تثبیت شده اى براى متحد نگاه داشتن کمیته مرکزى و کل حزب حول 
رهبرى خود برخوردار باشند. در غیر اینصورت تعیین لیدر حزب میتواند به یکى از مشکل ترین وجوه 
سازمانیابى رهبرى حزب بدل شود. انتخاب یک لیدر براى یک حزب متعارف و با ثبات در یک جامعه 
غربى، یک حزب برخوردار از سنتهاى قوى کار حزبى با فراکسیونها و جناحهاى شکل گرفته، روش مناسبى 
است. اما در یک حزب انقالبى خالف جریان، یک وظیفه اساسى لیدر ایجاد و حفظ یک وحدت وسیع 
حزبى است. اینکه در هر دوره و تحت هر شرایطى فرد یا افرادى با این ظرفیت و اتوریته حضور داشته 

باشند و آماده قبول این مسئولیت باشند را نمیتوان تضمین کرد. 

نتیجتا، طرح حاضر بر دو تجدید نظر در شکل سازمانیابى کنونى بنا شده است. 

1 - بجاى فرد لیدر، یک مجمع، هیات و یا جمع رهبرى نشسته پیشنهاد میشود. هنوز یک فرد در راس این 
مجمع قرار دارد، اما اختیارات او در حد دبیر این جمع است و از حق وتوى ویژه اى برخوردار نیست. 

2 - تقسیم اختیارات کمیته مرکزى میان لیدر و دفتر سیاسى منتفى میشود. همه اختیارات رهبرى حزب 
در فاصله دو پلنوم به دفتر سیاسى منتقل میشود. رهبرى نشسته (که در این طرح هیات دائمى دفتر سیاسى 
نام گذاشته شده است)، بخشى از خود دفتر سیاسى است که از طرف دفتر سیاسى براى رهبرى سیاسى و 

هدایت عملى و سازماندهى حزب انتخاب میشود. 
  

این طرح از نظر فرمال در خطوط کلى رجعتى است به شکل قدیمى سازماندهى رهبرى حزب (دفتر سیاسى 
بعنوان رهبر حزب در فاصله دو پلنوم). اما چند تفاوت عملى و سبک کارى این طرح با روش قدیمى در 

حزب باید تاکید شود: 

1 - وجود یک رهبرى جمعى نشسته و متمرکز در یک جفرافیاى واحد که بطور دائمى در راس حزب 
حضور دارد رکن اصلى این طرح است. حزب تاکنون از چنین تمرکزى در رهبرى برخوردار نبوده است. 

2 - این مجمع فقط رهبرى اجرایى و مدیریت حزب را بر عهده ندارد، بلکه رهبرى به معنى وسیع کلمه را 
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برعهده دارد. طراحى کلیه سیاستها، تاکتیکها، نقشه عملها، کمپین ها و غیره ، تشریح آنها در داخل و خارج 
حزب، دفاع از آنها، پیاده کردن آنها، بسیج نیرو در حزب و طبقه و جامعه براى آنها، اساس فعالیت این جمع 
است. نوشتن و سخن گفتن در قلمروهاى مختلف، از مسائل نظرى تا امور سازماندهى، یک جزء اصلى و 
تفکیک ناپذیر کار این جمع و اعضاى آن است. تبدیل این هیات به یک ارگان اجرایى و مدیر صرف، معادل 

محروم شدن حزب از رهبرى به معنى واقعى کلمه است. 
 

3 - اصل اعمال یک نظارت مستقل از طرف کمیته مرکزى بر رهبرى نشسته حزب) نظارتى که در طرح 
پلنوم قبل از طرف دفتر سیاسى بر لیدر اعمال میشد) در این طرح با انتخاب یک دبیر کمیته مرکزى که عضو 

رهبرى نشسته حزب نیست و مستقال به پلنوم گزارش میدهد، تامین میشود. 

و باالخره، هر طرح تنها به اندازه خواست و توان مجریان آن موثر و مفید خواهد بود. یک اصل اساسى هر 
طرح براى سازماندهى رهبرى حزب، وجود کسانى است که آماده باشند در اشل یک رهبرى سیاسى و حزبى 
به معنى درست و کامل کلمه ظاهر شوند. اینجا نیز، آمادگى کمیته مرکزى، دفتر سیاسى و بویژه اعضاى 

هیات دائمى دفتر سیاسى براى انجام وظیفه اى که بر عهده میگیرند، شرط موفقیت این طرح است. 

ساختار و ارگانهاى رهبرى حزب: 
1 -  کنگره حزب کمیته مرکزى را انتخاب میکند. 

2 - کمیته مرکزى یک ارگان پلنومى است. در فاصله دو پلنوم دفتر سیاسى منتخب پلنوم رهبرى حزب را 
بر عهده دارد. 

3 - دفتر سیاسى براى تامین رهبرى دائمى و نشسته حزب، از میان خود "هیات دائمى دفتر سیاسى" و 
"رئیس دفتر سیاسى" را انتخاب میکند. 

4 - هیات دائمى دفتر سیاسى رهبرى نشسته سیاسى و تشکیالتى حزب است. رئیس دفتر سیاسى در راس 
هیات دائمى قرار دارد و جلسات هیات دائمى بریاست رئیس دفتر سیاسى برگزار میشود. تصمیمات هیات 

با اکثریت نسبى آراء گرفته میشود. 
سایر  مانند  تصمیمات  در  دارد.  جمع  یک  دبیر  مشابه  اختیاراتى  دائمى  هیات  در  سیاسى  دفتر  رئیس   - 5

اعضاى هیات دائمى یک راى دارد. 
6 - هیات دائمى دفتر سیاسى یک مجمع دایر و متمرکز در یک کشور واحد است. 

7 - طرح و سازماندهى مدیریت اجرایى حزب (ایجاد هیات دبیران، کمیته اجرایى، دفتر مرکزى و غیره) 
جزو اختیارات هیات دائمى است. 

8 - پلنوم کمیته مرکزى همچنین یک نفر را بعنوان دبیر کمیته مرکزى انتخاب میکند. دبیر کمیته مرکزى 
نباید عضو دفتر سیاسى باشد. دبیر کمیته مرکزى یک مرجع اجرایى و یا سیاستگذار و رهبرى کننده نیست. 
نقش اصلى دبیر کمیته مرکزى اعمال نظارت مستقل از طرف کمیته مرکزى بر فعالیت دفتر سیاسى و رهبرى 
حزب و ارائه یک گزارش جداگانه به پلنوم است. فراخواندن و سازماندهى پلنومهاى کمیته مرکزى با دبیر 

کمیته مرکزى است. 
9 - پلنوم کمیته مرکزى حداکثر شش ماه یکبار و نشست دفتر سیاسى دوماه یکبار برگزار میشود. 
10 - ضوابط اجرایى و جزئیات دقیق تر این طرح توسط دفتر سیاسى تدوین و تصویب میشود. 

منصورحکمت، انترناسیونال هفتگى شماره 70، 16 شهریور 1380 - 7 سپتامبر 2001
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دنیا پس از 11 سپتامبر 
بخش اول: جنگ تروریستها

دو قطب ارتجاعى 
جنایت تروریستى هولناك 11 سپتامبر 2001 علیه بشریت و کشتار هزاران نفر از مردم بیدفاع در آمریکا، 
آنچه  است.  داده  قرار  معاصر  تاریخ  هاى  ترین دوره  خونبار  و  ترین  تاریک  از  یکى  آستانه  در  را  جهان 
هیات حاکمه آمریکا به آن جنگ جهانى علیه تروریسم اطالق میکند، در حقیقت ورود دنیا به فاز جدید و 

ویرانسازى در جنگ جهانى تروریستهاست. 

در دو سوى این کشمکش ضد بشرى، دو ارودى اصلى تروریسم بین المللى قرار گرفته اند که مهر خونین 
خود را به زندگى دو نسل از مردم جهان ما کوبیده اند. در یک قطب، عظیم ترین ماشین تروریسم دولتى و 
ارعاب و باج خورى بین المللى ایستاده است. متشکل از هیات حاکمه و دولت آمریکا، تنها نیرویى که سالح 
اتمى علیه انسان بکار برده و صدها هزار مردم بیخبر و بیگناه هیروشیما و ناکازاکى را در ظرف چند ثانیه 
خاکستر کرده است، میلیونها نفر را در ویتنام بقتل رسانده و سرزمینشان را با بمباران شیمیایى براى سالها 
سوزانده و بیمصرف کرده است. ناتو و ائتالفهاى دولتهاى غربى که از عراق تا یوگسالوى خانه و مدرسه و 
بیمارستان مردم را بر سرشان خراب کرده اند و نان و داروى میلیونها کودك را گروگان گرفته اند. بورژوازى 
و دولت اسرائیل، که اشغال میکند، تصرف میکند، کشتار میکند، محروم میکند. اینها به اردوگاههاى آوارگان 
بمب و راکت میزنند و به کودکان دهساله پناه گرفته در آغوش پدر و در صف مدرسه شلیک میکنند. از 
هیروشیما و ویتنام تا گرانادا و عراق، از میدانهاى تیرباران در اندونزى و شیلى تا قتلگاههاى فلسطین، کارنامه 
و پرونده این قطب جهانى تروریسم دولتى و قدر قدرتى امپریالیستى، عیان و غیر قابل انکار جلوى چشم 

جهانیان است. 

در قطب مقابل، تروریسم اسالمى و جنبش ارتجاعى و کثیف اسالم سیاسى قرار گرفته است. اینها که زمانى 
خود دست پرورده و مخلوق آمریکا و غرب در جنگ سرد و ابزار سازماندهى ارتجاع بومى علیه چپ در 
جوامع خاورمیانه بوده اند، اکنون به یک قطب فعال تروریسم بین المللى و یک پاى جنگ قدرت بورژوایى 
در خاورمیانه بدل شده اند. تاریخ ضد انسانى اسالم سیاسى، از ایران و افغانستان و پاکستان، تا الجزایر و 
فلسطین لیست طویلى از نسل کشى ها و جنایات تکان دهنده را در بر میگیرد. از کشتارهاى دولتى و شبه 
دولتى در ایران و افغانستان، تا جنایات روزمره گروههاى ترور اسالمى در اسرائیل و الجزایر و قلب اروپا و 
آمریکا، از سرکوب خونین مخالفان فکرى و سیاسى، تا حاکم کردن قوانین ارتجاعى و ضد بشرى اسالمى 
بر مردم و بویژه بر زنان، از سر بریدن ها و دست بریدنهاى شرعى، تا بمبگذارى و قتل عام در اتوبوسها و 

کافه ها و دیسکوتک ها، اقالم کارنامه این مرتجعین است. 

اکنون، قرار است این جدال صدها هزار و چه بسا میلیونها نفر دیگر را، فردا در افغانستان و پس فردا در هر 
گوشه دیگر جهان، قربانى بگیرد. باید جلوى این ایستاد. 
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پروپاگاند جنگى:  
در  شکافتن و  را شاهدیم.  اردوگاه  دو  تبلیغاتى  ایدئولوژیکى و  صفبندى  نظامى،  صفبندى  این  موازات  به 
هم کوبیدن این دیوار تبلیغاتى و بیرون کشیدن حقیقت از پس موج عظیم ریاکارى و دروغ که که جهان را 
در کام خود فرو خواهد برد شرط اول سازماندهى یک صف مستقل، از بشریت آزادیخواه، در برابر جنگ 
پیچیده  دنیاى  است.  تشخیص  قابل  و  پیدا  دور  از  اردوگاه  دو  در  افراطیون  پرچم  جهانى تروریستهاست. 
امروز دیگر اقبال چندانى به این افکار نخراشیده نشان نمیدهد. پرچم چرخانى و جینگوئیسم آمریکایى و 
غربى، راسیسم، چرندیات "نبرد تمدنها" و نظایر اینها تنها در حاشیه اى در جامعه غربى نفوذ پیدا میکند. 
سران آمریکا و دولتها و مدیاى غربى خود واقفند که این افکار و مواضع خام و بدوى نمیتواند چهارچوب 
ایدئولوژیک و تبلیغاتى جدالى را بسازد که به آن پاى گذاشته اند. در قطب مقابل نیز ایده جهاد اسالمى، 
خون ریختن بالتبعیض چه در راه خدا و مکتب، چه براى "آزادى قدس" و رهایى سرزمین اسالم از چنگال 
صهیونیسم و امپریالیسم خونخوار جهانى، عمدتا فقط در صفوف خود افراطیون و فعالین اسالم سیاسى برد 
دارد و توده مردم در جامعه امروزى در پهنه خاورمیانه را بسیج نمیکند. جدال تبلیغاتى و نبرد ایدئولوژیکى 
ناظر به کشمکش نظامى خونینى که در راه است نمیتواند بر این تبیین هاى آشکارا افراطى، سکتاریستى 
و خام متکى شود. آنچه نهایتا میتواند توده هاى وسیع مردم در غرب و در خاورمیانه را به کام این جنگ 
بکشد و در کنار طرفین این مخاصمه ارتجاعى قرار بدهد، این افکار بدوى نیست، بلکه تبیینها و توجیهات 

به مراتب ظریف ترى است که تا همینجا شاهد رشد سریع آن بوده ایم. 

در فرمول غربى ها، علیرغم ژستهاى ششلول بندانه بوش، "بشریت متمدن" در برابر آفت تروریسم قرار 
گرفته است. آمریکا رهبر این صف مدنیت تصویر میشود. هدف خنثى کردن تروریسم و به عدالت سپردن 
تروریستهاست. مساله ظاهرا به مراتب از حمله به عراق و بمباران بلگراد سر راست تر است. چه کسى میتواند 
بر "آمریکا "در سیاست نظامى اش خرده بگیرد وقتى 6000 نفر از "مردمش" را با چنان قساوتى کشتند؟ چه 
چیز بدیهى تر اقدام نظامى دولت آمریکا براى کوبیدن این تروریسم و مصون کردن "شهروندانش"، و بلکه 
مردم جهان، از جنایات بعدى اى است که میتواند در راه باشد؟ براى حضور در باشگاه "بشریت متمدن" 
شرط قومى و نژادى و مذهبى نگذاشته اند. متقاضیان کافیست با هر رنگ و قیافه و دین و سابقه اى فقط 
فرم حمایت از آمریکا را پر کنند. پروپاگاند جنگى این بار قرار نیست نژادى، قومى، مذهبى، و حتى سیاسى 
شیوخش  به  کویت  دادن  پس  و  سعودى  عربستان  در  از دموکراسى  دفاع  نفت،  جریان  حفظ  بحث  باشد. 
نیست. اگر ارتش آمریکا بار دیگر براى تکرار آنچه پیش از این بارها کرده است زره به تن میکند، گویا براى 
دفاع از حق حیات است، دفاع از حق سفر، از حق منفجر نشدن انسانها در گوشه خانه و خیابانشان. جنایت 
11 سپتامبر، قوى ترین چهارچوب ایدئولوژیکى و تبلیغاتى تاکنونى را براى دخالتگرى نظامى آمریکا و ناتو 
در گوشه هاى دوردست جهان فراهم کرده است. در این لحظه جدا کردن توده وسیع مردم در غرب از 
سیاست نظامى هیات حاکمه این کشورها به یک کار هرکولى آگاهگرانه نیاز دارد. این موازنه فکرى ممکن 
است با تحوالت جدیدى بسرعت دگرگون شود، اما در این لحظه تز "جدال مدنیت با تروریسم"، کنترل 

افکار عمومى در غرب را کامال در دست سیاستمداران و مدیاى غربى گذاشته است. 

در قطب مقابل نیز چهارچوب نظرى پیچیده و نسبتا موثرى در دفاع از اسالم سیاسى و تروریسم اسالمى 
در حال شکل گیرى است. کمتر کسى بخود جرات میدهد از بخون کشیده شدن هزاران نفر در این جنایت 
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آشکار دفاع کند. حتى جانوران حاکم بر ایران و افغانستان ناگزیرند کالمشان را تعدیل کنند. دفاع آشکار از 
اسالم سیاسى و تروریسم اسالمى پرچم تبلیغاتى این قطب نخواهد بود. طرف اسالمى در جنگ تروریستها 
"ضد-امیریالیسم"  رکن  یک  که  خواهد شد  متکى  تروریسم  از  قدیمى  اما  کارساز  توجیه  و  تبیین  یک  به 
خرده بورژوایى در جهان سوم و بویژه در خاورمیانه بوده است. ما 7 سال قبل، در پى موجى از آدمکشى 
هاى اسالمى در اسرائیل و مصر و الجزایر، در ستون اول نشریه انترناسیونال صراحتا این دفاع ارتجاعى از 

تروریسم را افشاء و محکوم کردیم. بیفایده نیست اگر آن نوشته کوتاه را اینجا نقل کنیم: 

 "موجى از آدمکشى هاى اسالمى، خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفته است، قربانیان این موج، عادى 
ترین مردم عادى اند. در مصر و الجزایر اتباع خارجى را اعم از کارگر و توریست و بازنشسته به گلوله 
میبندند و سر میبرند، صف کودکان دبستانى را با بمب کشتار میکنند، دختران جوانى را که از ازدواج اجبارى 
سر باز زده باشند بخون میکشند. در تل آویو عابران بیخبر را از کودك و پیر و جوان در خیابان و اتوبوس 
به قتل میرسانند. و قهرمانانه، از اسرائیل تا الجزایر، به بشریت متحیر اطمینان خاطر میدهند که این "مبارزه 

مسلحانه "ادامه خواهد یافت. 

زمانى بود که چپ سنتى و "ضد امپریالیست" خشونتهاى کور و تروریسم عنان گسیخته جریانات جهان 
سومى و ضد غربى را اگر نه به دیده تحسین، الاقل به دیده اغماض مینگریست. ظلمى که به ملتهاى محروم 
و خلقهاى تحت ستم روا داشته میشد به زعم اینان این تروریسم را بعنوان عکس العملى مشروع توجیه 
میکرد. تروریسم گروههاى فلسطینى، جریانات مسلمان و یا ارتش جمهوریخواه ایرلند، که قربانیانشان را 
بطرز روزافزونى مردم بیدفاع و بى خبر غیر نظامى تشکیل میدادند، نمونه هاى برجسته این تروریسم "مجاز" 
در دوره هاى قبل بودند. تروریسمى که ظاهرا به ظلمهاى گذشته و حال پاسخ میداد، تروریسمى که ظاهرا 
در عکس العمل به خشونت و سیاستهاى ضد انسانى دولتها و قدرتهاى سرکوبگر پیدار شده بود. جالب 
اینجاست که دولت اسرائیل نیز در طول سالها دقیقا با عین همین استدالل، یعنى با استناد و نسل کشى هاى 
غیر قابل توصیف فاشیسم هیتلرى و جریانات ضد یهود در کشورهاى مختلف علیه مردم یهود، سرکوب 
خشن مردم محروم فلسطین و کشتار هرروزه جوانان فلسطینى را توجیه کرده است.این نوع استدالل، و 
تروریسم کورى که به استناد به آن در خاورمیانه، چه از طرف سازمانهاى عرب و فلسطینى و چه از طرف 
دولت اسرائیل، جریان یافته است، همواره از نظر کمونیسم و طبقه کارگر ورشکسته و محکوم بوده و هست. 
کوچکترین ارتباط واقعى و مشروعى میان مصائب هولناکى که در قرن اخیر بر مردم یهود رفته است با 
سرگوبگرى ها و جنایات دولت راست افراطى در اسرائیل علیه فلسطینیان وجود نداشته و ندارد. کوچکترین 
ارتباط واقعى و مشروعى میان مشقاتى که مردم محروم فلسطین کشیده اند با تروریسم سازمانهاى منتسب به 
این مردم، اعم از اسالمى و غیر اسالمى، وجود نداشته و ندارد. این سوء استفاده و سرمایه ساختن جریانات 
و جناحهاى بورژوایى، اعم از دولتى و غیر دولتى، از مصائب مردم محروم است. محکوم کردن و از میدان 
بدر کردن این تروریسم توسط طبقه کارگر بویژه در کشورهاى منطقه یک شرط حیاتى قرار گرفتن کارگر 

در راس مبارزه اجتماعى براى پایان دادن به این مصائب است. 

موج جدید آدمکشى اسالمى، بخصوص در شمال آفریقا، دیگر ظاهرا حتى از این قبیل توجیهات سیاسى 
هم بى نیاز است. یک عمامه و یک تفنگ تمام چیزى است که براى شروع این جهاد کثیف علیه انسانیت 
کفایت میکند. این گانگستریسم اسالمى است و سرمنشاء آن رژیم حاکم در ایران است. تکلیف این جریان 

نیز در ایران یکسره خواهد شد." (م. حکمت، انترناسیونال 16 نوامبر1994)
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با باال گرفتن این کشمکش و بویژه با حمله محتمل ارتش آمریکا و متحدینش به افغانستان، "دفاع ضد 
امیریالیستى" از جریان اسالمى و حتى توجیه اقدامات تروریستى آن با استناد به جنایات و سرکوبگرى هاى 
آمریکا و اسرائیل میتواند بار دیگر در میان مردم و احزاب سیاسى خاورمیانه و همینطور در میان بخشهایى 
از چپ رادیکال سنتى و روشنفکرى جوامع غربى جا باز کند. پناهگاه عقیدتى اصلى گانگستریسم و ارتجاع 
به  این  بلکه  اسالمى،  و  مذهبى  بشرى  آشکارا ضد  و  پوسیده  شعارهاى  نه  قدرت،  جنگ  این  در  اسالمى 

اصطالح "ضد امپریالیسم" ملى -مذهبى و خرده بورژوایى خواهد بود. 

هیچ جنبش مردمى در برابر جنگ تروریستها نمیتواند بدون افشاء کردن و در هم شکستن این چهارچوبهاى 
عقیدتى و پروپاگاند جنگى ریاکارانه در هر دوسوى این جدال ارتجاعى موفق شود. 

جدال بر سر چیست؟
   

این از هر دو سو یک جنگ قدرت است. تروریسم یک واقعیت این کشمکش هست، اما این جدال، و جنگى 
که میرود شعله ور شود، بر سر تروریسم نیست. همه میدانند که ورود آمریکا به افغانستان و حتى دستگیرى 
بن الدن سر سوزنى کمپین تروریستى اى را که از سوى جریان اسالمى غرب را تهدید میکند کاهش نخواهد 
داد و امنیت بیشترى براى ساکنین اروپا و آمریکا ببار نمیاورد. برعکس، حتى خطر را تشدید میکند. مساله 
فلسطین آن قلمرویى است که آمریکا و جنبش اسالمى مستقیما با هم رو در رو میشوند. اما این جدال به 
معنى اخص کلمه بر سر حل و فصل مساله فلسطین نیز نیست. سیاست اعالم شده آمریکا، یعنى یک جنگ 
تروریسم  و مساله  فلسطین  مساله  مساله،  هردو  حدت  بر  آشکارا  جانبه"  همه  و  دار  ادامه  نظامى" وسیع، 
اسالمى، مى افزاید. نه فقط این، بلکه جنگ داخلى احتمالى در پاکستان با عواقب بسیار زیر و روکننده در 
منطقه و در سطح جهانى، و بحرانهاى عمیق حکومتى در کشورهاى فعال بظاهر باثبات خاورمیانه، میتواند 
از نتایج مقدماتى این سیاست نظامى باشد. این را خودشان بخوبى میدانند. اما براى آمریکا، مساله اصلى در 
این میان تثبیت و گسترش هژمونى و سلطه سیاسى و نظامى اش بر جهان بعنوان تنها ابرقدرت است. حل 
مساله فلسطین یا مبارزه با تروریسم اسالمى هدف این سیاست نیست. تحکیم و گسترش موقعیت جهانى 
آمریکا، در متن فشارها و نیز فرصتهایى که جنایت 11 سپتامبر ایجاد کرده است هدف اصلى این سیاست 
است. براى اسالمیون نیز این یک جنگ قدرت است. نه مشقات مردم فلسطین، و نه ظلمهاى تاریخى غرب 
به شرق، منشاء این تروریسم نیست. جریان اسالمى براى بقاء و حفظ موقعیت رو به افول خود و نهایتا براى 
گسترش موقعیت خود در ساختار قدرت بورژوایى در خاورمیانه تالش میکند. تروریسم و دشمنى کور با 
هرچه رنگى از غرب و غربگرایى دارد سرمایه سیاسى اینها در جامعه و در میان مردمى است که آمریکا و 
اسرائیل را بدرست بعنوان عاملین اصلى بیحقوقى و محرومیتهاى خود میشناسد. صلح در خاورمیانه، تشکیل 
کشور فلسطین، تخفیف مشقات ملى و قومى و رفع تبعیضاتى که بر مردم فلسطین روا داشته میشود، ناقوس 
مرگ جنبش اسالمى در خاورمیانه را به صدا در میاورد. تروریسم ابزار اصلى جریان اسالمى براى عمیق 
تر کردن شکاف هاى ملى و قومى و مذهبى در خاورمیانه و زنده نگاهداشتن این کشمکش بعنوان سرمایه 
سیاسى و منشاء قدرتگیرى خویش است. اسالمیست ها، علیرغم فشار نظامى اى که از جانب آمریکا بر 
آنها وارد خواهد شد به استقبال این مواجهه خواهند رفت. براى شکل دادن یک جنبش مردمى مستقل در 
برابر این تقابل بیسابقه و مرگبار قطبهاى نظامى و تروریستى بین المللى، باید حقایق این تحوالت را از پس 
تبلیغات جنگى و توجیهات ارودگاههاى متخاصم بیرون کشید و به میان مردم برد. این رویداد و سیاستى 
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که آمریکا در پیش گرفته است، عواقب جهانى و منطقه اى مهمى دارد. سیماى سیاسى و فکرى جهان را 
دستخوش تغییرات عمیقى میکند. سیاست در ایران از این تحوالت بشدت تاثیر میپذیرد. الزم است به گره 

گاههاى اصلى در این تحوالت و رئوس یک سیاست اصولى کمونیستى بپردازیم. 

بخش دوم: "جهان متمدن" کجاست 

بربریت محتوم نیست 

جنگ تروریستها میتواند آغاز یکى از خونبار ترین دوره هاى تاریخ معاصر باشد. تا همینجا نفس در سینه 
صدها میلیون انسان حبس شده است. اما این دورنما محتوم نیست. صحنه به دو سوى این جدال محدود 
نیست. یک نیروى سوم، یک غول خفته، وجود دارد که میتواند ورق را برگرداند. این دوره میتواند، اگر این 
غول بیدار شود، سر آغاز تحوالت مثبت و تحقق آرمانهایى در جهان باشد که بشریت در دهه هاى آخر قرن 
بیستم دیگر از آن قطع امید کرده بود. بوش و بلر و خامنه اى، آمریکا و ناتو و اسالم سیاسى، نمیدانند که 
واقعا یک بشریت متمدن، یک جهان متمدن، وجود دارد که ممکن است در این میان برخیزد و در مقابل 
جنگ تروریستها از خود دفاع کند. علیرغم همه این تاریکى و وحشتى که در برابر ما مردم گرفته اند. قرن 
است.    اى  کننده  تعیین  روزهاى  این  کاپیتالیستى نباشد.  بربریت  قرن  میتواند  یکم  و  بیست 
رسانه ها سیماى ایدئولوژیکى و معنوى واقعى جهان را منعکس نمیکنند. روایت خود را میگویند، روایت 
حاکم، روایت طبقه حاکم. روایتى که بدردشان میخورد. میلیتاریسم، تروریسم، راسیسم، قوم پرستى، فناتیسم 
مذهبى و سودپرستى، در صدر اخبارند، اما در عمق ذهن اکثریت مردم دوران ما جاى محکمى ندارند. یک 
نگاه ساده به دنیا، نشان میدهد که توده هاى وسیع مردم جهان از دولتها و رسانه ها چپ ترند، نوعدوست 
ترند، صلح دوست ترند، مساوات طلب ترند، آزاد ترند، آزادیخواه ترند. مردم در دو سوى این کشمکش 
متوجه  فورا  آمریکا  بند  ششلول  حاکمه  هیات  ندارند.  بورژوازى  به سران  دادن  سوارى  به  تمایلى  ننگین، 
میشود که علیرغم یکى از عظیم ترین جنایات تروریستى، علیرغم نمایش زنده و لحظه به لحظه از طپش 
افتادن یکباره قلب هزاران انسان، علیرغم ماتم و خشمى که به هرکس که وجدانش را به منفعتى نفروخته 
باشد دست میدهد، باز همین جامعه غربى، همین مردم هرروز مغز شویى شده، همین ها که از بام تا شام 
با راسیسم و بیگانه گریزى طبقه حاکمه "آموزش" میبینند، خواهان احتیاط، انصاف، عدالت و عکس العمل 
سنجیده میشوند. مردم خاورمیانه که چه در دنیاى کثیف درون جمجمه خامنه اى ها و خاتمى ها و مالمحمد 
عمر ها و شیوخ ریز و درشت جنبش اسالمى، و چه در استودیوهاى دولوکس سى ان ان و بى بى سى 
امت متعصب مسلمان و اعضاى" تمدن اسالمى" تصویر میشوند، دوشادوش مردم آمریکا ماتم زده میشوند 
و به اعتراض بلند میشوند. فهمیدن اینکه اکثریت مردم خاورمیانه، از اسالم سیاسى متنفرند، فهمیدن اینکه 
بخش بسیار وسیعى از مردم اروپاى غربى و آمریکا از دست اجحافات دولت اسرائیل به تنگ آمده اند و با 
مردم محروم فلسطین سمپاتى حس میکنند، فهمیدن اینکه اکثریت این مردم خواهان لغو تحریم اقتصادى 
عراقند و قادرند خود را جاى پدر و مادرهاى دلسوخته عراقى بگذارند که کودکانشان را بیدارویى بکام مرگ 
میبرد، فهمیدن اینکه این توده وسیع مردم با شرف و با وجدان جهان در جنگ بوش و بن الدن، دوستان 
قدیمى و رقباى امروزى، با هیچیک نیستند، هوش زیادى نمیخواهد. این بشریت متمدن زیر آوار پروپاگاند 
و مغزشویى و ارعاب در غرب و شرق به سکوت کشیده شده، اما بروشنى میشود دید که این مزخرفات را 
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نپذیرفته است. این یک نیروى عظیم است. میتواند به میدان بیاید. بخاطر آینده بشریت، باید به میدان بیاید. 

تمام دشوارى کار اینجاست. به میدان آوردن این نیروى عظیم. در جنگ تروریستها خطوط نبرد تعریف شده 
است، صفوف تفکیک شده، منابع و نیروها بسیج شده اند، این یک رویارویى نظامى و سیاسى و دیپلوماتیک 
وسیع است، اما علیرغم همه ابهامات، چهارچوب فکرى و سیاسى این جنگ براى سردمداران هر دو اردوگاه 
روشن است. اما در ارودى ما، در اردوى بشریتى که باید جلوى این دورنماى هولناك بایستد، همه چیز 

مبهم است. 

وسیعا  کشورهاى مختلف  در  اکنون  هم  تروریستها  جنگ  برابر  در  مقاومت  صف  که  نیست  شک  این  در 
شکل گرفته و فعال شده است. اما همانقدر که اسالمیست ها و آمریکا به یک تئورى و استراتژى روشن، 
به یک تبیین واحد و کارساز، نیاز دارند، این جنبش مردمى هم به یک پرچم فکرى و سیاسى و یک سلسه 
اصول استراتژیکى کار ساز احتیاج دارد. جنبشهاى سیاسى مختلف، بویژه در جناح چپ، خواهند کوشید 
به این مقاومت خط بدهند و رهبرى آن را بدست بگیرند. سوال اینجاست که چه خطى به خود این "چپ 

"حاکم است. 

در بخش قبل گفتیم که در کنار عقابهاى هر دو قطب، میلیتاریستهاى آمریکا و فاشیستهاى اسالمى، دو روایت 
پیچیده تر و پخته تر و "محترمانه تر" نیز در دفاع از طرفین این کشمکش وجود دارد. در کنار میلیتاریسم 
آمریکا کسانى هستند که فرمول جنگ مدنیت با تروریسم را جار میزنند. در کنار آدمکشهاى جنش اسالمى، 
هفتاد  دهه  رایج  سومى  و جهان  ملى-مذهبى  "ضد-امیریالیسم"  با  را  اسالمى  تروریسم  که  هستند  کسانى 
توجیه میکنند. هیچیک از این تبیین ها در جنبش مقاومت مردمى نفوذ جدى اى نخواهد یافت. احزاب و 
گروههاى راست مرکز در غرب و تتمه چپ سنتى دانشجویى-روشنفکرى دهه هاى قبل در غرب و شرق 
مشترى اصلى این فرمولهاى رندانه تر در تبلیغات جنگى دو طرف خواهند بود. آنچه که در سطح نظرى 
و سیاسى میتواند جنبش بالقوه مردم پیشرو جهان را به بیراهه بکشد، بنظر من موضع پاسیفیستى و تالش 
عبث لیبرالى براى حفظ وضع موجود (صرف ممانعت از حمله آمریکا به افغانستان (و یا برگرداندن اوضاع 

به وضع موجود سابق (قبل از 11 سپتامبر) است. 

واقعه 11 سپتامبر یک عمل جنون آمیز بیمقدمه انسانهایى بریده از متن جامعه نبود. همچنانکه اقدام نظامى 
قریب الوقوع آمریکا چنین نیست. جهان قبل از 11 سپتامبر در یک نقطه تعادل نبود، بلکه در یک سیر تحول 
قهقرایى قرار داشت. معضالت اقتصادى و اجتماعى و سیاسى مهمى در پس این رویدادها قرار دارد. این 
معضالت جهان را به این سو سوق داده است. این معضالت باید پاسخ بگیرد. 11 سپتامبر گوشه اى از پاسخ 
اسالم سیاسى به این وضع است. همچنانکه سر کار گذاشتن طالبان، تخریب بغداد، گرسنگى دادن مردم 
عراق، خفه کردن مردم فلسطین، بمباران بلگراد و اکنون "جنگ طوالنى با تروریسم" گوشه اى از پاسخ سران 
سرمایه در آمریکا و اروپا به این تضادهاست. جنبش مردمى در برابر چنین اوضاعى نمیتواند یک جنبش 
دعوت به آرامش و "حمله به افغانستان ممنوع" باشد. آرامش و حفظ وضع موجود نه فقط عملى نیست، 
نه فقط تخیلى است، بلکه عادالنه نیست، آزادیخواهانه نیست، کارساز نیست. جنبش مقاومت مردمى در 
برابر جنگ تروریستها فقط میتواند حول پاسخهاى اثباتى براى معضالت سیاسى و اقتصادى گرهى عصر 
ما و حول یک موضع فعال نه براى حفظ وضع موجود، بلکه براى تغییر وضع موجود، سازمان یابد. ما در 
قبال تمام معضالتى که با این رویدادها به جلوى چشم آمده، مساله شمال و جنوب، مساله فلسطین، مساله 
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عراق، مساله اسالم سیاسى، مساله افغانستان و ایران، مساله میلیتاریسم و قدر قدرتى آمریکا و ناتو در نظم 
نوین جهانى، مساله راسیسم، مساله قلعه اروپا و غیره دستور کار مستقل و پاسخهاى مستقل خود را داشته 
ایم. این باید به دستور کار و پاسخهاى جنبش مقاومت مردمى در برابر جنگ تروریستها تبدیل بشود. این 
فرق ماست با آرامش طلبان و پاسیفیستهایى که شکافها و تضادها و بى ثباتى دنیاى قبل از 11 سپتامبر را 
نمیبینند یا به آن بى تفاوتند. اگر ما قبل از همه این ماجراها دستورى براى تغییر جهان داشته ایم، مبناى یک 
موضعگیرى اصولى در شرایط حاضر نیز باید دنبال کردن همان دستور کار در این شرایط جدید باشد. ما 
قصد نداریم افغانستان را زیر دست باند آدمکش طالبان باقى بگذاریم، ما قصد نداریم زیر حاکمیت آمریکاى 
دست به موشک زندگى کنیم، ما قصد نداریم اسالم سیاسى و حکومتهاى اسالمى را در خاورمیانه تحمل 
کنیم، ما قصد نداریم به بى کشورى مردم فلسطین و سرکوب هرروزه شان رضایت بدهیم. ما تروریسم چه 
اسالمى و انتحارى و چه ارتشى و پاگونى نمیخواستیم، ما این فقر را در نیمى از جهان نمیپذیریم، ما برج 
و بارو گرداگرد اروپا نمیخواهیم، ما به راسیسم و قومپرستى گردن نمیگذاریم. نه جنایت 11 سپتامبر و نه 
مجاهدات قریب الوقوع ناتو در هندوکش نباید از یک جنبش فعال براى تغییر جهان یک صف سلیم النفس 

و آرامش طلب بى انتقاد و بى وظیفه بسازد. 

جنبش "انساندوستانه" و صلح طلبانه پاسخ شرایط امروز نیست. اما نفوذ این جنبش بویژه بر مردم عادى 
جامعه غربى، بدلیل خشونت گریزى و نوعدوستى و همچنین محافظه کارى خودبخودى مردم، بسیار وسیع 
است. چنین موضعى دخالت آمریکا در افغانستان را محکوم میکند، اما در قبال حاکمیت طالبان از خود 
سلب مسئولیت میکند. تحریک علیه مسلمانان و راسیسم را محکوم میکند، اما دلیلى براى اعمال فشار به 
موفقیت  آرزوى  سفرش  در  استرا  جک  موضع براى  این  نمیبیند.  فلسطین  مردم  نفع  به  آمریکا  و  اسرائیل 
میکند تا شاید این قطب تروریسم اسالمى را آرام و رام کند، هرچند حاکمیت این گرگها بر مردم ایران را 
تحکیم میکند، این موضع از حقوق مدنى مردم مسلمان در کشورهاى غربى دفاع میکند، اما براى رفع تشنج، 
انتقاد به حجاب اسالمى و بیحقوقى زنان در اسالمى و محیط اسالمى را مردود میشمرد و مانع میشود. این 
موضع همه را به ترك صحنه و رها کردن اوضاع به همانصورت که قبال بود فرا میخواند. اگر این جنبش 
بر ذهنیت و عمل مردم ناراضى غلیه پیدا کند بشریت متمدن صحنه را براى تروریستهاى غربى و شرقى 
خالى خواهد گذاشت. اگر آینده اى بخواهد وجود داشته باشد، پیدایش یک خط مشى فعال، آزادیخواهانه 
و پیشرو در جلوى صف مردم است. این کار کمونیستهاست. کمونیستهاى نوین، کمونیستهاى مارکس. این 
کار ماست.در بخش بعد به رئوس اصلى یک خط مشى فعال در برابر جنگ تروریستها خواهم پرداخت. اما 
الزم است به اختصار به فورى ترین مساله اى که این روزها مطرح است یعنى حمله قریب الوقوع آمریکا 
به افغانستان اشاره اى بکنم. 99 درصد مردم جهان میدانند و میتوانند بروشنى توضیح بدهند که چرا حمله 
نظامى آمریکا به افغانستان و حتى دستگیرى و یا کشتن بن الدن، که هدف اعالم شده این عملیات است 
و از نظر فنى بنظر بسیار نامحتمل میرسد، نه فقط خطرات تروریسم اسالمى علیه آمریکا و انگلستان را 
کاهش نمیدهد، بلکه ریسک عملیات بعدى را بشدت افزایش میدهد. کامال مشهود است که خود دولتهاى 
آمریکا و انگلستان به این مساله واقفند. تبیین رسمى غرب از مساله در چهارچوب تبیین هاى هالیوودى 
و جیمزباندى اى قرار میگیرد که ظاهرا اینها خوراندن آن به مردم را ساده تر و سریع تر ارزیابى میکنند. 
میلیونر و یا گانگستر دیوانه اى در گوشه پرتى از جهان قصد نابودى مدنیت را دارد، صدام، میلوسویچ، بن 
الدن، و قهرمانهاى آمریکایى براى نجات بشریت عازم میشوند. اما تحلیلهاى خودشان نشان میدهد که اسالم 
سیاسى و تروریسم اسالمى یک مقر مرکزى و یک فرماندهى واحد و یک سازمان هرمى ندارد، یک حرکت 
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بین المللى متشکل از سلولها و سازمانها و شبکه ها و محافل دولتى است که در یک سلسله روابط رسمى 
و غیر رسمى، بصورت یک جنبش زیر زمینى، با ابتکارات وسیع در سطح محلى، بهم بافته شده است. ورود 
به افغانستان براى غرب شروع یک کمپین نظامى و سیاسى وسیعتر است . دستگیرى یا قتل بن الدن تبعا این 
نتیجه را دارد که در صحنه داخلى آمریکا از فوریت اقدامات نظامى بعدى کم کند و مصداقى براى "انتقام 
آمریکا" باشد که میتواند فضاى داخلى آمریکا را تا حمله تروریستى بعدى اسالمیون، و فقط تا آنموقع، آرام 
کند. اما، این قدم کوچکى در یک حرکت سیاسى و نظامى وسیع تر در خاورمیانه است که دامنه نهایى آن 
هنوز اعالم نشده است. در تحلیل نهایى این یک زورآزمایى با اسالم سیاسى است. یعنى جنبش ارتجاعى اى 
که غرب خود در حاشیه جوامع خاورمیانه پیدا کرد و براى مقابله با چپ در سرمایه دارى هاى نوظهور این 
کشورها و فشار به بلوك شرق به جلوى صحنه کشید. این زورآزمایى میتواند محدود بماند، اما بخصوص 
بدلیل خصلت غیر متمرکز و افراطى اسالم سیاسى و تروریسم اسالمى، به احتمال قوى به یک تعیین تکلیف 
بنیادى تر خواهد کشید. اسالم سیاسى بدون حمایت غرب در خاورمیانه ماندنى نیست. تا همینجا باالگرفتن 
نبرد سکوالریستها و اسالمیون در پاکستان و حال آمدن پیکر نیمه جان خاتمیون در ایران و اوجگیرى مجدد 
کشمکش جناحها، حاکى از این است که نبرد غرب با اسالم سیاسى میتواند چاشنى تغییرات جدى اى در 
تناسب قواى فراکسیونهاى بورژوایى در این کشورها به زیان اسالمیون باشد. در قبال نفس حمله آمریکا به 
افغانستان چه میتوان گفت. آیا "دستها از افغانستان کوتاه "!یک موضع اصولى و پیشروست؟ مردم افغانستان 
و اپوزیسیون آن جز این بشما خواهند گفت. افق سقوط طالبان، یک باند آدمکش و دالل بزرگ مواد مخدر 
نیروهاى سیاسى افغانستان را به تحرك خوشبیانه اى کشانده است. خواست سرنگونى طالبان یک خواست 
انسانى و پیشروست. نباید اجازه داد مخالفت درست و اصولى با میلیتاریسم آمریکا به رها کردن افغانستان 
زیر دست طالبان معنى شود. این یکى از نمونه هاى زنده ناکافى بودن و نادرست بودن آرامش طلبى و دفاع 
از وضع موجود است. مردم افغانستان یک عمر منتظر روز سقوط طالبان بوده اند. واقعیت اینست که آمریکا 
براى رهایى افغانستان وارد این کشور نمیشود. اینها طالبان را سرکار آورده اند. اینبار ممکن است تضعیفش 
کنند، اما بطور دوفاکتو موجودیتش را بپذیرند. به مشرف قول داده اند حکومت بعدى افغانستان همچنان 
باب میل پاکستان باشد. قرار است جانورانى را بردارند و از همان قماش کسان دیگرى را بگذارند. موضع 
اصولى شرکت دوشادوش اپوزیسیون پیشرو و مردم افغانستان براى سرنگونى طالبان در متن شرایط کنونى 
و برقرارى یک دولت منتخب مردم در این کشور است. باید این را به غرب و آمریکا و سازمان ملل تحمیل 
کرد. هرنوع حمله نیروهاى آمریکا و موئتلفین آن و به مردم غیر نظامى افغانستان و تخریب شهرها و روستا 
ها و زیرساختها و وسائل مادى زندگى شان باید محکوم بشود. هرنوع بند و بست میان آمریکا و پاکستان 
و ایران و سایر دول براى حقنه کردن یک دارو دسته دیگر بر مردم افغانستان محکوم است. اما سرنگونى 
طالبان توسط ارتشهاى خارجى بخودى خود محکوم نیست. طالبان یک دولت مشروع در افغانستان نیست. 
باید سرنگون بشود. مساله بر سر دولتى است که بجاى آن مینشیند و تضمین آزادى و امکان عملى دخالت 

مردم افغانستان در تعیین نظام سیاسى این کشور. 

 
بخش سوم: افول اسالم سیاسى

در بیرون دو قطب تخاصم ارتجاعى امروز، میلیتاریسم آمریکا و دولتهاى غربى در یکسو و اردوى اسالم 
سیاسى و گروههاى ترور اسالمى در سوى دیگر، فضاى حاکم بر اکثریت انسان دوست و صلح دوست 
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جهان یک فضاى هراس و نگرانى است. فضاى استیصال است. همه نگران وخیم تر شدن اوضاعند: باال 
گرفتن مسابقه جنون و ترور. آوارگى و مرگ صدها هزار مردم بیگناه افغانستان، حمالت شیمیایى و میکروبى 
در غرب، انفجار سیاسى در پاکستان، افتادن بمبهاى اتمى "جیبى" و "لپ تاپ" بدست ماجراجویان سیاسى 
و متعصبین دینى و تبهکاران بین المللى. "جنگ جدید آمریکا" و فاز جدیدى از یک خونریزى جهانى در 
مقیاسى که فقط آمریکا قادر به آن بوده و هست. شعارها و اعتراضات مردم شرافتمند جهان عمدتا معطوف 
به حفظ وضع موجود و رجعت به موازنه قبلى است. این بشریتى است که امیدى به یک آینده بهتر ندارد. 
در بهترین حالت تقاضاى آرامش میکند. از بمب و جنگ و خشونت میگریزد. بشریتى که علیرغم ظاهر خام 
اندیش و خام شده و مطیع روزمره اش، ظرفیتهاى ضد انسانى هیوالهایى که پا به میدان این جنگ گذاشته 
اند، اسالم سیاسى و میلتاریسم آمریکا، را میشناسد و میخواهد به هر قیمت از فجایع بعدى اجتناب کند. در 
میان طیف وسیع نیروهایى که در مخالفت با این کشمکش پا به میدان گذشته اند، و از جمله در میان تتمه 
گروههاى چپ حاشیه اى در اروپا که تا 10 سپتامبر به چیزى کمتر از "انقالب جهانى" رضایت نمیدادند، 
آرامش طلبى، تالش براى ترمز گذاشتن بر روندى که در جریان است، تالش براى حفظ وضع موجود و 
برگرداندن تعادلى که پیش از 11 سپتامبر وجود داشت، به سیاست حاکم تبدیل شده است. پاسیفیسم خط 
حاکم بر جنبش مقاومت است. و این سیاستى فوق العاده زیانبار است که نه فقط مصائب و فجایع بعدى 
را مانع نمیشود، بلکه حتى وقوع آنها را تضمین میکند.سیاست پاسیفیستى، و خیره شدن به وجه نظامى 
و مسلحانه این تقابل و خشونت فیزیکى اى که میتواند بر سر جهان نازل شود، دقیقا این زیان را دارد که 
مردم را به یک فلج سیاسى دچار میکند. شرط جلوگیرى از این مسابقه تروریستى و این موج انفجار و 
تخریب و کشتار جمعى که برایمان تدارك دیده اند دخالت توده وسیع مردم، هم در اروپا و آمریکا و هم در 
خاورمیانه و کشورهاى به اصطالح جهان سوم در روندهاى سیاسى اى است که در پس این رویدادها قرار 
دارد. دخالتى بر مبناى یک دستور کار فعال و اثباتى. در چنین صورتى، افق آینده مجبور نیست تیره باشد. 

  
الزم است این روندها و واقعیات سیاسى را از زیر آوار تبلیغات جنگى بیرون بکشیم. 

  
در پس تبلیغات رسمى: تروریسم و اسالم سیاسى 

گمان نمیکنم هیچکس، حتى در خود ارتش آمریکا، این روایت را بپذیرد که جنایت 11 سپتامبر کار گروهى 
فناتیک بود که از فردى بنام اسامه بن الدن در افغانستان خط میگیرند که دشمنى شخصى و کورى با آمریکا 
و "روش زندگى "آمریکایى و "دموکراسى" دارد. رسانه هاى غربى مصرند که این حرکت "کار مسلمانان" 
نبود، که از "تعالیم قرآن" برنخاسته بود. ژورنالیستهاى کهنه کار کوشش میکنند که حتى المقدور پاى مساله 
فلسطین و اسرائیل به میان کشیده نشود. میگویند هرنوع مرتبط کردن مساله فلسطین به این حمله تروریستى 
به معناى اذعان به اینست که این عمل در جلب توجه غرب به وضع فلسطینیان موثر واقع شده است. در 
نتیجه بجاى اسالم سیاسى و اسرائیل، ما را به بن الدن و افغانستان حواله میدهند. جنگ آمریکا با طالبان در 
افغانستان یک واقعه بسیار مهم با نتایج دیرپایى در سطح منطقه و جهان است. این جنگ قطعا بر سرنوشت 
اسالم سیاسى و حتى مساله فلسطین تاثیر میگذارد. اما ربطى به یافتن و مجازات عامالن 11 سپتامبر ندارد و 
حتى احتمال اقدامات تروریستى علیه غرب را بسیار تشدید میکند. (به این بر میگردم.)تروریسم اسالمى یک 
واقعیت دوران ماست. این تروریسم یک رکن اصلى استراتژى اسالم سیاسى است. اسالم سیاسى یک جنبش 
ارتجاعى در منطقه و اکنون در سطح جهانى است که از ظلم تاریخى اسرائیل و غرب علیه مردم عرب زبان 
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و بطور مشخص علیه مردم فلسطین تغذیه میکند. بى کشورى مردم فلسطین و ستم دولت اسرائیل و متحدان 
غربى اش بر فلسطینیان یک منشاء اصلى انزجار از غرب و از آمریکا در خاورمیانه است. مهم تر از این، 
وجود مساله فلسطین و پشتیبانى همیشگى آمریکا و غرب از اسرائیل در برابر اعراب چه در دوران جنگ 
سرد و چه پس از آن، یک شکاف عظیم اقتصادى، فرهنگى و روانشناسانه میان غرب با مردم خاورمیانه 
ایجاد کرده است. اما اینکه اسالم سیاسى بعنوان یک جنبش امکان پیدا میکند از این نارضایتى و شکاف 
سرمایه بسازد و از حاشیه جوامع خاورمیانه به متن جدال بر سر قدرت سیاسى پا بگذارد، دیگر مستقیما 
محصول خود آمریکا و غرب است. اسالم سیاسى بعنوان جنبش تبهکارانه اى با این دامنه وسیع قدرت، 
مخلوق آمریکا و غرب است. این هیوال را خود اینها ساختند و بجان مردم منطقه و امروز سراسر جهان 
انداختند. اسالم سیاسى ابزار غرب در جنگ سرد علیه شوروى و ابزار در هم شکستن جنبشها و انقالبات 
چپ و کارگرى در کل کشورهاى منطقه بود. این ابزارى بود که پس از بن بست حکومتهاى ناسیونالیستى در 
خاورمیانه براى جلوگیرى از قدرتگیرى چپ به میدان آوردند. مساله فلسطین و وجود حکومتهاى اسالمى 
در خاورمیانه ارکان تروریسم اسالمى است. و هر سیاست فعال و پیشرو مردمى براى مقابله با تروریسم 

اسالمى باید از همینجا شروع کند: 
1 )حل مساله فلسطین. باید این معضل تاریخى حل بشود. مردم فلسطین باید کشور مستقل خود را داشته 
باشند. باید آمریکا و دولتهاى غربى را ناگزیر کرد از حمایت یکجانبه خود از اسرائیل دست بردارند. باید 
اسرائیل را وادار کنند صلح و استقالل فلسطین را بپذیرد. حل مساله فلسطین مهم ترین رکن مقابله با اسالم 
سیاسى و تروریسم اسالمى است و جزء اصلى یک دستور کار پیشرو و فعال در قبال اوضاع کنونى است. 

در  اسالمى  جنبش  از احزاب  و  واپسگرا  و  اسالمى  دولتهاى  از  اش  ارتجاعى  حمایت  از  باید  2 )غرب 
خاورمیانه دست بردارد. بدون حمایت غرب رژیم اسالمى ایران سرکار نمیامد و سر کار نمیماند. بدون 
کار  سر  درشت  و  ریز  هاى  امیرنشین  و  عربستان  در  متفرقه  و شیوخ  دارى  برده  نظامهاى  غرب  حمایت 
نمیماندند. بدون حمایت غرب نه فقط طالبان، بلکه دستجات قبلى مجاهدین مسلمان، نمیتوانستند افغانستان 
را به صحنه یک تراژدى انسانى عظیم تبدیل کنند. همین امروز نیز در صورت قطع این حمایت سیاسى و 
نظامى و دیپلوماتیک غرب از جنبش اسالمى، مردم منطقه بسرعت این حکومتها را بزیر میکشند. خواست 
سرنگونى حکومتهاى اسالمى و جلوگیرى از بند و بست آمریکا و دولتهاى غربى با این حکومتها باید یک 

جزء مهم دیگر در پالتفرم ضد تروریستى هر جنبش پیشرو مردمى باشد. 

3  )محاصره اقتصادى عراق باید خاتمه یابد. مشقات مردم عراق در اذهان مردم منطقه به یک مساله فلسطین 
دوم تبدیل شده است. سند زنده تروریسم آمریکایى و غربى در خاورمیانه. این محاصره اقتصادى بعالوه بر 
عمر حکومت ارتجاعى عراق افزوده است و مردم محروم عراق را از صحنه مبارزه سیاسى به یک جنگ هر 
روزه براى بقاى فیزیکى عقب رانده است. مبارزه براى لغو محاصره اقتصادى عراق یک رکن دیگر پالتفرم 

پیشرو علیه تروریسم اسالمى است. 

اسالمى  اجتماعى  در محیطهاى  و  نشین  مسلمان  کشورهاى  در  سکوالریسم  از  دفاع  به  فعاالنه  4 )باید 
دفاع  در  کوتاهى  و  فرهنگى  نسبیت  عقب مانده  تفکر  برخاست.  غربى  کشورهاى  خود  در  زده  اسالم  و 
براى  را  سیاسى  اسالم  دست  محیطها،  و  کشورها  این  در  بویژه زنان  و  مردم  انسانى  و  مدنى  حقوق  از 
انسانها  مدنى  حقوق  و  بشر  حقوق  جهانشمولى  باید  است.  گذاشته  باز  تحریک جوانان  و  مردم  ارعاب 
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شود.  بشر محکوم  حقوق  زیان  به  دین  ارتجاعى  حاکمیت  و  دین  با  سازش  نوع  هر  و  بگیرد  اصل قرار 
  

تروریسم اسالمى یک واقعیت است. تروریسم کار مسلمانها نیست، اما سیاست رسمى یک جنبش اسالمى 
هست. این یک جنبش توخالى و ساخته دست غرب در متن جنگ سرد و در جدال آنتى کمونیستى با 
کارگران و آزادیخواهان خاورمیانه است. این جنبش سست و ضعیف است. نفوذ سیاسى و معنوى جدى 
غرب،  حمایت  بدون  است.  عقب  منطقه  اجتماعى  واقعیات  از  منطقه ندارد.  در  بزرگتر  کشورهاى  در  اى 
اسالم سیاسى از سوسیالیسم و سکوالریسم در منطقه شکست میخورد. در ایران، که نظیر فلسطین، یکى از 
مهم ترین عرصه هاى تعیین تکلیف با اسالم سیاسى است، افول و سرنگونى اسالم سیاسى هم اکنون آغاز 

شده است. 

در بخش بعد: 

- جنگ آمریکا در منطقه، که اکنون از افغانستان شروع شده است، جنگى علیه تروریسم نیست، زیرا نه فقط 
به هیچیک از ملزومات مبارزه با تروریسم اسالمى که فوقا شمردم پاسخ نمیدهد بلکه حتى بر بخشى از 
خود جریان اسالمى تکیه میکند. با اینحال بنظر من آمریکا وارد جدال با اسالم سیاسى شده است. این یک 
جنگ قدرت است. این کشمکش منطقا به تضعیف اسالم سیاسى منجر میشود. اما هدف غرب حذف اسالم 
سیاسى نیست، بلکه تضعیف آن، مطیع کردن آن و ایجاد یک تجدید آرایش در صفوف آن براى ساختن یک 
نقطه تعادل جدید است. جنگ در افغانستان بر سر تجدید تعریف رابطه غرب با اسالم سیاسى است. ما باید 
این چهارچوب و این سازش جدید را بشکنیم و سیاست مستقل خود را براى خالصى منطقه از این نیروى 

ارتجاعى را در این شرایط جدید فعاالنه تر دنبال کنیم. 

- موضع پاسیفیستى، این کشمکش جدید میان غرب با اسالم سیاسى را نمیبیند، اهمیت آن را چه براى 
مردمى که قربانى این جنبش ارتجاعى بوده اند و چه در سیر تحوالت سیاسى آتى جهان برسمیت نمیشناسد 
و خود را نسبت به آن بى وظیفه میداند. باید نقد این موضع آرامش طلبانه و محافظه کارانه را بدرون جنبش 

مقاومت مردمى علیه ترور و میلیتاریسم برد. 

- بدلیل ابعاد و جوانب جهانى و تاریخى این کشمکش، مشخصات ایدئولوژیکى و روحى مردم جهان امروز 
بویژه در غرب بسیار با دوران حمله به عراق و حتى دوران حمله به یوگسالوى متفاوت است. با روى آورى 
وسیعتر مردم به سیاست و مبارزه مدنى، میلیتاریسم آمریکا از این کشمکش از نظر سیاسى ضعیف تر بیرون 
خواهد آمد. کشمکش جارى، که خود بر سر گوشه هایى از نظم نوین جهانى پس از سقوط شوروى است، 
میتواند در صورت دخالت عنصر پیشرو، کل این مبحث و نفس مساله ابرقدرتى و قلدرى نظامى آمریکا را 
در سطح اجتماعى به نقد بکشد. و این از نقطه نظر امر آزادى و برابرى در یک مقیاس جهانى مبحثى به 

مراتب مهم تر از سرنوشت اسالم سیاسى است. 
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بخش چهارم: پس از افغانستان
افغانستان: جنگ یا تروریسم هوایى؟ 

در افغانستان جنگى در جریان نیست. منطقا جنگ حداقل به دو طرف نیاز دارد. آنچه فعال در جریان است، 
بمباران افغانستان توسط آمریکاست. در این تاکتیک نویافته تک ابر قدرت جهان و کالنتر خود گمارده بین 
المللى، ترور و ارعاب در یک مقیاس میلیونى رسما جاى جنگ نشسته است. پس از ویتنام، دیگر قرار 
شده است جامعه آمریکا شاهد بازگشت کیسه هاى حاوى جنازه سربازان اعزامى به جبهه هاى دوردست 
نباشد. و بهاى این را اکنون باید غیر نظامیان در آن کشورى بپردازند که از بخت بد در تزهاى دکتر استرنج 
رهبر  و  آمریکا  شریر  دشمن  مامن  و  پایگاه  عجالتا  آمریکا  خارجه  و وزارت  ملى  امنیت  شوراى  هاى  الو 
جدید" امپراطورى شر" تعریف شده است. تلفاتى که ارتش آمریکا نمیدهد را صد باره از مردم غیر نظامى 
بیخبرى میگیرند که در یک کشور معموال فقیر و حاشیه اى جهان دارند بزور نانشان را در میاورند. یک روز 
قرعه بنام مردم عراق میخورد، یک روز یوگسالوى، یک روز لیبى و یک روز افغانستان. در تاریکى شب از 
ارتفاعات چند ده هزار مترى و از کشتى ها و زیردریایى ها در پس امواج اقیانوسهاى دور، دهها هزار تن 
بمب و موشک بر شهرهاى مردم میریزند. با افتخار اعالم میکنند که کشور مقابل را "با بمب به عصر حجر 
هدف  میکند.  اصابت  گناهکاران  به  فقط  آمریکایى  "تیزهوش"  که بمبهاى  مصرند  اینحال  با  برمیگردانیم"، 
ارعاب است. ارعاب کل جامعه. حاکم کردن ترس، ترس از مرگ، از آوارگى، از انهدام هر نشانى از مدنیت، 
تا جایى که جامعه فلج شود. مقاومت غیر ممکن شود. ارتش زمینى آمریکا، اکنون فقط یک سگ شکارى 
است که باید پس از ختم تیراندازى ها و فروکش کردن گرد و خاك ها و همهمه ها برود و شکار بیجان 

را بیاورد. 
  

نهایتا  و  برود  باید  طالبان  کرد.  محکوم  نمیتوان  را  طالبان  به  غرب،  و  آمریکا  حتى  هیچکس،  جنگ  اعالم 
کسى  دارد.  ترجیح  شان  تاکنونى  دوستى  به  با طالبان  غرب  دشمنى  برود.  نظامى  عمل  با  و  قهر  با  باید 
جنگ  میان  اما  نمیگیرد.  را  است  آورده  کار  سر  غرب  خود  که  بساط آدمکشهایى  شدن  برچیده  جلوى 
مناطق  و  بمباران شهرها  است.  تروریستى  افغانستان  در  انگلستان  و  آمریکا  اعمال  هست.  ترور تفاوت  و 
مسکونى افغانستان باید محکوم و متوقف بشود. اساطیر بى سر و ته پیرامون توان نظامى طالبان و تاریخ 
در  افغان  مجاهدین  میکند.  خدمت  تروریستى  شیوه  این  تداوم  به  در افغانستان  ابرقدرتها  درآمدن  زانو  به 
جنگ با شوروى نیروى جلوى صحنه آمریکا و غرب بودند. طالبان یک باند گانگسترى جنایت و تولید 
را  کلیدش  میتوانند  ساخته است.  عربستان  و  پاکستان  کمک  به  خود غرب  که  است  مخدر  مواد  توزیع  و 
براى  است،  تر  چشمگیر  است،  تر  امن  تروریسم هوایى  اما  برچنندش.  اى  هفته  چند  و  کنند  خاموش 
مردم ناخوشنود جهان عبرت آموز تر است، ابرقدرتانه تر است. جلوى این شیوه ضد انسانى باید ایستاد. 

  
از طالبان تا اسالم سیاسى 

  
عملیات آمریکا و انگلستان در افغانستان، حتى اگر به سقوط طالبان و مرگ بن الدن منجر شود، نه فقط 
تهدید تروریسم اسالمى علیه غرب را کاهش نمیدهد، بلکه بر ابعاد این تروریسم مى افزاید. این را سران 
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دول غربى میدانند و رسما در مورد آن به اهالى غرب هشدار میدهند. اما انتخاب افغانستان بعنوان اولین 
صحنه و میدان "تالفى" آمریکا در برابر جنایت 11 سپتامبر، براى آنها دو خاصیت اساسى دارد: 

  
اوال، حتى اگر بپذیرند که تروریسم اسالمى و نفرت ضد غربى اى که این تروریسم از آن تغذیه میکند، 
یک واقعیت سیاسى است و راه حل سیاسى دارد، صرف یک عکس العمل سیاسى به یک حمله فیزیکى 
و نظامى عظیم در داخل خاك آمریکا را کافى و مناسب نمیدانند. میلیتاریسم یک رکن ایدئولوژى رسمى 
در آمریکا و سنگ بناى تعریف هویت آن بعنوان یک ابر قدرت است. حمله به آمریکا از این دیدگاه فقط 
میتواند با حمله به کس دیگر و جاى دیگرى پاسخ بگیرد. براى آمریکا تالفى 11 سپتامبر، مستقل از ماهیت 
و زمینه ها و خصلتهاى اسالم سیاسى و تروریسم اسالمى، فقط میتواند اقدامى نظامى باشد. این اقدام نظامى 
باید بزرگ باشد، باید "خشم و قدرت آمریکا"، خشونت آمریکا، را نمایندگى کند. اما اقدام نظامى بزرگ 
نیازمند صحنه است. جنگ به میدان جنگ احتیاج دارد. انتخاب افغانستان بخاطر حضور بن الدن نیست، بر 
عکس انتخاب بن الدن بخاطر حضورش در افغانستان است. کم نیستند از امثال بن الدن، از سران تروریسم 
اسالمى که علنى و مخفى در ایران، انگلستان، فرانسه، مصر، پاکستان، لبنان و فلسطین، چچنى و بوسنى 
زندگى میکنند. این تصویر که تروریسم اسالمى یک شبکه هرمى با سلسله مراتب تعریف شده است که 
بن الدن در راس آن قرار دارد، مسخره است. بعید است خامنه اى در این سلسله مراتب تحت ریاست بن 
الدن بوده باشد. کلید، افغانستان است. سرزمینى که میتواند صحنه یک عملیات بزرگ نظامى باشد. افغانستان 
تنها میدان ممکن براى "انتقام آمریکا" در ابعاد نظامى وسیع و مهیبى است که هیات حاکمه این کشور وعده 
میدهد. بیرون افغانستان چنین هدف نظامى قابل تعریف و قابل تعرضى وجود ندارد. و تازه اینجا هم سران 
غرب از نبود ساختمانهاى به اندازه کافى مرتفع و پلهاى به اندازه کافى بزرگ براى نابود کردن شکوه میکنند. 

  
ثانیا، همانطور که در بخش قبل گفتم، آنچه در پس کشمکش با طالبان و بن الدن در افغانستان قرار است 
علیه  طوالنى  "جنگ  است.  سیاسى  اسالم  غرب با  و  آمریکا  قواى  تناسب  و  رابطه  شود،  تکلیف  تعیین 
تروریسم" اسم رمز یک زورآزمایى با اسالم سیاسى است. یک جنگ قدرت که از نظر آمریکا باید براى 
تعریف مشخصات پابرجاتر یک نظم نوین جهانى پس از سقوط شوروى دیر یا زود انجام بشود. اسالم 
سیاسى، یک محصول فرعى جنگ سرد، پس از سقوط شوروى بعنوان یک کمپ بورژوایى مدعى قدرت 
در کشورهاى خاورمیانه و در محیطهاى "اسالمى" در خود جوامع غربى قد علم کرده است. این جریان در 
بخشى از جهان و در کشورهاى فوق العاده مهمى نظیر ایران و پاکستان، یا رسما در قدرت است و یا اهرم 
هاى سیاسى زیادى دارد. یک گوشه جدال بر سر آینده فلسطین و اسرائیل است. در جمهورى هاى پیشین 
شوروى، در یک قدمى زرداخانه هاى اتمى، موش میدواند. در خود غرب، به لطف پول عربستان و سوبسید 
دولتى و ایدئولوژى منحط نسبیت فرهنگى، جوانان در محیطهاى اسالم زده را کرور کرور عضو میگیرد. 
از نظر غرب این اسالم سیاسى دیگر جریان دست نشانده و عروسکى اى نیست که قرار بود در محاصره 
شوروى نقش داشته باشد، جلوى قدرت چپ در انقالب ضد سلطنتى ایران را بگیرد و براى عرفات و 
ناسیونالسیم عرب مزاحمت درست کند. اکنون این پدیده داعیه هاى بیشترى دارد. از زیر سایه غرب بیرون 
آمده است. و در 11 سپتامبر، از نظر آمریکا، اسالم سیاسى یک گام زیادى برداشت. حمله تروریستى در این 
ابعاد در قلب آمریکا، کلید این زورآزمایى اجتناب ناپذیر را زد. این رویدادها در اساس دقایق و مراحلى 
از یک جنگ قدرت میان آمریکا و غرب با اسالم سیاسى است. از نظر آمریکا این نبردى است با دولتهاى 
اسالمى، احزاب اسالمى و کل جنبش اسالم سیاسى. طالبان، ضعیف ترین و ضربه پذیرترین و پوك ترین 
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نماد قدرت اسالم سیاسى در خاورمیانه و الجرم از نظر آمریکا مناسب ترین نقطه ورود به این جنگ قدرت 
همه جانبه است. پیروزى آمریکا در افغانستان از نظر نظامى و عملى، دست به بنیادهاى قدرت اسالم سیاسى 
نمیزند. این را میدانند. کانونهاى اصلى قدرت در درجه اول در ایران، عربستان، و در سازمانهاى اسالمى در 
مصر و لبنان و فلسطین است. اما این جنگ قدرت است، جنگ مرگ و زندگى نیست. افغانستان تنها میدانى 
سیاسى  جهان، یک تقابل نظامى میان آمریکا و اسالم  است که بطور واقعى، الاقل در چهارچوب کنونى 
ممکن است. تنها میدانى است که "جنگ طوالنى علیه تروریسم" میتواند با یک اقدام نظامى چشمگیر و 

زودفرجام آغاز شود بى آنکه همه چیز بیکباره بهم بریزد. 
  

این کشمکشى سیاسى است 
   

"جنگ طوالنى با تروریسم"، یعنى جنگ قدرت آمریکا با اسالم سیاسى، پس از افغانستان ماهیتا کشمکشى 
سیاسى خواهد بود، حاى اگر طرفین در مقاطعى دست به اقدامات نظامى موضعى و عملیات تروریستى 
علیه یکدیگر بزنند. هدف این جنگ از جانب آمریکا حذف اسالم سیاسى نیست. برخالف احسنت گویى 
هاى تبلیغى دوم خردادى ها این جناب خاتمى و سیاست مدبرانه اش نبود که "ایران را از بمباران نجات 
داد". حمله به ایران و چنین بمبارانى اساسا در دستور غرب نیست. این تصور که پس از افغانستان آمریکا 
یکى پس از دیگرى با کشورهایى که زمانى تروریست خوانده است وارد جنگ میشود فوق العاده سطحى 
است. هدف غرب در این زورآزمایى نه نابودى اسالم سیاسى و یا حتى لزوما سرنگونى دول اسالمى، بلکه 
قبوالندن هژمونى سیاسى اش به جنبش اسالمى و تعیین مقررات بازى است. از نظر آمریکا این جنبش 
باید حدود خود را بشناسد. باید قلمرو عملیاتى خودش را به منطقه محدود کند، مکان خویش و جایگاه 
ویژه آمریکا را بفهمد. نه فقط دولتهاى اسالمى میتوانند سر کار باشند، بلکه حتى تروریسم هم مجاز است، 
مشروط بر اینکه قربانى این تروریسم کمونیستها و چپها در ایران و افغانستان و پاکستان و ترکیه باشند. اما 
حمله در خاك خود آمریکا دیگر غلط زیادى است. آمریکا میخواهد این درس و این موازنه را به خاورمیانه 

ببرد. 
   

این یک جنگ قدرت است و نه یک کشمکش بر سر اسالم، لیبرالیسم، دموکراسى غربى، آزادى، مدنیت، 
امنیت یا تروریسم. این نبردى است میان ابر قدرت آمریکا با یک جنبش سیاسى مدعى قدرت در خاورمیانه، 
با یک دامنه عمل جهانى، براى تعریف یک موازنه سیاسى و ترسیم قلمروهاى نفوذ و هژمونى خویش. غرب 
در پى ایجاد دموکراسى هاى غربى در خاورمیانه نیست. آمریکا و پاکستان و ایران و طیف وسیع مرتجعین در 
منطقه دارند از هم اکنون براى تحمیل یک حکومت استبدادى و عقب مانده دیگر بر مردم افغانستان با هم بند 
و بست میکنند. ایران و عربستان و پاکستان و شیخ نشین هاى خلیج، این مرتجع ترین رژیمهاى جهان امروز، 
اسالمى، آلترناتیو  دولتهاى  سقوط  صورت  در  حتى  اند.  کشمکش  این  در  غرب  عملى  و  متحدین رسمى 

حکومتى مورد نظر غرب در منطقه احزاب راست ارتجاعى و نظامهاى پلیسى و نظامى خواهد بود. 
   

آمریکا تاریخ را نمیسازد
   

اما غرب آینده این روند را تعیین نمیکند. سیاست کنونى و اقدامات آمریکا چهارچوبهاى سیاسى موجود 
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در خاورمیانه را خواه ناخواه بهم میریزد، اما مناسبات آلترناتیوى که شکل خواهد گرفت را نیروهاى دیگرى 
اسالمى  جنبش  تضعیف  به  سیاسى  اسالم  با  غرب  رویارویى  که  نیست  شک  این  در  کرد.  خواهند  تعیین 
صورت نمیگیرد.  خالى  صحنه  یک  در  کشمکش  این  اما  میشود.  منجر  جنبش  این  دولتهاى  و  و احزاب 
خاورمیانه، همچنان که خود غرب، صحنه جدال جنبشهاى اجتماعى اى است که مقدم بر این کشمکش 
بورژوازى غرب با اسالم سیاسى وجود داشته اند و روند سیاسى در جوامع مختلف را شکل داده اند. جدال 
غرب با اسالم سیاسى، با همه اهمیتى که دارد، نیروى محرکه و موتور پیشبرنده تاریخ در این جوامع نیست، 
برعکس، خود در متن این تاریخ قرار میگیرد و معنى میشود. جدال بر سر تعیین نظم نوین جهانى بازیگران 
مهم ترى دارد. طبقات اجتماعى و جنبشهاى سیاسى آنها چه در غرب و چه در خاورمیانه، بر سر آینده 
سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جهان صفبندى کرده اند. این جنبشها هستند که مستقل از خواست سران و 

سیاستمداران غربى و زعماى اسالم سیاسى، جهت نهایى این روندها را تعیین خواهند کرد. 
   

جزئى  عقب نشینى  خواهان  غرب  اگر  حتى  میشود،  مربوط  خاورمیانه  به  که  آنجا  تا  مشخص،  بطور 
اسالم سیاسى و تعریف مبانى یک همزیستى جدید با آن باشد، جنبشهاى سوسیالیستى و آزادیخواهانه و 
سکوالریستى در منطقه در این شرایط جدید مستقل از طرحهاى غرب به جلوى صحنه میایند. براى مثال 
بنظر من اسالم سیاسى در ایران سرنگون میشود، نه از آن رو که غرب در این رویارویى اخیر چنین تمایل یا 
جهتى دارد، بلکه از آنجا که در متن و به موازات این کشمکش جدید مردم ایران و در راس آنها کمونیسم 
کارگرى حکومت اسالمى را بزیر میشکند. شکست جمهورى اسالمى بزگترین ضربه بر پیکر اسالم سیاسى 
خواهد بود. اگر حل مساله فلسطین شرط از بین رفتن زمینه هاى سیاسى و فکرى و فرهنگى رشد اسالم 
سیاسى در خاورمیانه و در سطح جهانى است، شکست جمهورى اسالمى شرط در هم کوبیده شدن آن 
بعنوان یک جنبش مدعى قدرت در خاورمیانه است. بدون جمهورى اسالمى ایران، اسالم سیاسى در مقیاس 

خاورمیانه به یک جریان اپوزیسیون بى افق و بى آینده تبدیل میشود. 

(ادامه دارد) 
-----------

*این سلسله مقاالت، متاسفانه عمال با پیشرفت غده سرطانى، نتوانست "ادامه" یابند- ادیتور
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مصاحبه بمناسبت دهمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارگرى ایران 
(بخش اول) 

ما به پرچمدار کمونیسم در ایران امروز تبدیل شده ایم 
  

فاتح بهرامى: 30 نوامبر امسال دهمین سالگرد تشکیل حزب است.  دهسال پیش، در شرایطى که از فروپاشى 
بلوك شرق مدت زیادى نگذشته بود و هجوم نظرى و سیاسى سرمایه دارى جهانى به اندیشه سوسیالیستى 
حزب  درونى  اختالفات  جریان  میکرد، در  ترسیم  را  جهان  سیاسى  سیماى  بشر  آزادیخواهانه  آرمانهاى  و 
کمونیست ایران در دوره جنگ خلیج شما اعالم کردید که از آن حزب جدا میشوید و حزب دیگرى درست 
میکنید، حزب کمونیست کارگرى ایران محصول این تصمیم بود.  امروز پس از یک دهه ارزیابى شما از 

این تصمیم و جایگاه حزب چیست؟ 
  

منصور حکمت: صحت این تصمیم اکنون دیگر باید براى همه عیان باشد.  اعالم جدایى من از حزب 
کمونیست ایران براى تشکیل حزب کمونیست کارگرى و بعد پیوستن اکثریت رهبران و کادرها و فعالین 
آن به حزب جدید، همانطور که همانموقع در مقطع جدایى گفتم، از نظر من یک تصفیه مثبت بود.  ایجاد 
یک حزب جدید یک راه سیاسى اصولى و واقعبینانه براى تصفیه حزب قدیم بود.  بجاى تصفیه تشکیالتى، 
خرده  ما  به  برخى  ها  روز  آن  بردیم.   نوینى  حزب  به  بودند  سازمان  آن  که اکثریت  را  خود  همفکران  ما 
میگرفتند که شما که در حزب کمونیست ایران اکثریت دارید چرا سیاست خود را در همان حزب دنبال 
نمیکنید.  تحلیل ما این بود که حزب کمونیست ایران ائتالفى از جنبشها و گرایشات اجتماعى گوناگونى 
تصمیمات  با  نمیتوان  را  دیگر  اجتماعى  گرایشات  از آنهاست.   یکى  فقط  کارگرى  کمونیسم  که  است 
تشکیالتى و "مدیریت صحیح" به پیاده کردن سیاستهایى وادار کرد که خالف منافع خود میبینند.  وقتى قطب 
سرمایه دارى در شوروى آغاز به فروریختن کرد، مارکسیسم خواه نا خواه در سطح جهانى زیر فشار قرار 
گرفت و نفوذ و اعتبار خود در میان ناراضیان و جنبشهاى سیاسى مختلف را از دست داد.  "از مد افتاد".  
گرایشات غیر مارکسیستى در حزب کمونیست ایران هم همراه این پدیده جهانى بى افق و پاسیو شدند 
و به یک وزنه به پاى حزب بدل شدند.  وقتى در جنگ آمریکا با عراق، ناسیونالیستهاى کرد در سلیمانیه 
و اربیل "دولت" تشکیل دادند، ناسیونالیسم کرد در درون حزب کمونیست ایران هم به فکر "انقالب علیه 
کمونیسم" در حزب کمونیست ایران افتاد.  براى ما ماندن در آن حزب و نگاهداشتن موازنه و مدیریت 
کردن میان این گرایشات که دیگر به نقطه عطفهاى تاریخى اى در حیات خود رسیده بودند، امرى عبث 
پرچم  ضد کمونیستى  حاد  شرایط  آن  در  درست  که  میخواستیم  کارگرى  کمونیست  حزب  یک  ما  بود.  
کمونیسم را بر افراشته تر کند و به مصاف هاى جدیدى که در مقابل کمونیسم قرار میگرفت با اشتها و با 
حرارات پا بگذارد.  اینکار در آن حزب ائتالفى ممکن نبود.  جدایى باید صورت میگرفت.  روش ما یک 
تصفیه مثبت بود.  نیروى خود را بیرون کشیدیم و بدون دغدغه سر و کله زدن با طرفداران بانک جهانى 
یادآورى  ساختیم.   تعریف شده  کمونیستى  برنامه  یک  با  جدید  سیاسى  حزب  یک  طالبانى  و  فوکویاما  و 
میکنم که اسناد و مقاالت متعدد مربوط به جدایى ما در دهسال قبل و تشکیل حزب کمونیست کارگرى 
ایران وسیعا منتشر شده و من خواندن آنها را به همه عالقمندان تاریخ کمونیسم در ایران توصیه میکنم.  
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 اکنون یک مسیر دهساله طى شده است.  اکنون هرکس میتواند ببیند که راههایى که ما و گرایشات دیگر 
در آن حزب قدیم رفته ایم چقدر با هم متفاوت است.  حزب کمونیست کارگرى اکنون بینش و روش و 
موازین و اصول سیاسى و عملى اى دارد که بر یک روایت متفاوت از کمونیسم بنا شده است.  روایتى که 
در انقالب 57 مطرح کردیم و تمام تاریخ زندگى سیاسى بسیارى از ما در این دو دهه، تالش براى تبدیل 
کردن این مارکسیسم به یک نیروى قوى و معتبر سیاسى بوده است.  در این دهسال سیماى فکرى و سیاسى 
و عملى حزب کمونیست کارگرى بسیار تدقیق شده است.  موافق و مخالف ما میتوانند به روشنى جایگاه 
سیاسى ما را در صحنه سیاسى ایران تعریف کنند.  ما به پرچمدار کمونیسم و آلترناتیو کمونیستى در ایران 

امروز تبدیل شده ایم.  مردم ایران کمونیسم را با حزب کمونیست کارگرى تداعى میکنند.  
  

یک گام مهم در مسیرى که ما طى کرده ایم، بحث هاى مربوط به "حزب و قدرت سیاسى" و "حزب و 
جامعه" بوده است.  چپ هاى کارگر-دوست ایران سنتا حزب کمونیستى را حزبى تعریف کرده اند که براى 
کارگران و براى دفاع از منافع کارگران ساخته میشود.  معموال کارگر گرایى در این چپ سنتى با کارگرنوازى 
و خوش و بش محفلى با کارگران معنى شده است.  اما در کمونیسم ما حزب کمونیستى حزبى است که 
طبقه کارگر براى نجات جامعه میسازد.  حزبى که میخواهد در جدال بر سر قدرت سیاسى که کلید دست 
بردن به بنیاد اقتصادى جامعه است، طبقه کارگر و راه حل طبقه کارگر براى بشریت را نمایندگى کند.  جدال 
اساسى بر سر قدرت و سرنوشت جامعه است و حزبى که در صحنه جدال قدرت و صفبندى اجتماعى 
در مقابل احزاب جنبشهاى طبقات دارا حضور نداشته باشد، تا چه رسد به اینکه اصوال معتقد نباشد باید 
حضور داشته باشد، نه کارگرى است و نه کمونیستى است.  درك این حقیقت ابتدایى مارکسیستى و مقابل 
قرار دادن آن با تلقى هاى سنتى چپى که مرغ عزا و عروسى در تاریخ معاصر بوده و به حاشیه اى بودن 
عادت کرده و اکنون دیگر افتخار هم میکند، یک تحول مهم در کار حزب ما ایجاد کرده است.  ما ضعف 
زیاد داریم و فرصت زیاد از دست میدهیم.  اما اکنون دیگر یک معضل بنیادى را حل کرده ایم و آن فهم 
ضرورت مدعى قدرت بودن حزب کمونیستى است.  درك ضرورت یک حضور اجتماعى.  با این نگاه به 
وظایف و جایگاهمان، الاقل روى خط درستى براى پاسخگویى به نیازهاى مبارزه کمونیستى قرار گرفته ایم.  

  
ادامه دارد 

از انترناسیونال هفتگى - شماره 82 
9 آذر 1380 - 30 نوامبر 2001 

*این مصاحبه نیز، متاسفانه عمال با پیشرفت غده سرطانى، نتوانست "ادامه" یابد- ادیتور
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گفت و شنودها در پلتاك
معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه 

پاسخ به یک پرسش در جلسه پلتاك

هوشمند: با تشکر از آقاى حکمت بخاطر وقتى که دادند، سؤال من اینست که برداشت و تعریف شما از 
دمکراسى چیست؟ آیا شما به دمکراسى متعارف در دنیا معتقد هستید یا نه؟ 

منصور حکمت: هوشمند عزیز ممنونم، راجع به دمکراسى من فکر میکنم که مفّصل نوشته ام و اگر به این 
نوشته ها دسترسى ندارید، اگر یک آدرس بدهید حتما برایتان میفرستیم. 

بحثهاى من راجع به دمکراسى روى سایتها پیدا میشود و همینطور در خود برنامه" یک دنیاى بهتر"، آنطور 
که شما میگویید راجع به دمکراسى رایج در دنیا صحبت کرده ایم. ببینید، یک تصورى بخصوص در میان 
چپهاى کشورهاى عقب مانده، چپهاى کشورهاى فقیرتر هست که گویا دمکراسى ظرف مترادفى است براى 
کلمه آزادى. در نتیجه آزادى یعنى دمکراسى و این تنها شکلى که آزادى میتواند به خودش بگیرد. و از 
همینجاست که اگه کسى بگوید من دمکرات نیستم، معنى اش این میشود که الجرم آزادیخواه نیست، مستبد 
و طرفدار استبداد است. در صورتى که دمکراسى کلمه اى مترادف آزادى نیست، کلمه اى است که در یک 

دوره اجتماعى معیّن، طبقه اجتماعى معینى براى معنى کردن آزادى به روایت خودش، بدست داده است. 

دمکراسى پارلمانى یا دمکراسى بورژوائى شیوه اى است که این طبقه، که اساس جامعه اش را روى سودآورى 
سرمایه، روى کار مزدى ، روى وجود بازار ، روى خرید و فروش گذاشته است و نیروى کار را هم به یک 
کاال تبدیل کرده است (آزادى را معنى کرده است)، این چنین جامعه اى نظام سیاسى اش را بر مقوله دمکراسى 
پارلمانى مبتنى کرده است و به آن میگوید آزادى. (این) آزادى است به این معنى که آن جامعه و آن طبقه 
(چنین) به آن نگاه میکند. معنى اش این نیست که تاریخا فقط میشود اینطور به آزادى نگاه کرد، یا تاریخا 

فقط اینطور نگاه کرده اند، یا سوسیالیستها موظفند اینطور به آزادى نگاه کنند. 

سوسیالیستم هم راجع به آزادى انسان تعریف دارد. منتهى بحث سوسیالیسم راجع به آزادى، اقتصاد را هم 
در بر میگیرد. و رابطه اقتصاد و سیاست را دقیقا برقرار میکند. ببینید، من دمکرات به معنى دمکرات پارلمانى 
نیستم، چون سیستم پارلمانى سیستمى نیست که به شهروندان قدرت دخالت در سرنوشتشان را میدهد. 
سیستمى است که، برعکس، این قدرت را به تناوب از شهروندان میگیرد، و براى دوره هایى به کسان دیگرى 
میدهد. به همین خاطر است که به آن میگویند دمکراسى نمایندگى یا دمکراسى وکالتى. این وکال کسانى 
هستند که براى هر 4 سال یک بار یا هر 5 سال یک بار، در جوامع دیگر که فرض کنیم دمکراسى در آنها 
برقرار است، اختیار دخالت کردن در سرنوشت جامعه را به نیابت از توده میلیونى مردم میگیرند. هر چهار 
سال یک بار. و در آن دوره شهروند از طریق مکانیسم دمکراسى کوچکترین امکان دخالت در جامعه را 
ندارد، از طریق مکانیسمهاى دیگر میتواند، که به آن میرسم. ولى، از طرق دمکراتیک نمیتواند در سرنوشت 
جامعه دخالت کند. اگر در فاصله این 4 سال این حکومت اعالم جنگ بدهد، از شهروند نمیپرسند. اگر نرخ 
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بهره را افزایش بدهد از شهروند نمیپرسند. اگر قانون بیمه هاى بیکارى را لغو کنند، نمیپرسند. اگر تصمیم 
بگیرند مدارس مذهبى درست کنند، از شهروند نمیپرسند. شهروند وکالت داده، آزادیش را براى مدت 4 
سال به کسان دیگرى داده است. سر 4 سال هم که میآیند، دخالتى از شهروند نمیخواهند، میگویند وکیل 
بعدى ات را انتخاب کن. بیا بین انتخابهایى که احزاب سیاسى جلوى رویت گذاشته اند ، یکى را انتخاب کن. 

و این آدمها را در این چهار سال بقدرت برسان. 

من از شما میپرسم، اگر بجاى سیاست، موضوع اقتصاد بود، میگفتند بیایید هر 4 سال یک بار یک عده اى 
را انتخاب کنید، که بجاى ما رفاه داشته باشند، بیائیم هر 4 سال یک بار عده اى را انتخاب کنیم که بجاى ما 
مدرسه داشته باشند، هر 4 سال یک بار کسانى را انتخاب کنید که آنها بجاى ما دکتر بروند و طب شامل 
حالشان بشود. یا بیائید هر 4 سال یک بار یک عده اى را انتخاب کنید که بجاى ما غذا بخورند، هر 4 سال 

یک بار عده اى را انتخاب کنید که بجاى ما سکس داشته باشند... هیچکس این را قبول نمیکند. 

هیچکس، از این همه آدمهایى که دمکراسى پارلمانى را قبول میکنند، قبول نمیکرد که در آن 4 سال اختیار 
زندگیش را در آن ابعادى که گفتم، از سرپرستى بچه اش، تا معاشش، تا رفاهش را بطور عملى دست کس 
دیگرى بدهد، وکالت را در این موارد بسپارد به آن وکیل و برود 4 سال دیگر بیاید. ولى سیاست چون در 
این نظام بى اهمیت است، مردم این کار را میکنند. علت اینکه دمکراسى پارلمانى، روى پاى خودش میایستد، 
است،  دانسته  مردم  توسط  پیش  از  سیاست  اینکه  براى  است.  بى اهمیت  نظام  این  در  سیاست  که  اینست 

میدانند که سیاست دست ارباب قدرت است و میدانند که حتى مجلس هم مرکز قدرت نیست. 

شما ببینید شرکت بوئینگ که سى هزار نفر را اخراج میکند، از هیچ مرجعى رأى نمیگیرد، کنگره آمریکا 
نظر نمیدهد. ولى یک شهر بزرگ را میبندد. سى هزار نفر یک شهر، رقمى نسبتا بزرگ است. بعد از آن 
و  مردم  اینها  از  هیچکدام  به  راجع  هست،  خودکشى  مخدر هست،  مواد  هست،  محرومیت  هست،  فقر 
نمایندگانشان نظر نمیدهند، رأى نمیدهند. بوئینگ میبندد. محافل حاکم بر جامعه راجع به اقتصاد تصمیمشان 
را گرفته اند، پارلمان دارد ُمهر تأیید میزند. سیستم دمکراسى پارلمانى سیستمى است براى مشروعیت دادن 
به یک حکومت که قبل از پارلمان و مقدم بر پارلمان وجود دارد و آن حکومت طبقه حاکم است. حکومت 

طبقه اى است که از نظر اقتصادى حاکم است. 

به  را  دمکراسى پارلمانى  که  است  واضح  نیستم.  پارلمانى  دمکراسى  طرفدار  من  نه!  اعتبار  این  به 
آنرا  است  واضح  میدهم،  سلطنتى ترجیح  استبداد  به  آنرا  است  واضح  میدهم،  ترجیح  ارتشى  حکومت 
این  که  بیاورند  پائین  اینقدر  را  ما  سطح  که  فکر نمیکنم  ولى  میدهم.  ترجیح  مخفى  پلیس  حکومت  به 
مقابل  در  ما  آلترناتیو  و  ماست،  براى  آزادى  معنى  سوسیالیسم  کنیم.  قبول  در زندگى  ایده آلمان  بعنوان  را 
چون  نمیدهد،  بها  رأى فرد  به  سوسیالیسم  که  شود  تعبیر  معنى  این  به  اگر  است.  سوسیالیسم  دمکراسى، 
بورژوایى  رسمى  جامعه  حب تبلیغات  که  کسى  میگویم  خوب  است،  فرد  رأى  حق  شاخص  دمکراسى 
به  واقعى  معنى  به  که  جنبشى  تنها  نیست.  ابدا اینطور  که  حالى  در  میگوید.  اینطور  داده،  قورت  را 
است.  سوسیالیسم  کند،  دخالت  اقتصادى اش،  و  سیاسى  در سرنوشت  مداوم  بطور  میدهد  حق  فرد 

توسط ایرج فرزاد پیاده و مقابله شده است. 
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از جلسه پرسش و پاسخ در پالتاك 12 دسامبر 2001

 پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاك 
پیاده شده از روى نوار جلسه پالتاك، 12 دسامبر 2001

سؤال: آیا هنوز میشود به لنین اتکا کرد؟ آیا لنینیسم هنوز موضوعیت دارد؟ 

منصور حکمت: ببینید، لنین تا آنجا که در مورد شرایط تاریخى یک کشور با تاریخ مشخص حرف میزند 
و احکامى که صادر میکند، لزوما قابل تعمیم نیست. ولى من لنین را بعنوان کسى که ایده انقالب کمونیستى 
و ایده امکان پذیرى سوسیالیسم را مطرح میکند، و مسأله را ربط میدهد به دست بردن حزب کمونیستى به 
قدرت سیاسى، با این عنوان فکر میکنم لنین جلوى حزب ماست و همیشه موضوعیت داشته است. لنین 
کسى است که مارکسیسم را از دیدگاههاى اولوسیونیستى و تکامل گرایانه و این که دنیا منتظر میماند تا 
سوسیالیسم یک وقتى خودش درتاریخ سبز بشود، نجات داد و تبدیلش کرد به کار انساِن زنده و تالِش 
سیاسِى آدمهاِى زنده. نقش لنین این بود که این موقعیت را شناخت و دست بُرد براى قدرت. اگر این موضع 
را با خشنودى و یا ناخشنودى عده اى از حزب کمونیست کارگرى ربط بدهید، لنین را از معنى واقعى اش 
گرفته اید و ما مدتهاست که این گرایش که سوسیالیسم را به پس فردا حواله میدهد، کنار گذاشته ایم. ما گفتیم 
که این حزب توى همین دوره سعى میکند که این نقش را بازى کند و موظف است بازى کند. کمونیسم 
موظف است برود براى قدرت، که بتواند این انتخاب را به جامعه و طبقه کارگر بدهد که با سوسیالیسم از 

تحول انقالبى بیرون برود. به هر حال روش لنین ُمبرمیّت دارد و ُمبرمیّت بیشترى دارد. 

سؤال: آیا ایران کشور چند ملیتى است؟ 

منصور حکمت: اطالق چند ملیتى به یک کشور یا یک جامعه یک انتخاب سیاسى است، کما اینکه اگر 
بپرسند آیا ایران یک جامعه اسالمى است، من میگویم نه، یکى میگوید آره. به نظر من ملت و ملیت مقوله اى 
قومیّتش  با  را  انسان  یک  مثال  براى  میگیرد  تصمیم  کسى که  ایدئولوژیکى.  است  مقوله اى  سیاسى،  است 
تعریف کند و بگوید من این را "آذرى" میدانم، این را "هوتو" میدانم، این را "پشتو" میدانم، این را" ایگو" 
میدانم، این را "باسک" میدانم و... دارد یک انتخاب سیاسى میکند و دارد رنگ ایدئولوژى خودش را به آن 
جامعه میزند. ایران ممکن است چند ملیتى باشد یا نباشد، بستگى به این دارد که ایدئولوژى رسمى در آن 
کشور و تبیین رسمى از آن کشور را کسانى مینویسند که مقوالت قومى براى شان برجستگى دارد یا نه؟ اگه 
من باشم میگویم نه فقط ایران، بلکه هیچ جا، کشورهاى جهان چند ملیتى نیستند. آدمها با زبانهاى مختلف با 
هم حرف میزنند، اینکه به آنها بگوییم ملت، حاصل جنبش ناسیونالیستى در این کشورهاست. در دوره هایى 
تقسیم  دیگر  چند ملیت  به  است  ممکن  موجود  ملتهاى  همین  بعدا  ملت.  نگفته اند  خودشان  به  این آدمها 
شوند. این یک رویداد سیاسى ایدئولوژیکى است و جزو علوم مثبته نیست. اگر مردم ایران را آزمایش بکنیم 
و DNA هایشان را بررسى کنیم، چیزى راجع به لر یا گیلک بودن آنها را نمیگوید. این یک بحث سیاسى 
است. ایدئولوژیک است. شما میتوانید انتخاب بکنید که کس دیگرى مردم را اینطورى تقسیم بکند. من 
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میخواهم اینطورى تقسیمشان نکنم و میگویم مردم ایران یک عده انسان متساوى الحقوق هستند و به زبانهاى 
مختلفى هم حرف میزنند، امیدوارم زبانهاى بیشترى هم یاد بگیرند حرف بزنند. 

آیا ستم ملى وجود دارد؟ حتما وجود دارد، براى اینکه ناسیونالیسم وجود دارد و ناسیونالیسم تخصصش این 
است که ملیت را تبدیل کند به یک مرز غیر قابل عبور، آدمها را به این ترتیب تقسیم کند و تفرقه در آنها 

بوجود آورد. براى اینکه بعنوان یک ملت به ملت دیگرى زور بگوید، ستم ملى وجود دارد. 

ولى ستم ملى را باید رفع کرد، پاسخ ستم ملى، کشور دادن به مردم نیست. هر کس بیاد و به شما بگه حسن 
آقا دارند پشت سر من جوك درست میکنند، شما به من یک کشور بدهید، شما از او قبول نمیکنید. ستم ملى 
جوابش رفع ستم ملى است. همانطور که ستم جنسى جوابش رفع ستم جنسى است و ستم نژادى جوابش 
رفع ستم نژادى و کشور دادن به قربانیانش نیست. این را ناسیونالیستها در دو سه قرن اخیر در جهان باب 
کرده اند که ملیت مبناى حکومت است. به نظر من ملت مبناى حاکمیت نیست، مبناى فلسفى حکومت ملیت 
نیست. مبناى فلسفى حکومت فقط میتواند انسان باشد و اتحاد داوطلبانه آدمهایى که آنجا میخواهند زندگى 
کنند، مبنا شهروندى است. در نتیجه اگر فرض کنیم که حکومتها قرار نیست ملى باشند و ناسیونالیستى، 

آنوقت معلوم نیست چرا ستم ملى باید به تشکیل کشورهاى مختلفى منجر بشود. 

یک نمونه دیگر راجع به مساله ملى... 

اگر ناسیونالیستها همت کنند و چنان مسائل ملى را باد بزنند و چنان فجایع ملى بوجود بیاورند که دیگر 
نشود بین آن ملتها با زبان خوش صلح و صفا ایجاد کرد، بله مجبوریم بعنوان یک راه حل تلخ از جدایى 
مردم حرف بزنیم و به رفراندومهایى قائل باشیم که اجازه میدهد که ملتى که به آن خیلى ظلم شده و دیگر 
خوش بینى اش را نسبت به اتحاد داوطلبانه از دست داده، اگر میخواهد جدا بشود. به این اعتبار من میپذیرم. 
در  رفراندوم  یک  خواست  و  رفراندوم  یک  به  داده  رسمى مان اجازه  سیاست  ما  خود  کردستان،  مورد  در 
کردستان که آیا مردم کردستان میخواهند جدا بشوند یا میخواهند در ایران با بقیه مردم با شرایط مساوى با 
بقیه شهروندان بمانند؟ ولى این رفراندوم را شما میگویید باید در مورد گیالن هم گذاشت؟ من اینطور فکر 
نمیکنم! هر چقدر هم ممکن است به مردم گیالن ستم روا شده باشه، مساله ملى که در آن خون بپا شده 
باشد، بدبینى و دل چرکینى بوجود آمده باشد، غم پشت سرش نهفته باشد، خشم انبار شده باشد، چنین 
مساله اى در مورد مردم گیلک نداریم. هر وقت چنین مساله اى را برایمان ساختند، آنوقت مجبوریم با همین 
نسخه برویم سراغش. ولى ما به استقبال تجزیه آدمها نمیرویم، به استقبال جدا کردن انسانها از همدیگر 
نمیرویم، به استقبال تقسیم آنها به کشورهاى شش در چهار که در هر کدامش قومى زندگى میکند نمیرویم. 
برعکس جهان باید مرزهایش را بردارد، باید آدمها با هم زندگى کنند، به هر زبانى میخواهند حرف بزنند، به 

هر زبانى میخواند بنویسند و هر کدامش را در مراودات ادارى مؤثرتر است بکار ببرند. 

من شخصا نه ناسیونالیستم و نه به هیچ ناسیونالیستى میخواهم آوانس بدهم. 

توسط ایرج فرزاد پیاده و مقابله شده است. 

از جلسه پرسش و پاسخ در پالتاك 12 دسامبر 2001 
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جنگ حزب دمکرات با کومه له و اعالم آتش بس یکجانبه 
بخشى از جلسه 26 دسامبر 2001 پالتاك در اتاق "با منصور حکمت"

خالد على پناه:
من یک سوال دارم. در شهر ما، یوتبورى، یک دفعه عبدهللا مهتدى آمده بود و من شخصا ازش سؤال کردم. گفتم، 
نظرتان در رابطه با جنگ کومه له و حزب دمکرات چه بود؟ گفت: این جنگ را منصور حکمت به ما تحمیل کرد. 
اگر در این مورد من اطالع دارم، باالخره در جلسات کمیته مرکزى بودى. میخواهم بدانم که این چقدر واقعیت 
داره و آیا نظر شما در آن موقع در رابطه با جنگ کومه له و حزب دمکرات چه بود؟ و موضع عبداهللا مهتدى چه بود؟ 

خیلى ممنون. 

منصور حکمت:
جنگ را حزب دمکرات شروع کرد، در اورامان رفقاى ما را کشتند. عزیزترین کسان ما را که صورتشان از 
جلوى چشمان ما کنار نمیرود. آن موقع من در کردستان بودم. در مقر کومه له، با رهبرى کومه له نشستیم و 
درباره چه باید کرد صحبت کردیم. بحث این بود که حزب دمکرات یک ضربه اى زده است، اگر ما این 
حرکت را ندیده بگیریم، اگر این حرکت نظامى حزب دمکرات پاسخ نظامى از ما نگیره، حزب دمکرات 
تبلیغات  داشت  نخواهد  آدم اجازه  که  معنى  این  به  میکند،  تثبیت  کردستان،  آزاد  مناطق  در  را  حاکمیتش 
کمونیستى کند. و این چیزى بود که کومه له به آن گردن نمیگذاشت. در نتیجه سیاست بر این شد که حزب 

دموکرات باید جواب نظامى بگیره. این تا اینجا. 

در رابطه با موضع عبداهللا مهتدى، من فکر نمیکنم کسى بوده باشد در آن کوه و تپه که مخالف این بوده 
بحثهاى  موجب  بعدها  بگیرد  جوابى  چه  منتهى اینکه  بگیرد.  نظامى  جواب  باید  دمکرات  حزب  که  باشد 
وسیع ترى شد. اتفاقا من نویسنده و پیشنهاد دهنده آتش بس یکجانبه بودم. بحث در مورد این که این جنگ 
کجا میخواهد برود، موضوع بحث هاى بعدى شد. من یک نوشته اى دارم در مورد ماهیت جنگ که بعدا 
به سیاست رسمى تبدیل شد در مقابل سیاست «جنگ جنگ تا پیروزى «که عمال بطور ناخودآگاه بر این 
دوستان و کمیته مرکزى کومه له حاکم بود، این سیاست بر این مبتنى بود که جنگ باید به شکست نیروهاى 
نظامى حزب دموکرات منجر بشود. من در آن نوشته گفتم چنین چیزى غیر ممکن است. گفتم که جنگ باید 
به فرعى شدن تقابل نظامى ما منجر بشود، بطورى که بتوانیم کارمان را بکنیم. من طرفدار فرعى کردن جنگ 
وقتى که پیروزى کافى را به دست آوردیم، بودم. بحث جنگ جنگ تا پیروزى را نقد کردم. چپ روى نظامى 
را نقد کردم. این سندش هست که به نظرم باید همین روزها چاپش بکنیم (میگذارمش در سایت روزنه 
ببینید). بعدا رفیق ابراهیم علیزاده این سیاست را بعنوان سیاست کومه له اعالم کرد. قطعنامه هاى کومه له و 
بحث هایشان در جلسه اى که داشتند (و من بعدا شنیدم) کامال خط نظامى گرایانه و چپ روانه و تا نفر آخر 
باید جنگ کرد، داشت. در صورتى که بحث من این بود که اصال این کار را نباید کرد. بحث من این بود 
که وقتى این تناسب قوا تضمین شد که حزب دمکرات نمیتواند جلوى فعالیت ما را بگیرد، ما باید جنگ را 
فرعى تلقى کنیم، یک نیروى معینى به آن اختصاص بدهیم که حزب دمکرات را کنترل کند و ما کارمان را 
پیش ببریم. این را پیروزى دوفاکتو تعریف کردیم. مقاله اش هست. همه قبول کردند، همه» به به «گفتند و به 
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خط رسمى تبدیل شد. اگر عبداهللا مهتدى گفته باشد جنگ کومه له و دمکرات را منصور حکمت به ما تحمیل 
کرد، به نظر من باید در خیلى چیزهاش شک کرد. من هنوز سختمه باور کنم این آدم بتواند، کسى بتواند چنین 
چیزى بگوید. کمیته مرکزى کومه له در این مورد تصمیم گرفت. این جنگى بود که کومه له در آن سربلند بود. 

  
در مقطع کنگره ششم من براى کنگره به آنجا رفته بودم. ولى قبل از کنگره بخاطر بمباران اردوگاه باعث شد 
که ما متفرق بشویم و نتوانیم کنگره را در آن مقطع در اردوگاه بگیریم. در جلسات کمیته مرکزى کومه له در 
آنجا بود که من بخاطر اینکه انشعابى در حزب دمکرات صورت گرفته بود، پیشنهاد آتش بس یکجانبه به 
حزب دمکرات را مطرح کردم. عبداهللا مهتدى، جواد مشکى و صالح مازوجى به پیشنهاد آتش بس یکجانبه 
راى ممتنع دادند. ابراهیم علیزاده خوشبختانه استقبال کرد و من این نوشته را نوشتم. سند اعالم آتش بس 
یکجانبه به حزب دمکرات و ایده آتش بس یکجانبه مال من است. و این آتش بس را اعالم کردیم. در صورتى 
که سیاست دوستان دیگر و سیاست عبداهللا مهتدى این بود که این آتش بس زود رس است، و ما باید حزب 
دمکرات را به یک توافق استراتژیک تر و به یک همزیستى استراتژیک تر با خودمان بکشانیم. در نظر آنها 
این آتش بس دادن یک امتیاز ساده بود. من گفتم این توّهم است. این توّهمى بود که عبداهللا مهتدى همیشه 

داشت: تقسیم استراتژیک کردستان بین دو حزب جنبش که االن هم رفته دنبال آن. 

بحث آتش بس یکجانبه بحث من بود، بحث فرعى کردن جنگ بحث من بود. تحریک علیه آدمى که مال 
کردستان نیست االن دیگر حرفه اینهاست. اینها میخواستند به بخش انشعابى حزب دمکرات آتش بس بدهند. 
بحث من این بود که چه فرقى میکند؟ چرا به بخش انشعابیش آتش بس میدهید و به جناح قاسملو آتش بس 
نمیدهید؟ بجاى اینکه با باصطالح رهبرى انقالبى دوستى بکنیم و با جناح قاسملو جنگ، این آتش بس را 
باید به همه داد. من گفتم که االن موقعیتى است که میتوانیم انشعاب شان را، تفرقه شان را شاهدى بر ضعفشان 
بگیریم. اعالم کنیم پیروز شدیم و جنگ را فرعى اعالم کنیم و جنگ را تمام شده اعالم کنیم و فقط بگوییم از 
خودمان دفاع میکنیم. اسناد این هست، خوشبختانه شخصیتهاى آن دوره همه زنده اند، اکثرشان، فکر میکنم 
همه شان. آن جلسات که در زیر زمینى در سلیمانیه گرفته شد شهود زیادى داشت، این شهود بعضى هایشان 
ممکن است در این اطاق باشند. این مسائل را باید بگوییم. حقایق تاریخ کردستان صحه میگذارد به اعتبار 
و حقانیت ما. این را همه شان میدانند. براى همین است که وقتى میگوییم سند چاپ میکنیم، میروند به معلم 
چغلى میکنند که آقا آقا اینها دارند سند چاپ میکنند. ما سند چاپ میکنیم چون این اسناد حقانیت ما را 

نشان میدهد. 

* * *
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در مورد کمیسیون کردستان چیزی نگفتم، کھ قاعدتاً باید گفت. کھ االن میگویم:  رفقای فعلی بھ 
اضافھ ھر کسی کھ کمیتھ مرکزی کومھ لھ تشخیص بدھد، میتواند در آن کمیسیون باشد.منتھا 
اینکھ خود این کمیسیون باید تصمیم بگیرد کھ آینده این کمیسیون چھ خواھد شد، آیا ھمچنان یک 
کمیسیون کمیتھ مرکزی حزب باقی میماند یا اینکھ میشود بخشی از تشکیالت کمیتھ مرکزی  
کومھ لھ، این مسالھ ای است کھ بھ نظرم در ھمین پلنوم، در ھمین دستور آرایش باال، باید 
معلوم شود. کسی نگفتھ است اگر در نشریھ کمونیست یک نفر بحثھای کارگری را بھ عھده 
بگیرد، فقط جمھوری اسالمی اش میماند، صدھا تا بحث دیگر ھم داریم، از جملھ راجع بھ 
شھر.ھمان یک مقالھ ای کھ رضا (مقدم) مینویسد فکر نمیکنم خوراک ُکل طبقھ کارگر ایران 
را تأمین بکند، ده نفر دیگر ھم میتوانند در این مورد بنویسد. بنابراین این رد این طرح است 
کھ میگوید کمیتھ ھا  قوی شدند، این بھ نظرم در دفاع از این طرح است کھ من ھم میگویم؛ 

کمیتھ ھا باید پایھ قوی داشتھ باشند.

کمیتھ مرکزی کومھ لھ قوی است و ھمھ خوشحال اند کھ قوی است و کار خودش را میکند و 
کسی ھر صبح بازرس نمیفرستد برای کمیتھ مرکزی  کومھ لھ، بھ نظرم شاید بفرستد. ولی 

کسی از آن شکوه نکرد تا کمیتھ تشکیالت شھرشھر قوی میشود، چرا مشکل پیش میآید؟! 

اگر یک ترکیب ھائی باید ادغام شود، ُخب باید بگوئیم چھ چیزھائی باید ادغام بشود و با چھ 
ترکیبی؟ یعنی یک طرف بحث نمیتواند بگوید یک طرح مشخص داده است، و حتی آدمھایش 
را ھم مشخص کرده،  و انگار طرف مقابل دارد در کلیات راجع بھ ضعفھای آن حرف میزند! 

طرح مقابل چھ ھست؟ دفتر سیاسی تشکیل بدھیم؟  با چھ کسانی؟!

تا طرف مجبور باشد کھ بھ این جملھ: "دفتر سیاسی جواب است" پاسخ بدھد. سوال اینکھ چھ 
کسانی در ترکیب دفتر سیاسی باشند، با واقعیات سرد و زمین گیر کننده ای کھ در پلنوم قبلی و 
در کنگره قبلی از روی آن گذشتیم.مواجھ شد. ُخب دفتر سیاسی را تشکیل بدھیم، من حاضرم 
زیر نظر ھر دفتر سیاسی کار بکنم، ولی پس باید آن راتشکیل داد! یک طرح نمیتواند قرار 
بیاورد و یک سری خوبی ھای جھان را توضیح بدھد و برود. نشریھ کمونیست باید خیلی بھتر 
باشد؟ بلھ بھتر باشد. نشریات تئوریک باید بھتر باشد، تشکیالت شھر بھ نظرم بیشتر از ھمھ 
باید بھتر باشد. کمیتھ خارج از کشور خیلی باید بھتر باشد، کسی اینجا نمیگوید این کھ نشد، این 
کھ ھمان ترکیب قبلی است کھ در انجام کارھا مانده است! ُخب دیگر، بگوئیم ھمھ چھار سر 

این کرباس پوسیده را بکشیم و ببینیم از کجایش ًجر میخورد دیگر!

راجع باینکھ : "برای کمیتھ اجرائی(حزب) چھ چیزی میماند؟" 

کمیتھ اجرائی سابق ھم کارش رتق و فتق امور تشکیالتی نبوده است، ُکلی اظھارنظر کرده، 
قطغنامھ نوشتھ، آن قطعنامھ را برای جلسات وسیع آورده، شما را دعوت کرده، رأی دادید و 
تصویب کردید و شده "قطعنامھ حزبی" و چاپ شده است. از آن بگیرتا گزارشی کھ بھ کنگره 
سوم حزب کمونیست ایران دادیم: «در مورد اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم»؛ کمیتھ 
اجرائی نشستھ و فکر کرده و بحث اش را طرح، و کارش را کرده است دیگر.از اینکھ در 

...سیر زندگی یک انسان امروز را برايش چیده اند. یک پلنگ، یک سوسک اینطوری زندگی نمیکند.شما نمیتوانید تضمین
کنید که سوسک وقتی به دنیا آمد ھمانجا میماند و این مسیرھایی که شما میگویید طی میکند. ولی بشر این کار را
میکند. داستان تاریخ را گرفته و منجمد کرده، اینھا مال آنھا است. و شما مھره ھایی ھستید که در این فضا و در این

سیر زمانی که او برای شما چیده زندگی میکنید. 

این را نمیخواھید عوض کنید؟ بنظر من، در این صورت، مشی شما کمونیسم کارگری نیست. ممکن است مشی شما سوسیال
دمکراسی باشد، ممکن است لیبرالیسم باشد، ممکن است آدم خیلی خوبی باشید. ممکن است فابین باشید، ممکن است ھمه
چیز باشید، ولی کمونیسم کارگری میخواھد این پدیده را عوض کند. میخواھد زمان و مکان و وجود و ماده را از دست
طبقه حاکمه بیرون بیاورد، مال ھمه باشد. میشود رفت دستجمعی و با کمک ھمدیگر تصمیم گرفت چکار بکنند، اگر
ھم نخواستید کار نکنید. راستش یک وجه کمونیسم، که کسی یادش نمیرود بگوید، این است که اگر ھم نخواستید کار

نکنید میتوانید کار نکنید. 

ھمانطوری که میشود فرض کرد ھیچکس تمام عمرش روی زمین نمينشیند، و بلند میشود و راه میافتد. بنظرم میشود
فرض کرد که بشریت بلند میشود که خلق کند، میشود فرض کرد بشریت بلند میشود که جستجو کند، میشود فرض کرد
که آدمیزاد کنجکاو است. چون قبل از اینکه فشار کارفرمایی باشد بچه زبان یاد میگیرد، و شروع میکند با محیطش ور
رفتن. در نتیجه کمونیسم با فرض زنده بودن آدمیزاد بنا شده، ھیچ قانونی برای اجبار کار کردن نیست ھمانطور که
ھیچکسی به ھیچکس نمیگوید شما موظفید نفس بکشید! چون فرض میکنید طرف خودش میخواھد نفس بکشد .ولی اینکه
میخواھد خلق کند و سر در بیاورد و میخواھد دست ببرد، در این جامعه سرمایه داری فکر میکند این را با کمک حداقل
دستمزد و اجبار به کار و قانون بیمه بیکاری و زدن از بيمه ھاى اجتماعى تضمین کنند. در جامعه سوسیالیستی میگوید

این موقعیت داده بشر است و اگر شما دست از سرش بردارید خودش میرود خلق میکند و تولید را سازمان میدھد. 

اینجا است که بنظر من نقد ما از کاپیتالیسم نقدی است بر جوھر اساسی تقسیم طبقاتی، کار مزدی و مالکیت خصوصی،
ھمان طورى که مورد نظر مارکس بود .بنابراین ما معتقدیم ما مارکس را درست دیده ایم و ما روایت دقیقی از مارکس
را بیان میکنیم که معتقدیم سرمایه داری باید از بین برود. به این معنی که کارمزدی باید از بین برود، پول و مالکیت

خصوصی باید از بین برود. مالکیت اشتراکی شود. 
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